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МОДУСИ ЕКЗИСТЕНЦІЇ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 
АВТЕНТИЧНОСТІ

У статті стверджується, що спроба представити автен&
тичність особистості через ідеальну культурну модель виявляється
непродуктивною. Натомість представлено модель, в якій автентичність
особистості виникає як наслідок вільного оперування різними модуса&
ми, що забезпечує найбільш високу продуктивність особистісного
становлення шляхом реалізації її множинної сутності. 

Ключові слова: автентичність, автентична особистість, модус,

екзистенція.
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Потреба «бути» є фундаментальним психологічним прагненням

особистості. Цією потребою, як і прагненням «мати», можуть бути

«пронизані» всі різновиди й сфери активності особистості (незалеж/

но від того, є ці активності біогенними, психогенними чи соціоген/

ними). Проте прагнення «бути» не є безпредметним: потрібно

«бути» й «стати» кимось. Базальна психологічна потреба «бути» ви/

значає те, що особистість повинна «бути» або такою, якими є інші

(модус уніфікації), або ж такою, якою вона є насправді (модус пер/

соналізації). Між цими двома полюсами існує проміжна точка, в якій

увиразнюється те, якою особистість в її власному розумінні хотіла

б бути — ідеальне «Я» або бажане «Я» — або могла б стати, якби не

стала такою, якою вона зараз є — тобто потенційно можливе інше

«Я» (модус потенціалізації). Ми можемо висловити припущення,

що особливості екзистенції особистості у специфічному світі (досяг/

нення або недосягнення автентичності) можуть бути розкриті за

допомогою того, як людина функціонує у цих трьох модусах. 

Кожен із цих модусів має певні соціальні практики, що слугують

підґрунтям виникнення модусу і водночас постають знаряддям

відтворення, забезпечуючи безперервність функціонування цих меха/

нізмів у культурі; форми реалізації (тобто ті феномени екзистенційно/

го простору, котрі слугують площиною втілення, реалізації модусу);

прояви фрустрації екзистенції (тобто неможливість входження у цей

модус); основні потреби, навколо яких модус утворюється. Між моду/

сами відсутні чіткі границі. Мало того, деякі соціальні практики є та/

кими, що забезпечують функціонування особистості в двох, а іноді

й у трьох модусах одночасно. Інакше кажучи, відношення між моду/

сами можуть бути передані за допомогою поняття нечітких множин.

Отже, ми пропонуємо тлумачення автентичності, де остання

декларується не як інтегральний феномен, котрий неодмінно мо/

нополізує сутність в якості системоутворювального фактора, а як

вільне оперування різнорівневими й різноспрямованими тен/

денціями, котре забезпечує найбільш високу продуктивність осо/

бистісного розвитку шляхом реалізації множинних сутностей осо/

бистості. Ця «множинна сутність», на наш погляд, полягає у тому,

що людина прагне відчути свою тотожність з іншими людьми, вод/

ночас вона прагне до відокремлення свого Я, до самовизначення та

до самоздійснення, але вона також воліє вирватися за межі своєї

особистості у світ «потенційно можливого». 
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Існування особистості в модусі персоналізації має багато про/

явів, особливості дескрипції яких залежать від наукової позиції ав/

тора та його поглядів на сутність людини. Це прагнення, на наш

погляд, у тому чи іншому сенсі відображено в таких поняттях, як

«боротьба за існування» (Ч. Дарвін), «воля до життя» (А. Шопен/

гауер), «воля до влади» (Ф. Ніцше), «прагнення до переваги» (А. Ад/

лер), «домагання» (К. Левін), «упевненість у собі» (Дж. Вольпе),

«самоактуалізація» (А. Маслоу), «самореалізація» (К. Роджерс), «са/

моствердження» (Е. П. Нікітін, Н. Е. Харламенкова), «прагнення

до власної значущості» (А. С. Шаров). 

