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Актуальною проблемою у наш час є тема роздвоєння особистості, як філософсько-антропологічне вчення. Перед 
тим, як приступити до розгляду роздвоєння особистості, ми повинні поговорити про саму особистість. 

Особистість — відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта 
соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, 
соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до 
конкретних суспільних, культурних, історичних відносин. Зі слів Макса Шелера «Щоб бути особистістю, ми можемо 
лише збирати самих себе у буття нашої особистості, сконцентруватися до нього, проте не об'єктивувати його». 

Саме остання фраза є ключовою. Об’єктивування своїх якостей, недоліків, страхів і так далі та замикання їх у 
собі, може породити щось значно більше ніж комплекси та секрети. Для захисту людина створює певний механізм, 
в образі іншої особистості. 

Фактором для розвитку дисоціативного розладу являється на сам перед соціум та те, як він ставиться до 
людини. А П.Сорокін в своїй праці “Людина, цивілізація, суспільство” казав, що “соціальне явище є соціальний 
зв'язок, що має психічну природу і реалізується в свідомості індивідів. Тому із за  проблемного соціального зв’язку 
виникають проблеми на сам перед із свідомістю людини. Людина намагається покращити становище в соціумі або 
вберегти себе, але боїться вирішити цю проблему сама, тому створює певний образ та наділяє його якостями, які б 
могли покращити ситуацію. 

У 1888 році Лікарі Буррю та Бюрро публікують книгу «Варіації особистості» в якій описують випадок Луі Віве, 
який мав шість різних особистостей, в кожної з яких були власні паттерни м'язових скорочень та індивідуальні 
спогади. Спогади кожної особистості були жорстко прив'язані до певного періоду життя Луі. Як ми можемо бачити, 
Луї створив аж 6 абсолютно різних особистостей.  

Відповідно до однієї з класифікацій, дисоціативний розлад ідентичності розглядається як тип 
психогенної амнезії. Посередництвом такої амнезії людина отримує можливість витісняти спогади травматичних 
подій або ж певного періоду життя. Таке явище називається розщепленням «я».  

Це дозволяє зробити висновок, що маючи множинні особистості індивід може переживати альтернативні 
особистості з індивідуально різними характеристиками: такі альтернативні особистості можуть мати різний вік, 
психологічну стать, різний стан здоров'я, різні інтелектуальні властивості а також різний почерк. 
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Поняття «розщеплення свідомості», «розщеплення особистості», «синдром множинної особистості», 
«роздвоєння особистості» стали досить поширеними в сучасному культурному дискурсі. Вони звучать у художніх 
творах Р.Л. Стівенсона, Ч. Паланіка, Д. Кіза, Т.Чейз та ін., з ним пов’язані сюжети популярних кінофільмів і серіалів. 
Терміни широко використовуються у філософії і соціології, психології, психіатрії та психоаналізі. 

Як стверджують науковці, явище, позначуване цими поняттями, актуалізується під впливом зовнішніх 
детермінацій у кризові моменти соціокультурного розвитку, предикатом яких стає порушення іманентної системи 
цінностей, вироблених практикою людського буття. Зміни об’єктивної реальності, детерміновані розвитком 
інформаційного суспільства, продукують дисгармонію й перманентні психологічні стреси, травмують свідомість 
людини і викликають порушення психічної цілісності особистості. 

Враховуючи актуальність даного питання в контексті розвитку сучасної цивілізації, коли мають місце 
трансформації як духовних феноменів, так і соціокультурних форм, ми мали на меті провести порівняльний аналіз 
розуміння феномену «розщеплення свідомості» у філософії і медицині. 

У «Діагностичному та статистичному довідникові психічних розладів» (DSM-IV) феномен множинної особистості 
виражається через психіатричний діагноз «дисоціативний розлад ідентичності», критерії для діагностики якого 
зазнали критики. Вважалося, що вони не відповідають вимогам сучасної психіатричної класифікації, не ґрунтуються 
на таксометричному аналізі симптомів дисоціативного розладу ідентичності, описують розлад як закритий концепт, 
ігнорують важливі дані тощо. Досить часто виникали ситуації, коли розлад ідентичності плутали з шизофренією. У 
філософії дане явище розглядається через призму розуміння свідомості, не як патологічний стан, а як філософська 
проблема. Існує ряд підходів, методологічних засад, що дозволяють з’ясувати окремі аспекти цього феномена 
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