
НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ НАУК 
УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ

ЗАСНОВАНИЙ
У СІЧНІ 1927 РОКУ

ВИХОДИТЬ
РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ

КИЇВ

Ідеології 
Майдану

УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ

ЧАСОПИС 6’ 2014
ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА



РЕДАКЦІЙНА КОЛЕҐІЯ

Олег БІЛИЙ

Абдусалам ГУСЕЙНОВ (Росія)

Отфрид ГЬОФЕ (Німеччина)

Анатолій ЄРМОЛЕНКО

Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ

Барбара КАСЕН (Франція)

Микола КИСЕЛЬОВ

Саймон КРИЧЛІ

  (Велика Британія)

Анатолій ЛОЙ

Віталій ЛЯХ

Мирослав ПОПОВИЧ

Сергій ПРОЛЕЄВ

Марина ТКАЧУК

Олег ХОМА

Петер ШТОМПКА (Польща)

НАУКОВА РАДА

Віктор АНДРУЩЕНКО 

Ігор БИЧКО

Тарас ВОЗНЯК

Леонід ГУБЕРСЬКИЙ

Ірина ДОБРОНРАВОВА

Анатолій КОЛОДНИЙ

Анатолій КОНВЕРСЬКИЙ

Василь КРЕМІНЬ 

Марія КУЛТАЄВА

Валентин ЛУК’ЯНЕЦЬ

Віктор МАЛАХОВ

Володимир МЕЛЬНИК

Микола МИХАЛЬЧЕНКО

Михайло МІНАКОВ 

Віктор ПАЗЕНОК

Мирослав ПОПОВИЧ 

Сергій ПРОЛЕЄВ 

Володимир РИЖКО

Тетяна СУХОДУБ 

Анатолій ТОЛСТОУХОВ 

Іван ЦЕХМІСТРО

Науковий редактор

тематичного випуску 

Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ

РЕДАКЦІЯ

Головні редактори 

Мирослав ПОПОВИЧ, 

Сергій ПРОЛЕЄВ

Відповідальний редактор 

Світлана ІВАЩЕНКО

Відповідальний секретар

Алла СТРАТЬЄВА

Редактори

Вячеслав НЕДАШКІВСЬКИЙ,

Наталія МЕЛЬНИК

Коректор 

Ольга КРАВЧЕНКО

Адреса редакції

01001, Київ, Трьохсвятительська, 4

Тел. 278-39-78; 050-358-92-18

E-mail: f_dumka@ukr.net

Видання здійснюється за сприяння 

Міжнародного фонду «Відродження»

Технічний редактор

Т. Шендерович 

Комп’ютерна верстка

Н. Яременко

Підписано до друку 16.12.2014.

Формат 70 × 100/16. Папір офсетний.

Гарн. Ньютон. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 8,61. Обл.-вид. арк. 8,71.

Тираж  461 прим. Зам. № 4095.

Видавець і виготовлювач

Видавничий дім «Академперіодика»

НАН України

01004, Київ-4, вул. Терещенківська, 4

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

Серії ДК №544 від 27.07.2001 р.

© Інститут філософії НАНУ, 2014

© Філософська думка, 2014



Зм і ст

До читачів

ІДЕОЛОГІЇ 
МАЙДАНУ

ФІЛОСОФІЯ 
КУЛЬТУРИ

ПОЛЕМІКА

ПРОДОВЖЕННЯ 
ТЕМИ

ПРО КНИГИ

Abstracts

 4 

 5 Круглий стіл «Філософської думки» (Євген Бистриць-

кий, Андрій Бондар, Кирило Галушко, Анатолій Єрмоленко, 

Володимир Єрмоленко, Вахтанґ Кебуладзе, Сергій Пролеєв, 

Юрій Чорноморець)

 29 Володимир Єрмоленко (Київ) Рідинні ідеології: Україна, 

Росія і нове століття

 39 Ірина Грабовська (Київ) Єврореволюція як Революція 

Гідності в контексті ци ві лізаційної проблематики

 46 Ірина Бондаревська (Київ) Пам’ятати і забувати. Есе про 

політику пам’яті

 62 Юрій Іщенко (Київ) Концептуалізація життя: дискур-

сивний підхід

 77 Ігор Карівець (Львів) Філософія і філософська освіта

 82 Анатолій Астаф’єв (Київ) Ґлобальна культура та со ціаль-

ний порядок у концепції «сплощення світу» Томаса 

Фридмана 

 90 Ярослава Стратій (Київ), Сергій Йосипенко (Київ) Твори 

Григорія Сковороди німецькою

 94 Андрій Дахній (Львів) Нова книга про Гайдеґера: довід-

ник за «гамбурзьким рахунком»

 100 

 103 Покажчик статей, надрукованих у часопису «Філософ-

ська думка» 2014 року



4 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6

ДО ЧИТАЧІВ

Філософія і час — це колізія, яка навряд чи коли-небудь дістане своє однозначне роз-
в’язання. Цілком мають рацію ті, хто вважає філософське мислення унезалежненим 
від свого часу і в реакціях «на злобу дня» вбачають не силу, а слабкість філософського 
розуму. Прагнучи уникнути будь-якої упередженості, філософське мислення дистан-
ціюється від запитів сьогодення. Не менш потужна і протилежна позиція: вона вбачає 
у філософії справжній «дух епохи» — і не тільки той, що виводить свої письмена «сірим 
по сірому», підбиваючи підсумки історичних звершень та невдач, а й той, що торує 
нові шляхи розвитку і сам спонукає людство до звитяги. 

Правда, мабуть, полягає в тому, щоб вивести свій урок як із першого, так і з другого 
судження. Сила філософського дискурсу в тому, щоб зберігати інтелектуальну авто-
номію, не впадаючи в анґажованість пристрастями часу. Але сама ця сила не має за-
лишатися без застосування, і якщо філософія насправді, а не суто декларативно здат-
на на розуміння, то цілком природно поділитися цим розумінням з іншими, зокрема із 
сучасниками. Наскільки філософії не личить перетворюватися на ідеологію будь-якого 
ґатунку, настільки ж неприродною виглядає позиція всерозуміння, водночас не здатна 
нічим конкретним себе оприявнити. Ми всі — бажаємо того чи ні — є учасниками часу, 
в якому живемо.

У даному числі «Філософської думки» тема часу представлена у двох ракурсах: пер-
ший — це подія, що досі триває, подія актуальних суспільних перетворень, розпочатих 
та уособлюваних Майданом. Другий ракурс — проблематика пам’яті та забуття в 
культурі, політики пам’яті. Одне тісно пов’язане з іншим, адже з усього змісту подій 
залишається лише те, що втримано пам’яттю. В інтелектуальних баталіях зазвичай 
ламають списи навколо визначення сенсу того, що відбулося і відбувається, гаряче від-
стоюють ту чи ту інтерпретацію, тоді як, можливо, треба більше опікуватися не 
тим, як трактувати сьогодні, а тим, як про це будуть пам’ятати завтра. Та, зреш-
тою, будь-яке осмислення подій — це вже пригадування.

Саме поняття «ідеології Майдану» як топ-тема цього випуску часопису — це радше 
спонука до мислення, ніж визначення предмета. Якою мірою можна взагалі казати про 
ідеології у контексті Майдану? Як інакше визначити ті умонастрої, які рухали учасни-
ками масових протестів? Однак головне навіть не це. В цій темі найважливіше зберегти 
та увиразнити прагнення людей — українських громадян — які мужньо і саможертовно 
виступили проти вочевидь антинародного режиму. Визначення того, чого хо тіли лю ди, 
важливе не для подій річної давнини, а для того, що відбувається зараз. Важли ве — як 
імператив для так званої нової влади, яка на сьогодні ще ніяк не оприявнила своєї нової 
якості. Час для висновків ще не прийшов, але вже нині можна констатувати тенден-
цію: стан справ і поведінка «можновладців» змінюється рівно настільки, наскільки до 
цього їх змушують самі громадяни, активні дії пересічних людей.

Наступне, перше число вже 2015 року, ми плануємо присвятити також нагальній 
те мі — «Війна і суспільство». Разом із тим, звісно, окрім тематичного блоку продовжу-
ва тимемо друкувати академічні статті з різних філософських проблем. Серед інших 
найближчих топ-тем — «Київське філософське коло: ХХ століття» та «Повернення 
су  б’єкта в сучасній філософії». Закликаємо наших читачів не лише долучатися до дис-
кусій, а й ініціювати теми, важливі для обговорення та дослідження. Не забувайте, 
що журнал існує для вас і є місцем вашого висловлювання.
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ»

ІДЕОЛОГІЇ МАЙДАНУ

Чи можна осмислити феномен Майдану за допомоги 

усталених соціальних та ідеологічних визначень, а 

чи він вимагає зміни політичного словника? Чи мав 

Майдан ідеологію/ідеології і чи вплинув на популяр-

ність тих чи тих ідеологій? Майдан і політичний ра-

дикалізм: «праві» й «ліві» на Майдані — фантоми чи 

реальні сили? Майдан і держава — протистояння чи 

комплементарність? Як Майдан усвідомлював сам 

себе? Якими були засади самоорганізації та діяль-

ності Майдану? Яку роль на Майдані відігравала ре-

лігія? Майдан минув чи продовжується?

На ці питання спробували віднайти відповіді 

учасники круглого столу «Ідеології Майдану».

Андрій Бондар

«Головний пафос Майдану — 
десакралізація державної влади» 
Для мене особисто Майдан як явище був насампе-

ред своєрідною колізією, зіткненням особистості й 

держави, конфліктом сучасної української особис-

тості, яка більше не знаходила собі місця в такій 

державі. На мою думку, саме це було головним ідео-

логічним складником нашого протесту. Держава 

ввійшла в суперечність із критичною кількістю лю-

дей, яких не задовольняв її стан. Важливою в цьому 

сенсі, як мені здається, є проста річ, що об’єднува-

ла, якщо не 99% учасників революції, то переважну 

більшість: ці громадяни змогли, навчились, зуміли 

жити без держави, яка в певний момент стала ба-

р’єром і перепоною. З’ясувалося в певний момент, 
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що без неї можна і без неї краще. Але оскільки, зрештою, без неї все-таки не 

можна, то її варто змінити. Йдеться про патерналістську форму держави — 

макабричне постсовєтське утворення, сформоване з елементів опікунчої 

держави радянського зразка, цинічного популізму і ностальґії. Держави, яка 

вже не вбивала і не садила до психлікарень і тюрем, але не дозволяла розви-

ватись, встановлювала межу можливостей для великих груп людей, існувала 

в режимі неґативного відбору і пропаґувала реґрес і занепад під виглядом 

«стабільності». Той стан громадянського суспільства, в якому ми перебува-

ли до Майдану і під час Майдану, якраз і окреслює, як на мене, цю головну 

проблему, стан українського духу: українець може жити без держави. І оце 

«антидержавне», умовно кажучи, суспільство, що пройшло Майдан і мало 

би сподіватися від нових політиків, які вийшли на останні парламентські 

вибори, якихось форм звільнення, емансипації, зменшення тиску, отрима-

ло щось абсолютно інше. Всі без винятку політичні сили знову заговорили 

про «розбудову держави», «сильну державу», яка керує, обмежує і реґламен-

тує, але не дозволяє від себе звільнитись. Замість держави-реґулятора й ар-

бітра знову пропонується певний образ держави-наглядача, якого немож-

ливо позбутися, але можна підкупити. Майдан не виходив за «сильну дер-

жаву». Навпаки, головний його пафос — десакралізація державної влади, 

що й було явлено багатьма знаковими подіями.

Юрій Чорноморець

Християнські ідеї у просторі спротиву
Я хочу розглянути лише один аспект теми «Ідеологій 

Майдану», а саме місце християнських ідей у загальному просторі спроти-

ву. 1 грудня 2011 року, до двадцятиріччя референдуму про незалежність, три 

найбільші церкви України провели круглий стіл у Могилянській акаде-

мії. Тоді Українська православна церква, Українська православна церква 

Київського патріархату і Українська греко-католицька церква ухвалили 

спільну відозву, у відповідь на яку, власне, і виникла «Ініціатива Першого 

грудня». У цій відозві церкви пропонували три складові національної ідеї. 

Але перш ніж сказати про них, слід зазначити важливий момент щодо за-

гального характеру цього документа. Відозва церков від 1 грудня була по-

будована на підставі ориґінальної парадигми, яку можна визначити так: 

ліберальна теологія визволення. Як у теології визволення, йшлося про не-

обхідність перейти від стану несвободи до стану свободи. Але тут річ не у 

соціальному визволенні, не у досягненні соціальної свободи. Вимоги цер-

ков були спрямовані на обґрунтування необхідності в Україні стану грома-

дянської свободи. Щодо самих трьох складових національної ідеї, пропо-

нованих церквами для суспільства, то першою було названо повагу до за-

кону. Але при цьому під «законом» розуміли «правовий лад», «правову 

державу». Повага до правового устрою, на думку авторів відозви, є природ-

ним продовженням поваги до Божого Закону. Другий елемент — це визнан-
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ня гідності людини як абсолютної цінності, оскільки кожна людина є жи-

вий образ Божий. Це дуже важливий пункт, оскільки з 2008 року Російська 

православна церква у своїх програмних документах стверджувала, що люди 

діляться на дві категорії: ті, хто є фундаменталістичними християнами — 

«більш рівні», «більш богообразні», мають більшу свободу, ніж всі інші люди. 

Отже, основні християнські церкви всупереч російським нововведенням 

підкреслювали вже звичне для сучасного християнського соціального вчен-

ня положення, що будь-яка людина є образ Божий і має неподільну люд-

ську гідність, незважаючи на будь-які індивідуальні особливості. Третя риса 

для національної ідеї, пропонованої церквами, — це солідарність. Не се-

крет, що найбільше спричинилася до виникнення і пропаґанди ідей лібе-

ральної теології звільнення Українська греко-католицька церква. Бачення 

було таким, що активність церков, яка мала збудити спочатку інтелектуалів, 

а потім і ціле суспільство, була на часі через очевидну слабкість українсько-

го громадянського суспільства. З погляду церков, власне громадянське су-

спільство в Україні не досягло тієї точки розвитку, щоб самому продукувати 

зміни. А у відозві 1 грудня 2011 року церкви наголошували, що зміни вкрай 

необхідні. Церкви дуже критично оцінювали весь 20-річний період неза-

лежності як блукання народу пустелею, дуже критикували захоплення еліти 

та мас матеріальними благами, критикували відсутність розуміння необхід-

ності ідеалів та цінностей загальнолюдського порядку. Церкви набували 

значення допоміжної сили для громадянського суспільства, і навіть більше — 

церкви мислили себе не як сакральну владу, а як один з інститутів україн-

ського громадянського суспільства. Тобто домодерні структури, якими є 

церкви, виступали як інституції постмодерного громадянського простору, 

які мусили узгоджено діяти під час кризи: усі церкви мають закликати до 

мирного характеру протестів, до недопущення насилля з боку правоохорон-

ців щодо протестувальників, а також з боку протестувальників щодо органів 

правопорядку. Усі церкви були сповнені рішучості виконувати роль можли-

вих посередників між владою і опозицією, між народом і політичною елітою 

для знаходження шляхів розв’язання кризи. Усі церкви розуміли, що будуть 

діяти згідно із мірою власної готовності бути членами загального громадян-

ського суспільства. Тобто той, хто є більш модернізованим, як наприклад, 

УГКЦ, той буде більше брати участі. Хто ж зовсім не є модернізованим, як 

УПЦ, той буде стримувати неґативні настрої у лавах своїх вірних, виборю-

вати мир. І можна сказати, що програма відозви 1 грудня та пов’язані із нею 

ролі церков були успішно виконані.

