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Анатацыя. Артыкул прысвечаны аналізу сімвала як сродка пазнання ў 

містыцызме. Асаблівая ўвага нададзена параўнанню сімвала і паняцця. 

Падкрэсліваецца, што ў сімвале маецца не адваротна прапарцыйныя, а прама 

прапарцыйныя суадносіны паміж аб‘ѐмам і зместам, дзякуючы чаму сімвал мае 

больш магутныя экспрэсіўныя, камунікатыўныя і герменэўтычныя магчымасці.  
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Abstract. The article analyzes the symbol as a means of mystical knowledge. 

Particular attention is paid to comparing symbols and notions. It is emphasized that the 

symbol has not inversely proportional, but directly proportional ratio of size and content, 

due to which the symbol has much greater expressive, communicative and hermeneutical 

possibilities.  
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Лінгвістычны паварот першай паловы ХХ ст. (семіѐтыка Ф. Сассюра, 

гіпотэза Э. Сепіра-Б.Уорфа, аналітычная філасофія Л. Вітгенштэйна і інш.) 

засведчыў, што кожная форма пазнання – гэта перш за ўсѐ пэўная мова. Функцыі 

адлюстравання рэчаіснасці і яе канстытуявання ў мове непадзельна звязаныя. 

Вядома, што навуковае і філасофскае пазнанне маюць паняційна-

катэгарыяльны характар. Міф, рэлігія і мастацтва ѐсць пазнанне ў першую 

чаргу вобразна-уяўленчае. Містыка ў гэтым шэрагу займае асаблівае месца, 

бо з'яўляецца спробай пэўнага сінтэзу абодвух моўных шэрагаў. З падручнікаў 

логікі вядома, што «паняцце – гэта думка аб агульных істотных прыкметах 

прадметаў» [1, с. 43]. Звернем увагу, што ў класічнай філасофскай думцы словы 

«агульныя» і «істотныя» дадзены не ў якасці кан‘юнкцыі, г.зн. лагічнай і 

фактычнай сумы ўласцівасцяў, а як сінонімы, як па сутнасці 

ўзаемазамяняльныя словы.  
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Для класічнага мыслення пры фарміраванні паняцця дрэва, напрыклад, 

істотнае ў любых дрэвах – гэта тое, што іх аб'ядноўвае, а не адрознівае. 

Лагічныя працэдуры аналізу, сінтэзу, параўнання заканамерна скіраваныя 

менавіта на пошук і выяўленне агульнага ў аб'ектах, на абстрагаванне ад 

адрозненняў, на іх ігнараванне і далейшую элімінацыю з пазнавальнага 

працэсу. Гэтак пазнанне выходзіць на паняцце «дрэва наогул» (каменя, кветкі і 

г.д.). У выніку фармуецца карціна свету, у якой індывідуальнае, своеасаблівае, 

непаўторнае адкідаецца, як бы знікае гнасеалагічна, але фармальна застаючыся 

ў анталогіі. Рух абстрагуючай філасофскай і навуковай думкі ішоў ў двух су-

працьлеглых, але ўзаемазвязаных кірунках: у бок гранічнай адзінкавай абстрак-

цыі і ў бок гранічнай агульнай, збіральнай абстракцыі. Гранічнай адзінкавай 

абстракцыяй стала катэгорыя «прадмета» у анталагічным сэнсе («аб'екта» – 

у гнасеалагічным). Прадмет наогул – гэта ўспрынятае ў абмежаваным 

прасторава-часавым адрэзку-кантынууме, вычышчанае ад любой 

своеасаблівасці і канкрэтнасці «нешта», пра якое можна сказаць толькі тое, што 

яно ѐсць (ці было). 

Гранічнай агульнай абстракцыяй стала катэгорыя «прыроды». Прычым 

прырода стала трактавацца не ў сваім міфічна-магічным значэнні – як 

бясконцае мноства ўнікальных рэчаў (кожная рака – унікальная, бо ў яе ѐсць 

свая, непаўторная душа). Прырода стала трактавацца менавіта ў філасофскім 

значэнні – як абагульненая сукупнасць прадметаў наогул, як іх незлічонае 

адзінства. Далей пры выхадзе думкі за межы пачуццѐва ўспрынятага і 

ўяўляемага такі абстрагуючы рух і вѐў да канструявання першапачаткаў, 

першапрычын быцця, г.зн. да метафізічнай карціны свету. 