Навіть такі різні, на перший погляд, феномени, як пошук осо/

бистісної автономії, прагнення до самовизначення, випробування

власних можливостей і самореалізація, індивідуація, особистісне

зростання,  реалізація особистісного потенціалу, відчуття самобут/

ності й індивідуальної неповторності, можна аналізувати як прояви

існування в модусі персоналізації. Проте модус має своє «ядро»,

навколо якого утворюється найрізноманітніша поведінка особис/

тості. Це ядро складається з потреби в сепаративності. Остання, на

наш погляд, ґрунтується на тілесній автономії та психічній авто/

номії. Слід відмітити, що припущення наше ґрунтується на тому

факті, що схема тіла й тілесність загалом постають як стрижньові,

якірні у більшості теорій самосвідомості. Історія психології пропо/

нує нескінченну аргументацію: від соматичних процесів як основи

психосексуального розвитку у З. Фрейда до відчуття свого тіла як

бази розвитку пропріуму в Г. Оллпорта та організмічної довіри як

здатності людини брати до уваги свої внутрішні відчуття та розгля/

дати їх як основу для вибору поведінки у К. Роджерса. Тілесність

є основою модусу персоніфікації, а сепарація тіла переломлюється

згодом у свій психічний аналог: особистісну автономію. 

Життя особистості розпочинається у формі соціальної діади

і лише згодом, завдяки включенню в різні соціальні практики,

відбувається сепарація. У цьому сенсі процес соціалізації постає не

тільки як оволодіння системою норм, цінностей, стереотипів

поведінки, але й як становлення власного Я, де останнє формуєть/

ся як одинична, окремішна й особлива сутність, виокремлена зі

світу та не злита з ним. Надалі людина прагне виробити своє осо/

бисте ставлення до людей, подій, здійснитися як унікальна ціліс/

ність, зайняти своє місце у світі як відособлений і самостійний
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суб’єкт буття. Цю потребу в самореалізації також можна представи/

ти як одну з форм модусу персоналізації. 

Дієвість цього «ядра» можна вбачати у таких проявах, як

здійснення вчинку (М. М. Бахтін), активне й усвідомлене постання

людської особистості в діяльності (О. М. Леонтьєв), здійснення

особистісного вибору (О. Г. Асмолов), процес самовизначення

(І. С. Кон), принцип позитивної свободи для самотворення й само/

вибудови (Братусь), прояви надситуативної активності (В. А. Пет/

ровський), самотрансценденції (В. Франкл), повноцінному

функціонуванні людини (К. Роджерс), проявах метамотивації

(А. Маслоу). 

Існування особистості в модусі уніфікації має також доволі різ/

номанітні прояви. Людина народжується як природна істота. Для

того щоб стати власне людиною, їй необхідно долучитися до систе/

ми соціальних зв’язків і відносин, у конфронтуючий світ культури.

Проілюструвати існування в модусі уніфікації можна за допомогою

таких феноменів, як ідентифікація, деіндивідуація, конформізм,

соціотипова поведінка та ін.

Р. Мей, розкриваючи особливості людської екзистенції, вводить

у розгляд один із модусів, котрий певною мірою збігається за зміс/

том з вищезгаданим. Мова йде про Mitwelt — світ взаємин між

людьми. Специфіка цього модусу полягає, за словами Р. Мея, в то/

му, що в групі людей відбувається доволі складна взаємодія, оскіль/

ки безпосереднє ставлення конкретної людини до інших членів

групи почасти детермінує їхню значущість для неї [5]. 

Проте ми включаємо до модусу уніфікації більше коло явищ.