Але поряд із цим сюжетом під час самого Майдану виникла потреба у 

церкві як сакральній владі, що створює особливий культурний простір, од-

наково відкритий для лібералів та націоналістів. І церкви створили своєю 

присутністю, актуалізацією давніх традицій спільний простір, який був, 

по-перше, природно відкритий для націоналістів. Але оскільки церкви 

проповідували модернізовані соціальні ідеали, то цей простір був, по-друге, 
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відкритий і до лібералів. Відтак, українські церкви мимоволі сприяли по-

єднанню націоналістів і лібералів, і це стало передумовою успіху революції. 

Наскільки це важливо, можна зрозуміти на прикладі Росії. Там на Болотній 

площі ліберали та націоналісти так і не знайшли спільного знаменника, 

залишилися чужими одне одному — і програли. Влада в Україні намагалася 

розколоти Майдан на лібералів і націоналістів, надто одразу після Нового 

року. Націоналістів представляли як екстремістів, із якими не можна мати 

жодної справи. А лібералів — як не здатних на рішучі дії, як людей, від яких 

не може бути жодної користі. В Україні під час протестів багато в чому саме 

церкви надали можливість уживатися спільно тим, хто не знаходив спіль-

ності безпосередньо між собою. І ще раз наголошу, що це стало можливим 

завдяки відкритості українських церков до громадянського суспільства, до 

його вимог, завдяки тому, що церкви не боролися за специфічно хрис-

тиянсько-демократичні чи християнські цінності, а саме за загальні грома-

дянські ідеали. Наші церкви не протистояли комусь чи чомусь, не бороли-

ся за заборону абортів чи пільги для себе, а боролися за свободи та права 

громадян, вірних і невірних, праведників і грішників. 

Також на самому Майдані стало зрозумілим, що самі по собі солідар-

ність та актуалізація громадянського суспільства не працюють, не створю-

ють нову державу, не витісняють стару владу. Самого лише єднання грома-

дян та їхньої самоорганізації виявилося замало. З’явилася гостра потреба в 

апеляції до трансцендентного, а церкви і були тими вустами, якими народ 

став апелювати до абсолютного як джерела можливих історичних змін. Для 

самих церков ця роль провідника останньої надії виявилася несподіваною 

і вельми відповідальною, і дуже добре, що церкви не зрадили свій народ, а 

були з ним в усіх найтяжчих випробуваннях. Тобто церкви були спочатку 

налаштовані на загальну роль провідника певної соціальної технології, яку 

ще колись проповідував Андрей Шептицький: об’єднання суспільства зни-

зу, від родин, від місцевих громад, від невеликих колективів до цілого ново-

го суспільства і наново підготовленої еліти. А тут виявилося, що потрібно 

бути саме церквами як місцем апеляції до трансцендентного, бути церква-

ми, які підтримують народ у його боротьбі й самі страждають під час істо-

ричних подій. Звичайно, я, як радикально налаштований християнин, очі-

кував, що церкви будуть не просто із народом, а виведуть своїх вірних на 

специфічно релігійні акції протесту за взірцем Філіпін, на чолі із предстоя-

телями церков. На жаль, цього не сталося. Але, з іншого боку, церкви знай-

шли у собі твердість протистояти спробам влади змусити церковних керів-

ників публічно підтримати «наведення конституційного порядку».

Обличчя Майдану значною мірою сформувало те, що можна назвати 

так: мінімалістична християнська ідеологія. Не випадково, що сьогодні на-

бувають популярності такі сили, як Самопоміч або Демократичний альянс, 

що вийшли із християнської демократії, але стали більш універсальними. 

Багато в чому і менталітет Майдану, і його масовість, і його успіх — це ре-
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зультат того, що українські церкви теж не стали боротися за специфічно 

християнські цінності та ідеї, а знайшли у собі сили стати на захист фунда-

ментальних цінностей та загальнолюдських ідей. 

На сьогоднішній момент церкви не утримуються на цій висоті, тому 

що почалася внутрішня боротьба, взаємне поборення, з’явилися звинува-

чення ззовні України. І головне — церкви не надали спільного суспільного 

ідеалу постмайданового суспільства, не дали нарису, якою конкретно має 

бути преображена Україна. Церкви не випрацьовують жодної позитивної 

програми, яка б розвивала і конкретизувала ідеї відозви 1 грудня 2011 року. 

Немає ідей для України, хоча очевидно, що ми і сьогодні перебуваємо у 

стані суспільної кризи. Цих ідей від церков нам бракує буквально як повіт-

ря, і цей дефіцит духовного кисню для суспільства може спричинити і ду-

ховну кризу в найближчому майбутньому. 

Потрібно повернутися до 2011 року, згадати, що в розвиток відозви було 

висунуто й певні соціальні ідеї. Одні пропонували згадати ще й про необхід-

ність соціального визволення і синтезувати ліберальну теологію визволення із 

марксизмом чи хоча б соціал-демократичними ідеями. Інші богослови вважа-

ли, що необхідно розвинути ідеали консервативної революції, суголосні на-

ціоналізму та фундаменталізму. Вже тоді було все-таки зроблено вибір на 

користь більш простої ідейної конструкції загальних принципів — правова 

держава, гідність та свобода людини, солідарність суспільства. І сьогодні церк-

вам необхідно із цих ідей вивести нові, пов’язані з ідеалами свободи принципи 

та пріоритети, запропонувати їх вірним і суспільству для широкої дискусії.

Володимир Єрмоленко

«Рідинні ідеології» Майдану
Я хотів би почати з ідеологічного парадоксу Май-

дану, який завжди був певною причиною недостатнього розуміння наших 

подій в інших країнах світу.

Однією з рис Майдану було те, що я би назвав “рідинними ідеологіями”. 

Справді, з ідеологічного погляду Майдан був досить цікавою сумішшю, ці-

кавим ідейним «коктейлем». Емоційно він був патріотично-націо на ліс тич-

ним. Раціонально, на рівні розуму, він був ліберальним: гасла Майдану — гід-

ність, права людини, верховенство права тощо — були ліберальними. Але 

організаційно він був лівим: це був простір без грошей, простір комуни, про-

стір взаємопомочі. Він був правим на рівні емоцій, він був ліберально-цент-

ристським на рівні розуму і він був лівим на рівні організації. Його душа 

була правою, його розум був центристським, його тіло було лівим. 

Це те, чого ані на Заході, ані на Сході не зрозуміли, намагаючись той чи 

той аспект витягнути на поверхню. Бо, наприклад, західний світ прагне ідео-

логічної стрункості: він шукав у Майдані якийсь особливий ідеологічний 

проект. Для одних коментаторів цей проект був ліберальним, для інших — 

націоналістичним. Але Майдан був більшим, ніж ці ідеологічні проекти.
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Другий момент. Описуючи події Майдану, я би запропонував поняття 

«революція дарунку». Майдан був не лише Революцією Гідності, але й Ре-

волюцією Дарунку. Що я маю на гадці? Ми жили й ми продовжуємо жити в 

олігархічному суспільстві — тобто суспільстві, побудованому на логіці 

«rent-seeking», життя за рахунок ренти, коли людина прагне отримувати 

більше, ніж віддавати. Ідеальне справедливе суспільство — це суспільство 

обміну (обміну як матеріального, так і символічного): я даю і я отримую; 

люди дають приблизно стільки, скільки віддають. В олігархічному суспіль-

стві людина прагне отримати більше, ніж давати. І йдеться не лише про 

«олігархів» у точному значенні цього слова; йдеться про певний олігархіч-

ний вірус, який поширюється і на решту суспільства. Це така своєрідна 

мрія про ренту.

Майдан був повною альтернативою цієї логіки. Люди давали більше, 

ніж вони отримували. Це така форма солідарності, яка зараз продовжується 

у волонтерському русі. Але велике питання, що постає зараз,– чи воно три-

ватиме так і далі.

Ця логіка дарунку була спрямована проти олігархічної логіки пошуку 

ренти. Майдан закінчився тимчасовою перемогою дарунку над рентою — 

але на захист моделі «rent-seeking» виступив Кремль.

Річ у тому, що сучасна Росія існує та розвивається за логікою геополі-

тичної олігархії. Росія є геополітичним олігархом, геополітичним рейдером. 

Бажання отримати більше, ніж давати, тут присутнє не тільки у тканині 

суспільства, а й на рівні держав, на рівні геополітики.

У цьому сенсі ми перебуваємо в радикальній ціннісній розбіжності з 

Російською Федерацією, бо українське суспільство готує себе до думки, що 

справжнє суспільство народжується від солідарності, коли віддаєш більше, 

ніж отримуєш; а російське суспільство продовжує жити в логіці «брати 

біль ше, ніж давати». Росія побудувала «rent-seeking» (на базі вуглеводнів) 

як підґрунтя своєї політики, свого державного будівництва. Все в Росії кру-

титься не навколо логіки творення нового, давання нового — а навколо 

логіки пошуку ренти.

Те, що зараз в Росії називають «геополітикою», якраз і відображає цю 

ситуацію. Бо те, що, наприклад, Алєксандр Дугін називає «геополітикою», 

є поверненням до соціального дарвінізму, до ХІХ століття, де суспільство 

мислять у термінах біологічних, де люди ведуть боротьбу за виживання. І в 

цій боротьбі за виживання дарунок неможливий у принципі. Або ви з’їдаєте, 

або вас з’їдають.

Але росіяни це мислять не тільки в термінах внутрішньої політики, але 

й у термінах зовнішньої політики. Вони мислять зовнішню політику в тер-

мінах великих тварин, які борються за життєвий простір, за Lebensraum. 

Тому геополітика Російської Федерації є насправді зоополітикою. Це 

розгляд політичних організмів як великих тварин, які ведуть біологічну бо-

ротьбу за існування.
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Але якщо повернутися до теми ідеологій, то можна помітити ось яку 

цікаву деталь. Майдан засвідчив рідинність ідеологій в українському су-

спільстві: він був правим на рівні емоцій, ліберально-центристським на 

рівні розуму та лівим на рівні організації. Ця рідинність більш-менш харак-

терна для історії ідеологій останніх двох століть. Попри те, що вони вели й 

ведуть безкомпромісну війну між собою, ідеології дуже часто обмінюються 

масками, образами, метафорами та ідеями. Класичним прикладом є тота-

літаризми ХХ століття (які водночас були і правими, і лівими); але приклад 

можна знайти й, наприклад, у «весні народів» ХІХ століття, де поєднували-

ся ліво-ліберальна тема емансипації, свободи та звільнення із правою те-

мою сакрального тіла та регенерації.

Проте російська культура та російська політика рухаються за трохи ін-

шою логікою. На відміну від західної культури, де головним принципом 

мислення є принцип несуперечності, лейтмотивом російської культури та 

політики є принцип суперечності. Тут головним принципом логіки — так 

званої діалектичної логіки — є саме суперечність. Російська культура насо-

лоджується тим, що її мислення суперечливе. Вона насолоджується тим, 

що будує православний комунізм. Вона насолоджується тим, що будує ан-

тифашистський фашизм. Вона насолоджується тим, що здійснює дії аґре-

сора з риторикою захисту прав націй на самовизначення — тобто захищає 

тільки тоді, коли атакує.

Велика битва європейської культури — це битва між проґресом і тради-

цією. Цієї битви в російській культурі немає. Найбільші російські диктато-

ри (Петро Перший, Катерина Друга, Олександр Перший, Ленін, Сталін, а 

тепер Путін) були за своїм характером «західниками», тобто інтеґрованими 

в західне життя, скептичними щодо бородатого «традиціоналізму». Для су-

часної російської культури немає суперечності між рухом у майбутнє і ру-

хом у минуле: крок назад є кроком вперед, крок уперед — кроком назад. Це 

пошук проґресу стосовно самого проґресу. Кроком уперед є, наприклад, 

повернення до наративу «великої перемоги», постійне ритуальне повто-

рення її. Це те, що Європа знає під назвою «консервативної революції» 

(повернення до традиції шляхом революції); але те, що в Європі було лише 

епізодом, в Росії скидається на постійну незмінну логіку існування. 

І тут великий парадокс: Європа продовжує намагатися бути в логіці 

ідеологічної стрункості. Тому ультраправі люблять Росію, бо вважають, що 

вона є ультраправим проектом; ультраліві люблять Росію, бо вважають, що 

вона є ультралівим проектом. Але насправді Росія є ультраправо-ультралі-

вим проектом. І в цьому немає для росіян суперечності, бо головним прин-

ципом логіки для них є суперечність, тобто відсутність формальної логіки.

Утім, повернімося до теми рідинності ідеологій: ця рідинність була бла-

гом під час Майдану, бо вона робила Майдан чимось більшим, ніж якийсь 

окремий ідеологічний проект. Натомість зараз вона може стати пасткою, 

бо українська політика як ніколи потребує розмежування ідеологій і струк-
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турування політичного поля навколо ідей, а не лише навколо «фінансово-

про мислових груп» чи «лідерів».

Євген Бистрицький

Майдан та ідентичність
Спинюся на суперечностях, що стосуються вико-

ристання таких понять, як ідентичність, зокрема національна ідентич-

ність, у контексті подій Майдану, і того, що відбулося після Майдану. Це 

пов’язане і з тим, що йдеться про формування ідентичності і на Майданах, 

і на Ан тимайданах.

Від самого початку масовий протестний рух мав проукраїнську моти-

вацію. Річ у тому, що процес підписання Угоди про асоціацію супроводжу-

вався російською антипропаґандою. Відмова від її підписання мала своєю 

альтернативою зближення з Росією, вступ до Митного союзу трьох пост-

ра дянських країн. 

