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THE NATURE OF ABSURD THINGS PRIOR TO ANY SPECIAL 

INVESTIGATION DETAILS (ANALYTICAL SCOPE OF THE 

SPHERE OF ABSURD OBJECTS) 

Absurd, together with all its manifestations, has been enweaved in content of being, go out 

imperceptible, approved and become nonantyzanational introspective denotation up to the 

confidential time. In such way, eternal referencing is a form – Σіδοs; the appearing phenomenon 

of reality is above-sense announcement of values; values is abstracted something particulate 

above-sense is abstract matter [substance] – νλη, – wish is characteristic to all phenomenon of 

activity; and synthetic activity thanks whom the ability is leave of voles transform up to above 

sense of formatted activity, is a substantial activity, and substantial activity is that, which is 

losing throughout the looking during the something analysis metaphysical situations facts. The 

elements of situations of absurd which has been analyzed, is an attribute of substantial activity 

and therefore the subject of our scientific inquiry. 
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Неантизована інтроспективна денотація «реляційної сутності» входження абсурдного об’єкта 
у дійсне явище не позбавлена акцентуації, завдяки філософським та лінгвістичним науковим 
розвідкам та доробкам сучасності. Абсурд, в усіх його проявах, вплетений у континуум Буття, 
проходить непоміченим, затверджується та стає неантизованою інтроспективною денотацією 
до певного часу. Природа абсурдних речей, що постає передумовою спеціального дослідження, 
посідає визначне місце серед сучасних філософів, творчий потенціал яких постійно потрапляє 
у поле зору дослідників та критиків не тільки останньої чверті минулого століття, але й сьогодення. 
На особливу увагу заслуговують праці Ж.-П.Сартра, Ж.Бодрійара, Ж.Батая, Ж.Дельоза, Ж.Дерріда, 
оскільки саме вони розглядали найбільш нагальні питання – сутності та статусу філософії, 
співвідношення буття та існування, легітимності сенсу, нон-сенсу та абсурдних об’єктів як таких. 
Не претендуючи на розв’язання цього глобального завдання, вони прагнуть поставити за мету 
виокремлення поглядів на проблему сенсу в самостійне поле дослідження, показавши специфіку 
онтології сенсу, буття якого необхідно вивчати не у «глибині» мови, а на її «поверхні», яка 
представляється нею як межа між світом речей та світом речень, що одночасно і розмежовує, і 
з’єднує їх. Отже, абсурдні об’єкти за своєю природою абстрактні. Під абстрактними ми розуміємо 
абсурдні об’єкти самі по собі, так як, їх сутності зрозумілі без віднесення до явищ досвіду. Бути 
абстрактним – позначає вийти за межі особливих конкретних явищ дійсності. Але вихід за межі 
дійсного явища не позначає розриву з ним. Навпаки, ми вважаємо, що кожен абсурдний об’єкт має 
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свій власний зв’язок із кожним з таких явищ, котрий ми й назвемо засобом входження у явище.».. 
я не можу один відшукати істину, бо те, що є істинним не може бути істинним лише для мене: я не 
можу просто любити, я повинен любити іншу людину. Коли я один, я – спустошений»1.Таким 
чином, абсурдний об’єкт слід осягати посередництвом знайомства з: 1) його особливою 
індивідуальністю; 2) його загальними відносинами з іншими абсурдними об’єктами, що сприяють 
реалізації явищ дійсності, та 3) загальним принципом, висловлюючим входження об’єкта в особливі 
явища дійсності. 

Вищеозначені три пункти висловлюють два принципи. Перший проголошує, що кожен 
абсурдний об’єкт є індивідуальністю, яка на свій власний кшалт репрезентує те, чим вона є. «Істота 
абсурдна має всі права»2. Ця особлива індивідуальність є індивідуальна сутність об’єкта, вона не 
може бути надана опису інакше, як через своє існування. Саме така індивідуальна сутність – це 
просто сутність, що розглянута в її унікальності. Далі, сутність абсурдного об’єкта – це просто 
абсурдний об’єкт, розглянутий в аспекті власного унікального внеску в кожне явище дійсності. Цей 
унікальний внесок однаковий, щодо всіх таких явищ, так як об’єкт, в усіх засобах входження, 
тетичний самому собі. Він не піддається видозміні в разі переходу від одного явища до іншого, 
дякуючи різним засобам входження. «Однак, подати так, аби у ту саму мить склалося враження, що 
вони не стоять чи йдуть, перетворюючи стрибок усього життя у своєрідну ходу, знаходить 
витончене абсолютне вираження у пішохідних звичках, – на це здатні тільки такі лицарі, в цьому і 
полягає виключне диво»3. Таким чином, метафізичний статус абсурдного об’єкту полягає в тому, що 
він являє собою можливість до дійсності. Кожне явище дійсності визначено чітко, відповідно його 
характеру, шляхом опосередкування того, як ці можливості актуалізуються в цьому явищі. Така 
актуалізація являє собою відбір можливостей. Доладніше це відбір, що антизується у традиції 
можливостей, відносно їх реалізації у цьому явищі. Цей висновок підводить нас до іншого, другого 
метафізичного принципу; абсурдний об’єкт, розглянутий як абстракційна сутність, не може бути 
виокремлено від його відносин, щодо інших абсурдних об’єктів, і від його відносин до дійсності 
взагалі, хоча його і відірвано від реальних засобів входження у визначені дійсні явища. Цей принцип 
може бути виражено твердженням, що кожний абсурдний об’єкт наділено «реляційною сутністю». 
«Екзистенційна філософія і дійсно стоїть на краю такої прірви»4. Ця реляційна сутність і визначає, 
як можливе таке входження об’єкта в дійсне явище. 