У ХХ стагоддзі была выказана здагадка (прычым як раз 

філосафамі -М. Хайдэгерам, М. Буберам, Н. Бярдзяевым і іншымі), што 

менавіта абстрактнае, г.зн. перш за ўсѐ філасофскае (метафізічнае, 

спекулятыўнае, рацыяналістычнае) пазнанне апынулася ля вытокаў 

аб'ектываванага, суб'ект-аб'ектнага, адчужанага і адчужаючага стаўлення да 

свету, якое прывяло, з аднаго боку, да нябачанага навукова-тэхнічнага і 

прамысловага прагрэсу, а з другога боку (таго ж медаля), да глабальных 

праблем, крызісаў і катастроф як пабочных, але непазбежных наступстваў 

дадзенага вектара развіцця цывілізацыі.  

Сапраўды, калі кожны асобны прадмет пазнаецца праз лагічны метад «ад 

абстрактнага да канкрэтнага», то ѐн першапачаткова ѐсць толькі 

экзэмпліфікацыя ўсеагульнага ў адзінкавым, репрэзентант прадмета наогул. Та-

кое пазнанне не можа быць, напрыклад, эмпатычным, экзістэнцыяльным, эка-

лагічным, г.зн. хоць у нейкай ступені су-датычным прадмету. Да тых жа «ад-

чужаючых» эфектаў і наступстваў прывяла і навукова-філасофская катэгорыя 

«прыроды» і яе інструментальна-тэхнічнае ўвасабленне спачатку ў пазнаваль-

най, а потым і ў практычнай дзейнасці. Але было б наіўнай перадузятасцю 

вінаваціць філасофію і навуку ва ўсіх бедах тэхнагеннай цывілізацыі, якая 

паставіла чалавецтва на мяжу самазнішчэння і нават магчымага знішчэння 

біясферы. Філасофія і пазней навука ўзнікалі ў канкрэтных гістарычных і 
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сацыякультурных абставінах, адказваючы на глыбінныя патрэбнасці чалавека. 

Можна вылучыць галоўны фактар, які ў рамках доўгага працэсу 

антрапасацыягенезу выступаў глыбіннай перадумовай узнікнення 

«абстрагуючых» формаў пазнання. Ён звязаны з развіццѐм аперацыйна-

дзейнасных адносін да свету. Вылучыўшая чалавека з жывѐльнага свету 

здольнасць да працы па меры ўдасканалення ўзмацняла ўстаноўку на 

прадметнае стаўленне да рэчаіснасці. Рост працэдурных, рэцэптурных ведаў і 

ўменняў паступова развіваў пачуццѐ магутнасці і ўлады калі не над усѐй 

прыродай, то над асобнымі яе прадметамі. Пазнавальная дыферэнцыяцыя 

ўласцівасцяў апрацаваных і выкарыстоўваемых рэчаў і дыферэнцыяцыя саміх 

рэчаў, усѐ ў большай колькасці і разнастайнасці трапляючых ў поле асваення 

чалавекам, як бы падштурхоўвалі да пошуку эканомных, сціснутых спосабаў іх 

«схоплівання» у мысленні і ў дзейнасці. 

Рух думкі ў бок усѐ большай абстрактнасці («гэтыя» і «гэтыя» рэчы 

рэжуць, «гэтыя» і «гэтыя» – звязваюць і г.д.) быў заканамерным і ў цэлым 

прагрэсіўным. Але функцыянальная і практычная ўзаемазамяняльнасць рэчаў 

вяла да іх гнасеалагічнай неадрознасці і як вынік – аксіялагічнага зруху: да 

нівеліроўкі каштоўнасці асобнай рэчы прапарцыйна росту колькасці прадметаў 

усяго класа. Чым больш аднародных рэчаў, тым менш вартая кожная з іх 

асобна. Выдаткі такога абстрактнага пазнання і функцыянальна-прагматычнага 

стаўлення доўгі час былі нябачныя ні ў самім жыцці, ні ў яго філасофскім асэн-

саванні – пакуль не сталі выяўляцца з усѐ большай выразнасцю па меры ўзмац-

нення панавання індустрыяльнай цывілізацыі. 

Але ці можа быць інакш? Гісторыка-культурны аналіз паказвае, што не 

толькі можа, але і рэальна ѐсць. У кожнай эпосе, культуры, супольнасці можна 

выявіць людзей з двзюмя прынцыпова рознымі карцінамі свету адносна гэтага 

пытання. Для адных істотнасць прадмета перажываецца і ацэньваецца зы-

ходзячы з самога прадмета. Для іншых істотнасць ѐсць праекцыя на прадмет 

самога чалавека, яго ўласных патрэбаў, інтарэсаў, мэтаў, установак. Колькасць 

адных і іншых людзей вагаецца ад эпохі да эпохі, вар'іруецца ў розных краінах, 

народах, пакаленнях. Але калі разгледзець чалавецтва як умоўнае цэлае, то 

несумненным бачыцца павелічэнне колькасці людзей з другой устаноўкай і – 

адпаведна – іх памяншэнне з першай. Таксама несумненна, што ключавую ро-

лю ў гэтым зруху адыгралі філасофія і навука. 