Цей модус охоплює не лише взаємодію між людьми, а й надособові

соціальні практики (наприклад, соціотипову поведінку). Модус

уніфікації, на наш погляд, відповідає за існування в інтерсуб’єктив/

ності. Це є модусом співіснування. Оскільки всі соціальні практи/

ки є соціально поділюваними, то в цьому сенсі шлях до себе лежить

через засвоєння конвенційно/нормативного: мови, мовлення,

цінностей, етикету та ін. Соціальне середовище виробляє певні

особистісно/характерологічні стереотипи для ефективного впоряд/

кування досвіду міжособистісних зв’язків, колективного співісну/

вання й індивідуальних учинків, а також для ефективного керуван/

ня діяльністю окремих членів співтовариства. Однак соціум не

задовольняється створенням стереотипів та інших форм соціотипової

розвитку і формування Розділ ІІІ
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поведінки (О. Г. Асмолов). Крім цього, соціум «зацікавлений» в то/

му, щоб кожен член співтовариства ці «схематизми» відтворював

і особисто здійснював у своєму способі життя, баченні світу, у своїх

установках і вчинках. «Зацікавленість» соціуму в тому, щоб «схема/

тизми» суспільної свідомості були не тільки просто інкорпоровані

в індивідуальній свідомості, але й відтворені та заново «розіграні»

в реальній діяльності конкретних індивідів, пояснюється тен/

денціями самопідтримки та самозбереження [1]. 

Глибинність модусу уніфікації може бути проілюстрована також

за допомогою прикладів використання потреби, що є його осеред/

ком, в різні історичні періоди. Гігантські піраміди Стародавнього

Єгипту, піраміди й храми майя, Велика Китайська стіна,

індустріальні гіганти перших радянських п’ятирічок і навіть БАМ —

останній велетень радянської ідеології — крім того, що вони, за

висловом О. Г. Асмолова, є «використовуваними тоталітарними

державами прийоми та засоби забезпечення керованої поведінки

людей, знаряддя деіндивідуалізації особистості за рахунок обме/

ження свободи вибору діяльності через зайнятість» — слугували за/

доволенням потреби « уніфікації. Інакше кажучи, тоталітарний

устрій міг використовувати такі форми зайнятості для керування

поведінкою людей тому, що функціональною основою їхнього

застосування була необхідність особистості існувати в модусі

уніфікації.

І нарешті, третій з тих модусів, можливість переходу до якого

завершує вичерпність екзистенційної динаміки, — це модус потен/

ціалізації. 

Людина — єдина істота на Землі, в якої не закладено із самого

початку весь життєвий шлях. Вона народжується як потенційно

нескінченна істота, її існування завжди є варіативним, її май/

бутність не скута якою/небудь обов’язковою формою. Процес

входження людини у світ культури, включення в існуючі суспільні

зв’язки та стосунки, — те, що прийнято називати становленням

особистості, — можна представити і як постійне й неминуче пере/

творення людини як «абсолютної можливості» в «людину конкрет/

ну» — носія певних соціальних якостей, реалізатора певного способу

життя. Більшість соціальних практик вибудувані таким чином, що,

включившись в одну, людина втрачає можливість включитись до

інших (наприклад, пішовши до однієї школи, не можна водночас

навчатися в іншій).
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Спочатку обмеження нескінченності відбувається незалежно

від волі особистості: факт народження в певному соціальному сере/

довищі (соціальний, економічний та інший статус родини) — пер/

ше й неминуче «усікання» потенційної нескінченності, відтинання

певної частки можливого, початок руху шляхом знаходження фор/

ми, «руху до визначеності» (кастова система Індії ілюструє це до/

волі однозначно й чітко). Перші роки життя, коли відбувається

«вростання» у власне Я, відбувається також майже без участі осо/

бистості: вибір, наприклад, дитячого садка й школи також здійсню/

ють інші люди, проте кожен вибір звужує нескінченність можливо/

го. Проте навіть усвідомлений і вільний особистісний вибір не

є принциповою зміною в обмеженні потенціалізації. Обраний за

власними уподобаннями фах є фактом звуження нескінченності

(тобто ставши лікарем, людина не стане (здебільшого) музикантом).

Якщо таким неоднозначним виявляється підсумок вільного ви/

бору, та в який спосіб переживається тоді особистістю «невільний»,

вимушений вибір? 

