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Вступ

Історія еволюції життя, хай би якою недовершеною вона 
нині виглядала, дає нам можливість побачити, як шляхом 
неперервного поступу, за висхідною лінією через хребетних 
і до людини, виник інтелект. Ця еволюція показує нам, що 
здатність до розуміння доповнюється здатністю до дії, що 
адаптація свідомости живих істот до наявних умов існування 
стає дедалі точнішою й гнучкішою. Звідси випливає, що наш 
інтелект, у вузькому сенсі, призначений забезпечити якнай-
краще вростання в середовище, створювати уявлення про 
зовнішні одне до одного відносини між речами, нарешті, 
осмислювати саму матерію. Справді, саме таким буде один із 
висновків цього есе. Ми побачимо, що людський інтелект 
почувається в своїй стихії, поки він має справу з нерухомими 
предметами, зокрема з твердими тілами, де наші дії знахо-
дять точку опертя, а наша праця – свої знаряддя; що наші 
поняття сформувалися за їхнім зразком, а наша логіка є 
переважно логікою твердих тіл. Саме тому наш інтелект здо-
буває щораз нові перемоги в геометрії, де виявляється спо-
рідненість логічної думки з інертною матерією і де інтелект, 
ледь заторкуючи досвід, має лише йти за своїм природним 
рухом, щоб переходити від одного відкриття до наступного з 
упевненістю, що досвід супроводжує його й незмінно під-
тверджуватиме його рацію.

Але звідси також випливає, що наша думка в її суто логіч-
ній формі неспроможна уявити собі істинну природу життя, 
глибокий зміст еволюційного руху. Хіба здатна наша думка, 
яка створена життям за певних обставин для дії на певні 
речі, охопити все життя, адже вона лише одна з еманацій 
цього життя, лише один з його аспектів? Хіба може вона, 
принесена еволюційним рухом, прикладатися до самого 
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цього руху? З таким самим успіхом можна стверджувати, що 
частина дорівнює цілому, що наслідок може ввібрати в себе 
свою причину або що галька, викинута на берег, відтворює 
форму хвилі, яка її принесла. Насправді ми відчуваємо, що 
жодна з категорій нашого мислення – єдність, множинність, 
механічна причинність, розумна доцільність тощо – жодним 
чином не прикладається загалом до явищ життя: хто скаже, 
де починається й де закінчується індивідуальність, становить 
жива істота певну єдність чи множинність, клітини поєдну-
ються в організм чи організм розпадається на клітини? 
Даремно намагаємось утиснути живе в ті чи ті рамки. Будь-
які рамки тріщать по швах: вони надто вузькі, а головне, 
надто непіддатливі для того, що ми хотіли б в них укласти. 
Наше міркування, таке певне в собі, коли обертається навко-
ло інертних речей, у цій новій сфері почувається скуто. Дуже 
важко назвати хоча б одне біологічне відкриття, зроблене 
суто через міркування. І найчастіше, коли досвід показує 
нам, до якого способу вдавалося життя, аби досягти того чи 
того результату, ми бачимо, що саме це нам ніколи не спало 
б на думку. 