Громадська думка щодо режиму Януковича як визначально проросій-

ського надзвичайно посилилася після його відмови від підписання та на-

ступних домовленостей з Росією із приводу газу та кредиту. Тому мотивація 

національної ідентичності стала підставою для руху Майдану і залишається 

такою й сьогодні. Саме тому масово мотивованими учасниками протестів 

стали жителі Заходу України та україноорієнтовані жителі інших реґіонів. 

Переживання української єдності супроводжувало весь рух Майдану — по-

чинаючи від запрошення до виступів на сцені представників Греко-ка то-

лицької та Української православної церков до виступів суто проукраїн-

ських музичних гуртів. Це вособлювало відчуття національної згуртовано-

сті, солідарності. 

На цьому ґрунті знайшла спільну мову різнобарвна політична опозиція. 

Партії, що їх важко віднести до правих, об’єдналися з радикальною, націо-

налістичною партією «Свобода», яка впродовж попередніх років виступала 

з гаслом «Україна — для українців» і вдавалася до антисемітської риторики. 

У перших критичних зіткненнях майданівців і «Беркуту» відзначилися фут-

больні фани. Їхній екстремізм будувався на об’єднанні на підставі традицій-

ного протистояння міліції, а отже, і владі. У подальших зіт к неннях, коли 

виникла потреба у більш масовому та довготерміновому про ти стоянні внут-

рішнім військам, серед протестувальників виокремилася інша численна 

бойова група. Їх об’єднала та сама пронаціональна мотивація захисту ук-

раїнської ідеї проти російської та антидемократичної брутальної влади олі-

гархів і бандитів. 

Відтак, у світогляді Майдану, який ще називали «духом Майдану», від-

булося, особливо для стороннього спостерігача, поєднання проукраїнських, 

інколи радикально націоналістичних, поглядів та політичних вимог, з одно-

го боку, і всього протестного руху як такого, що спрямований від Росії до 

Європейського Союзу, до ліберальних цінностей. Між собою рівно спів-
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існують український патріотизм, бажання від’єднатися від Росії та російської 

культури й устремління до впровадження громадянських європейських цін-

ностей з притаманним їм визнанням фундаментальних свобод людини. 

З іншого боку, мірою розгортання протестного руху та посилення бо-

ротьби з військами влади ідеологічні орієнтири основної бойової групи ра-

дикалізувалися. Зрештою постав у реальності (або як образ масової свідо-

мості) «Правий сектор», з його чітко радикальною націоналістичною про-

грамою та подальшою заявкою на створення політичної партії. У травні її 

лідер Дмитро Ярош почав змагання за посаду Президента. Цікаво, що на ціо-

налістична риторика партії «Свобода» за цей час, за умов її участі в об’єдна-

ній опозиції змінилася на менш радикальну. Натомість політична ритори ка 

«Правого сектору» спрямована на критику базових західних цінностей і так 

само проти втручання Заходу, як і Росії, у внутрішні справи України. 

Це був вступ, а тепер я змалюю певну картину, де хотів би вирізнити не 

стільки емоційний рівень, рівень правил, політичних ідеологій і структур, 

скільки рівень, який я назву рівнем ідентичності, рівень життєвого світу. 

Візьму для прикладу власного родича, шахтаря, який жив колись у Нижній 

Кринці (Донецьк). Після війни, ще замолоду потрапив сюди, працював на 

шахті, одружився, побудував будиночок, мав невеличке хазяйство. Це його 

життєвий світ. Він прожив життя тут, створюючи тканину цього життєвого 

світу, вочевидь, орієнтуючись на одну із найбільш підручних речей — мову, 

російську мову, на російсько-орієнтовані цінності повсякденного життя. 

Інакше кажучи, він відчуває себе «вжитим» у цей життєвий світ, його части-

ною, і це його світ. Називайте його чи то «російським світом», чи то «руським 

миром», як завгодно. Такі речі відбуваються на рівні, що його я би назвав 

«рівнем ідентичності». Рівень ідентичності — це не той рівень буття людини, 

який можна легко визначити, мовляв, “оце ідентичність як така”, — так, як 

ми можемо в принципі описати ту чи ту політичну структуру або політичну 

ідеологію. Це те, що залишається в речах, коли ми відкидаємо їхню фізичну 

предметну форму, те що у Гайдеггера означено як «підручні речі», те що злю-

товує людей на рівні фундаментальної єдності, на рівні належності до їхньо-

го життєвого світу. Цей рівень відрізняється від того, що ми можемо доволі 

просто реконструювати у раціоналізованих і, в цьому сенсі, точних описах. 

До цього рівня належить те, що ми часто називаємо мораллю в тому її вимірі, 

який мотивує наші дії у безпосередніх межах життєвого світу. Ми звикли 

звертатися й оцінювати такі категорії моралі, як справедливість, гідність, 

честь тощо з перспективи їхньої категорійної універсальності. Втім, для кож-

ного життєвого світу, культури, ідентичності ці поняття набувають унікаль-

ного змісту. Можна віднести до цього і відповідальність у її різних модаль-

ностях, які стосуються суспільної моралі або суспільних відносин. 

На рівні переживання свого життєвого світу такому шахтареві пропо-

нується вибір (я не кажу, хто пропонує) між російським світом і тією фор-

мою ідентичної солідарності, яка ясно виявила себе на Майдані, тобто про-
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українською. Це йому пропонується не на рівні моральної проповіді, а на 

рівні вибору правових відносин, що внормовують його вибір, — відносин 

міжнародного права та українського національного права. Він відчуває, що 

це не є справедливо, й каже: «Я маю право — моральне право або право на 

рівні ідентичності — відстоювати свій життєвий світ». Із цього випливає 

(якщо далі розвинути ці міркування), що така людина починає відстоювати 

свою національну ідентичність: у площині загального переживання своєї 

належності до певного життєвого світу в принципі немає різниці, у якій 

предметній формі це матиме здатність бути висловленим, вираженим. А 

втім, між загальним переживанням власної ідентичності і її предметним 

оречевленням (реіфікацією) є фундаментальна різниця. Ідентичність прое-

ціюється на речі. Це можуть бути найрізноманітніші речові прояви іден-

тично сті. Якщо ви надаєте людині зброю, матимемо проекцію ідентичності 

на дію цієї зброї. Відстоювання та колективний захист власної ідентичності 

проеціюється на речі війни. Тобто, інакше кажучи, виникає те, що можна 

означити як «проект війни» — від рівня ідентичності до рівня політичної 

реіфікації, або політичної дії. І не тільки політичної. Війна — це продов-

ження політики іншими засобами. 

Ми маємо справу із суперечністю та переходом між двома рівнями бут-

тя: ідентичності як буття-можливості і буття речей, які оточують нас або у 

формі фізичних предметів чи інструментів (зокрема інструментів війни), 

або як наявні приписи права, норми, політичні судження тощо.

Як бути тут? Якою може бути відповідь Майдану Антимайданові? (Або 

щодо тих післямайданових наслідків, які виникли для Антимайдану?) Як 

поєднати два рівні — рівень ідентичності й рівень політико-правового за-

кріплення ідей та намірів Майдану? Якою може бути наша відповідь? Я за-

лишаю тут це питання відкритим. Я би назвав це колізією між двома рівня-

ми — трансцендентальним рівнем ідентичності та її об’єктивацію в полі-

тичних діях. 

Всі апеляції на кшталт «така ментальність у українців» або «така мен-

тальність у росіян» не працюватимуть, тому що це є неправомірною реіфі-

кацією того, що зветься рівнем ідентичності. Якщо ми підемо цим шляхом, 

то будемо приписувати зайві сутності реальності Майдану та після-Майда-

ну. Легше за все накидати свої суб’єктивні бачення та думки, вдаючись до 

реіфікації, до опису в термінах, немовби дуже простих і зрозумілих, до ра-

ціоналізованих образів. Проте ситуація складніша. Як її буде розв’язано, не 

зовсім зрозуміло. Вона така не тому, що маємо поганих політиків, не тому, 

що вони не мають чітких відповідей. Вони не мають чітких відповідей саме 

тому, що ще ніхто не дав відповіді, як це питання розв’язати. Це дилема — 

дилема ідентичності та політико-правових структур, які держава обов’яз-

ко во мусить застосовувати, щоб бути державою. 

На мій погляд, розв’язання може бути лише практичне. Дуже погана 

практика війни, коли йдеться про те, щоб провести кордон. Ті кордони, які 
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ми знаємо, проводяться фізично, але існують вони в нас — кордони між 

ідентичностями, проект яких виявився практично-військовим. Йдеться 

про ту лінію, до якої дозволили дійти тим і іншим, нашим і іншим. Я зараз 

не говоритиму про аґресивну роль Росії і не говоритиму про ідентичність 

«русского мира», який хоче себе відстояти. На цьому я спинюся.

Володимир Єрмоленко: Якщо цей конфлікт, який ми маємо, є конфлік-

том ідентичностей, то чи можна людину переконати, змінити ідентичність? 

Бо нам часто кажуть, що Донбасові не так пояснили. Їм треба краще пояс-

нити. То чи не ілюзія це, що людині можна пояснити?

Євген Бистрицький: Ви маєте на увазі дискурсивне пояснення, ра ціо-

нально-комунікативне? За допомоги чого ви хочете пояснювати? Вступати 

в діалог? Мовно?

Володимир Єрмоленко: Як завгодно.

Євген Бистрицький: Розв’язання — це вся сукупність дій. Починаючи з 

мовного і аж до абсолютно практичного і державного аспектів. А як воно 

побудується, як усе буде розв’язано — це питання суто практичне.

Юрій Чорноморець: Цінністю Майдану був мирний протест. Саме мир-

ний. І те, як церкви підтримували людей. Це було дійсно цінністю. А ви-

ходить, що на Сході, де йде війна, цю цінність втрачено. За цим — абсолют-

не незасвоєння Росією такої християнської цінності. Але люди на Сході 

приходять до цієї цінності, побачивши хаос і розруху. (В Луганській облас-

ті вже, здається, 9 республік, які воюють між собою.) Може, орієнтуючись 

на цю цінність, можна дійти усвідомлення можливості співжиття незважа-

ючи на різність ідентичностей?

Євген Бистрицький: Якщо ми спробуємо зробити аналітику ідентич-

ностей, ми зіткнемося із тим, що називається чеснотами. Чесноти — це ті 

ущільнення буття, на яких можна «помацати» структуру ідентичності. 

Чесноти не бувають не ідентичними. Наприклад, справедливість як така. 

Але кожна культура і кожен життєвий світ мають своє уявлення про спра-

ведливість. Якщо говорити дуже просто, справедливість для мусульман-

ського життєвого світу інша, ніж справедливість російського community. 

Коли ми говоримо, що на Майдані була Революція Гідності, ми потрап-

ляємо в обійми чесноти. Якщо для Аристотеля і Платона такою чеснотою 

була розважливість, то можна стверджувати, що гідність включає в себе цю 

розважливість і толерантність, безумовно. Гідність є універсальною цінніс-

тю, бо це усвідомлення, що й інша людина заслуговує на фундаментальні 

права людини. Але почалася війна. І виходить, що було порушено гідність 

одних і, як результат, інших. 

Юрій Чорноморець: Мені здається, що ми всі страждаємо — й усе су-

спільство страждає — якраз на брак гідності. Ми всі маємо антропологічну 

катастрофу — невміння поставити себе на місце іншого. Нам бракує цього 

Кантового початку. І це цікаво, бо у звичайному житті з людьми можна роз-

мовляти й актуалізувати їхні внутрішні ресурси. Розмовляти можна, скажімо, 
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у Харкові, але ми наразі не можемо сказати, що можна розмовляти в 

Донецьку. 

Євген Бистрицький: Мені здається, що розмовляти й пояснювати вар-

то. Не ставити умову, мовляв, ми такі, а вони такі. Почнімо думати, чому це 

так. Умови можливості з’ясовувати. 

Учасник круглого столу: Не можна поділяти Схід і Захід. Ми маємо го-

ворити в іншій площині. Є люди, які пов’язують себе з радянським мину-

лим. Але є й інша частина, яка пов’язує себе з суто українською архаїкою. І 

поки ми не проведемо болючу для України десовєтизацію, українці, як по-

казали останні соціологічні дослідження, виконуватимуть тільки ті закони, 

які вони вважають справедливими. Суспільство, яке вийшло на Майдан, — 

це люди, які виросли з радянських «штанців», а держава залишається і далі 

радянською. І мені здається, що завдання філософів підтримати цю хвилю 

десовєтизації інтелектуально. 

Євген Бистрицький: Ви праві, є різні модальності. Те, що Майдан по-

чався з громадських організацій, з NGO-сектору, і певною мірою закінчує-

ться цим (бо волонтерські організації — це громадські організації), є шлях 

становлення політичної нації. А стосовно того, що філософи мають до-

кластися до десовєтизації, то розкажіть як, і ми докладемося.

Кирило Галушко

Євромайдан: розмиті ідеології, 
“Фейсбук-революція” та історичні аналогії
Порушена на круглому столі проблема є справді 

вагомою, оскільки ціннісне, ідеологічне оформлення Революції Гідності 

мусить відіграти значущу роль у тих суспільних трансформаціях, які відбу-

ваються. Однак це не привід обов’язково шукати тих ідеологій, яких не 

було. Сьогодні дослідження ідеологічного насичення масових протестів у 

Києві лише розпочинаються, оскільки специфіка дослідницького поля 

Євромайдану кінця 2013-го — початку 2014-го, принаймні у сенсі репре-

зентативного вивчення громадської думки учасників протестів, не була 

сприятливою через очевидні причини. Тому багато в чому зовнішні та 

включені спостереження дослідників, певні екстраполяції та рефлексії тут 

відіграють не меншу, якщо не більшу роль.

Завдяки зусиллям експертної спільноти, перші зовнішні оцінки щодо 

ідеологічного змісту Євромайдану були розвіяні ще під час його дії. Я маю на 

увазі відкритий лист низки фахівців, дослідників правих рухів з кількох країн 

щодо «ненаціоналістичності» Євромайдану (лютий 2014-го)  1. Він визначав-

ся як «визвольний демократичний рух», учасниками якого стали носії дуже 

різних політичних переконань, аж до лібералів включно. Патріотична націо-

1 http://vaadua.org/news/andreas-umland-kyivs-euromaidan-liberationist-and-not-extremist-

mass-action-civic-disobedience
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нальна символіка Євромайдану, деякі гасла, які відносяться до часів існуван-

ня Організації Українських Націоналістів, могли сформувати у зовнішнього 

спостерігача (я тут не кажу про пропаґандистські кліше російських проуря-

дових медіа) враження національного радикалізму. Проте факт залишається 

фактом — інші українські політичні традиції, окрім на ціо нально-патріотич-

ної (різних формацій), не мають аналогічного символьного, візуального 

ряду та альтернативних гасел. Звідси питання про те, наскільки у нас сьогод-

ні оформлені такі «політичні традиції», які мусять бути за своєю природою 

ідеологічними. Тому увесь широкий спектр протестувальників почав пози-

ціонувати себе в символіці національного радикалізму, яка просто стала 

маркером «свій–чужий», а не ознакою етнічної чи ідеологічної належності. 