Так ці інакш, з этычнага і экалагічнага пунктаў гледжання карціна свету, 

у якой сутнасць чаго-небудзь ацэньваецца зыходзячы з інтарэсаў і патрэбаў 

чалавека, ужо прывяла да крызісаў і катастроф, роўных якім не было ні ў адну з 

папярэдніх эпох. І гэта не дзіўна. Бо калі чалавек як суб'ект пазнання глядзіць 

на канкрэтнае дрэва толькі скрозь абагульнены вобраз ці паняцце дрэва, 

напрыклад, зыходзячы з яго складу як сродка паліва або будаўнічага 

матэрыялу, то гэта першая ступень доўгай лесвіцы, у канцы якой – такое ж 

стаўленне да прадметаў наогул, да прыроды як такой. З канкрэтных сутнасцяў-

істот, як яны ўспрымаліся ў міфалагічнай карціне свету, яны становяцца 

абстрактнымі аб'ектамі, нейтральнымі альбо чужымі, небяспечнымі альбо 
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карыснымі. Рэч у сваѐй адзінкавасці і непаўторнасці знікае.  

Спатрэбіліся глабальныя сацыяльна-палітычныя, экалагічныя і 

тэхнагенныя катастрофы ХХ стагоддзя, каб людзі толькі пачалі ўсведамляць, як 

цывілізацыя, пабудаваная на прынцыпах рацыянальнасці, інструментальнасці, 

прагматызму, навуковасці і аб'ектыўнасці, дайшла да нябачаных у гісторыі 

масавых забойстваў і стварэння зброі знішчэння ўсяго жывога на Зямлі. 

Зрэшты, у еўрапейскай філасофіі заўсѐды былі мысляры, у карціне свету якіх 

існае ѐсць перш за ўсѐ сукупнасць істот, а значыць, сутнасць кожнай істоты 

такая ж унікальная, як сутнасць чалавека. З тых словаў, якія ѐсць у мове для 

адлюстравання такога светаўяўлення, на наш погляд, найбольш прыдатным, 

хоць і з агаворкамі, выступае слова «сімвал». Найбагацейшы герменэўтычны 

патэнцыял сімвала агульнавядомы. Не выпадкова ў філасофіі і 

мастацтвазнаўстве сфармавалася магутная традыцыя, якая менавіта сімвал 

кладзе ў аснову і пэўнага тыпу пазнання, і нават жыцця ў цэлым. У культуры 

склаўся такі кірунак мастацтва, як сімвалізм. Яго прыхільнікі і адэпты 

паказваюць, што сімвал як сродак пазнання валодае значна большымі 

экспрэсіўнымі, тлумачальнымі, камунікатыўнымі магчымасцямі, чым паняцце – 

асноўны інструмент пазнання філасофскага. 

Каб праілюстраваць розніцу паміж імі, зноў звернемся да 

вышэйзгаданага прыкладу з дрэвам. Паняцце элімінуе адметныя прыкметы 

і захоўвае толькі агульныя. Таму ў філасофскім або навуковым пазнанні нават 

канкрэтнага дрэва мы глядзім на яго «скрозь» паняцце, г.зн. спачатку 

заўважаем агульнае, потым, пры неабходнасці, відавое, спецыфічнае, а 

напрыканцы – індывідуальнае (апошняе для філасофіі і навукі часцей за ўсѐ не 

патрабуецца). Але з пункту гледжання сімвалізму (а ѐн найбольш блізкі 

містычнаму светаўспрыманню з кірункаў мастацтва) сімвал «дрэва» як раз і 

адрозніваецца ад аднайменнага паняцця сваѐй унікальнай магчымасцю 

дыялектычна и гарманична спалучаць адзінкавае і агульнае, а таксама 

канкрэтнае і абстрактнае. 

