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Хто він, той, за кого мене 

приймають?  

(Л. Арагон «Незакінчений роман») 

 

Специфікою постмодерного світогляду є своєрідне розуміння самої 

природи реальності та дискредитація ідеї «об’єктивної реальності». «Сама по 

собі» реальність не існує, а лише − численні версії реальності, що 

створюються за допомогою різних способів її означування. Особистість, 

реалізуючись, може обирати занадто багато версій реальності, рухаючись у 

континуумі, що задається фундаментальними опозиціями «гіпо-»/«гіпер-», та 

привласнюючи як базові різні динамічні тимчасові нестійкі конфігурації 

заперечення/привласнення.  

Характер цієї реалізації можна описати, звернувшись до 

запропонованих Ж. Лаканом та поширених Ж. Деррідою положень про 

децентрований суб’єкт (decentred subject), що зберігає себе як особистість, 

уникаючи при цьому жорсткого самовизначення [1]. Стикаючись з чужими 

для нього цінностями, децентрований суб’єкт («особистість-поле») прагне 

уникнути їхньої ідентифікації зі своїми поглядами та переконаннями, ніби 

переміщуючись при цьому в іншу точку «поля», за межі якого він вийти не 

може. Це суб’єкт з плаваючою чи ковзаючою ідентичністю, позбавлений 

центрального ядра.  

Дослідники комунікативних середовищ С. Стоун [3] і Ш. Теркл [5], 

аналізуючи особливості розщепленості особистості, що відбувається у 

віртуальному просторі соціального спілкування, стверджують, що саме 

віртуальна реальність і сприяє децентрації суб’єкта. Автори виокремлюють 

чотири типи можливої децентрації: безліч «Я» в одному тілі, безліч тіл в 

одному «Я», безліч тіл поза «Я», безліч «Я» поза тілом [3; 4]. 

З нашої точки зору, децентрація суб’єкта також ґрунтується і на 

«тотальній прозорості сучасності», що спостерігається внаслідок зміщення, 

змішування, контамінації просторів публічного та приватного життя. Так, 

віртуальний дискурс надає можливість сховатися за анонімністю ніка, або 

аватарки дозволяє бути ким завгодно не тільки у власній уяві, а і в 

різноманітних симулятивних діях. Децентрований суб’єкт стає сукупністю 

кодів, паролів, що доступні лише для нього і залишаються «невидимими» для 

інших. У віртуального просторі вибудовується спеціалізація на певному 

ракурсі погляду, що «ковзає по поверхні». 

Підкреслимо, що філософсько-антропологічну «деперсоніфікацію 

суб’єкта» також пов’язано з лінгвістичною «смерттю суб’єкта» в 

децентрованому дискурсі. В сфері «мовної текстуальності» експліцитно 

спостерігається постструктуралістський погляд на мову як «інструмент 

виявлення» свого власного «децентрованого характеру», домінує відсутність 

єдиного організуючого центру в будь-яких розповідях людини. Багаторазові 



засвідчення власної несхожості та гучні гасла «не Я» стають характерними 

тенденціями дискурсивної практики децентрованого суб’єкта. 

Згідно поглядам Ж. Морі, для віртуального дискурсу характерними є 

інтеракційні наративи: історії, що пишуться учасниками віртуальної 

реальності спільно, у взаємодії. Перш за все це стосується, так званих, 

«віртуальних світів із відкритим фіналом» [2]. 

Отже, віртуальний простір створює можливість реконструювання більш 

гнучкої концепції «Я» як набору ситуативно актуалізованих дискурсів, кожен 

з яких не прагне позиціонуватись у статусі доміноючого. Полідискурсивний 

віртуальний простір створює можливості існування поліідентичностей, що, в 

свою чергу, провокує звільнення від реальної самототожності та уможливлює 

конструювання і відтворення заплутаних і складних гетерогенних серій 

оновлених ідентичностей у «добу не видобутого смислу» (Ф.І. Гиренок), що 

виступають дороговказами смислової орієнтації «мінливої особистості в 

мінливому світі» (О.Г. Асмолов). 
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