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ЄВРОПА МЕТАФІЗИКИ І КАРТОПЛІ
Питання про те, що таке Європа, набуло особливої гостроти , коли

в багатьох євроnейських комуністичних державах відбулися революції.
Нагадаю: Мілан Кундера у своїй статті, яка наробила багато галасу,
стверджував, що його Європа- Центральна, від Варшави до Праги та
Будапешта - тільки і є справжньою. Захід зрадив євроnейську ідею,
відмовившись від єдності, тобто від вищих цінностей, зарад и яких

можна віддати життя, і втратив культуру, забувши про те, як треба ·Гі
щнувати.

Ця nроблема ставала дедалі актуальнішою в міру того, як

розтискалися радянські лещата. Феноменальний культурний опір в
кра·інах Східної Євроnи виявився заnорукою блискавичних політичних
nеретворень, що зруйнували режими, які - і тут Кундера мас рацію
ми звикл и вважати встановленими на віки вічні (nринаймні ті з нас,
хто не надавав належного значення голосам дисидентів). "Архіпелаг
євроnейської свідомості", напрочуд яскраве есе філософа Олексія
Філоненка 1 , що відклав на деякий час "пташину" мову умоглядних

nобудов, як мені здається, запрошує нас повернуrися до тез Кундери.

У цій книзі відбилися широкі інтереси автора-філософа, що воював у

Алжирі, канті а нця, який займається кількома видами спорту і
усв ідомлю є, як важливо тримати себе у формі, мислителя
енц икло n ед ичного с кладу, котрий замислюється над тим, чому
за везе на до Євроnи картопля роз повсюдилася так широко, а також

н ад тим , що означає перехід від рідкісної, елітарної музики,
немислимої без оркестру та аристократичного способу життя, до
своєрідного "музич ного комунізму", де кожний може викликати дух

будь-якого композитора, натиснувши кнопку, і де "неомузика"
(наприклад, концерт "Б ітлз") скасовує хисткість людського життя.
Філоненко згадує, що могло або, вірогідно, зможе об'єднати
європейський архіпелаг. Латина після Реформа ці! втратила значення

мови лі-rурrії та книг богослужіння, сільську працю (про неї Філоненко
1

Philoncпko Alexis. L" Archipel de \а coпsciencc europeenoe. Paris, Grasset.

\990 (collcction '·Le College de Phi losophie").
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пиш е дуже емоц ійно) , що єд н ала є вропей ц і в п о чуrrям п оUІа ни до

земл і , яку обробляло багато п окол інь селян , нині механізовано,
а гр ар ній С вропі вж е недовго зал и ш и лось існувати. Свідомість

п ро гресу? Кн11 rа французького філософа Леона Бру нш віка " Прогрес
західної св ідомості " з' явилася незадовго до Другої св і тової війни та
Голокосту: вон и цвяхом с и дять у кожному з нас, в им агаюч и

безумо вного в 11 ко н а ння обов'язку п ам' яті - але ж це пам ' ять про
небуття ...

Н асправді в кни з і Філененка ніби дис кутуютьдва голос и . Одни із
них належить кантіанцеві: він в озвел ич ує свободу судже ння ,

можливості дійти обмежених, але точних висновків. Цей мислитель
бачить п очат ки расистського презирства до інших , nротил ежн ого

кантіа нському універсалізму, в описі rренла ндців у Бюффо на: для
з н амен нтого н ату р аліста вони заздалег ідь " н едол юдк и ". У розділі,

присвяченому чотирьом коня м Аnокаліпсису (війні, безумству,
смерті та голоду) Філ о н ен ко показує, як європеєць бореться проти

чотирьох складових людини: писемності, заборони на ін цест, війни та
вбивства. Людина має відловідати на цей виклик. Євроn а - материк
метаф і зик и та картоnлі. Зустрічаючись з "не - Європою ", вона стає

руйнівником (так nоводил ися римляни в Північній Африці). Слова
Катона " Карфаген має бути зруйнованим" слід розуміти буквально ...