Отже, особистість завжди змушена — попри власне бажання —

робити вибори, оперувати категоріями можливого, неможливого,

ймовірного, мислити в категоріях ризику й конструювання обста/

вин, активного втручання у власну біографію. Життя людини є рух

від нескінченної можливості (народження) до абсолютного запере/

чення цієї можливості (смерть). 

Модус потенціалізації, як і модус уніфікації, певною мірою су/

перечить ідеї цілісності особистості та прагненню персоналізації.

Зокрема, у психології й психіатрії ХІХ — початку ХХ ст. вищими

цінностями вважалися саме сталість і стійкість, а мінливість і мно/

жинність «Я» трактувалися як хвороба (роздвоєння особистості при

шизофренії). 

Проте більшість філософських шкіл Сходу тлумачать таку мно/

жинність «Я» як норму, на що звертав увагу свого часу К. Г. Юнг. 

Поступово ця ідея засвоювалась і Заходом. Г. Гессе писав, що

особистість — це «в’язниця, у якій Ви перебуваєте» [2], а уявлення

про єдність «Я» — «омана науки», котре має вартість лише тому, що

«спрощує вчителям і вихователям, які перебувають на державній

службі, їхню роботу, й порятовує їх від необхідності думати й експе/

риментувати». «Кожне «Я», навіть найбільш наївне, — це не

єдність, а надзвичайно складний світ, це маленьке зоряне небо,

хаос форм, щаблів і станів, спадковості й можливостей». Люди
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намагаються відгородитися від світу, замкнувшись у власному «Я»,

а потрібно, навпаки, вміти розчинятися, скидати із себе оболонку.

«...Запекло триматися за своє «Я», запекло чіплятися за життя — це

означає йти найвірнішим шляхом до вічної смерті, тоді як уміння

вмирати, скидати оболонку, вічно поступатися своїм «Я» заради

змін веде до безсмертя».

Людина постає перед нерозв’язним протиріччям: вона є потен/

ційною нескінченністю, абсолютною можливістю, але форма

справжнього життя, будь/яка практична дія є знищення цієї не/

скінченності й у цьому сенсі, за Г. Гессе, — «особистість — в’язни/

ця людини». 

Гіпотетично можна уникнути цього парадоксу тільки відмовою

від реального життя, від якої/небудь діяльності, відмовою від будь/

яких бажань і цінностей. Вирішенням цього протиріччя і є праг/

нення потенціалізації, реалізувавши яке особистість отримує мож/

ливість виходу за межі особистісного Я. 

Слід зазначити, що «можливість» як теоретичний концепт

у психологічній літературі є малорозробленим. Принаймні, жоден

радянський і російський психологічний словник не містить його.

Цей термін переважно вживається, коли потрібно уточнити,

відтінити той чи інший аспект пов’язаних з особистістю й моти/

вацією понять. Так, А. А. Єршов [3] мотивоутворювальний ефект

саморегуляції визначає через зіставлення людиною своїх можли/

востей і духовних, інтелектуальних, вольових, фізичних по/

тенціалів з вимогами середовища, умовами та цілями діяльності,

з об’єктивно необхідними витратами. Проте чіткий зміст понять

«потенціал» і «можливість» не обговорюється. 

Модус потенціалізації так само має свої канали й механізми

соціальної реалізації. Найпростіші з них — алкоголь і наркотики.

Попри згубність для людини наслідків зловживання алкоголем

і, особливо, наркотиками, їх існування протягом тисячоліть є аргу/

ментом на користь того, що вони виконують певну соціальну

функцію. (У противному разі такі практики не були тривалими

й поширеними [7]). Вживання алкоголю, тим більше наркотичних

речовин — є одним з найпростіших способів виходу в «інше» жит/

тя, розширення меж власного Я. 
На наш погляд, однією із причин девіантної поведінки загалом

є необхідність перейти у модус потенціалізації. Хоча це, звісно, край/
ня форма реалізації. Більшість людей задовольняють цю потребу
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включення в модус потенціалізації у формах соціально прийнятних
і абсолютно легальних (зміна місця роботи, одягу, інтер’єру тощо).
«Гра стилями» (Ю. М. Лотман, О. Г. Асмолов) також може слугувати
ілюстрацією актуалізованого прагнення потенціалізації [1; 4].