Як і за кошт чаго гэта адбываецца? У сімвале не працуе лагічны закон 

зваротных суадносінаў аб'ѐму і зместу, а наадварот, насуперак фармальнай 

логіцы, працуе закон іх прама прапарцыйнай сувязі. Чым большы сімвал па 

аб'ѐме, тым больш багатае, глыбокае і рознабаковае веданне аб аб'ектах свету 

ѐн уключае. У дачыненні да нашага прыкладу гэта азначае, што сімвалічнае 

ўспрыманне (уяўленне, перажыванне, разуменне, тлумачэнне, ацэньванне) 

дрэва ѐсць двуадзіны акт пазнання. З аднаго боку, праз успрыманне канкрэт-

нага дрэва, напрыклад, дрэва ў мяне за вакном або дрэва, па-майстэрску 

выпісанага мастаком, пісьменнікам, я ў стане перайсці да перажывання і асэн-

савання іншых дрэваў – але не ў іх агульных рысах, а наадварот, у іх своеа-

саблівасці і ўнікальнасці. Бо праз сімвал мне была паказана ўнікальнасць ме-

навіта «гэтага дрэва» – і праз такое ўсведамленне я схопліваю ўнікальнасць 

іншых дрэваў (нават мне ў дадзеную хвіліну не дадзеных). З іншага боку, 

сімвалічнае ўяўленне «дрэва наогул» (як віду аб'ектаў) таксама не 

перашкаджае, а хутчэй, нават дапамагае перайсці ад агульнага да частковага і 
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ад абстрактнага да канкрэтнага. Калі я перажыў «архетып» дрэва, то гэта як 

нішто іншае наблізіць да разумення сутнасці таго дрэва, якое расце ў мяне за 

вакном. Чаму мы можам па-сапраўднаму плакаць над гібеллю героя ў кіно і 

пры гэтым абыякава праслухаць паведамленне ў навінах аб гібелі тысяч людзей 

у землятрусе або на вайне? Таму што майстэрства стваральнікаў (сцэнарыста, 

рэжысѐра, аператара, актора, грымѐра і інш.) вобраза-сімвала загінуўшага 

персанажа (то бок нават не існуючага ў рэчаіснасці чалавека) дапамагае нам 

хоць часткова перажыць «архетып» гібелі - сваѐй і кожнага канкрэтнага 

чалавека. Зрэшты, наша абыякавасць праз 5 хвілін адносна рэальна загінуўшых 

сведчыць, што вопыт перажывання быў хоць і сапраўдны, але ўсѐ роўна вельмі 

павярхоўны і кароткачасовы, які не закрануў апошняй глыбіні душы і ва 

ўсялякім разе далѐкі ад містычнага. Але нават ѐн дае нам больш, чым знаѐмства 

ў тлумачальным слоўніку з вызначэннем паняцця «гібель», якое нібыта ў 

адным-двух радках выражае «сутнасць» гэтай з'явы. 

Найважнейшым адрозненнем сімвала ад паняцця з'яўляецца здольнасць 

першага (і няздольнасць другога) выйсці за межы жорсткіх лагічных 

канструкцый: родавідавых адносін, класіфікацый, катэгарызацыі, вызначэнняў. 

Як вядома з архаічных культур, менавіта вобраз-архетып Сусветнага Дрэва 

выступае ў многіх міфалогіях адным з цэнтральных, сістэмаўтваральных 

сімвалаў, якія ахопліваюць жыццѐ і свет у самых розных сэнсах і праявах. 

Архетып Сусветнага Дрэва – гэта і вобраз сям'і, роду, племені; і вобраз, што 

злучае Неба, Зямлю і ніжні свет; і вобраз лѐсу кожнага чалавека і многае іншае. 

Нездарма ў старажытных культурах было настойлівае імкненне стварыць такія 

знакі-вобразы, якія мелі б універсальную, комплексную апісальную і 

тлумачальную прыроду – але не паняційную, а менавіта сімвалічную, г.зн. 

адначасова і гранічна абстрактную, і гранічна канкрэтную (Мандалы, 

Гексаграмы, Руны, Задыяк і інш.). Пра-сімвал універсальны – і менавіта таму ѐн 

можа растлумачыць усѐ, аж да найдрабнейшых дэталяў паўсядзѐннага жыцця. 

Аналагічнае па амбіцыях філасофскае паняцце «быццѐ» для звычайных людзей 

не можа растлумачыць нічога і нічым не можа дапамагчы ў жыцці, нягледзячы 

на тое, што пра гэта слова напісаны тысячы і тысячы найразумнейшых кніг. 

Вялікі знаўца сімвалаў псіхолаг К.-Г. Юнг як ніхто з навукоўцаў ХХ стагоддзя 

глыбока і падрабязна паказаў праз паняцце (парадокс!) «архетып», якую 

важную пазнавальную, камунікатыўную, сацыяльную ролю адыгрываюцб 

менавіта сімвалы, а не паняцці, у жыцці людзей. 