Проте еволюційна філософія, не вагаючись, поширює на 
явища життя ті способи пояснення, які успішно застосовува-
лися в сфері грубої, неорганізованої матерії. Спершу вона 
представила нам інтелект як локальний вияв еволюції, як 
сяйво, – можливо, випадкове, – що освітлює пересування 
живих істот у вузькому проході, відкритому для їхньої діяль-
ности; й нараз забуваючи щойно повідомлене, вона перетво-
рює слабкий ліхтар, що ряхтить у глибині підземелля, на 
Сонце, яке сяє на ввесь світ. Сміливо береться вона за допо-
могою самого лише концептуального мислення до ідеального 
відтворення всього, навіть життя. Щоправда, ця філософія 
наражається на своєму шляху на такі вагомі перепони й 
помічає у висновках, які вона одержала за допомогою своєї 
власної логіки, такі дивні суперечності, що дуже скоро виму-
шена відмовитися від своїх попередніх амбіцій. Вона вже 
заявляє, що відтворює не реальність, а лише імітацію реаль-
ности, точніше, її символічний образ; сутність речей висли-
зає від нас і вислизатиме завжди; ми рухаємося посеред 
відносин, абсолютне нам недоступне, зупинімося перед 
Непізнаним. Але після зайвих гордощів це вже, воістину, 
надмірне приниження людського інтелекту. Якщо форма 
інтелекту живої істоти поступово допасовувалася, спираю-
чись на взаємні дії та протидії між певними тілами та мате-
ріальним середовищем, то чому він не може щось сказати 
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про саму сутність того, з чого зроблені ці тіла? Дія не може 
відбуватися в нереальному. Про дух, народжений для абстра-
ґування та мріяння, я міг би сказати, що він залишається 
поза реальністю, спотворює та змінює її, – можливо, навіть 
творить її, як ми творимо фіґури людей та тварин, вирізняю-
чи їх своєю уявою в хмарині, що якраз пропливає. Але інте-
лект, який прагне до дії, що має бути виконаною, та до про-
тидії, що йде за цим, інтелект, який намацує свій об’єкт, аби 
щораз одержувати від нього мінливе враження, – цей інте-
лект торкається певного абсолюту. Хіба нам колись би спало 
на думку піддати сумніву цю абсолютну вартість нашої свідо-
мости, якби філософія не вказала нам, на які суперечності 
наштовхується наше міркування і в який глухий кут воно нас 
заводить? Але ці труднощі, ці суперечності народжуються від 
того, що ми застосовуємо звичні форми нашої думки щодо 
об’єктів, на які ми не можемо вплинути своєю практичною 
діяльністю і для яких, відповідно, наші рамки не годяться. 
Інтелектуальне пізнання, оскільки воно стосується певного 
аспекту інертної матерії, навпаки, має дати нам точний її від-
биток, адже воно саме й відлито за цим особливим предме-
том. Воно стає відносним, лише коли береться своїми силами 
відтворити нам життя, тобто самого ливарника, який створив 
відбиток.

Чи слід тоді відмовитися від заглиблення в природу 
життя? Чи слід дотримуватися механічного уявлення, яке 
нам завжди даватиме розум, уявлення неминучо штучного й 
символічного, адже воно звужує загальну діяльність життя до 
форми певної людської активности, що є лише частковим та 
локальним виявом життя, ефектом або осадом життєвої опе-
рації?

Це варто було б зробити, якби всі психічні можливості 
життя були спрямовані на створення чистого розуму, тобто 
якби життя готувало самих геометрів. Але еволюційна лінія, 
що вивершується людиною, – не єдина. Іншими, відмінними 
шляхами розвинулися відмінні форми свідомости, які не змо-
гли ні вивільнитися від зовнішніх обмежень, ні завоювати 
самих себе, як то здійснив людський інтелект, але і вони 
можуть виразити щось значне – дещо іманентне й централь-
не, що притаманне еволюційному рухові. Але хіба, зближую-
чи ці форми, змушуючи їх злитися з інтелектом, ми не одер-
жимо таким чином свідомість, коекстенсивну з життям та 
здатну, раптово повернувшись до життєвого пориву, який 
вона відчуває за собою, одержати цілісну, хоча, напевне, й 
дещо запаморочливу картину?
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Кажуть, що й таким чином ми не вийдемо за межі нашого 
інтелекту, адже інші форми свідомости ми розглядаємо так 
само за допомогою нашого інтелекту, через наш інтелект. І 
тут була би певна рація, що якби ми були чистими інтелек-
тами, якби навколо нашої концептуальної та логічної думки 
не залишалося того неясного марева, створеного з самої суб-
станції, внаслідок чого утворилося сяюче ядро, яке ми нази-
ваємо інтелектом. Саме там гніздяться деякі додаткові зді-
бності розуму, про які ми маємо доволі розпливчасте уявлен-
ня, коли залишаємося замкненими в самих собі, але вони 
прояснюються й вирізняються, коли самі опиняються в дії, 
тобто беруть участь в еволюції природи. Вони самі дізнають-
ся, яке зусилля їм слід зробити для власного посилення, влас-
ного розширення в сенсі самого життя.