Інакше кажучи: нехай А – абсурдний об’єкт. Тоді А саме по собі містить у собі «буття-у-собі» 
(статус) А в універсумі, і А не може бути від’ємним від цього «буття-у-собі». В суті А полягає 
визначеність по відношенню до інших абсурдних об’єктів і невизначеність в плані відносин А 
з явищами дійсності. Оскільки взаємовідносини А з іншими абсурдними об’єктами визначено самою 
сутністю А, остільки вони постають внутрішніми відносинами. Ми маємо на увазі, що цей вид 
відносин є першою, первинною верствою, що носить назву конституюючої А, бо сутність, що 
пов’язана із внутрішніми інтроспекціями, не є сутністю поза ними. Інакше кажучи, сутність 
невід’ємна від внутрішніх відносин. Внутрішні відносини А разом формують його вагомість, як 
абсурдного об’єкту. 

З іншого боку, сутність не може знаходитись у вимірі зовнішніх відносин, якщо вона 
не містить у собі невизначеність, яка є поблажливою щодо зовнішніх відносин. Термін 
«можливість», застосований до А, позначає, що поблажливість до відносин із явищами дійсності 
зосереджується в сутності А. Відношення А до явищ дійсності просто вказує, яким чином абсурдні 
відносини А з іншими абсурдними об’єктами розподіляються відносно їх реалізації в тому чи 
іншому явищі. Отже, загальний принцип, що зумовлює входження α у особливе явище дійсності χ а, 
є невизначеність, що знаходиться у сутності А, за умов його входження до а, і визначеність, що 
знаходить у сутності а, за умов входження А в а. Саме тому синтетичне охоплення, котре є а, являє 
собою вирішення невизначеності А у визначеність а. Відповідно відношення між А та а 

є зовнішніми, якщо вони стосуються А, та внутрішніми щодо а. Кожне явище дійсності а 

є вирішенням усіх модальностей у реальних категоріальних входженнях: істина та хибність 
займають місце можливості. Повне входження А в а висловлюється усіма істинними 
висловлюваннями щодо А та а, а також і про інші інваріантні речі. 

                                                      
1 Ясперс, К. (1996). Комунікація. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. К.: Либідь, 137. 
2 Батай, Ж. (1999). История глаза. Ненависть к поэзии. М.: «Ладомир», 74. 
3
 Кьеркегор, С.(1993). Страх и трепет. М.: «Республика», 41. 

4 Больнов, О. (1999). Философия экзистенционализма. СПб.: «Лань», 173. 
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Визначена форма співвіднесеності абсурдного об’єкту А з будь-яким іншим абсурдним 
об’єктом доводить, яким чином А, в силу своєї природи систематично та з необхідністю відноситься 
до будь-якого іншого абсурдного об’єкту. Така форма співвіднесення являє собою спроможність 
до реалізації. Але ця форма є факт, що стосується усіх попередньо-мислячих термінів відношення, 
саме тому, він не може бути ізольованим у сенсі розгляду тільки одного з цих термінів. Отже, існує 
загальний факт систематичних взаємовідносин, що притаманні самій природі можливості, як такі. 
Область абсурдних об’єктів повинна бути піддана опису саме як «область», бо кожен абсурдний 
об’єкт має свій статус у цьому загальному систематичному комплексі взаємовідносин. 

Що стосується входження А у явище дійсності а, то взаємовідносини А з іншими абсурдними 
об’єктами, котрі розташовано певним чином для реалізації, вимагають, щодо свого висловлення, 
звернення до статусу А та інших абсурдних об’єктів, у трансфеноменально-часових відносинах. 
Однак, цей статус не може бути висловленим (щодо даної мети) поза посиланням на статус а та 
інших явищ дійсності, існуючих у тих же самих трансфеноменально-часових відносинах. Значить, 
трансфеноменально-часові відношення, у термінах, в яких і повинно бути висловлено дійсний хід 
подій, є ніщо інше, як вибіркове обмеження всередині загальних систематичних взаємовідносин між 
абсурдними об’єктами. «Шукач істини», яким нам його зображує Шестов, близький по духу 
до «лімінальних personae» (В.Тернер) чи «пороговим людям» (В.Подорога). «Там, де для людини, 
націленої від периферії до центру культури «культурної людини» не може існувати нічого, окрім 
зіяння, розриву, відсутності знаків будь-якої позиції, саме там і починає свої мандри людина межі, 
невпізнана своїм часом. Її рух як лімінальної істоти створює світи, вільні від нормативного 
культурного досвіду та «ностальгії» за величчю центру, паралізуючою випадковістю своїх зсувів 
могутні телеології європейської культури»1. 