У результаті ми маємо суперечливий наслідок: національні праві рухи втра-

тили монополію на свій символьний ряд, який перетворився на загально-

національний для представників соціального активу.

Отже, якщо брати зовнішні втілення, то передусім ідеологічну еволю-

цію Євромайдану можна оцінити як еволюцію від поміркованості до ради-

калізму. Але це не ідеологічний критерій, а ознаки політичного темпера-

менту. Післямайданові еволюції масових суспільних настроїв, які можна 

оцінювати за результатами парламентських виборів осені 2014 року, пока-

зують, що сучасний український «радикалізм» не має опори на традиційні 

ідеології — якщо ми розуміємо під ідеологією сформульовану систему цін-

ностей, яка містить певні політичні, культурні та економічні філософії й 

однією з цілей якої є політичне впровадження чи артикуляція.

Підтверджують цю думку і результати дослідження політичних орієнта-

цій лідерів українського сеґменту Фейсбуку на початку Євромайдану  2. Я є 

прихильником вжитку поруч з іншими терміна «Фейсбук-революція» щодо 

Революції Гідності, оскільки соціальні мережі виступили основним комуні-

кативним інструментом тривалих масових протестів, що відрізняє ситуацію 

від, наприклад, Помаранчевої революції 2004-го. Так от, найпопулярніші 

блоґери, які впливали на соціально-політичну позицію близько 2 мільйонів 

користувачів мережі, не могли чітко визначити свою ідеологічну орієнтацію 

(в рамках «класичних ідеологій») і не мали партійної належності. Через це 

ми могли б говорити про домінування серед опозиційних блоґерів позиції 

«проти» правлячого режиму (неґативної програми), а позиція «за» (позитив-

на програма) спиралася не на ідеологічні складові бажаних суспільних чи 

політичних реформ, а на буквальне заперечення «суспільних вад» — тобто 

«позитивом» є просто «подолання неґативу», наприклад корупції.

Для розуміння місця Євромайдану в ретроспективі українських масових 

соціальних рухів, революцій та «революцій», варто провести певні історичні 

2 Galushko K., Zorba N. Ukrainian Facebook-Revolution? Social Networks Against a Back-

ground of Euromaidan Social Research (November-December 2013) http://euromaidan-re-

searchforum.ca/tag/twitter/
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аналогії. Міські повстання у Києві траплялися і раніше: ми можемо, зокрема 

навести приклад київських Віче 1068, 1113 та 1146 років. Очевидно, що це були 

аналоги київських Майданів XXI сторіччя — масові протести, які мали по мір-

ковані та насильницькі прояви. Повстання 1068-го було спричинено воєнною 

поразкою князів від половців та загрозою захоплення міста. 1113-й — неза до-

волення новим князем після смерті попереднього (умовний аналог 2004 ро ку); 

закінчилося успішним закликанням до влади популярного князя. 1146-й — за 

обставин міжкнязівських усобиць протест вилився у перше в давньоруській 

практиці договірне оформлення відносин міської громади і князівської вла-

ди. Проте усі київські віче мали екстраординарний характер — тобто відбува-

лися не реґулярно, а лише в ситуації соціально-політичної кризи. Будучи ін-

струментом прямої демократії, вони не мали наслідком перехід до якоїсь сис-

теми представництва або тривалу зміну політико-правових норм. 

Відповідно, справедливими виявилися викладені автором 2005 року 

скептичні оцінки наслідків Помаранчевої революції щодо того, що вона не 

породила реґулярну практику громадського контролю над владою та зміну 

партійно-політичної системи  3. Звідси історичні наслідки та оцінки Єв-

ромайдану залежатимуть від того, чи вдасться врешті досягти того, чого не 

вдалося у 2004-му.

Анатолій Єрмоленко

Цінності Майдану 
як всесвітньо-історичного явища
Наш круглий стіл називається «Ідеології Майдану», 

і, мабуть, така назва має сенс, адже навряд чи можна стверджувати, що по-

няття ідеології стало цілковито антикварним. Згадаймо, тільки у ХХ сто-

річчі дослідженню та критиці ідеології присвятили свої твори такі філосо-

фи, як Карл Мангайм  4, Поль Рикер  5, Юрґен Габермас  6, Дитрих Бьолер  7 та 

ін. Проте, мабуть, складно ідентифікувати ідеології Майдану саме як ідео-

логії, адже виникає запитання, що мають на увазі, коли йдеться про ідеоло-

гію. Тут я хотів би підтримати концепт Володимира Єрмоленка щодо дифу-

зійності ідеологій та взаємопроникнення цінностей, зокрема й на Майдані, 

який ідеологічно був певним міксом різних поглядів, ціннісних уподобань 

і, власне, ідеологій. 

3 Галушко К. Парламентаризм в политических традициях Украины и приоритеты поли-

тической элиты // Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine / Her aus Gegeben 

fon I.Bredies. — Stuttgart, 2005. — S.41—84.
4  Mannheim K. Ideologie und Utopie. 8. Auflage. — Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995.
5 Рикер П. Ідеологія та утопія. — К.: Дух і літера, 2005.
6 Habermas J. Technik und Wissenschaft als “Ideologie”. — Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1969.
7 Böhler D. Metakritik der Marxen Kritik der Ideologiekritik. Prolegomenon zu einer reflektier-

ten Ideologiekritik und Theorie-Praxis-Vermittung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
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Як на мене, краще було б говорити про «цінності Майдану». Адже пер-

винним поштовхом до Майдану став саме захист європейського вибору, 

європейських цінностей, задля чого й вийшли українські громадяни, про-

тестуючи проти брутальної зневаги влади до свого народу. Нагадаю, це 

основні цінності: свобода, справедливість і солідарність, які є не тільки єв-

ропейськими, а й універсалістськими за змістом. 

Згадаймо, окреслені мною основні цінності свого часу було висунено 

німецькою соціал-демократією як продовження і конкретизацію політич-

них гасел-цінностей Великої французької революції (свобода, рівність, 

братерство), узасадничених ідеями Просвітництва. Згодом ці цінності були 

запозичені й ідеологами-теоретиками та функціонерами ХДС/ХСС, які, 

щоправда, дещо змінили їхню конфіґурацію, й вони постали в такій послі-

довності: свобода, солідарність, справедливість, що наразилося на критич-

ний аналіз у статті «Трюк зі словами» теоретика соціал-демократії Ґ. Ґрабен  8. А 

останньої третини ХХ сторіччя й початку ХХІ-го таке міксування є вкрай 

поширеним явищем. 

Та, урешті-решт, ці фундаментальні цінності лягли в основу ціннісно-

нормативної системи Євросоюзу, викристалізувавшись у процесі її станов-

лення. Зокрема, у статті 2 проекту Конституції для Європи 2005 року була 

сформульована їхня сутність: «Союз заснований на цінностях поваги люд-

ської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави, а також до-

тримання прав людини. Це цінності спільні для країн-членів співтовари-

ства, яке характеризується плюралізмом, терпимістю, справедливістю, со-

лідарністю та відсутністю дискримінації» 9. 

Але «Революція Гідності» є, мабуть, найвлучнішим визначенням тих 

подій, що відбулися на Майдані. Звісно, Майдан зібрався, аби захистити 

євроінтеґрацію з її цінностями, коли влада, постійно зазначаючи цей ви-

бір, розвернулася на сто вісімдесят градусів від нього, не узгоджуючи цього 

кроку з народом, хоча гасло «дослухаюсь до кожного» було одним із гасел 

Януковича в передвиборній кампанії. 

Фактично влада звела народ до стану об’єкта маніпулювання, викорис-

товуючи брутальні соціальні й політичні технології, зокрема й ідеологію як 

хибну свідомість (у Марксовому розумінні), викривлену комунікацію в тер-

мінах Габермасової етики дискурсу або в Бодріяровому чи Блюдорновому 

розумінні як симулякри й симуляції. Тому, говорячи про ідеологію, чи ідео-

логії Майдану, варто зазначити, що тут радше йдеться насамперед про вибір 

на користь названих європейських цінностей, до яких слід додати й цінність 

відповідальності, узасадничену гідністю. Хоча був і контраґент Май дану — 

Антимайдан, який і утворювався, і спонукався саме ідеологією, скерованою 

8 Graben G. Der Trick mit den Worten // Worte machen keine Politik. Beiträge zu einen Kampf 

um Politische Begriffe. — Hamburg, 1976. — S. 40.
9 «Договір, що встановлює Конституцію для Європи», стаття 1–2.
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цинічним розумом влади, тобто ідеологією у щойно окресленому вузькому 

значенні. Це вкрай важливо, з огляду на той факт, що у світі, зокрема в 

Європі, поширюється й набуває обертів зворотна тенденція, що спираєть-

ся на партикулярні, етноцентричні, націоналістичні цінності. 

Я вперше взяв участь у тих подіях, коли зі студентами здійснював 

спільну ходу від Могилянки, через Андріївський узвіз, Михайлівську пло-

щу і т.д., аж до самого Майдану незалежності. І ось перше враження: я зро-

зумів величезну потугу нашої молоді, що не дасть владі загальмувати й 

сплюндрувати європейський вибір. Друге враження: рухаючись разом із 

усіма через підземний перехід до Майдану незалежності, почув, що якась 

жінка з натовпу з неприхованим роздратуванням, навіть злістю, штовхнула 

одну сту дентку зі словами: «Вместо того, чтобы протестовать, лучше учи-

лись бы!» І в мене тоді з’явилося передчуття, що цей Майдан уже не буде 

схожим на Майдан 2004 року, коли українці тішилися з того, що він був 

мирним, навіть дещо карнавальним, що пов’язано начебто з рисами націо-

нального характеру українців. Але щойно влада почала наступ на основні 

цінності й права громадян, понад те — брутально застосувала силу, наш на-

род показав інший характер: готовність до спротиву, самопожертви, щоб 

захистити свою свободу. 

Що це за явище Майдан? По-перше, зауважу ізнов, що це не перший 

такий масштабний виступ українського народу. Був Майдан 2004 року, 

Помаранчева революція, і вже багато сказано й написано про це, зокрема і 

в нашому Інституті філософії відбулися конференції, на яких обговорюва-

лися наслідки й уроки того Майдану 10. Були й інші Майдани (податковий 

Майдан тощо), Майдан триває й досі і, мабуть, триватиме й надалі. Проте 

хочу зазначити, що, по-перше, Майдан як Помаранчева (перша) револю-

ція так само був інспірований свавіллям влади, яка цинічно фальсифікува-

ла результати виборів, і народ виступив проти цього. Тому і перша револю-

ція була проявом гідності українського народу. Можливо, зараз ще й зарано 

говорити про здобутки та уроки другої української революції, але варто по-

чинати таке осмислення. Я хотів би зауважити тільки деякі моменти. 

По-перше, великий здобуток Майдану — це формування громадян-

ського суспільства та політичної нації в Україні, коли люди об’єднуються і 

гуртуються незалежно від етнічної, релігійної, мовної належності, захища-

ючи свої права і свободи. Адже до цього громадянське суспільство в Україні 

хоча й формувалося, проте цей процес відбувався вкрай повільно і мляво і 

спирався насамперед на громадські (неурядові) організації, фінансовані 

здебільшого закордонними фондами. Проте сучасне громадянське суспіль-

10 Див.: Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. — 

К.: Етна-1, 2006; Громадянське суспільство в Україні за доби ґлобалізації: ціннісно-

нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. — К.: Інститут ліберального 

суспільства, 2007.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6 21

Ідеології Майдану

ство, що формувалося і формується після Майдану, це насамперед форми 

самоорганізації, які утворюються, так би мовити, знизу. Особливо це вия-

вилося у волонтерських рухах, що оприявнилися з початком аґресії з боку 

Росії. Важливим є й той факт, що ці організації набагато більше впливають 

на владу, ніж після попередніх виступів, утворюючи певне силове поле гро-

мадянського контролю й тиску на можновладців. 

По-друге, вважаю, що цей Майдан став всесвітньо-історичним явищем. 

Ми знаємо, існують різні реакції у світі на цю подію, зокрема й на Заході. 

Мені відома реакція деяких німецьких філософів, зокрема Д. Бьолера, в 

листуванні з яким я постійно відчував і відчуваю солідарність і тоді, під час 

Майдану 2004 року, і зараз під час Революції Гідності (2013–2014 років), і 

особливо після початку російської аґресії. Саме Бьолерові належить оцінка 

Майдану як всесвітньо-історичного, а не суто українського явища. Як за-

уважує цей відомий німецький філософ у Передмові до українського ви-

дання книжки «Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи», 

яка щойно вийшла в моєму перекладі, «Майдан за доби цифрових техноло-

гій є всесвітньопублічним» 11. Ба більше, такий Майдан, додає філософ, може 

стати «ефективним засобом делеґітимації політики насилля і терору, зокре-

ма, у вигляді політики путінізму» 12. 

Але тут вкрай важливим є ще й уточнення, яке вжито у визначенні зна-

чення Майдану: «за доби цифрових технологій». Тобто Майдан не обме-

жується топографічно власне Майданом незалежності. Хоча той факт, що 

люди, обстоюючи свої права і захищаючи свою гідність, вийшли, фізично, 

так би мовити, у своїй тілесності, ризикуючи, а то й жертвуючи своїм здо-

ров’ям і навіть своїм життям, уже є величезною подією. Однак, мабуть, це 

поняття набагато ширше, повторюю, саме за доби цифрових технологій. 

Зміст і значущість його виходить далеко за межі і нашого Майдану неза-

лежності, і нашого Майдану з назвою «Україна» — ще й тому, що Україна 

знову постала в центрі світових подій, захищаючи фундаментальні цінно-

сті і каталізуючи демократичні процеси в ґлобальному масштабі.

Сергій Пролеєв 

Феномен Майдану: словник опису
Неможливо осягнути феномен Майдану, якщо вес-

ти мову лише про Майдан. Треба зрозуміти, в якому суспільстві відбувся 

Майдан. Звісно, певні уявлення про наше суспільство є в кожного. Але 

якби ми спробували їх експлікувати, то постала б вельми строката картина. 

11 Бьолер Д. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Актуальність філо-

софії Ганса Йонаса та етики дискурсу. Переклад з німецької, післямова, примітки Ана-

толія Єрмоленка. — К.: Стилос, 2014. — С. 11.
12  Там само.
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Без з’ясування цих передумов та критичного зіставлення їх вся розмова 

дещо «зависає». Потрібен спільний смисловий горизонт. 

