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ІНТЕРСУБ'ЄКТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК Я - ІНШИЙ У МОДУСИ 

(ПОСТ)СОЦІАЛЬНОГО 

 Однією з актуальних тенденцій, які нам вбачаються перспективними для 

пояснення процесів (ре)конфігурації форм соціальності в умовах (пост)сучасного 

світу (й Україна не є тут виключенням) є зміни в організації структурного порядку 

інтерсуб’єктивного зв'язку Я – Інший. Найбільш важливими тут видаються такі 

зміни.  

По-перше, нинішні відносини Я – Інший радикально міняються в модусі 

«постсоціального». Показовими в цьому плані є інтелектуальні дискусії останніх 

десятиліть в соціальньно-гуманітарних науках з їхньою метафорикою «нової 

атомізації» (З. Бауман), «деструктивної індивідуалізації» (Н. Еліас), «постсоціальних 

відносин» (К. Кнор-Цетіна), «постлюдської персонології» (Г. Тульчинський), «не-

людської (non-humans) онтології» (Б. Латур, М. Каллон, Дж. Ло). Навіть такого 

поверхневого погляду на концептуальну карту сучасності вистачає, щоб виявити в 

усіх скільки-небудь впливових напрямах соціальної теорії інтерес до аналізу 

граничних підстав виробництва соціальності і суб'єктності, опосередкованого до 

того ж інформаційними і цифровими технологіями, «не-людськими» агентами.  

Одна з найбільш авторитетних дослідниць соціальних відносин у 

«постсоціальних суспільствах знання» К. Кнор-Цетіна використовує термін 

«постсоціальне» для опису особливої форми соціальності, яка виникає в результаті 

експансії об᾽єктно-центрованого середовища. На думку дослідниці, об᾽єктно-

центроване оточення сьогодні «визначає індивідуальну ідентичність так само, як 

раніше її визначали спільноти і родина» [3, 102]. Ідеться про включення експертного 

знання, принципів технічної раціональності, технологічних і інформаційних 
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продуктів, інфраструктур у буденні соціальні практики. При цьому об'єкти знання 

(експертні середовища і культури) заміщають людей як партнерів по взаємодії і 

дедалі більшою мірою опосередковують людські відносини, роблячи останні 

залежними від них. Саме тому, як вважає К. Кнор-Цетіна, об'єктні світи необхідно 

включити в розширену концепцію соціальності і соціальних відносин, оскільки 

сучасна індивідуалізація тісно переплітається з об᾽єктуалізацією – зі все більшою 

орієнтацією на об'єкти як на джерела набуття свого «Я», близькості, спільної 

суб'єктності і соціальної інтеграції [4, 279]. Прямим наслідком «ерозії одвічних 

соціальних відносин» (у термінології К. Кнор-Цетіної) є проблематизація самої 

можливості автентичного людського існування.  

 По-друге, з урахуванням сказаного цілком припустимо говорити про зміни 

самого типу суб'єктивності. Суб'єкт виявляється замкненим переважно сам на собі і 

вже не схильний ототожнювати себе з авторитетною фігурою Іншого, того самого, 

до кого він «може звернутися з вимогою, поставити питання або висунути 

претензію» [7, 75]. Інакше кажучи, фігура Іншого для суб’єкта вже не має тієї 

повноти присутності та визначального впливу. Як пише С. Жижек: «Нехай інші 

існують, я їх поважаю, тільки нехай вони не вторгаються в мій особистий простір» 

[2].  

Як наслідок, зовнішні форми авторитету замінюються індивідуальним 

авторитетом, коли «власне Я», виступаючи як суб’єкт щодо самого себе, набуває 

виняткового значення. Коментуючи цю тенденцію, Ж. Ліповецькі зазначає: «Моє 

"Я" вже не перебуває в пеклі, де мешкають чужі "Я" – з якими я змагаюсь або яких 

зневажаю; все сходить нанівець, без зайвого галасу й без причини, в пустелі 

задушливої автономії и нейтральності» [5, 76]. Подібний стан К. Дежур визначає 

терміном «звуження внутрішньосуб᾽єктивної свідомості» [1, 79] до рівня 

приватного модусу (додамо ми), не стурбованого примусовою екстернальною 

рефлексією.  
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Таким чином, необхідність (спів)присутності Іншого в структурі життєсвіту 

суб'єкта сьогодні можна взяти під сумнів. Формально структура Іншого 

зберігається, але відбувається порушення самої системи сприйняття. І якщо у 

практичному плані, на рівні фактичного прояву іншість ніколи не може бути 

усунена (завжди потрібний той, хто підтверджує наше власне існування), то в 

онтологічному сенсі Інший для сучасного суб'єкта вже не є самоочевидним фактом.  

 Резюмуємо: говорячи про відсутність, «статистичність Іншого» [6], ми 

фіксуємо передусім радикальну зміну онтологічних позицій у зв'язці Я – Інший: 

якщо раніше суб'єкт був жорстко детермінований полем Великого Іншого, визнавав 

його авторитетність і право на «ідеологічний оклик», то сьогодні, коли 

деконструйовані будь-які ідентифікаційні метанаративи, суб'єкт сам вільний 

вибирати референтні для себе форми авторитету, жоден з яких не є домінуючим. На 

тлі втрати повноти стосунків Я – Інший, в атмосфері недовіри до усталеного 

соціального порядку, держави і пов'язаних з нею інститутів влади і контролю 

суб'єкт, тепер уже самостійно, продовжує пошуки референтного для себе Іншого – 

як у значенні нових «правил гри», з якими він міг би співвіднести своє життя і які 

могли б адекватно пояснити все, що відбувається, так і у значенні нових спільнот, 

що забезпечують хоч би якесь відчуття (спів)причетності.  
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