Окрім реальності, існують різні форми реалізації модусу потен/
ціалізації за допомогою свідомості (сновидіння, уява, творчість).
Уява грає в цьому сенсі виняткову роль у дитячому й юнацькому
віці, коли вона забезпечує сильні емоційні переживання. З віком
у більшості людей здатність до уяви слабшає. Творчість також мож/
на пов’язати з формою «інобуття»: принаймні літературна твор/
чість значною мірою пов’язана зі здатністю «проживати» інші,
«чужі» життя. Своєрідним соціально/психологічним реалізатором
цього модусу є гра (насамперед сюжетно/рольова, що докладно
аналізовано у віковій психології).

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що особистість може й,
на наш погляд, повинна існувати у всіх трьох модусах. Лише у такий
спосіб досягатиметься її автентичність. Проте ці три модуси автен/
тичності є доволі автономними й водночас вони є системою. 

Автентичність особистості з огляду на останнє виникає лише
у тому разі, коли особистість має можливість вільного переходу між
модусами й вільно користується цією можливістю. (Певною мірою
це означає задоволення психологічних потреб, які слугують осеред/
ком її існування у тому чи іншому модусі). 

Специфіка переходу між модусами є основою, на якій фор/
мується екзистенційна динаміка особистості. 

Тут слід підкреслити два моменти, що стосуються характеру цієї
динаміки.

По/перше, досягнення автентичності не означає стану гомео/
стазу при задоволенні потреб, що формують ту чи іншу тенденцію.
Позаяк психологічна потреба в автентичності не є дефіцитарною,
то й загалом стан гомеостазу виявляється недосяжним. Натомість
мова йде про те, що автентична особистість вільно рухається в будь/
якому модусі (та між модусами), її рух не фрустровано ані психо/
логічними, ані соціальними, ані біологічними перепонами. 

По/друге, особистість може навіть тривалий час перебувати

в певному модусі без порушення екзистенційної динаміки. Зокре/

ма, це відбувається у періоди, які є «утворювальними» для того чи

іншого модусу, що продиктовано системою соціальних практик,

яка усталилася в суспільстві. У такому разі перебування у одному

(чи двох) модусах не спричинює порушення екзистенційної
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динаміки. Останнє виникає лише в разі, коли причина затримки

є блокуванням, порушенням проникності кордонів між модусами.

Насамкінець зазначимо, що представлення особливостей ек/

зистенції особистості через три модуси — персоніфікації, уніфікації

й потенціалізації — дає змогу розглядати автентичність особистості

як становлення, як процесс/подію, «існування на перетині», коли

до змісту входить вся множинність модусів, коли в дискретній оди/

ничності створеного актуалізується множинність потенційного.

В статье утверждается, что попытка представить аутентич&
ность личности через идеальную культурную модель является непро&
дуктивной. Вместо этого представлена модель, в которой аутентич&
ность личности возникает как следствие свободного оперирования
разными модусами, что обеспечивает найболее высокую продуктив&
ность личностного становления путем реализации ее множественной
сущности. 

Ключевые слова: аутентичность, аутентичная личность, модус,

экзистенция.

The main idea of the article is do not define authenticity in term of a per&
son’s similarity to an original pattern, model or exemplar. The author argues
that an authentic person is not construed as an ideal type or a member who
incarnates a species most perfectly. Rather, existential authenticity consists in
lucidly, self&consciously, critically choosing a coherent self&identity.

Key worlds: authenticity, authentic person, mode, existence.
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