Я спробував уявити, як би наше обговорення сприйняли безпосередні 

учасники Майдану. Гадаю, деякі поняття, що тут вживалися, деякі мірку-

вання для них були б чимось чужим — тим, що затуляє подію, а не створює 

можливості її кращого розуміння. І це проблема не тієї чи тієї позиції, а рад-

ше змісту і категорій теоретичної мови, якою ми узвичаєно користуємося. 

Майдан потребує суттєвих новацій у словнику політичного і со ціаль но-фі ло-

 софського дискурсів.

Суспільна драма і конфлікт, які стоять за Майданом, одночасно і прос-

тіші, і гостріші, ніж наш дискурс. Щоб їх осягнути, треба пригадати ту точку, 

з якої почався Майдан. Зазвичай про нього кажуть як про Євромайдан і роз-

починають із зібрання 21 листопада на Європейській площі. Вважається, 

що саме нехтування європейськими прагненнями українців з боку уряду 

спричинило протест у вигляді Майдану. Однак протест проти руйнування 

європейської перспективи хоч і був велелюдним і мав латентну широку під-

тримку, все ж ще не став тим рішучим суспільним рухом, який зрештою зни-

щив тодішній політичний режим. 

Цей Майдан розпочався вночі 30 листопада, коли зі звірячою і нічим не 

спровокованою жорстокістю був розігнаний студентський Євромайдан. На 

той час власне Євромайдан практично згас. У людей вже були куплені квит-

ки, і назавтра вони збиралися їхати додому. І тут уряд вдався до розправи під 

глумливим, химеричним приводом встановлення ялинки, що призвело до 

нового спалаху. Саме як відповідь суспільства на насильство влади і розпо-

чався Майдан. Це була реакція громадян, народу на розправу над невинни-

ми мирними демонстрантами. Не за політичне гасло (хоч би яким правиль-

ним воно видавалося), а за життя і гідність людей постав Майдан. 

Так оприявнилася головна колізія, що стала рушійною силою Майдану. 

Її можна визначити досить просто. Після брутального вчинку так званої 

влади стало очевидно, що всі ми — багаті й бідні, освічені й не дуже, меш-

канці столиці чи провінції — всі існуємо в ситуації безправ’я. Ми позбавле-

ні прав. Ким позбавлені? В нашому діалозі лунало слово «держава». Однак 

ми, громадяни, не маємо справжньої держави. На її місці існує якийсь зло-

стивий симулякр, який привласнив собі титул і повноваження держави. 

Правдива ситуація полягає в тому, що у вигляді нинішньої української 

держави відбулося відчуження влади від суспільства, народу. В результаті 

цієї де-факто узурпації влада опинилась в руках вузького замкненого кола 

осіб (назвемо їх можновладці). Тому державні інститути, покликані обслу-

говувати суспільні інтереси, прагнути спільного блага і ґарантувати права 

кожного учасника суспільства, стали інструментом забезпечення корисли-

вих інтересів можновладців. Це і є основою загального безправ’я. Під крес-

лю: всеохопного безправ’я. Бо навіть можновладці й керівництво держави 

мають не права, а сильні позиції у владі, які й забезпечують їх привілейоване 
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і безкарне становище. Однак будь-які блага, основою яких є не право, а 

сила, — ситуація посутньо варварська і ненадійна. 

Зі сказаного зрозуміло, що Майдан спричинений не просто брутальним 

актом насильства, який шокував суспільство. Насильство стало всеохоп-

ним, воно пронизує все суспільство. Безправ’я — це і є втілення і підсумок 

практики перманентного насильства. Тому повстання на Майдані було спря-

мовано не проти держави, воно не надихалося анархією. Навпаки, це спро-

ба народу повернути собі державу, яка за законом — за Конституцією — саме 

йому належить. Адже саме народ є сувереном влади.

Його дії перебувають цілком у правовому полі Конституції, являючи 

собою вияв прямої демократії. Не всі знають чи звертають увагу на те, що 

українська Конституція безпосередньому народовладдю віддає пріоритет 

перед іншими формами урядування. Про це недвозначно промовляє, зо-

крема, п’ята стаття конституції: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування». Як бачимо, «безпо-

середнє здійснення влади» народом передує «і органам державної влади та 

місцевого самоврядування». В цьому ж дусі стаття 69 Конституції встанов-

лює, що «народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум 

та інші форми безпосередньої демократії». Тому в умовах фактичного фіаско 

держави, коли державні органи замість виконання належних їм функцій 

стали знаряддями забезпечення привілейованого становища можновлад-

ців, народ був змушений до прямого урядування, яке, звісно, не може замі-

нити діяльність інститутів, але може і повинно стати основою їх перевста-

новлення, переінсталяції. Цей процес лише розпочався і результат його на 

сьогодні — відкрите питання. 

Зі сказаного вочевиднюється, що Майдан — не просто місце у центрі 

Києва і навіть не лише подія, яка відбулася рік тому. Це передусім процес 

навіть не оновлення, а перевстановлення держави силою безпосереднього 

народовладдя. Така практика і неординарна, і потенційно плідна, і містить 

чимало небезпек. Майдан як предмет соціально-філософської рефлексії 

важливий як символ і симптом. У ньому оприявнився широкий народ-

ний рух, який, своєю чергою, властивою йому спрямованістю та способом 

дії ставить питання про специфіку політичної практики сьогодення взагалі. 

І не тільки в Україні. Учасниками Майдану рухали певні прагнення, бачен-

ня суспільства, ті чи ті соціально-політичні та світоглядні ідеї. Але було б 

грубою помилкою зводити їх до єдиного ідейного знаменника, казати про 

якусь спільну ідеологію. Якщо застосовувати поняття ідеології у його влас-

ному сенсі, то ідеологій на Майдані було чимало і вони були доволі різні, 

інколи й контрадиктивні. 

Хоч би як ми тлумачили феномен ідеології, вона завжди є виразом 

умонастрою і прагнень частини суспільства, певної соціальної групи. В ній 

заявляють себе — часто у вельми опосередкованій формі — конкретні со-
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ціальні інтереси. Однак Майдан залишиться незрозумілим, якщо бачити в 

ньому реалізацію інтересу. Слушно Володимир Єрмоленко казав про дару-

вання як особливість майданової практики. Самовідданість до самопожерт-

ви, безкорисливість — це відрізняло дії Майдану. 

Якраз носії окреслених інтересів — представники політикуму, парла-

ментська опозиція — виявилися радше марґіналами Майдану, хоч і про-

мовляли весь час з його трибуни. Вони палко говорили, але рівень довіри до 

них залишався невисокий, вони не були правдивими речниками Майдану. 

Спільним умонастроєм Майдану були радше недовіра та навіть ідіосинкра-

зія до будь-яких окреслених інтересів та розрахунків. Тому можна сказати: 

були певні ідеї, смисли, прагнення, були різні ідеології на Майдані, однак 

не вони визначали зміст дії, і не вони консолідували Майдан. Майдан, по-

вторю, не як демонстрацію протесту, що відбувалася впродовж трьох міся-

ців у центрі столиці, а Майдан як загальнонаціональний рух, що охопив всю 

Україну. І до цього руху треба залічити й політичних супротивників Май-

дану — тією мірою, якою вони виступали у форматі публічного протесту — 

щирого (не проплаченого, не штучного) і ненасильницького. 

Попри відсутність єдиної ідеології, була спільність прагнень, спіль-

ність дії, спільність духу. Щоб зрозуміти природу цієї спільності попри все 

ідейне розмаїття, треба радше уникнути поняття ідеології, ніж його засто-

сувати. Воно в цьому випадку більше вводить в оману, ніж пояснює. Перед 

філософською рефлексією постає завдання зрозуміти і визначити природу 

нової, неідеологічної форми єднання людей у широкому суспільному русі. 

Саме це скасування влади і повноважень ідеології і стало ідеологією Май-

дану, який заявив собою — як дія і рух — не частковий, а всенародний ін-

терес. І навіть не стільки інтерес, скільки принцип життя — те, що за всіх 

обставин має бути непорушною цінністю. Відбулося не просто повстання 

проти диктатури, злочинного режиму, брутальних розправ із громадянами. 

Відбувалася переінсталяція політичного життя, повернення в нього цін-

ностей, які вже давно в українських реаліях були витіснені різноманітними 

корисливими інтересами. Як індивідуальними, так і колективними.

Казати про ідеологію Майдану некоректно тому, що сам Майдан став 

ідеологією. Це красномовно засвідчує вельми панічна реакція на Майдан із 

боку путінівського режиму та його пропаґандистів. На нього реаґують не 

як на подію, бодай і неприємну, у сусідній країні, як на явище суто україн-

ське, зумовлене ситуацією в суспільстві, відмінному від російського. Ціл-

ком очевидно, що несхожість умов, соціально-політичного контексту, зреш-

тою ментальності робить перспективу повторення Майдану в Росії мало-

ймовірною. Протест чи тим паче боротьба за повалення путінівського 

режиму матимуть суттєво інший вигляд. Це неважко передбачити. Однак 

ненависть викликає саме Майдан. Цим оприявнюється, що Майдан пере-

ріс рамки події й уже існує як символ, як політична та соціальна ідея. Тобто 

Майдан як спосіб протесту і його спрямованість сам став ідеологією. 
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Відтак, підсумовуючи: Майдан став практикою прямого народовлад-

дя — в ситуації, коли соціальні та державні інститути повністю виявили 

своє банкрутство, недієздатність і навіть ворожість своєму призначенню. 

Це була відповідь на фактичну делеґітимацію інститутів.

Як форма прямого народовладдя Майдан не обмежувався центром Києва, 

а охоплював всі міста України незалежно від спрямованості цих зібрань («про-

ти» правлячого режиму чи «за»). Як такий Майдан постав як Віче — безпосе-

редній вияв волі народу (яка, звісно, неоднорідна в собі і містить різні пози-

ції). Через це казати про ідеологію Майдану некоректно: як Віче Майдан 

містив різні й навіть протилежні політичні позиції (ідеології). Віче знає лише 

одну ідеологію — пряме народовладдя як вища інстанція у державі.

Анатолій Єрмоленко: Цілком природно, що різні доповідачі бачать 

Майдан з різних ракурсів. Я згоден з Вами, що той автентичний Майдан 

(якщо можна застосувати такий вираз) розпочався саме тоді, коли влада 

брутально застосувала силу. Це справді так. Але насильство розпочалося 

вже тоді, коли народ відсунули і сказали йому: «Ось є такі дослідження, нам 

треба ближче до Росії бути, в Митний союз вступати». Це в принципі одного 

плану явища. Влада взагалі фактично іґнорує народ, і зараз цей процес три-

ває. Діє принцип: «А що цей народ питати? Ми самі все вирішимо». 

Сергій Пролеєв: Цілком підтримую Вашу думку. І я наголошував, що на-

сильство має безліч втілень. Зазвичай кажуть про два Майдани, порівнюю-

чи теперішній із його попередником десять років тому. Однак за спільності 

назви і деяких рис відмінного між ними більше, ніж подібного. Предтечею 

цього Майдану радше є не попередній Майдан, а Врадієвка — теж жорстка 

реакція громади на розправу з боку влади. Принагідно хочу підтримати та-

кож іншу думку Анатолія Миколайовича — щодо всесвітньо-історичного 

значення Майдану. Це значення я б пов’язав не із сучасним всесвітнім ін-

формаційним середовищем, яке робить конкретну подію усюди доступ-

ною, всесвітньо публічною. Головний сенс полягає в тому, що проблема, 

яку розв’язує Майдан, існує не лише в нашій країні. Вона актуальна фак-

тично для всіх країн, і розвинуті західні демократії — не виняток. Так, в 

Україні проблема відчуження влади набула особливо потворних форм. Але 

і в найдемократичніших країнах права громадян вихолощуються, державна 

бюрократія перебирає на себе надто багато повноважень і стає малокон-

трольованою, підміняючи собою народ. Це особливо наочно у випадку так 

званої євробюрократії — тобто чиновництва органів Євросоюзу. Тому пи-

тання народного, громадського контролю над державними інститутами і 

запобігання відчуження влади — це всесвітня проблема.

Віталій Нечипоренко: Повертаючись до назви нашого круглого столу. 

Сергію Вікторовичу, Ви казали про наявність на Майдані різних ідеологій. 

Чи могли б Ви якось узагальнено визначити ідеологію Майдану?

Сергій Пролеєв: Одна з назв цих подій — Революція Гідності. У принци-

пі я насторожено ставлюся до палких, красивих назв. Однак це визначення 
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доволі влучне. Воно вказує на головний імпульс активності людей — від-

стоювання свого права мати реальні, не декларативні права. А відчуття 

права на права, розуміння, що права особи не можуть бути нічим запере-

чені і становлять основу всього іншого, — це і є гідність. Відстоювання 

людської гідності та заперечення насильства стали головними складовими 

духу Майдану.

Вахтанґ Кебуладзе

Нерадикальна революція і нація як конструкт
Ідеологія Революції Гідності, яка відбулася на Майдані, була позбавле-

на рис політичного радикалізму.

Попри радикальність подій ідеологія Майдану була аж ніяк не ради-

кальною. Можна погодитися з Володимиром Єрмоленком, що раціонально 

Майдан був ліберальним, хоча емоційно в декого був присутній правий ра-

дикалізм. А от ліворадикальні ідеї, на мою думку, не відігравали на Майдані 

істотної ролі. Як модель суспільства Майдан пропонував не ліву ідеологію рівних 

можливостей, а ліберальну ідеологію рівних прав. Ми вийшли боротися за свої 

права, й Майдан надавав нам рівні права брати участь в цій боротьбі без по-

турань і без огляду на наші вади та страхи. Кожний і кожна робив і робила те, 

на що був/була здатний чи здатна. Тому я не можу погодитися з іншою тезою 

Володимира Єрмоленка, а саме з тим, що організаційно Майдан був лівим. І 

на рівні самоусвідомлення, і на рівні організації він був ліберальним. Із цього 

випливає, що для осмислення ідеологій Майдану ми маємо послуговуватися 

опозицією ліберали — радикали, а не опозицією ліві — праві.

Лібералізм давався взнаки й у ставленні до церкви. Вона на Майдані 

сприймалася позитивно як інститут громадянського суспільства, коли була 

зі своїм народом, коли священики різних церков молилися і просто спіл-

кувалися з людьми, про що говорив Юрій Чорноморець. Натомість коли 

представники УПЦ МП вийшли на нейтральну смугу між майданівцями й 

озброєними посіпаками злочинного режиму, коли ці священики стали об-

личчям до свого народу, не захищаючи, а стримуючи його від справедли-

вого гніву, то наразилися на відразу й огиду з боку Майдану.