Це означає, що теорія пізнання та теорія життя видають-
ся нам нероздільними. Теорія життя, що не супроводжується 
критикою пізнання, мусить визнати концепції, що їх надає 
розум, такими як вони є: як не крути, а ця теорія спроможна 
лише включити факти в уже існуючі рамки, які сприймаються 
за остаточні. Таким чином, теорія життя одержує необхідний, 
а, можливо й зручний символізм для позитивістських наук, 
але у неї немає безпосереднього бачення свого предмета. З 
іншого боку, теорія пізнання, яка не переміщує інтелект у 
загальний процес еволюції життя, не покаже нам ані того, як 
склалися рамки пізнання, ні того, як ми можемо їх розширити 
чи здолати. Необхідно, щоб обидва ці дослідження – теорія 
пізнання й теорія життя – поєднали свої сили та в круговому 
процесі безкінечно підштовхували один одного. 

Удвох, за допомогою надійнішого методу, найближчого до 
досліду, вони спроможні розв’язати великі проблеми, що сто-
ять перед філософією. Адже, успішно упоравшись зі спіль-
ним завданням, вони показали б нам виникнення інтелекту 
та водночас і ґенезу тої матерії, яку в загальних рисах описує 
наш інтелект. Вони докопалися б до самих коренів природи 
та духу. Псевдоеволюціонізм Спенсера1 (прим. перекладача), 
який полягає в тому, щоб наявну реальність на певному 
щаблі еволюції розділити на шматки, які також пройшли ево-
люцію, потім відтворити з цих шматків й таким чином напе-
ред прийняти все те, що вимагає пояснення, – цей еволюці-
онізм вони замінили б істинним еволюціонізмом, який спо-
стерігає за реальністю в її зародженні та зростанні.

Але така філософія не може виникнути за один день. На 
відміну від систем у власному розумінні слова, кожна з яких 
є творінням якогось генія і постає перед нами як щось ціліс-
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не, що ми можемо прийняти або відкинути, цю філософію 
можна створити лише колективними та послідовними зусил-
лями багатьох мислителів, а також і багатьох спостерігачів, 
які доповнюють, виправляють, підтримують одне одного. Ось 
чому це есе не ставить собі за мету водночасся вирішити всі 
великі проблеми. Йдеться лише про означення методу та 
демонстрацію можливости його застосування в деяких клю-
чових пунктах.

План цього есе визначено самим предметом дослідження. 
У першому розділі ми приміряємо до еволюційного процесу 
два готові вбрання, які має в розпорядженні наш розум: меха-
ніцизм та доцільність*; ми покажемо, що обидва вони не пасу-
ють, але одне з них могло б бути перекроєним, перешитим і в 
новому вигляді сиділо б краще, ніж інше. Аби перевершити 
погляд розуму, ми спробуємо в другому розділі відтворити 
основні еволюційні лінії, пройдені життям, разом з тією, що 
привела до людського інтелекту. Таким чином інтелект пере-
міщається в причину, яка його творить і яку можна осягнути 
в ній самій та спостерігати в її власному русі. Саме таку спро-
бу – хоча вельми неповну – ми робимо в третьому розділі. 
В четвертому, й останньому, розділі ми намагаємося показати, 
яким чином сам наш розум, підкоряючись певній дисципліні, 
може підготувати філософію, яка виходить за його межі. Для 
цього нам довелося кинути побіжний погляд на історію сис-
тем, а заразом проаналізувати дві великі ілюзії, в які впадає 
людський розум, щойно починає абстраговано розмірковувати 
про реальність загалом.