Далі, статус будь-якої можливості в відношенні до дійсності, вимагає посилання до цього 
трансфеноменально-часового континууму. За умов будь-якого спеціального розгляду можливості, 
ми маємо нагоду абстрагуватися від цього континууму. Але, оскільки існує чітке відношення 
до дійсності, необхідно визначитись, щодо способу абстрагування від цього трансфеноменально-
часового континууму. Так, перш за все, трансфеноменально-часовий континуум являє собою місце 
положення рефлексивної можливості, обраної з більш загальної сфери математичних 
взаємовідносин. Це зумовлене місце положення відносної можливості висловлює одне єдине 
обмеження можливості, притаманне загальній системі процесу реалізації. Яку б можливість не було 
пов’язано з цією системою, вона підлягає обмеженню. До того ж, будь-яка абстрактна можливість, 
відносно загального перебігу подій, яку виокремлено, щодо специфічних обмежень, що вводяться 
конкретними явищами, охоплюють трансфеноменально-часовий континуум у кожній 
альтернативній трансфеноменальній ситуації і в усіх альтернативних проміжках часу. 

Важливо, що трансфеноменально-часовий континуум являє собою загальну систему відносин 
усіх можливостей, оскільки цю систему обмежено її співвіднесеністю, щодо загального факту 
дійсності. До того ж, природі можливостей внутрішньо притаманна віднесеність щодо дійсності. 
Бо можливість являє собою те, у чому знаходиться досяжність, абстрагована від досяжності. 

Вже наголошувалось, що явище дійсності повинно усвідомлюватись як обмеження і що 
процес обмеження може бути далі охарактеризовано як градуювання. Це являє собою 
характеристику дійсного явища ( припустимо, явища дійсності а, котре й зосереджує в собі 
абсурдний об`єкт А ) яке й вимагає подальшого пояснення: адже невизначеність знаходиться 
в сутності будь-якого абсурдного об’єкту (припустимо, А). Явище дійсності а синтезуючи в собі 
кожний абсурдний об’єкт, відповідно вимагає повної визначеності відносин А до будь-якого іншого 
абсурдного об’єкту чи й навіть низки абсурдних об’єктів, перманентно перетворюючись 
з іманентно-алітерального до трансфеноменального та як результат вже трансцендентного, 
сповненого абсурдом буття. Цей синтез являє собою обмеження реалізації, але не змісту. 
Це зрозуміло, адже, «буття не є якоюсь «структурою серед інших», якимось моментом об`єкта, воно 
само є передумовою всіх структур і всіх моментів, підґрунтям, на якому виявлятимуть себе різні 
характеристики феномена»2. Кожні відносини зберігають притаманну їм тетичність. Але ступені 
входження у цей синтез властиві будь-якому явищу дійсності, тетичному а. Ці ступені можуть бути 
висловлені лише як градація деякої цінності. Градації цінностей веріфікуються – наприклад, за умов 

                                                      
1 Подорога, В. (1995). Выражение и смысл. М.: «Ad Marginem», 143. 
2 Сартр Ж.-П. (2001). Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.: Видавництво Соломії Павличко 
«Основи», 58. 
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порівняння різних явищ – від ступеню їх включення індивідуальної сутності А, як елементу 
етичного синтезу (у певній верифікації включення), до найнижчої верстви, що передбачає 
виключення індивідуальної сутності А, у якості того ж таки елементу етичного синтезу. Оскільки 
вона знаходиться у нижчій верстві, кожне визначене відношення А являє собою тільки складову 
частину явища, демонстрацію того, що це відношення є саме по собі нереалізованою 
альтернативою, що не додає жодного внеску у будь-яку етичну цінність, за виключенням 
формування елементу у систематичному субстракті неантизованого змісту. У більш високій верстві 
вона може лишитись неантизованою, але відповідати етичним якостям. 

Так А, що взято просто, у відношенні, щодо його зв’язків з іншими абсурдними об’єктами, 
являє собою «А, зрозумілий як Ніщо», де «Ніщо» позначає певний час абстрагування від чітко 
визначеного, потенційно спроможного, щодо інтенції денотата, включеного та виключеного 
з дійсних подій водночас. Таким чином, А, як Ніщо, у відношенні до визначеного явища а позначає, 
що А до усіх своїх визначених відносин виключено з а. Далі, А, як Буття у відношенні до а, 
позначає, що А у деяких своїх визначених відносинах включено до а. Але не може бути явища, яке б 
включало б А в усіх його визначених відносинах, бо деякі із цих відносин являють повну 
протилежність. Це і є першим проявом абсурду по констатуючій верстві. Що стосується 
виключених відносин, то А буде виступати у ролі Ніщо, по відношенню до а, навіть тоді, коли інші 
відносини А будуть Буттям у а. У цьому сенсі явище являє собою синтез Буття та Ніщо (так звана 
помежована ситуація). Більш того, хоча деякі абсурдні об’єкти синтезовано у явищі а, просто 
у якості з Ніщо, кожен абсурдний об’єкт, який синтезовано у якості Буття, синтезовано також і 
в якості Ніщо водночас, щодо інших суб’єктів. «Буття» тут позначає «…вияв, який може бути 
зафіксований у поняттях…»1, чи «…різновид безпосереднього доступу…без посередника…»2, 
індивідуально дієве в етичному синтезі. А «етичний синтез» являє собою «випробуючий синтез», 
що творить самого себе за обставин обмеженості, які нашаровуються на нього його внутрішньою 
віднесеністю до усіх інших явищ дійсності. Ми приходимо до висновку, про який наголошувалось 
раніше, що загальний ефект синтетичного поєднання усіх абсурдних об’єктів у кожному явищі 
містить подвійний аспект невизначеної віднесеності кожного абсурдного об’єкту, щодо явищ 
у цілому та до кожного окремого явища. Це твердження підсумовує те, яким шляхом можливі 
зовнішні відносини. Але, урахування цього залежить від виділення трансфеноменально-часового 
континууму з поміж його конкретних втілень у явища дійсності – відповідно звичному трактуванню 
– та від виявлення його походження із загальної природи абстрактних можливостей, обмеженої 
загальним характером дійсного ходу подій. 