Радикальним Майдан не був і стосовно державної влади. Повстання 

Майдану було не проти державної влади як справедливої сили. Повстання 

Майдану було проти несправедливого насильства з боку злочинного режи-

му, яке завжди є наслідком втрати владою леґітимної сили. Тому Андрій 

Бондар не зовсім правий, коли говорить про те, що Майдан був проти силь-

ної держави. Майдан був саме проти слабкої держави, яка брак сили нама-

галася компенсувати застосуванням насильства.

Ганна Арендт у творі «Становище людини» дуже влучно пише про те, 

що насильство ніколи не може замінити владу. Сильна влада є продуктом 

здорового суспільства, і така сильна влада завжди інтеґрує суспільство, по-

роджуючи ще більшу силу. Насильство як прояв безсилля натомість завжди 
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дезінтеґрує суспільство. Події на Майдані дуже яскраво ілюструють втрату 

владою справедливої сили. Ця втрата сили призводить до брутального за-

стосування насильства проти мирних громадян, що, своєю чергою, зумов-

лює дезінтеґрацію суспільства. Чи вдасться новій владі інтеґрувати суспіль-

ство і в такий спосіб довести, що вона направду є проявом суспільної сили, 

від цього сьогодні залежить свобода й процвітання нашої країни.

Ще одна умова успішного розвитку України — це відмова від примор-

діалістської концепції нації та перехід до модерністської концепції. Це 

означає, що націю ми маємо розглядати не як наявну, а як уявлену спільно-

ту в термінах Бенедикта Андерсона. До речі, й цьому нас навчив Майдан, 

на якому пліч-о-пліч стояли представники всіх етносів, що живуть в Ук раї-

ні, і навіть громадяни сусідніх держав, які підтримували незалежну, вільну 

й демократичну Україну. Якщо і надалі ми будемо конструювати спільну 

українську політичну націю, а не апелювати до минулого, яке кожний ін-

терпретує у свій власний спосіб, це вможливить створення направду неза-

лежної, сильної, багатої та демократичної держави.

Володимир Єрмоленко: По-перше, мені здається, що протиставлення 

радикалів і лібералів також не працює в інтерпретації Майдану. Ліберали 

спочатку не сприйняли готовність радикалів до насильства, але згодом під-

тримали їх у цьому. Це й можна пояснити відчуттям Майдану як «спільного 

тіла», про яке я казав. У якусь мить ліберали відчули і себе, і радикалів час-

тинами цього «тіла».

По-друге, чи можна вірити в уявлені речі й помирати за них. Я вважаю, 

що ні. Ми не віримо у сконструйоване, ми віримо в органічне і справжнє.

Вахтанґ Кебуладзе: По-перше, цей короткий опис зміни ставлення лі-

бералів до радикалів саме й підтверджує мою тезу про те, що Майдан треба 

описувати в термінах стосунків ліберальної ідеології і радикальної, а не в 

термінах протистояння лівих і правих. По-друге, я вважаю, що ми, напевне, 

можемо вірити у щось створене власноруч, наприклад у Майдан.

Андрій Бондар: Мені здається, що конфлікт між лібералами і радикала-

ми було скасовано, коли ліберали прийняли націоналістичне гасло «Слава 

Україні! Героям слава!». Ліберали просто наповнили його іншим сенсом. Це 

націоналістичне гасло втратило суто націоналістичний характер. Я думаю, 

що це одне з головних ідеологічних див Майдану.

Вахтанґ Кебуладзе: Так, направду, коли з’явилися перші загиблі, тобто 

коли з’явилися реальні герої, ліберали остаточно прийняли це гасло. Адже 

одна з головних відмінностей лібералізму від націоналізму полягає в тому, 

що ліберали конструюють спільноту, до якої прагнуть належати, а націона-

лісти апелюють до вже начебто наявної спільноти.

Юрій Чорноморець: Тобто коли з’явилися перші жертви, уявлена спіль-

нота перетворилася на реальну?

Вахтанґ Кебуладзе: Ні, бо спільність із загиблими завжди є уявленою, 

адже їх уже немає з нами.
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РІДИННІ ІДЕОЛОГІЇ:
Україна, Росія і нове століття

Володимир 
Єрмоленко

Будинок, палац, храм, місто: європейська цивілі-

зація будується навколо архітектонічних метафор. 

«Основа», «фундамент», «стовпи», «базис», «над-

будова», «план», «проект», «площа», «майдан»: ба-

гато що крутиться навколо ідеї будівлі та міського 

простору. Цивілізація є передусім архітектонічним 

феноменом: вона народжується там, де будують — 

будинки з каменю, норми на камені, інституції, 

міцні, як камінь. Цивілізація має на чомусь три-

матися, а її правил мають дотримуватися: все її 

життя, все її саморозуміння крутяться навколо ар-

хітектонічної уяви. 

Ідеології, тобто системи ідей, покликаних зор-

ганізувати суспільне життя, також уявляються в іс-

торії західної думки останніх двох століть як архі-

тектонічні утворення. Це своєрідні храми ідей, в 

які вірять, яких дотримуються, вірність яким бере-

жуть. Це замки, з яких ведуть війну: праві проти 

лівих, консерватори проти революціонерів, лібе-

рали проти традиціоналістів. 

Але водночас уважніший погляд помітить, що 

ідеологічні дискурси останніх двох століть завжди 

перебували у парадоксальному становленні, бе-

зупинно змінюючи одяг, маски чи арґументи, ви-

находячи собі нових супротивників, своє власне 

минуле, своє походження та свою генеалогію. Ідео-

ло гічні системи — консервативні, ліберальні, со-

ціалістичні, комуністичні, фашистські, нацистські 

тощо — хотіли бути архітектонічними дискурсив-

ними єдностями, закритими на самих собі — але 
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ніколи ними не були; вони підпільно обмінювалися своїми ідеями та своїми 

арґументами, аби наново себе винайти та наново себе створити. 

Наприклад, тема історії як катастрофи та оновлювальної палінгенезії 

виникла в консервативному дискурсі кінця ХVIII — початку ХІХ ст. (граф 

де Местр, Баланш, Шатобріан, німецький ідеалізм; див.: [Hirschman, 1991; 

Dermenghem, 1946; Ballanche, 1827; Cavallin, 2000]), але швидко міґрувала 

в лівий революційний дискурс, ставши основою як республікансько-міс-

тичних ідеологій «весни народів» (у Мішле чи Міцкевича), так і марксист-

ської історіософії, побудованої навколо поняття революції як катастрофи. 

На початку ХХ ст., однак, ця тема повернулася у правий дискурс, цього 

разу у форматі «консервативної революції» (див.: [Gauchet, 2010]), а відтак 

фашистської та нацистської історіософій. 

Тема зла як хитрості блага, а відтак, спокутувального страждання, на-

роджується наприкінці XVIII ст. у тих самих французьких консерваторів 

(ідея соціальної катастрофи як спокутувальної жертви), але у середині ХІХ ст. 

дає ґрунт для лівих доктрин про «особливий клас» людей (пролетаріат, урба-

ністична біднота, повії тощо) [Bowman, 1973], саме через свої страждання 

здатний привести суспільство до світлого майбутнього. 

Тема вільної особистості, навпаки, народилася у лівих революційних 

доктринах — але наприкінці ХІХ ст. міґрувала в неоконсервативні уявлен-

ня про «аристократів духу» (див.: [Griffiths, 1971]) — мистецьку індивідуа-

лістичну аристократію, що з презирством ставилася до демократії мас, на-

голошуючи унікальність своєї творчої особистості.

Війна між «лівим» і «правим», «консерватизмом» і «радикалізмом», «тра-

дицією» і «революцією» визначала все ХІХ та ХХ ст.; але за лаштунками цієї 

війни, у підпіллі протистояння, ідеології засвідчували себе як відкриті сис-

теми, що живляться підземними водами і таємними каналами — рідинами 

ідей, що переливалися з однієї форми в іншу і часто заповнювали форми, 

винайдені їхніми супротивниками. 

Початок ХХІ ст., однак, вніс деякі зміни. 

Майдан і рідинні ідеології
Є один парадокс Майдану, який часто залишається 

поза увагою. Це завжди було певною причиною недостатнього розуміння 

наших подій в інших країнах світу. 

Майдан не був якимось чітко вираженим ідеологічним проектом. У 

ньому дихала суміш ідеологій. Символом Майдану був коктейль — але сам 

Майдан був коктейлем, створеним з різних рідин — рідин, які створювали 

один феномен, але залишалися чітко відмінними одна від одної. Ідеології 

на Майдані були не твердими, вони не були архітектонічними конструкці-

ями, вони були м’якими. Це були рідинні ідеології. 

Справді, з точки зору ідеологічної Майдан був досить цікавою суміш-

шю, цікавим ідейним «коктейлем». Емоційно він був патріотично-на ціо на-
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ліс тичним. Раціонально, на рівні розуму — він був ліберальним, адже гасла 

Майдану — гідність, права людини, верховенство права тощо — були саме 

ліберальними. Але організаційно він був лівим: це був простір без грошей, 

простір комуни, простір взаємопомочі. Його душа була правою, його розум 

був центристським, його тіло було лівим. 

Дуже часто цієї рідинності не хотіли розуміти ані на Заході, ані на Сході, 

намагаючись той чи той аспект витягнути на поверхню. Західний світ, на-

приклад, прагне ідеологічної архітектонічної стрункості: він шукав у Май дані 

якийсь особливий ідеологічний проект. Для одних коментаторів цей проект 

був ліберальним, для інших — націоналістичним. Але Майдан був більшим, 

ніж його окремі риси. Він був створінням з багатьма обличчями. 

Революція дарунку
Майдан часто описують як «Революцію Гідності». 

Але ще більшою мірою він був Революцією Дарунку. 

Ми жили і ми продовжуємо жити в олігархічному суспільстві — тобто су-

спільстві, побудованому на логіці «rent-seeking», життя за рахунок ренти, коли 

людина прагне отримувати більше, ніж віддавати. Ідеальне справедливе су-

спільство — це суспільство обміну (обміну як матеріального, так і символіч-

ного): коли суб’єкт отримує приблизно стільки, скільки віддає, коли його зу-

силля дістають справедливу винагороду. В олігархічному суспільстві людина 

прагне отримати більше, ніж давати. Причому логікою rent-seeking користу-

ються не лише олігархи у власному сенсі слова; інші громадяни теж стають 

жертвою олігархічного вірусу. Головною суспільною мрією стає мрія про ренту. 

Майдан був повною альтернативою до цієї логіки. Люди давали більше, 

ніж вони отримували. Ця форма солідарності, спонтанної, емоційної, ірра-

ціональної, доброї, жертовної. Вона зараз продовжується у волонтерському 

русі — так само спонтанно, рідинно, без архітектонічного охоплення ін-

ституціями. 

Ця логіка дарунку була спрямована проти олігархічної логіки пошуку 

ренти. Майдан закінчився тимчасовою перемогою дарунку над рентою. 

Саме цієї перемоги не міг витримати Кремль — головний архітектор су-

спільства rent-seeking, суспільства систематичної олігархії. 

Сучасна Росія існує та розвивається за логікою геополітичної олігархії. 

Росія є геополітичним олігархом, геополітичним рейдером. Бажання отрима-

ти більше, ніж давати присутнє не тільки в тканині російського суспіль-

ства, в тканині внутрішньої політики (як в Україні), але й на рівні політики 

зовнішньої, на рівні геополітики. 

І тому ми сьогодні перебуваємо в радикальній ціннісній розбіжності з 

Російською Федерацією. Українське суспільство готує себе до думки, що 

справжнє суспільство народжується із солідарності, коли віддаєш більше, 

ніж отримуєш; а російське суспільство продовжує жити в логіці «брати 

більше, ніж давати». Росія побудувала rent-seeking (на базі вуглеводнів) як 
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основу своєї політики, основу свого державного будівництва. Пошук ренти 

став російською національною ідеєю. 

Зоополітика
«Ведмідь ні в кого дозволу питати не буде. І тайги 

своєї не віддасть»  1. Ця фраза Владіміра Путіна на засіданні Валдайського 

клубу 24 жовтня 2014 року просто і точно описує сучасну російську «гео-

політику». 

Власне, це не «геополітика». Це зоополітика.

Світ для сучасної Росії — це битва величезних тварин. Великий зоо-

парк, де звірі зруйнували загорожі, зжерли персонал і тепер ведуть відчай-

душну боротьбу за виживання. Animal Farm планетарного масштабу.

Її логіка — це логіка соціального дарвінізму. Перемагає тільки най-

сильніший, компроміс і поступка — прояв слабкості. Kill or be killed, eat or 

be eaten («Вбивай або тебе вб'ють, їж або тебе з'їдять») зі слів Джека Лондона 

можна було б почати опис російської зовнішньополітичної доктрини.

У цьому полягає ґрандіозна відмінність логік західного світу і «русс-

кого мира». Після Другої світової війни західний світ намагається мислити 

в термінах «гри з позитивною сумою», де в ідеалі виграти повинні всі — або 

принаймні більшість. Кремль мислить інакше: він мислить у логіці «гри з 

нульовою сумою», де ти з'їдаєш або тебе з'їдають, ти перемагаєш або тебе 

перемагають, ти страждаєш або змушуєш страждати.

Проблема в тому, що Захід говорить з Росією в логіці «гри з позитив-

ною сумою», а Росія йому відповідає в логіці «гри з нульовою сумою». Захід 

шукає компромісів, поступок, знаходиться в пошуку геополітичних транк-

вілізаторів; проте кожна спроба таких поступок читається Кремлем як про-

яв слабкості — і стимулює його до подальших атак, як краплі крові стиму-

люють вампіра. Захід намагається «не провокувати» Росію — але саме ця 

спроба «не провокувати» і є тим, що провокує Росію.

Пост-тероризм
Повернення зоополітики відбувається одночасно 

із входженням світу в нову епоху: епоху пост-тероризму.

В епоху тероризму (2001–2014) західна цивілізація стикалася із загро-

зою невидимої мережі відчайдушних смертників. Мета тероризму була ан-

тисистемною: її мрія полягала в тому, щоб зруйнувати «систему» західної 

цивілізації, не пропонуючи натомість жодної альтернативи, жодної реаліс-

тичної заміни. Його методи були такими самими антисистемними. Це була 

невидима мережа невидимих загроз, кожна з яких може завдати несподі-

ваного удару. Темнота тероризму проти світла цивілізації.

1 Див.: https://www.youtube.com/watch?v=ic2TlwwFErY.
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Сьогодні західна цивілізація стикається із загрозами іншого плану. 

Їхня мета є такою самою антисистемною: зруйнувати цивілізацію, поста-

вити її під сумнів, підірвати її фундамент. Але методи інші: вони значно 

системніші, вони працюють з державними ресурсами й націлені на конт-

роль територій. Нинішній ворог західного світу вже не є невидимою мере-

жею невидимих камікадзе. Це низка організованих сил, які контролюють — 

або намагаються контролювати — певні географічні простори і державні 

ресурси. Це гравці епохи пост-тероризму.