* Зрештою, ідея, що життя перевершує доцільність, а також і 
механіцизм, далеко не нова. Її поглиблений виклад можна знайти, 
зокрема, в трьох статтях Дюнана2 «Проблема життя» (Revue 
philosophique, 1892). Розвиваючи цю ідею, ми часто сходилися з 
Дюнаном. Проте наші погляди щодо цього питання, так само, як 
і щодо проблем, близьких до нього, ми давно вже виклали в 
нашому «Досліді про безпосередні дані свідомости» (Париж, 
1889). Одним із головних завдань цього «Досліду» був показ того, 
що психологічне життя не є ні єдністю, ні множинністю, що воно 
перевершує і механістичність, і розумність, адже механіцизм та 
телеологія мають сенс лише там, де наявні «подільна множинність», 
«просторовість», а отже, поєднання частин, що вже існували: 
«реальна тривалість» означає водночас і неподільну неперервність, 
і творчість. У цій праці ми застосовуємо ті самі ідеї до життя 
загалом, яке саме розглядається з психологічного погляду.
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Розділ перший

Про еволюцію життя
Механіцизм та доцільність

Найпевнішим для нас та найвідомішим є, безперечно, 
наше власне існування, адже поняття, які ми маємо про 
будь-які інші предмети, можна розглядати як зовнішні та 
поверхові, тоді як самих себе ми сприймаємо зсередини, 
глибоко. То що ж ми таким чином пізнаємо? Яким є голов-
ний сенс слова «існування» в цьому винятковому випадку? 
Стисло нагадаємо тут висновки попередньої роботи.

Передовсім я усвідомлюю, що переходжу від стану до 
стану. Мені жарко або мені холодно, я веселий або сумний, 
я працюю або байдикую, я дивлюся на те, що мене оточує, 
або думаю про щось інше. Відчуття, почуття, бажання, уяв-
лення – ось ті видозміни, з яких складається моє існування 
і які чергуються одне з одним. Тобто я безупинно змінюю-
ся. Але цього сказати не досить. Відбуваються радикальніші 
зміни, ніж можна було гадати на початку.

Справді, я говорю про кожний мій стан, як про щось 
цілісне. Хоч я й кажу, що змінююсь, але мені здається, ніби 
зміна криється в переході одного стану в наступний: будь-
який стан, взятий окремо, видається мені незмінним упро-
довж того часу, поки він існує. Проте невелике зусилля 
уваги відкрило б мені, що не існує ні афекту, ні уявлення, 
ні бажання, які не змінювалися б щомиті; якщо стан душі 
припинив змінюватися, його тривалість зупинить свою 
течію. Візьмімо найстійкіший внутрішній стан – візуальне 
сприйняття зовнішнього нерухомого предмета. 

Хоча й предмет залишається тим самим, хоча я й див-
люся на нього з того самого боку, під тим самим кутом, 
того самого дня, моє бачення тепер таки трохи відрізняєть-
ся від недавнього, принаймні, тому, що воно застаріло на 
одну мить. Тут вступає в гру пам’ять, яка штовхає щось із 
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минулого в теперішнє. Мій душевний стан, просуваючись 
дорогою часу, постійно розбухає від тривалости, яку він 
підбирає; він, так би мовити, ліпить із самого себе снігову 
кулю. Ще більше причин такого перебігу існує для глиб-
ших внутрішніх станів, відчуттів, афектів, бажань тощо, які 
не мають прямого стосунку до стійкого зовнішнього пред-
мета, як то є з простим візуальним сприйняттям. Та нам 
зручно не зважати на ці безперервні зміни й помічати їх 
лише тоді, коли вони стають достатньо великими, щоб 
надати тілові нової властивости, а увазі – нового напряму. 
Саме в цей момент ми констатуємо зміну стану. Насправді, 
ці зміни відбуваються безперервно, й сам стан – це вже 
зміна.