Складність виникає за умов розгляду внутрішніх відносин і полягає у поясненні того, як 
можлива та ймовірна будь-яка окрема істина. Оскільки існують внутрішні відносини, остільки все 
взаємозалежне. Але, якщо це було б так, ми не мали б нагоди знати про будь-що до тих пір, доки ми 
у рівних можливостях не знали б і всього іншого. Саме тому, вочевидь, що ми вимушені будемо 
говорити одразу й про усе. Та ця теза вочевидь не вірна. Вона, між іншим, іще щільніше наближає 
нас до абсурду, робить його вже не інтенціональним, як це було раніше, а трансцендентним, 
здатним бути вже не просто буттям-у-собі, але й буттям – на-межі, а врешті й буттям-в-іншому та 
для-іншого. Саме тому, відповідно, ми повинні пояснити, яким чином можливі внутрішні стосунки, 
враховуючи при цьому, що ми все ще припускаємо наявність кінцевих істин. 

Оскільки явища дійсності виокремлюються зі сфери можливостей, остаточне пояснення того, як 
явища дійсності набувають того характеру, який в них є, повинно зосереджуватись в аналізі сфери 
можливого. «Коли об’єкт здатний розкривати себе лише через окремий Abschattung

3, то один лише 
факт буття суб’єкта передбачає можливість існування різноманітних точок зору на цей Abschattung. 
Цього досить, щоб при розгляді Abschattung множити його до нескінченності. Окрім того, якби серія 
виявів була скінченною, то це означало б, що перші вияви не мали б змоги знову виявлятися, що 
абсурдно, або що вони можуть бути дані одночасно, відразу, що є ще більшим абсурдом»4. 

                                                      
1 Сартр Ж.-П. (2001). Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.: Видавництво Соломії Павличко 
«Основи», 13. 
2 Сартр Ж.-П. (2001). Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.: Видавництво Соломії Павличко 
«Основи», 11. 
3 Відтінок, нюанс (нім.) – Перекл. 
4 Сартр Ж.-П. (2001). Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.: Видавництво Соломії Павличко 
«Основи», 9. 
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Аналітичний характер сфери абсурдних об’єктів є первинна метафізична істина щодо неї. 
Такий характер позначає, що статус будь-якого абсурдного об’єкту А у цій сфері піддається аналізу 
на невизначене число субординованих відносин обмеженого охоплення. Нехай наприклад, Ν: S 
являють собою два інших абсурдних об’єкти, тоді існує доволі чітко визначене відношення 
R (A,N,S), яке включає тільки A,N,S, що має на думці відсутність інших абсурдних об’єктів в межах 
даного відношення. Безумовно, відношення R (A,N,S), може включати субординовані відносини, які 
самі по собі є абсурдними об’єктами, і саме R (A,N,S), також є абсурдним об’єктом. Можуть бути і 
інші відносини, які у тому ж самому сенсі включають тільки A,N,S. Зараз ми розглянемо, чи 
можливе це обмежене відношення R (A,N,S) у межах внутрішніх абсурдних об’єктів. 

Причина існування кінцевих відносин в сфері абсурдних об’єктів полягає у тому, що 
відносини цих об’єктів між собою являють повністю цілковиту не вибірковість та систематичну 
закінченість. Ми розглядаємо можливість, тому кожне відношення, яке тільки ймовірне, 
зосереджується у сфері можливості. Будь-яке таке відношення кожного абсурдного об’єкту 
спирається на досить чітко встановлений статус цього об’єкту, як такого, що знаходиться 
в загальній схемі відносин. Цей чітко визначений статус є тим, що ми позначили терміном 
«рефлексійна сутність» об’єкту. Ця рефлексійна сутність визначена через віднесення до одного 
цього об’єкту і не вимагає посилання на інші об’єкти окрім тих, що включено специфічним шляхом 
у дану індивідуальну сутність, у випадку коли ця сутність являє собою певну ускладненість (останнє 
положення буде ретельно роз’яснено). Значення слів «будь-який» та «деякий», виходить з даного 
принципу – це значення перемінної у логіці. Вцілому, даний принцип полягає у тому, що особливе 
визначення може бути зроблено на підставі того як деяке чітко визначене відношення абсурдного 
об’єкта А до визначеного, зумовленого, кінцевого числа n інших абсурдних об’єктів, без якого б то 
не було визначення інших n об’єктів, Х1, Х2, … Хn, за виключенням того, що кожен із них має 
необхідний статус у цій складній системі відносин. Цей принцип спирається на факт, що 
рефлексійна сутність абсурдного об’єкту не є унікальною щодо цього об’єкта. Просто рефлексивна 
сутність абсурдного об’єкта позначає повну уніфіковану схему рефлексивних сутностей, так як 
кожен об’єкт внутрішньо знаходиться в усіх своїх можливих відносинах. Таким чином, сфера 
можливості забезпечує уніфіковану схему відносин між кінцевими лініями абсурдних об’єктів; і всі 
абсурдні об’єкти знаходяться в усіх таких відносинах настільки, наскільки дозволяє статус кожного 
з них. 