На думку Філ о ненка, послідовни ка Канта і Фіхте, європесць - "людин а~
яка за питує", для євро п ейця філософія п ови нн а бути категори ч н ою,
володіти силою умо виводу. Завершення не є висновком. Розуміння

не є доказом. Надто багато з ' явилося філософських вчень , які
за n е речу ють ідею впевненост і , вимірюють , а не розмірковують,
нав ' я зують , а не п ереко нують .

Од нак, в одночас Фі лоненко - прих ильни к росі й ського філософа

(а точніше- рос ійського єврея) Льва Шестова, який був непримири-

.

.

.

мим ворогом здо рового глузду, ПІдкреслював розрив І З традиц І єю,

за п еречував ц інність будь -чо го. Ш естов

-

філософ ч е ка ння , а не

висновку. Його навіть важко назвати філософом. Головна його робота
- роздум и про б итву ду ші з ідеєю у творах Блаженного Августина та
Достосвського (" Н а терезах Іова"). Фі лоне нко н е за питус , чому

росіяни створи л и таку nереконливу філософію з аnеречення. Чи не
тому у

X fX

столітт і атеїзм у Р осії набув рис нової, альтернат ивн ої

вір и? Філоненко сnраведл иво зазначає, що Росія захоплювалася
Ш оnенгауером: Толстой годинами розмовляв про нього з Фетом,
n ерекладачем праці "Св і т як воля та уява". Шестов , як н еважко
здогадатися, на n адав і на Толстого, вважаючи, що uсй мудрець ховав

314

ЖОРЖ НІВА

глибокий відчай nі д свідомим та нікому неnотрібним nошуком
" розгадок", остаточних відnовідей.
Невеликий діалог двох героїв, яким завершується есе Філоненка,
нагадав мені про дав ню

(1919

року) розмову В'яч есла ва Іванова з

Михайлом Ге ршен зо ном у московській лікарні. "Основні ідеї
зал 11шились тими самими, що й у да вніх греків", - говорить один.
" Приnаде мо до струмка забуття",- відnовідає другий. Триває бесіда
між моральним законом Канта та екзи сте нці алізмом, який все
заперечує. ' 'Той, хто хоче забути про ідеї, nотраnить до їхніх тенет", 
nідсу мовує

alter ego

філософа. Російська Євроnа, чий внесок до

утоn ічної думк и важко nереоціни ти , знову стає євроnей ською

-

відновлює філософський діалог між шанувальниками остаточних
ви с н овк ів та nрибічниками чекання. Води Лети , забуття того, над

чим уже билося людство, мрjї про

tabula rasa 2

-

все це nризвело

л и ше до різанини та руйнування. Сьогодві Східна Європа бажає
повернутися до арх іn елагу заnитування. Моральний закон набуває
се н су в n олітиці , згубність летейських вод очевидна.
Філоненко згадує про одну з і своїх бабусь- графиню , що брала
участь у муз ичних концертах полтавських салонів. То були часи

" рідкісної музию(, якою могли насолодт-уватися тільки нечисленні
щасл ивці . Граф иня завжди nочинала вистуn з бетховенської n 'єс и
"До Еліз в ", бо хотіла n осміятися над тими , хто вважав це надто легкою

для виконання ~rузикою. Тоді музика була такою ж рідк істю, як у наші
дні тиш а ... Іммануїл Канту Кенігсберзі слухав музикутільки в неділю.
Цей еnізод з мус ив мене з гадати про nані Ганську та Бальзака (про
остаІІІІього також йдеться в есе у зв'язку з його ненавистю до селян) .
Чи ІІалежав український мужик до "а грарної Європи", що колись, на
думку Філо вснка, скріnлювала весь континент? Хай там як, цей
євроnей ськ ий

-

-

бік Росії та України був настільки каnітально

В І1нищеІІІІЙ , що сьогодн і люди в СРСР не знають, чи вдасться їм коли

небудь зн о ву ві;t чути своєю ту землю, яка теж була євро пейською.

1990 року

Росі я має дос ить невиразне уявлення про двох «КJ.ІТЇВ», на

яких тримається європейський архіn елаг,- про метафізІfІ\)' і картоnлю.
Що стосується нас ...

2 •t~tcтa до шка (ла1: ).