Отже, можна сказати, що немає принципової різниці 
між переходом від одного стану до іншого та перебуванням 
у тому самому стані. Якщо стан, який «залишається тим 
самим», мінливішим, ніж гадалося, то, навпаки, перехід з 
одного стану в інший більше подібний до того самого стану, 
що триває; перехід відбувається безперервно. Але, саме 
тому, що ми заплющуємо очі на нескінченну змінність кож-
ного психологічного стану, нам доводиться, – коли зміна 
стала настільки значною, що привертає нашу увагу, – 
говорити про новий стан, що йде за попереднім. Нам зда-
ється, що цей новий стан, у свою чергу, залишиться незмін-
ним, і так далі до безкінечности. Отже, уявна перервність 
психологічного життя спирається на той факт, що наша 
увага скеровується на нього серією перервних актів: там, де 
є лише похилий узвіз, ми прямуємо за рваною лінією 
наших актів уваги і бачимо щаблі драбини. Звичайно, наше 
психологічне життя сповнене несподіванок. Виникають 
тисячі випадковостей, які ніби відірвані від того, що було до 
них, і ніяк не поєднуються з тим, що виникає потім. Але 
перервність їхньої появи вирізняється через тривалість, на 
тлі якої вони розгортаються та якій завдячують самим 
інтервалам, що їх відділяють одне від одного: то удари 
литавр, що раз по раз лунають у симфонії. Наша увага зосе-
реджується на них, оскільки вони викликають в неї осо-
бливу цікавість, але кожного з них несе потік усього нашо-
го психологічного існування. Кожен з них – лише краще 
освітлена точка рухомої зони, яка містить в собі все, що ми 
відчуваємо, думаємо, бажаємо, врешті, все, чим ми є на 
даний момент. Насправді, саме ця зона загалом є нашим 
станом. Та про стани, означені таким чином, можна сказа-
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ти, що вони не є відокремленими елементами. Вони трива-
ють одне в одному в безкінечній течії. 

Але, оскільки наша увага їх вирізнила та штучно відокре-
мила, то потім вона мусить об’єднати їх штучним зв’язком. 
Наша увага вигадує аморфне, незмінне й нерухоме я, через 
яке проходять чи пропливають психологічні стани, піднесені 
нею до рівня незалежних сутностей. Там, де є мінливість 
вислизаючих відтінків, які переходять одне в одне, увага помі-
чає різкі, так би мовити, «стійкі» кольори, які накладаються, 
ніби перли в намисті: тож так само слід припустити наявність 
міцної нитки, яка тримає перли разом. Та коли цей безбарв-
ний субстрат безперервно забарвлюється тим, що його покри-
ває, то він через свою невизначеність здається нам неісную-
чим. Адже ми помічаємо лише забарвленість, тобто психоло-
гічні стани. Направду, цей «субстрат» не є реальністю; для 
нашої свідомости він лише знак, який має постійно нагадува-
ти про штучний характер операції розділення увагою станів 
там, де існує тривалість, що безперервно розгортається. Якби 
наше існування складалося з відокремлених станів, які мало б 
синтезувати наше незворушне «я», то для нас тривалости не 
існувало б. Адже «я», що не змінюється, – не триває, а пси-
хологічний стан, що залишається незмінним щодо самого 
себе, поки його не замінить наступний стан, – так само не 
триває. Годі було б тоді шикувати ці стани один за одним у 
ряд на тлі нашого «я», що їх підтримує, ніколи ця вервечка 
незмінних станів, нанизаних на незмінну шворку, не стане 
тривалістю, що плине. Насправді, таким чином ми одержимо 
штучну імітацію внутрішнього життя, статичний еквівалент, 
який краще відповідає вимогам логіки та мови саме тому, що 
тут вилучено реальний час. Що ж до психологічного життя, 
яке розгортається через символи, що його вкривають, то 
неважко помітити: тут час виступає його тканиною. 

Зрештою, не існує витривалішої та субстанційнішої тка-
нини. Адже наша тривалість – це не мить, що заміняє іншу 
мить: тоді завжди було б тільки теперішнє, жодного продо-
вження минулого в актуальному, жодної еволюції, жодної 
конкретної тривалости. Тривалість – це безперервний 
поступ минулого, яке вбирає в себе майбутнє й розбухає, 
просуваючись уперед. Поки минуле безупинно росте, воно 
зберігається на невизначений час. Пам’ять, як ми спробува-
ли довести*, не є здатністю впорядкування спогадів по 