Таких системних загроз щонайменше дві: ISIS («Ісламська держава») і 

Російська Федерація. Обидві схожі: вони ставлять під сумнів універсаль-

ність західної цивілізації; вони ставлять під сумнів леґітимність сучасних 

кордонів (що народилися в результаті західного колоніалізму або завер-

шення Холодної війни); зрештою, вони ставлять під сумнів суверенітет не-

залежних держав як принцип міжнародної політики.

Однак, якщо ISIS — це нове утворення, страшне й несподіване, то Росія 

перебуває в логіці пост-тероризму досить давно. Її тактика — зробити з те-

роризму не стільки практику принижених, скільки геополітичну доктрину.

Якщо символом епохи тероризму був замінований автомобіль, то символом 

епохи пост-тероризму є замінована держава, держава-бомба. З початку 1990-х 

років Росія закладає подібні територіальні бомби по периметру свого «близь-

кого зарубіжжя». Вона створює де-факто незалежні держави або гіб ридні ан-

клави — Придністров'я, Південна Осетія, Абхазія, Крим, Донбас — роз  ки-

даючи навколо себе території-бомби, здатні у будь-який момент вибухнути.

На зміну шахідам і терористам-смертникам приходять держави-шахі ди, 

держави-смертниці. Всі вони — ДНР, ЛНР, Абхазія, Придністров'я, Південна 

Осетія — управляються кремлівським шефом. Вони потрібні виключно для 

того, щоб вибухати, вносити нестабільність, створювати враження мінного 

поля. У державах-бомбах не живуть: там тимчасово існують.

Садо-путінізм
Різниця між західною і радянської моделями мо-

дернізації полягає в одній важливій деталі. Західна модернізація вела до 

розширення простору насолоди: людина отримувала право на гедонізм. Ра-

дян ська модернізація була, навпаки, гранично аскетичною. «Насолода» 

мала статус чогось єретичного — відверто «буржуазної» надмірності.

Радянський Союз не давав права на гедонізм, він вимагав від грома-

дянина граничної відмови від своїх насолод, граничної самопожертви. Ко-

мунізм був новою формою традиційного релігійного аскетизму. 

У ситуації, коли насолода є відсутньою й недоступною, система вихову-

вала перверсивну любов до страждання. Якщо мені не може бути добре — 

нехай мені буде принаймні краще, ніж іншим. А значить — нехай іншим буде 

гірше, ніж мені. Якщо насолода є недоступною, моя єдина насолода поля-

гатиме у стражданні іншого.
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Неможливо зрозуміти радянський і пострадянський світ без цієї са-

дистської насолоди від приниження іншого. В СРСР побутовий садизм міг 

нейтралізуватися альтруїзмом, якого вимагав «колектив». Після розпаду 

СРСР альтруїзм зник — і суспільство 1990-х років виявилося беззахисним 

перед обличчям сублімованого в СРСР, але від цього не менш сильного, 

бажання «нагнути», «віджати» і принизити.

Путін є лише породженням цієї логіки пост-радянського садизму. Він 

перетворює її в головну тактику спілкування з іншими. Він перетворює її в 

головну тактику своєї зовнішньої політики. Політики, яка проходить під 

знаком садо-путінізму.

Садо-путінізм дістає прояв у багатьох речах. Насамперед — у демон-

стративному підкресленні «нікчемності» або незначущості іншого. У кож-

ній конкретній ситуації Путіну потрібна не настільки його власна перемо-

га, скільки поразка іншого. Він може не виявитися переможцем — але іншого 

він має принизити. Він може програти — але інший має програти більше і, 

головне, — ганебніше.

Коли 12 серпня 2008 року Ніколя Саркозі досяг мирної угоди з Росією 

і Грузією, він думав, що він зупинив війну. Але Росія одразу пішла далі — і 

дійшла до Горі, Сенакі та Поті. Навіщо? Не тільки для того, щоб посилити 

свої позиції — а й для того, щоб показати, що підпис президента Франції 

нічого не значить.

Коли 26 серпня 2014 року відбулася перша «Мінська зустріч» Порошен-

ка і Путіна, в оточенні посередників, комусь могло здатися, що це крок до 

перемир'я. Але Росія знову пішла далі — і відкрила другий фронт війни 

проти України на Донбасі, в околицях Маріуполя. Навіщо? Не тільки для 

того, щоб посилити свої позиції — але й для того, щоб показати, що домов-

леності з Порошенком і з головою європейської дипломатії Кетрин Ештон 

днем раніше нічого не означають.

Коли в ніч з 11 на 12 грудня 2013 року Янукович, який завжди прагнув 

копіювати почерк свого кремлівського боса, зробив спробу розігнати Май-

дан, він зробив це саме тоді, коли в Києві перебували два західні топ-дип-

ломати — Кетрин Ештон і Вікторія Нуланд. Навіщо? Щоб показати, що голос 

Заходу, присутність його високих представників для нього нічого не значать.

Садо-путінізм — це гра, метою якої є не добробут свого народу і навіть 

не власна особиста перемога. Це гра, метою якої є поразка іншого, прини-

ження іншого, здрібніння іншого — навіть якщо при цьому ти теж зазнаєш 

поразки.

Кінець економіки
У західному світі політика сьогодні поглинена еко-

номікою. Економічні інтереси визначають політичні дії.

Коли Барак Обама шукав слова, щоб висловити своє ставлення до під-

готовлюваної анексії Криму, в його словнику виявилися лише економічні 
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поняття. «There will be costs» (у Росії «будуть витрати», «будуть втрати»), — 

сказав він — наче політика позбулася своєї мови, ніби вона остаточно зму-

шена перейти на жарґон бізнесу і торгівлі: costs (витрати), benefits (вигоди), 

deficit (дефіцит), tradeoffs (торговельні компроміси), bargaining (переговори 

як торгування) і т. д.

Незважаючи на те, що «економізувати» політику почали Сполучені 

Штати, жертвою економічної редукції політики стала радше Європа, ніж 

Америка. Європа продовжує думати, що політика (вічна конкуренція і віч на 

боротьба за владу) існує тільки всередині держав, у середовищі внут рішньої 

політики. Неначе поза Європою політики немає, є тільки економіка і право, 

сила ринку і сила правил. І саме на цій ілюзії будується «зов нішня політи-

ка» Євросоюзу, особливо його «політика сусідства». На ілюзії, що достат-

ньо сусідам дати трохи вільного ринку ЄС і допомогти їм наблизитися до 

правил ЄС — і сама собою народиться «ширша Європа», загальний простір 

цінностей, що охоплює не тільки ЄС, а й Середземномор'я, східну Європу 

та Кавказ.

«Політикою сусідства» ЄС намагався побудувати навколо себе «коло 

друзів», ring of friends. «The Economist» якось написав, що в підсумку ви-

йшло «коло вогню», ring of fire. Але обидві ці характеристики поверхневі: 

вся річ у тому, що навколо ЄС народжується нова Європа, ширша, ніж 

Євросоюз, хоч як би ЄС не хотів закрити на це очі. Навколо «інституціалі-

зованої» Європи — не друзі Європи, «інші, але дружні», а вона ж таки, 

Європа, тільки з іншим обличчям. Нова Європа народжується в болю і кро-

ві, відшаровуючись від своєї оболонки, вступаючи в конфлікт із силами 

реакції, які тримають її. Це і є поверненням політики на європейський 

континент. Політики як драми, як серії конфліктів, як серії трагедій — але 

і як шляху надії, шляху до свободи людини.

Натомість у нинішній Росії все по-іншому. Не політика поглинена еко-

номікою, а економіка — політикою. Економіка стала лише інструментами 

політики, її вірним псом.

Саме тому costs, втрати, не мають для нинішньої Росії ніякого значен-

ня. «Втрати» для Путіна — лише ставки у великій грі, в «російській рулет-

ці». Радослав Сікорський, колишній міністр закордонних справ Польщі, в 

недавньому інтерв'ю назвав Путіна «гравцем казино» (gambler) [Ben Judah, 

s.a.] — і мав рацію: на відміну від західних лідерів, за якими стоять громадя-

ни та їхній добробут, Путін не боїться втратити мільярди; для нього це став-

ки у грі, в якій він хоче не стільки перемогти, скільки не програти; не так 

піднестися, скільки принизити.

Свобода і любов до людського
Захар Прілєпін, сучасний російський письменник, 

який схвалює анексію Криму і підтримує «ополченців» Донбасу, сказав в 

одному інтерв'ю [Інтерв'ю, s.a.], що поняття свободи не входить «навіть до 
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п'ятірки сутнісних цінностей» російської людини. Росія занадто велика, 

вважає Прілєпін, «щось більше за нас є важливішим, ніж свобода всередині 

нас», тому цінність індивідуальної свободи для російського народу не така 

значуща: ця цінність занадто мілка, занадто індивідуальна, занадто малень-

ка у порівнянні з величиною російських просторів.

У цьому головна відмінність нинішніх українців від нинішніх росіян. 

Для українців свобода виявилася важливішою від усіх інших цінностей, на-

віть цінностей безпеки. 

У пантеоні українських героїв ви взагалі мало зустрінете людей «сис-

темних»; як правило, це персонажі анти-системні: запорізькі козаки, гай-

дамаки, українські повстанці під час Другої світової; серед поетів — 

Шевченко з образом бунтаря. У російському пантеоні все навпаки: мінімум 

контр-системних героїв, максимум системних: царі, генсеки, письменни-

ки-мо нументи, співачки-монументи.

Україна знову і знову показує, наскільки вона любить свободу. Свободу 

як цінність західного світу — але, врешті-решт, як цінність універсальну, 

ключ до розвитку особистості, до розвитку суспільства і держави. Коли Прі-

лєпін говорить про недовіру росіян до свободи, він лукавить — хіба нинішнє 

«євразійство» не є зіпсованим вираженням бажання Росії «звільнитися» від 

західного світу? Хіба це не те саме бажання свободи — тільки свободи ко-

лективної, а не індивідуальної? Хіба горезвісна «русская культура» — від 

Пушкіна до Бердяєва (один із найбільших європейських філософів свобо-

ди!) — не пронизана цим бажанням свободи, часто ще більш пронизливим, 

ніж волелюбність європейців?

Рідинність ідеологій: нова реальність
Майдан, отже, засвідчив рідинність ідеологій в ук-

раїнському суспільстві: він був правим на рівні емоцій, ліберально-цент-

ристським на рівні розуму та лівим на рівні організації. 

Ця рідинність, як ми бачили, більш-менш характерна для історії ідео-

логій останніх двох століть. Попри те, що вони вели і ведуть безкомпроміс-

ну війну між собою, ідеології дуже часто обмінюються масками, образами, 

метафорами та ідеями. 

Але нинішня російська культура та політика рухається за трохи іншою 

логікою. На відміну від західної культури, де головним принципом мислен-

ня є принцип несуперечності, лейтмотивом російської культури і політики 

є принцип суперечності. Суперечність є головним принципом її логіки — 

так званої діалектичної логіки. Любов до «діалектичної» логіки є тим, що 

об'єднує конфліктні російські ідеології: православну «духовність» з марк-

систським «матеріалізмом». Сучасне прокремлівське мислення насоло-

джується тим, що його мислення суперечливе. Воно насолоджується тим, 

що будує православний комунізм. Воно насолоджується тим, що будує ан-

тифашистський фашизм. Воно насолоджується тим, що здійснює дії аґре-
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сора з риторикою захисту прав націй на самовизначення — тобто, що воно 

захищає тільки тоді, коли атакує. 

Велика битва європейської культури — це битва між проґресом і тради-

цією. Цієї битви в російській культурі немає. Найбільші російські диктатори 

(від Петра Першого до комуністів) були за своїм характером «західниками», 

тобто інтеґрованими в західне життя, скептичними щодо «тра ди ціоналізму». 

Для сучасної російської культури немає суперечності між рухом у майбутнє 

і рухом у минуле: крок назад є кроком вперед, крок уперед — кроком назад. 

Це пошук проґресу стосовно самого проґресу. Кроком уперед, наприклад, 

вважається повернення до наративу «великої перемоги», постійне ритуаль-

не повторення цієї перемоги. Це те, що Європа знає під назвою «консерва-

тивної революції» (повернення до традиції шляхом революції), але те, що в 

Європі було лише епізодом, в Росії скидається на постійну незмінну логіку 

існування. 

Європейська ідеологічна історія відбувалася в постійній боротьбі між 

архітектонікою ідеологічних задумів і рідинністю їхніх реальних взаємодій. 

Ідеології замислювалися як великі системи, логічні, послідовні та несупе-

речні; вони ставали предметом віри, відданості та непримиренності; вони 

замислювалися як добре захищені фортеці, які ведуть між собою війну. Але 

в реальності їх завжди підточували підземні води історії, які несли ідеї від 

однієї фортеці до іншої, які змушували їх бути не такими неприступними, 

як здавалося, які змушували їх потай імітувати одна одну. 

У російській політичній культурі ситуація інша: ідеологічні фортеці, 

ідейні замки були завжди повітряними; за своїм аґреґатним станом вони не 

були ані твердими та архітектонічними, ані рідинними та динамічними, а 

завжди — газоподібними. Український письменник Андрій Бондар колись 

влучно зауважив символічність того, що газ став головною російською 

зброєю: сама російська реальність газоподібна — ідейні замки в ній спліта-

ються в повітрі і швидко розплітаються, розчиняються, як демонічні герої 

Булгакова. А в цій газоподібній реальності можлива будь-яка комбінація 

елементів; а тому цінуються передусім такі комбінації, які здаються най-

менш можливими — комбінації найбільш далекого. Росія завжди мріяла про 

неможливе, вона зваблювала західний світ тим, що робила неможливе, що 

сполучала неможливе; але це траплялося тільки тому, що елементи цього 

сполучення були від початку ефемерними, повітряними, газоподібними. 

Вахтанґ Кебуладзе називає російську культуру «тінню цивілізації» (див.: 

[Кебуладзе, 2014] і має рацію: тінь існує як щось ефемерне, несамостійне, 

щось, що не здатне існувати без свого об'єкта — але водночас воно здатне 

набувати химерних форм, цікавих, чудернацьких, звабливих: форм, які не-

можливі в реальному житті. 

Повертатися до зоополітики в ім'я «духовності»; говорити про прагма-

тику, вбиваючи економіку; практикувати садо-путінізм з риторикою жер-

товності; зваблювати одночасно ультраправих та ультралівих — ось у чому 
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особливість сучасного російського ідеологічного дискурсу, дискурсу ефір-

ного та газоподібного. 

