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"Тоді знову закричали всі: не
Його, а Варавву!"
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"Люди жили раніше в обмеженому
маленькому просторі, і це давало їм
затишок. Тепер люди... починають
жити у Всесвіті, у світовому
просторі зі світовим обрієм і це
загострює почуття самотності...
Філософ є людина, яка завжди жила
у Всесвіті, завжди зі світовим
горизонтом, він не знає тісного кола,
і тому філософ одвічно самотній, так
само самотній, як пророк..."
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"Що таке... самотність, в якій
людина завжди буде ставати наче
єдиною?"
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Вміти жити – це вміти жертвувати меншим заради
більшого. Самотність виникає тоді, коли людина
помилково жертвує більшим. Або жертвування меншим
стає прагматичним ритуалом.
Людина завжди самотня. Людина ніколи не буває
самотньою. Істина лежить посередині цих висловлень. І ми
будемо шукати її там.
Сам факт виявлення людини у світі як неповторної
особистості постійно породжує колізії комунікації, що
переживаються як самотність. Тому проблема самотності є
однією з вічних проблем людського існування. Вона стає
надзвичайно актуальною саме в наш час – час
деконструкції світоглядних орієнтирів і спроб знайти нові
умови для комунікації як у нашій країні, так і в усьому
світі. Ситуація постмодерну, за влучним висловом Ж.-Ф.
Ліотара, породжує "недовіру до метанаративів" –
фундаментальних ціннісних настанов, що лежать в основі
людського спілкування. Враховуючи тенденцію посилення
планетарної комунікації, все це загострює проблему
самотності та порозуміння.
Тема самотності, яка йде ще від Б. Паскаля,
актуалізується серед інших тем європейської філософії у
XIX столітті, коли ця філософія переходить до некласичної
форми з її установкою на унікальність людської
особистості. Саме поява проблеми самотності є
симптомом некласичної філософії. Для класичної
філософії – передусім просвітницької та німецької класики
– такої проблеми не існує – особистість повинна
підкоритися загальному: розуму, владі, природі, Богові
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