Відповідно, відносини, (як і можливість) не зосереджують у собі індивідуальних сутностей 
абсурдних об’єктів; вони включають абсурдні об’єкти у якості об’єктів, між якими існують 
відносини, за умов, що ці об’єкти володіють необхідними відносними сутностями. 
(Це застереження, котре автоматично, в силу природи, випадку, що розглядається, обмежує термін 
«будь-який» у фразі «будь-який абсурдний об’єкт»). Цей принцип є принципом ізоляції абсурдних 
об’єктів у сфері можливості. Абсурдні об’єкти ізольовані, оскільки їх відносини, як можливості 
можуть бути висловленні без посилання на їх відповідні індивідуальні сутності. У протилежність 
сфери можливості включення абсурдних об’єктів у явище дійсності позначає, що деякі з ймовірних 
відносин між ними являють собою реальну сутність їх індивідуальних сутностей. Ця здійснена 
сумісність є результатом появи цінності, детермінованої – чи сформованої – посередництвом чітко 
визначеної абсурдної віднесеності, спів відтворюючись з якою виникає реальна сумісність. Дякуючи 
їй, абсурд, в усіх його проявах, вплетений у континуум Буття, проходить непоміченим, 
затверджується та стає неантизованою інтроспективною денотацією до певного часу. Таким чином, 
вічна віднесеність є форма – εіδоѕ; виникаюче явище дійсності є над-сенс повідомлень цінності; 
цінність, абстрагована від будь-якого часткового над-сенсу, є абстрактна матерія – νλη, – котра 
притаманна усім явищам дійсності; а синтетична діяльність, завдяки який полишена цінності 
можливість перетворюється у над-сенс сформованої цінності, є субстанціональною активністю, а 
субстанціональна активність, є те, що втрачають при розгляді у будь-якому аналізі факторів 
метафізичної ситуації. Проаналізовані елементи ситуації абсурду є атрибутами субстанціональної 
активності. 

Ускладнення, що міститься у концепції кінцевих внутрішніх відносин між абсурдними 
об’єктами, видаляється двома метафізичними принципами: 1) відношення будь-якого абсурдного 
об’єкту А, розглядається як конституюючі А, зосереджують у собі інші абсурдні об’єкти у якості 
тільки відносин без посилання на їх індивідуальні сутності та 2) розподільність загального 
відношення а на чисельну множинність А зосереджується у сутності цього абсурдного об’єкта. 
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Другий принцип у появі залежить від першого. Зрозуміти А – позначає зрозуміти, як взагалі 
можлива загальна схема відносин щодо абсурду. Остання не вимагає індивідуальної унікальності 
інших відносин щодо її усвідомлення. Ця схема також розкриває себе як така, що проаналізована 
у множинності різноманітних обмежених відносин, що володіють власною індивідуальністю, і у той 
самий час [момент] передбачає загальне відношення у межах можливості. Що стосується дійсності, 
то перше загальне обмеження відносин зводить цю загальну необмежену схему до чотиривимірної, 
але у межах трансфеноменально-часової схеми. Ця трансфеноменально-часова схема являє собою, 
так би мовити, найбільш загальний вимір (обмежений дійсністю), щодо схем відносин, притаманних 
усім абсурдним об’єктам. Це пояснює те, як обрані відносини абсурдного об’єкту А реалізуються 
в будь-якому явищі дійсності, завжди визначаються статусом А, по відношенню цієї 
трансфеноменально-часової системи, а також вираженнями у цій схемі відносин даного явища 
дійсності, до інших явищ дійсності. Визначена кінцева кількість відносин, що враховує визначені 
абсурдні об’єкти обмеженого ряду таких об’єктів, сама по собі є абсурдним об’єктом; це ті абсурдні 
об’єкти, котрі входять у дані відносини. Ми будемо називати такий абсурдний об’єкт складним. 
Абсурдні об’єкти, являють собою елементи відносин у межах складного абсурдного об’єкту, будуть 
мати назву компонентів цього абсурдного об’єкту. У разі, якщо будь-які з цих елементів відносин є 
самі по собі складними, їх компоненти носитимуть назву похідних компонентів першопохідного 
складного об’єкту. Компоненти ж похідних компонентів також носитимуть назву похідних 
компонентів першопохідного об’єкту. Таким чином, складність абсурдного об’єкту позначає його 
здатність бути розкладеним на відносини компонентів абсурдних об’єктів. Аналіз, щодо загальної 
схеми відносин абсурдних об’єктів, позначає, також, виявлення множинності складних абсурдних 
об’єктів. Абсурдний об’єкт, як, накшалт, визначений відтінок (один з 7 000) синього, який не може 
бути розкладено на відношення компонентів, носитиме назву «простого». 

