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СМИСЛ З ПОЗИЦІЙ ПСИХОДЕЛІЗМУ

Як відомо, смисл є стрижневим компонен�
том людського існування, що пов'язано з його
магічною функцією: так, називаючи предмети
онтологічної реальності, він заміщає їх, ство�
рюючи самобутню мовну картину світу, у якій
і функціонує індивідуум. Саме тому природ�
но, що за критерієм абстрактної метафізичної
сутності поняття «буття» є межово абстракт�
ним, позиціонуючись у якості універсалії фі�
лософії й культури людства, в якій вираже�
ний стан існування об'єктів у їх конкретних
певних класах – класифікаційних одиницях –
і в одиничній унікальності [5, с. 5].

Це пов'язано з проблемою недовершеної
природи зв'язку між назвою і предметом, від�
повідно продукуючи появу психоделічності
як характеристики смислу. Вона виявляється
безпосередньо через природу смислу як непо�
дільної одиниці мовного буття індивідуума:
витворюючи своїм існуванням мислительний
парадокс, вирішення якого виражається в
осягненні, виході за межі свого Я (підняттям
над власною мовною свідомістю). Так, коли
людина говорить, то вона використовує певну
невидиму мовну масу, відсутню в актуаль�
ності, що вибірково вилучається з потенційно
присутньої мови, для того, щоб вимовити про�
сту або складну річ [7, с. 18], оперуючи абст�
ракціями і наділяючи їх обрисами конкретності.

Вищезазначене підводить нас до висновку
про відносний характер побутування смислу,
оскільки останній є потенційно відкритою
системою, для якої характерна схильність до
варіативності свого інтерпретування. У цьому
контексті цікавим нам видається нозоологічне
формулювання психічного розладу в цілому і
шизофренії зокрема, суть якого в тому, що
будь�яке визначення неминуче відображає ку�
льтурний стереотип, на підґрунті якого і фор�
мується. Відтак, поведінка, яка вважається не�
нормальною або патологічною в одній культурі,
може перебувати в рамках норми в іншій [16],
що репрезентує відносність і парадоксаль�
ність культурної норми та смислу в цілому.

Розробкою згаданої проблематики зай�
мались Р. Абелсон, К. Абульханова�Славська,
Л. Анциферова, Г. Бейтсон, П. Бурд'є, Ф. Ва�
силюк, Л. Вітгенштейн, О. Дугін, Д. Зуєв,
Є. Крупіцький, О. Кулик, Р. Лазарус, О. Ларі�

чев, Д. Леонтьєв, Т. Лірі, Д. МакКена, Т. Мак�
Кена, А. Маслоу, Д. Рід Слеттері, К. Роджерс,
С. Рубінштейн, О. Філіпов, В. Франкл, К. Фіц�
патрік, Р. Шанк та інші.

У певному контексті смисл можна сприй�
мати мірою людського існування, що носить
нематеріалований характер, стратифікуючись
в призмі свідомості індивідуума. Так, за кри�
терієм функціонування в філософській ку�
льтурі людське буття можна сприймати як
універсальну множину існування в його
нескінченно багатоманітних класах (станах),
вичленованих спеціалістами за певними
класифікаційними критеріям (підґрунтями),
або – нескінченний універсум (множину)
існування [5, с. 5].

У контексті психоделічності, як панівної
тенденції побутування смислу, а також варіа�
тивності його функціонування у свідомості
індивідуума, варто сказати й про межовий
стан його (смислу) функціонування – абсурд�
ний смисл. Останній пов'язаний з тим, що в
дійсності наскільки видимість абсурдності
або незв'язності захищає міфи і ритуали,
характерні для людського існування, від
реляційної інтерпретації, настільки, що вони
інколи дають видимість смислу при читанні,
яке шукає смисл в кожному окремому еле�
менті особливого одкровення замість того,
щоб встановлювати систематичне відношення
з усіма елементами одного класу [3, с. 7].

Смисл – це, перш за все, форма, межа,
унормованість, а з іншого боку – це хаос, варі�
ювання процесу інтерпретації, диференціація
осягнення реальності тощо. Саме тому, реду�
куючи багатоманітність і складність до найпро�
стіших геометричних фігур, П. Сезан повто�
рює гештальт�психологію, проблематизуючи
закони структурного сприйняття, зводячи їх
до силових полів і ліній, які складаються в
нашому мозку як цілісний образ видимої
дійсності. Тут йдеться про те, що фокус уваги
саморефлексуючого індивідуума зміщується
від «зовнішнього» світу, який він споглядає у
середину, до таємничого центру біоптичного
органу свідчення (неконцептуалізованої точки).
Індивідуум наче перетворюється при цьому 
в суб'єкта прикладної феноменології, вияв�
ляється «польовим» феноменологом [6].
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Таким чином, смисл – це психоделічний
конструкт, варіативність якого зумовлена
поліінтерпретаційністю його структури.
Варто також акцентувати на його здатності до
реконтекстуалізації, якій його піддають інди�
відууми в процесі осягнення тих чи інших
явищ онтологічної реальності [3, с. 8]. При
цьому необхідно враховувати низку особли�
востей його побутування в соціумі, серед яких

роздавленість неминучістю смерті на тлі
втягнутості в побутовий момент й дискурс
історії. Через це смерть розглядається як
ніщо, оскільки рятівна присутність транс�
цедентного початку, трансцедентного модусу
буття були виключені з сучасного світо�
сприйняття. Сучасне людство, таким чином,
балансує сьогодні на самому краю безодні
смерті й небуття [16].
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