Арыгінальнай і плѐннай з'яўляецца прапанова беларускага логіка 

А. Шумана падзяліць усе філасофскія і наогул светапоглядныя сістэмы 

менавіта па гэтай фундаментальнай лагічнай прыкмеце: сцвярджаюць яны 

прамыя ці адваротныя суадносіны аб'ѐму і зместу [2, с.12-19]. Да першых ѐн 

адносіць талмудысцкую, стаічную і гегелеўскую логіку і філасофію. Да другіх – 

класічную і матэматычную логіку. Зрэшты, на яго думку магчымыя і змешаныя 

варыянты, напрыклад, індуісцкая і буддыйская логікі. 

Калі прааналізаваць шматлікія апісанні тых, хто меў містычны досвед, то 

можна пераканацца, што ѐн найбольш блізкі менавіта мастацкаму (і перш за ўсѐ 
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сімвалісцкаму) светаўспрыманню. Можна знайсці мноства сведчанняў, 

сутнасць якіх у тым, што ў адным аб'екце (не заўсѐды нават важна – фізічным, 

ўяўным альбо трансцэндэнтным) суб'ект перажывае з усѐй глыбінѐй і 

выразнасцю іншыя аб'екты, не заўсѐды аднародныя з дадзеным і не заўсѐды 

нават звязаныя з ім ланцугом эмпірычна агляднай даўжыні. Таму пры моцным 

містычным перажыванні нават гібель дрэва можа адчувацца як гібель усяго 

свету. Сапраўднае мастацтва здольна час ад часу наблізіць да такога пачуцця. 

Звычайны вопыт – вельмі рэдка: калі, напрыклад, «у якасці» загінуўшага дрэва 

выступае блізкі чалавек і суб'ектыўна «свет руйнуецца», губляе свой сэнс. Але 

навука і філасофія ад падобнага стану вельмі далѐкія.  

Каб падкрэсліць, да якой ступені ў нейкі момант разыходзяцца шляхі 

філасофіі і містыкі, яшчэ раз звернемся да філасофскай катэгорыі гранічнай 

адзінкавасці – «прадмет» і гранічнай абагульненасці – «прырода». Што ѐсць 

«прадмет» як філасофскае паняцце? Яно пазначае любую рэч, з'яву, падзею, 

працэс, вычышчаныя ад сваѐй фактычнасці, кантэкстуальнасці, сітуацыйнасці, 

канкрэтнасці, зразумеласці. «Прадмет наогул» нельга спазнаць, перажыць, 

ацаніць, уключыць у аб'ѐм свайго вопыту і свайго жыцця. Калі рэч спачатку – 

прадмет, то ў ѐй няма для мяне нічога істотнага пры такой карціне свету. 

У прадмеце як «нешта» няма сваѐй сутнасці, твару, непаўторнага аблічча. 

У гэтым плане няма формаў пазнання больш антаганістычных, чым філа-

софія і містыка. Для філасофіі праз катэгорыі «прыроды» і «быцця» агульнае ў 

рэчах – толькі сам факт іх існавання. Для містычнага пазнання агульнае ў 

рэчах – факт іх унікальнасці. Перажыванне ўнікальнасці асобнай рэчы з'яўля-

ецца перадумовай для ўсведамлення унікальнасці кожнай іншай рэчы і больш 

за тое – перадумовай неспасціжнага «схоплівання» усіх рэчаў у містычным ак-

це адчування абсалютнага адзінства свету. Адпраўной кропкай такога схо-

плівання можа выступіць што заўгодна. Кожная рэч як сімвал і ўтрымлівае ў 

сабе архетып усіх іншых рэчаў у іх непаўторнасці, і сама з'яўляецца такім архе-

тыпам. Для містыка патэнцыйна кожная пясчынка (і літаральна, і ў пераносным 

сэнсе) – Ікона сусвету. Таму Лейбніц сцвярджаў, што кожная монада, нават не 

маючы вокнаў, здольная адлюстроўваць у сабе ўсе астатнія манады. Для місты-

ка ўсѐ жывое, а не мѐртвае, усѐ побач, а не далѐка, усѐ бачнае, а не «мыслімае» 

або «уяўляемае». Для яго ўсе перажываемыя рэчы дадзены ў іх асляпляльнай 

яскравасці «першага дня стварэння», ва ўсіх незлічоных і неўяўляльных сувязях 

і адносінах з іншымі рэчамі, у іх абсалютнай ўзаемазалежнасці і незаменнасці.  

Такім чынам, містычны сімвал, дзякуючы сваім асаблівасцям, як сродак 

пазнання здольны спалучаць агульнае і адзінкавае, абстрактнае і канкрэтнае, 

істотнае і другаснае, суб‘ектыўнае і аб‘ектыўнае. 
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