Відтепер, ми в змозі надати пояснення аналітичному характеру сфери абсурдних об’єктів, що 
дозволяє проаналізувати цю сферу за верствами. 

До найнижчої верстви абсурдних об’єктів слід віднести ті об’єкти, чиї індивідуальні сутності 
визначено як прості. Це, так звана, верства нульової, поза межової складності. Наступна верства 
розглядає низку таких об’єктів, кінцевих чи нескінченних, за чисельністю їх членів. Наприклад, 
розглянемо набір з трьох абсурдних об’єктів A,N,S, жоден з яких не є складним. Спробуємо 
написати R(A,N,S), для деякого чітко визначеного можливого відношення A,N,S. Візьмемо простий 
приклад, у якому A,N,S можуть бути трьома визначеними кольорами з трансфеноменально-
часовими відносинами на зразок відносин усіх сторін рівностороннього тетраедра, що знаходиться 
де-небудь і у будь-який час. R(A,N,S) є абсурдними об’єктами нульової верстви складності: 
за шкалою складності. Аналогічним чином існують абсурдні об’єкти на наступних, більш високих, 
верствах. Що стосується будь-якого, складного, абсурдного об’єкту С(L1;L2,…Ln), то абсурдні 
об’єкти (L1,…Ln), індивідуальні сутності яких є в конституюючих індивідуальну сутність С(L1,…Ln), 
носять назву компонентів С(L1,…Ln). Вочевидь, що ступінь складності, що приписується С(L1,…Ln) 
повинна бути вище найвищої ступені складності існуючої серед його компонентів. 

Таким чином, можливо аналізувати сферу можливості, розподіляючи її на прості абсурдні 
об’єкти і на різноманітні ступені складних абсурдних об’єктів. Складний абсурдний об’єкт являє 
собою абстрактну ситуацію. Існує подвійний сенс «абстракції», що відноситься до абстракції певних 
абсурдних об’єктів, т. т. до нематематичної абстракції. Існує абстрагування від дійсності і 
абстрагування від можливості. Накшалт, А та R(A;N;S), що є абстракціями від сфери можливості. 
Зауважимо, що А повинно позначати А в усіх своїх можливих відносинах, і серед них у R(A;N;S). 
Відносини R(A,N,S) також позначають R(A;N;S), в усіх своїх відносинах. Але це значення R(A;N;S) 
виключає інші відносини у які може вступити А. Значить, А у R(A;N;S) є більш абстрактним, ніж 
просто А. Оскільки ми рухаємось від ступенів абсурдних об’єктів до все більш, та більш високих 
ступенів складності, ми переходимо до більш високих ступенів абстракції від області можливості. 

Відтепер, ми можемо зрозуміти послідовні ступені визначеного прогресу, у абстракції від 
сфери можливості, який зосереджує у собі рух (міркувальний), крізь послідовні ступені зростаючої 
складності. Ми назвемо, будь-який, такого типу шлях прогресом «абстрактивним домінуванням, 
нашаруванням». Будь-яке абстрактивне нашарування, домінування, кінцеве чи нескінченне, 
базується на визначеній групі простих абсурдних об’єктів. Цю групу будемо називати базою 
домінування. Таким чином, базою абстрактивного домінування є лінія об’єктів нульової складності. 
Формальне визначення абстрактивного домінування приймає слідуючий вигляд. 
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Абстрактивне домінування засноване на f, де f – група простих абсурдних об’єктів, є лінія 
абсурдних об’єктів, які задовольняють наступні вимоги: 

1. члени f входять у цю лінію та постають тільки простими, абсурдними об’єктами 
в домінанті; 

2. компоненти будь-якого складного абсурдного об’єкту в домінанті, що розглянуто, також є 
членами домінанти; 

3. будь-яка лінія абсурдних об’єктів належить домінанті, не звертаючи увагу на те, чи то 
об’єкти одного й того ж ступеню складності, чи різних ступенів є сукупністю компонентів 
чи похідних компонентів принаймні одного абсурдного об’єкту який вже належить 
до даної домінанти. 

Слід зауважити, що компоненти абсурдного об’єкту з необхідністю володіють більш низьким 
ступенем складності, аніж сам абсурдний об’єкт. Відповідно, будь-який член такої домінанти, що 
володіє першим ступенем складності, може мати у разі компонентів тільки виключно членів групи f, 
а будь який член другого ступеню може мати в якості компонентів тільки членів першого ступеня та 
члени f, і т. д. до більш високих ступенів. 

Третьою умовою задовольняючою абстрактивну домінанту назвемо умовою сув’язі. Таким 
чином, абстрактивна домінанта має свою основу; вона включає до себе кожен послідовний ступінь 
своєї основи, чи то не визначено просуваючу вперед, чи то до максимального ступеню складності; 
вона «пов’язана» посередництвом нової появи (за умов більш високого ступеню) будь якого ряду 
його членів, що належать більш низьким ступеням, у фундації лінії компонентів, чи похідних 
компонентів, принаймні одного члена домінанти. 

Абстрактивна домінанта носить назву «помежованої», у разі, якщо вона зупиняється на 
помежованому ступені складності. Вона носить назву «над-трансцендентної», за умов, якщо вона 
включає до себе членів, що належать відповідно усім ступеням складності. 