* Matière et Mémoire, Paris, 1896, розділи II та ІІІ.
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поличках чи їхнього запису в реєстрі. Немає реєстру, немає 
поличок, тут, власне, навіть немає якоїсь здатности, адже 
здатність реалізується з перервами, коли хочеться чи 
можеться, тоді як нагромадження минулого на минуле від-
бувається без перепочинку. Насправді, минуле зберігається 
само собою, автоматично. Воно все ціле є щомиті поряд з 
нами: все, що ми подумали, відчули, бажали від найранішо-
го дитинства, є тут; воно навалилося на теперішнє, яке 
незабаром приєднається до нього, воно тисне на двері сві-
домости, яка воліла б залишити його зовні. Мозковий меха-
нізм створений саме для того, щоб майже все зсувати в 
підсвідомість і вводити в свідомість лише те, що за своєю 
природою може прояснити актуальну ситуацію, допомогти 
дії, що готується, врешті, створити можливість корисної 
роботи. І все-таки спогади, шо виступають ніби предметами 
розкоші, таки проникають крізь прочинені двері, просочу-
ються контрабандою. Посланці підсвідомости, вони попе-
реджають нас про те, що ми волочимо за собою, не знаючи 
про це самі. Але навіть не маючи чіткого уявлення, ми вель-
ми туманно відчуємо, що наше минуле залишається з нами 
в теперішньому. І, власне, хіба ми, хіба наш характер не є 
конденсацією історії, яку ми прожили від народження, 
навіть до нашого народження, адже ми несемо з собою 
наші природжені схильності? Звичайно, для мислення нам 
потрібна лише мала частка нашого минулого; але прагнути, 
бажати, діяти змушує нас усе наше минуле, разом з при-
родженими схильностями нашої душі. Отже, ціле наше 
минуле виявляється в нас у формі тенденції через свій 
натиск, хоча лише невелика частка його стає уявленям. 

Із цього збереження минулого випливає неможливість 
для свідомости двічі перейти через той самий стан. Хай 
обставини будуть такими самими, та вони діють не на ту 
саму особу, адже застають її в новий момент її історії. Наша 
особистість, яка щомиті розбудовується за допомогою нако-
пиченого досвіду, зазнає безперервних змін. Змінюючись, 
вона перешкоджає стану, хай би він був ідентичним до само-
го себе на поверхні, будь-коли повторитися в глибині. Ось 
чому наша тривалість незворотна. Ми не зможемо оживити 
від неї й крихти, адже для цього довелося б стерти спогад 
про все, що було потім. Ми можемо, в крайньому разі, стер-
ти цей спогад зі свого інтелекту, але не з нашої волі. 

Тож наша особистість росте, збільшується, зріє без 
упину. Кожен з цих моментів є новим, що додається до 
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попереднього. Ба навіть більше: тут йдеться не просто про 
нове, а про непередбачуване. Звісно, мій теперішній стан 
пояснюється тим, що дотепер було в мені та діяло на мене. 
Я не знайду під час аналізу жодних інших елементів. Але 
інтелект, навіть надлюдський, не здатний передбачити про-
сту, неподільну форму, яка забезпечує конкретну організа-
цію цих цілком абстрактних елементів. Адже передбачити 
– означає спроектувати в майбутнє те, що було сприйнято 
в минулому, або уявити собі, що згодом можливе нове поєд-
нання сприйнятих елементів у іншому порядку. Але те, що 
ніколи не було сприйняте і, водночас, не розкладається на 
елементи, мусить бути непередбачуваним. І саме такі всі 
наші стани, що розглядаються як момент історії, що розгор-
тається: такі стани – прості, й вони не могли бути сприй-
нятими раніше, оскільки концентрують у своїй неподільнос-
ті все сприйняте раніше і те, що додає теперішнє. Отже, 
йдеться про ориґінальну мить не менш ориґінальної історії.