Слід зауважити, що база абстрактивної домінанти може зосереджувати у собі будь-яку 
чисельність членів, кінцеву чи нескінченну. Далі, нескінченність чисельності членів основи, немає 
нічого спільного з тим, чи постає домінанта кінцевою чи нескінченною. 

Кінцева абстрактивна домінанта буде, за визначенням, володіти деяким ступенем 
максимальної складності. Характеристикою цього ступеню постає те, що її член не є компонентом 
іншого абсурдного об’єкту, що належить будь-якому ступеню домінанти. Вочевидь також, що цей 
ступінь максимальної складності повинен володіти тільки лише одним членом, інакше умову 
зв’язку не буде виконано. Навпаки, будь-який складний абсурдний об’єкт визначить кінцеву 
абстрактну домінанту, що розкривається впродовж процесу аналізу; цей складний абсурдний об’єкт, 
який визначено за похідну точку, носитиме назву «верхівки абстрактної домінанти», бо він є одним 
членом ступеню максимальної складності. На першому етапі аналізу ми отримали компоненти 
верхівки. Ці компоненти можуть бути різного роду складності, але посеред них повинен бути 
принаймні один член, складність якого на один ступінь нижче, ніж складність верхівки. Ступінь, що 
нижчий за ступінь даного абсурдного об’єкту, є найближчим ступенем даного об’єкту. Далі ми 
беремо ті компоненти верхівки, що належали його найближчому ступеню, а що стосується другого 
ступеню, ми аналізуємо його вже у його компонентах. Серед цих компонентів повинні бути деякі, 
що належать найближчому ступеню об’єктів, що піддано аналізу. Додамо до них компоненти 
верхівки, що також належать цьому ступеню другого наближення від верхівки; а на третьому 
ступені аналіз буде відбуватися так само, як і на попередніх. Таким чином, ми знаходимо об’єкти, 
що належать ступеню третього наближення від верхівки, і ми додаємо до них компоненти, що 
належать цьому ступеню, котрі лишились від попередніх етапів аналізу. Ми продовжуємо йти цим 
шляхом крізь попередні етапи до тих пір, доки не досягнемо ступеню простих об’єктів. Цей ступінь 
утворює базу домінанти та постає підґрунтям цього абсурду. Слід підкреслити, що, говорячи про 
домінанту, ми повністю лишаємось у сфері можливості. Відповідно, абсурдні об’єкти вивільнені від 
реальної спів’єдності, вони лишаються «в ізоляції». 

Логічний інструмент, що використовує Аристотель для аналізу дійсного факту у більш 
абстрактних елементах, полягає у класифікації на види та роди. Цей інструмент має надзвичайно 
важливе значення, щодо науки, на попередніх етапах її розвитку. Але його застосування, у цілях 
метафізичного опису, викриває справжнє, дійсне бачення метафізичної ситуації. Використовування 
терміну «універсальний» щільно пов’язано з аристотелевським аналізом; пізніше термін було 
поширено, але він, як і за попередньої думки має на увазі класифікаційний аналіз. Саме з цієї 
причини ми і відмовимось від нього. 
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У будь-якій дійсній події а буде міститись група f простих абсурдних об’єктів, які є 
складовими частками цієї групи, у найбільш конкретній формі. Це є повне включення у явище, що 
здійснюється для того, аби досягти найбільш повного злиття індивідуальної сутності з іншими 
абсурдними об’єктами в процесі формування індивідуального явища, абсолютно своєрідно і 
не може бути піддано опису в інших термінах. Але воно має специфічну характеристику, яка 
неминуче притаманна йому. Ця характеристика полягає у тому, що існує нескінченна абстрактивна 
домінанта, заснована f, яка є такою, що всі її члени, рівним ступенем, входять у це повне включення 
в а. 

Існування такої нескінченно абстрактивної домінанти позначає те, що неможливо зробити 
повний опис явища дійсності за допомогою термінів. Ми будемо називати цю нескінчену 
абстрактну домінанту, що пов’язана з а, «пов’язаною домінантою α». Це те, що малося на увазі в 
терміні сув’язі явища дійсності. Ця сув’язь явища необхідна для його синтетичної єдності та для 
його інтеллигибельності. Існує пов’язана домінанта термінів, що може бути застосована до даного 
явища, включаючи поняття всіх рівнів складності. До того ж, у дійсному явищі індивідуальні 
сутності абсурдних об’єктів, включені у ці складні поняття, досягають етичного синтезу, 
продукуючого явище у самоцінності його досвіду. Ця пов’язана домінанта постає образом, чи 
зразком, чи формою явища, оскільки явище утворено з того, що входить у його повну реалізацію. 

Деяку неясність думки зумовлено тим фактом, що абстрагування від можливості проходить 
у напрямку, протилежному абстрагуванню від дійсності, оскільки мова заходить щодо рівня 
абстрактності. Безумовно, за обставин опису явища дійсності а ми знаходимось ближче 
до тотального конкретного факту, коли ми робимо опис а, за допомогою деякого члена 
взаємопов’язаної домінанти, який знаходиться на високому ступені складності. Тоді ми говоримо 
більше про а. Саме тому, в межах високого ступеню складності, ми наближаємось до повної 
конкретності а, а у межах низького ступеню складності, віддаляємось від неї. Відповідно, прості 
абсурдні об’єкти являють собою крайній ступінь абстракції від явища дійсності; у той же час 
абсурдні об’єкти являють собою мінімум абстракції від області можливості. Той факт, що коли 
говорять, щодо високого рівня абстракції, звично мають на увазі абстракцію від сфери можливості, 
іншими словами розроблену логічну конструкцію. 