Закінчений портрет пояснюється самою моделлю, при-
родою митця, фарбами, змішаними на палітрі; але навіть 
знаючи все, що дає пояснення, ніхто, навіть сам митець, не 
може точно передбачити, яким буде портрет, адже перед-
бачити таке – означає створити його до того, як він ство-
рений – абсурдна гіпотеза, яка самознищується. Те саме 
стосується й моментів нашого життя, творцями яких є ми. 
Кожен з них є різновидом творення. Й так само, як талант 
митця формується або деформується, в будь-якому разі 
змінюється під впливом власних творів, так само й кожен з 
наших станів, у ту ж мить, коли виходить з нас, змінює 
нашу особу, стаючи новою, набутою нами формою. Тож 
буде слушним сказати: те, що ми робимо, залежить від того, 
хто ми є; але слід додати, що певною мірою ми є тим, що 
ми робимо, і що ми постійно творимо самих себе. Зрештою, 
це творення себе собою стає тим повніше, чим краще ми 
можемо розмірковувати про те, що робимо. Оскільки розум 
не діє тут, як у геометрії, де безособові умови дані раз і 
назавжди, а з них випливає безособовий висновок. Тут, 
навпаки, ті самі причини можуть диктувати різним особам 
або одній особі в різні моменти глибоко відмінні дії, хоча й 
однаково розумні. Направду, це не зовсім ті самі причини, 
адже вони не стосуються тієї самої людини й того самого 
моменту. Ось чому ними неможливо ні оперувати in 
abstracto3, ззовні, як у геометрії, ні розв’язати для інших 
проблеми, які ставить перед ними життя. Кожен має 
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розв’язати їх зсередини власними силами. Але ми не зосе-
реджуватимемо увагу на цій позиції. Ми лише шукаємо 
точний сенс, який наша свідомість надає слову «існувати», 
і ми вважаємо, що для свідомої істоти «існувати» означає 
«змінюватися» – змінюватися, щоб визрівати, визрівати, 
щоб постійно творити самого себе. Чи можна те саме ска-
зати про існування взагалі?

Довільно взятий матеріальний предмет демонструє влас-
тивості, протилежні до тих, які ми щойно описали. Він або 
лишається таким як є, або змінюється під впливом зовніш-
ньої сили, ми уявляємо цю зміну, як переміщення частин, 
які самі не змінюються. Якщо виявиться, що вони зміню-
ються, ми й їх розкладемо, в свою чергу, на частини.

Так ми доходимо до молекул, частини яких дані готови-
ми, до атомів, що є складниками молекул, до дрібних часто-
чок, з яких складаються атоми, аж до «невловного», в над-
рах якого шляхом простого перетворення могла б виникну-
ти така частка. Словом, ми дійдемо в нашому поділі, чи пак 
аналізі, так далеко, як буде необхідно. Та ми зупинимося 
лише перед незмінним.

Ми кажемо тепер, що складний предмет змінюється 
через переміщення його частин. Та коли одна частка поки-
нула своє місце, то ніщо не заважає їй зайняти його знову. 
Тож група елементів, що пройшла через певний стан, 
завжди може в нього повернутися, – якщо не сама по собі, 
то через дію якоїсь зовнішньої причини, яка все розставляє 
на свої місця. З цього виходить, що певний стан групи еле-
ментів може повторюватися скільки завгодно разів, а це 
означає, що група не старіє. У неї немає історії. 

Отже, ніщо тут не створюється – ні форма, ні матерія. 
Те, чим стане група, закладено вже в тому, чим вона є 
тепер, якщо тільки включати в те, чим вона є, всі точки 
всесвіту, з якими її вважають пов’язаною. Надлюдський 
інтелект міг би вирахувати для будь-якого моменту часу 
позицію будь-якої точки системи в просторі. Й оскільки 
форма цілого є лише розташуванням його частин, то май-
бутні форми системи теоретично можна побачити вже в її 
теперішньому стані. 

Уся наша віра в предмети, всі наші операції з системами, 
що їх вирізняє наука, спираються на ту ідею, що час над 
ними безсилий. Ми заторкували це питання в попередній 
роботі й повернемося до нього протягом цього дослідження. 
Поки що обмежимося зауваженням, що абстрактний час t, 