До сих пір ми просто лише досліджували явище дійсності з боку його повної конкретності. 
Це та сторона явища, за обставин якої воно являє собою подію у природі. Але природна подія 
в даному значенні – це лише абстракція від повного явища дійсності. Повне явище зосереджує 
у собі те, що у пізнавальному досвіді приймає форму пам’яті, передбачення наперед, уяви та 
міркування. Ці елементи дійсного досвіду являють собою також засоби включення складних 
абсурдних об’єктів у синтетичному схоплені як елементів виникаючої цінності. Елементи 
порізнюються від конкретності повного включення. У відомому сенсі це порізнення не можна 
пояснити, бо кожен засіб включення є унікальним і не може бути поясненим у інших термінах. Але 
маємо загальне порізнення між цими засобами включення та повним конкретним входженням, про 
яке ми вже говорили вище. Це порізнення являє собою раптовість. Під раптовістю ми розумітимемо 
те, що запам’ятовується чи очікується, чи уявляється, чи міркується вичерпним кінцевим складним 
поняттям. У кожному випадку мається один кінцевий абсурдний об’єкт, охоплений в уяві, в якості 
верхівки кінцевої домінанти. Це поривання з дійсною безмежністю і дозволяє у будь-якому явищі 
відмежовувати психічні від фізичних подій, у яких функціонує психічне. 

Здається, що в цілому має місце подвоєння рефлексії у сприйнятті абсурдних об’єктів. 
Наприклад, Ж.-П.Сартр пише: «Той, хто рефлектує про мене, це не є, не знаю який, чистий 
позачасовий погляд, це – я, той, хто триває, втягнений у коло своєї самості, перебуваючи під 
загрозою у світі разом зі своєю історичністю. Просто ця історичність, і це буття у – світі, і це коло 
самості, це для – себе, яким я є, – усі вони живуть у модусі рефлексивного роздвоєння. 

Отже, рефлексивне відокремлене від відрефлектованого через ніщо. Таким чином, феномен 
рефлексії – це неантизація для – себе, яка не надходить до нього ззовні, але якою він має бути»1. 
Але це нещирість і вона являє собою вкрай ненадійну основу диференціації. Доволі часто предмети 
постають у міркуванні куди більш чітко, аніж за умов неуважного контакту з ними. Та речі 
сприйняті в якості поміркованих, завжди підкоряються тій умові, що ми зупиняємось, коли 

                                                      
1 Сартр Ж.-П. (2001). Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.: Видавництво Соломії Павличко 
«Основи», 234 – 235. 
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прагнемо дослідити зростаючий ступінь складності в їх не інтенціональних відносинах. Ми завжди 
винаходимо саме те, про що думаємо – щоб це не було, – і нічого більше. 

Існує обмеження, яке відмежовує кінцеве поняття від більш високих ступенів безмежної 
складності. 

Таким чином, явище дійсності є охоплення однієї нескінченної домінації (її пов’язаної 
домінанти), разом із різними кінцевими домінантами. Синтез у явищі нескінченної домінанти 
реалізується у відповідності зі специфічним засобом її реалізації, а синтез кінцевої домінанти – 
у відповідності з різними іншими специфічними засобами реалізації. Існує один феноменологічний 
принцип, що є важливим, щодо раціонального усвідомлення загального характеру дослідницького 
явища. Ми називаємо цей принцип «прозорістю реалізації». Під цим терміном ми маємо на увазі, що 
будь-який абсурдний об’єкт, є самим собою у будь-якому засобі реалізації. «Реальний простір світу 
– це простір, що його Левін назвав «годологічним». Чисте пізнання і справді було б пізнанням без 
точки зору, отже, пізнанням світу на основі принципу, що виходить за межі цього світу. Але це 
твердження безглузде: буття, що пізнає, може бути тільки пізнанням, оскільки буде визначене своїм 
об’єктом, а цей об’єкт зникатиме в тотальному нерозрізнянні взаємозв’язків. Отже, пізнання може 
бути тільки появою, втягненою в якусь визначену точку зору, якою ти і є»1. Не може бути 
викривлення індивідуальної сутності без того, щоб не виник інший абсурдний об’єкт. У сутність 
кожного абсурдного об’єкту покладено ін- детермінованість, що висловлює байдужість, знеохоту, 
щодо терпимості та поблажливості у відносинах, до будь-якого засобу входження у будь-яке явище 
дійсності. Саме тому, у пізнавальному досвіді ми здатні угледіти наявність одного і того самого 
абсурдного об’єкту, в одному й тому ж явищі, що має більш ніж один ступінь реалізації за умов 
входження в явище дійсності. Таким чином, прозорість реалізації та ймовірна множинність засобів 
входження в одне і те саме явище спільно формують основу щодо теорії абсурду 
в екзистенціоналізмі. 
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