У цьому відмінність західної «рідинності» ідеологій від російської «га-

зоподібності» ідеологій. Рідинність не заперечує архітектоніки, вона її під-

тримує своєю динамікою, вона її наповнює життям та непередбачуваністю, 

але ніколи радикально не руйнує. В ефірному світі «русского мира», нато-

мість, ніякої архітектоніки немає і бути не може: там є тільки газоподібні 

замки, що сплітаються в повітрі — а потім несподівано розплітаються, як 

міраж, назавжди — наче їх ніколи і не існувало. 
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Події, що відбувались з українським суспільством 

під час Єврореволюції та відбуваються сьогодні, 

мають доленосне значення для України та україн-

ців. Це справді, як було сказано у назві фільму про 

Євромайдан, «Зима, що нас змінила». Ці зміни йдуть 

у напрямку прощання країни зі своїм совєтським 

та постколоніальним минулим. Нарешті по долано 

не визначеність двовекторності розвитку країни, за-

свідчено європейську ідентичність ук раїнства вели-

кої України як базову і, найголовніше, рух активно 

йде в напрямку спільної Європи. Адже «кожна на-

ціональна модель передбачає ідентичність, місце в 

загальносвітових процесах і власну цивілізаційну 

мі сію, — справедливо зазначає О. Юрчук. — Ці ком-

поненти визначають став лен ня до себе й по  зи цію-

вання серед інших націй» [Юр чук, 2013: с. 56]. 

Звичайно, у сучасних українських аналітиків 

ви никають досить обґрунтовані сумніви щодо са-

мої кваліфікації подій, пов’язаних із Євромайда-

ном. Лунають сумніви, чи можна їх вважати справ-

ді революцією, адже докорінної зміни форми влас-

ності, системи базових стосунків у суспільстві, прав-

лячого режиму та еліт не відбулося. Вочевидь, це 

питання ще потребує серйозного наукового дослі-

дження. Проте з повним правом можна стверджу-

вати, що у сфері масової свідомості та морально-

етич них засад життя української спільноти відбули-

ся справді революційні зміни. «Досить, зро зу мійте, 

нас дістало» — одне із гасел Євромайдану та лейт-
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мотив активності громадян, проговорюваний, зокрема, на багатьох вічах 

того часу, — це вказує на серйозний поворот у масовій свідомості україн-

ських громадян, котрим набридло жити у корумпованій, антиправовій дер-

жаві, де права людини в їх загальноцивілізаційному вимірі не мали ніякого 

значення. Повстання народу проти свавілля влади, за свої людські права піс-

ля розгону студентського Євромайдану майже одразу охрестили Революцією 

Гідності. Вже на перших віче Євромайдану лейтмотивом народного спро-

тиву стала ідея національної та особистісної гідності українців.

Один із відомих сучасних діячів української діаспори Аскольд Ло зин-

ський так описував події, свідком яких він був під час київського Єв ро-

майдану: «Насправді, як з’ясувалося, ця революція за людську та національ-

ну гідність. Це слово повторювалося знову і знову. Ймовірно, що для різних 

верств українського суспільства і, можливо, навіть індивідума це означає 

щось своє. Гідність означає жити як європеєць. Це означає позбавитися ро-

сійського гноблення. Для декого це може навіть означати не бути представ-

леним в очах світу колишнім засудженим. Слова “Зека геть!” часто звучать 

по цілому Майдану. Та найголовніше — це про національну гордість. Місце 

мітингів, як усе місто Київ, покрите синьо-жовтими українськими прапора-

ми. Майже кожен виступ закінчується  словами “Слава Україні!” з відповід-

дю аудиторії “Героям Слава!” три рази» [Лозинський, 2013]. 

Якщо звернутись до словників, то гідністю означують якість людської 

особистості, яка відрізняє її від усіх інших живих істот. Гі ́дність — це по-

няття моральної свідомості, а також категорія етики. Це поняття вживаєть-

ся у законодавствах численних країн та у міжнародному праві. Філософ  сь-

кий словник стверджує, що поняттям «гідність» «...виражається уявлення 

про самоцінність людської особистості, її моральну рівність з усіма інши-

ми. ... Розуміння Г. залежить від соціальних умов, від пануючої в дану епоху 

ідеології. Як форма прояву соціальної і моральної свободи поняття Г. вклю-

чає в себе право людини на повагу, визнання її прав і одночасно передбачає 

усвідомлення нею свого обов’язку і відповідальності перед суспільством. Г. 

виконує важливу регулятивну функцію: у будь-якій ситуації людина мусить 

поводитися так, щоб не втратити власної Г.» [Гідність, 1986: с. 103].

Поняття гідності увійшло до базових документів існування України та 

до міжнародних угод. Наприклад, у Цивільному кодексі України є статті, 

присвячені захистові честі та гідності громадянина, зокрема ст. 201 декла-

рує, що гідність визнано особистим немайновим благом. Декларується і 

право на повагу та недоторканність гідності та честі фізичних осіб. Честь 

та гідність кожен має право захищати у суді й вимагати відшкодування у 

разі доведення, що гідності та честі громадянина було завдано моральну 

шкоду. 

У країні діють і міжнародні конвенції по захисту людської честі та гідності, 

ратифіковані державою. «Гідність є одним з ключових понять Конституції 

України (ст. 3, 21, 28, 41, 68, 105). В ній, зокрема, визнано гідність однією з 
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“найвищих соціальних цінностей” в Україні (ст. 3), задекларовано, що “усі 

люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах” (ст. 21) та що “кожен має 

право на повагу до його гідності” (ст. 28)». 

Національна гідність є похідним поняттям від поняття особистісної 

гідності. Отже, українська Єврореволюція може з повним правом кваліфі-

куватись як Революція Гідності нації та її громадян, адже в перебігу цієї 

епохальної для української історії події висувалися саме такі гасла: 

— ніхто не має права зазіхати на свободу і гідність особистості, бандити 

не будуть бити нас і наших дітей;

— ми не бидло, маємо право жити вільно на своїй землі;

— українці мають людську гідність, ми не будемо більше терпіти бан-

дюків при владі, нацією повинні керувати кращі з її представників, а не 

криміналітет на чолі із "Сім’єю" (в подальшому саме Євромайдан висунув 

вимогу люстрації чиновників як способу докорінного знищення корупцій-

них схем у державі);

— українці — окремий народ і здатні самі навести лад у своїй державі, 

нам не потрібне втручання Росії;

— Україна не Росія, ми самі зробимо вибір, українці обирають свободу, 

а не тоталітаризм, ми обираємо Європу тощо.

Визначеність у цивілізаційному виборі українців підтвердили і вибори 

президента України. Символічно, що саме Петро Порошенко готував ще за 

правління Януковича пакет євроінтеґраційних документів та заходів. Тому 

не лише прогнозованим, але й очікуваним були заяви П. Порошенка в інав-

ґураційній промові про остаточне і безальтернативне повернення Ук раїни 

до спільного дому — Європи. 

Наведене вище свідчить про акт свідомості, який відбувся якщо і не з 

цілою спільнотою, то принаймні з більшістю її представників.

Не важко помітити, що гідність людини визначається системою цін-

ностей, які вона сповідує. Одна з класичних формул філософської аксіоло-

гії стверджує, що людина значною мірою є тією системою цінностей, які 

вона визнає і яких дотримується. Цінності є як основою порозуміння лю-

дей між собою, так і підставою непорозумінь. Одним із завдань української 

Революції Гідності, безумовно, є вироблення загальноукраїнського діалогу 

як способу порозуміння між Сходом і Заходом. Наразі важливо знайти точ-

ки перетину задля порозуміння Східної та Західної України, так активно та 

цілеспрямовано роз’єднуваної в попередні роки певними політичними си-

лами як в середині країни, так і зовні.

Для ефективного перебігу процесу об’єднання Заходу і Сходу України 

доцільним та необхідним є створення вагомої теоретичної та практичної 

бази для налагодження діалогу. Подолання внутрішньо українських супе-

речностей, збереження цілісності України сьогодні без перебільшення вар-

то розглядати як предмет національної самоповаги та одну з принципових 

умов становлення національної гідності української спільноти.



42 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6

Ірина ГРАБОВСЬКА

Як відомо, немає нічого більш практичного, ніж гарна теорія. Саме ана-

літика дозволить виявити реальні на сьогодні і точки зближення у ціннісних 

орієнтаціях населення західних та східних реґіонів країни, і найбільші роз-

біжності, а отже, причини можливої конфронтації та конфлікту. Збіг цінніс-

них орієнтацій окремої групи людей формує нормативну систему ціннісних 

настанов спільноти, поширення цих ціннісних установок та прийняття їх як 

власних або наближення до такої системи цінностей визначають ціннісні 

орієнтації локальної спільноти, наприклад, реґіону, далі їх активне поши-

рення може визначати ціннісні орієнтації спільноти певної країни (держа-

ви). В сучасному світі ціннісні орієнтації та настанови спільнот формуються 

раціональним способом і свідомою роботою відповідних суспільних інститу-

тів (школи, церкви, ВНЗ, ЗМІ тощо, починаючи від дитсадка). Коли свідоме 

формування нових цінностей, наприклад української державності, «про-

буксовує», старі колоніальні «совєтські» цінності міфологізуються, частково 

оновлюються і заповнюють нішу у світоглядних настановах частини насе-

лення країни, що ми і спостерігаємо на прикладі східних реґіонів України. 

Неефективна робота української держави з поширення альтернативних ідео-

логій на цих територіях призвела до тих конфліктів, що сьогодні маскуються 

під просовєтськими (проросійськими, якщо ми сучасну РФ сприймаємо як 

еманацію СРСР) прагненнями Сходу та небажанням жити в єдиній Ук раї ні.

Проте конфлікт у стадії активного виявлення, який базується, зокрема 

(але не тільки!), на різності ідентифікацій Сходу і Заходу ми вже маємо. 

Потрібно його ввести у конструктивне русло. Сьогодні стало очевидним із 

попередніх аналітичних розвідок, що система цінностей Заходу і Сходу Ук-

раїни змінюється швидко і радикально, виявляючи тенденцію до зближен-

ня або розбіжностей у певних пунктах:

— цінністю для усіх жителів країни стає безпека — власна та сім’ї;

— знову виходить на перший план, як у 1990-х, проблема виживання;

— утилітарні цінності домінують на Сході, натомість духовно-пат ріо-

тичні — на Заході України, розбіжність значна, отже провокує непорозумін-

ня і взаємозвинувачення у небажанні почути одне одного;

— мова як цінність ще залишається приводом для конфлікту, бо має 

значення для певних сил у суспільстві, тому не може бути об’єднавчим 

пунктом роботи. На сьогодні мова — це все ще дражливий чинник, який 

варто «занурити» в систему ціннісних пріоритетів, а не виокремлювати її;

— український патріотизм став реальною цінністю для Заходу і Центру 

країни, проте не для Сходу; тож на сьогодні це радше чинник роз’єднання. 

Хоча ситуація, що реально склалася в ході війни на Сході, тероризм і бан-

дитизм поволі змінюють настрої як сепаратистськи налаштованого, так і 

нейтрального населення проблемних регіонів. Тому варто оцінити, які є 

реальні механізми «патріотизації» в проукраїнському русі Сходу; 

— цінності самореалізації є значимими для людей як Заходу, так і Сходу 

України;
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— моральні цінності, зокрема й особливо, цінність людської гідності 

та свободи набувають сьогодні дедалі більшого значення для українців.

Патріотизм як утвердження власної національної гідності набув у су-

часній Україні особливої ваги. Саме патріотизм став реальним практичним 

вираженням тієї революції свідомості, яку пережило українство в період 

Єврореволюції. Масове піднесення національної свідомості, що виявилося 

насамперед в активному бажанні захищати зі зброєю в руках свою країну, 

засвідчило фактичне продовження Революції Гідності, інспірованої зимо-

вим Єв ро майданом 2014 року, перехід її у стадію дієвого патріотизму.

Під дієвим патріотизмом маю на увазі активну діяльність громадянина, 

спрямовану на утвердження життєздатності своєї держави, Батьківщини. Ця 

ідея не є сучасним винаходом. Сьогодні вона лише набирає «другого дихан-

ня». Ідея дієвого патріотизму іманентно притаманна українській інтелекту-

альній традиції, наприклад, творчому доробкові низки українських діячів по-

чатку ХХ століття. Серед видатних українських особистостей, чиї життя і 

діяльність можуть слугувати за приклад дієвого (тобто такого, який активно 

утверджується, а не лише декларується) патріотизму, безумовно, варто згада-

ти Івана Липу. У програмі «Братства Тарасівців» — революційного гуртка, до 

якого належав як один із його засновників Іван Липа, читаємо: «Ми повинні 

віддати усі свої сили на те, щоб визволити свою націю з того гніту, в якому 

вона зараз перебуває, і дати задля користі людськості ще одну вільну духом 

одиницю» [Ананченко, s.a.]. Текст програми належить перу Івана Липи. 

Cьогодні, коли мова заходить про справжніх українських патріотів, 

часто спрацьовує стереотип: людина народилась і сформувалась, або ви-

росла і сформувалась на західноукраїнських землях. Та у випадку з Іваном 

Липою цей стереотип не спрацьовує. Він не лише народився, але й прожив 

фактично усе своє життя на півдні та сході України. Міста Керч, Одеса, 

Харків тісно пов’язані з ім’ям цього визначного патріота-українця. І лише 

останні роки свого земного буття Іван Липа провів на Львівщині, де у селі 

Винники 1923 року знайшла упокій його полум’яна душа. Отож, коли ка-

жуть, що ук раїнський націоналізм народився в Західній Україні, то це не 

вся правда. Адже продовжувач справи «Тарасівців» Микола Міхновський, 

автор «Са мостійної України», був родом з Полтавщини, вчився в Києві, 

працював адвокатом у Харкові; ідеолог націоналізму Дмитро Донцов — зі 

Сло бо жанщини, а Юрій Липа — з Одеси [Пляченко, s.a.]. 

Якщо говорити про практичні нагальні завдання для всього українсько-

 го соціуму, то серед них одне із чільних місць займають питання утвердження 

та дотримання прав людини. До цього часу, попри задекларовану на всіх рів-

нях державою пріоритетність цього напрямку, дотримання прав людини в 

Украї ні залишалося фікцією. Зрештою, саме брутальне порушення прав лю-

дини і призвело до революційного спалаху в країні. І насамперед це порушення 

п’я тої статті Конституції України, за якою саме народ як єдине джерело влади 

в країні має право обирати своє європейське чи неєвропейське майбутнє. 
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Під час Єврореволюції А. Лозинський так описав свої враження від подій: 

«Остаточний результат Єромайдану неможливо предрікти... Єдиним безсум-

нівним прогнозом є те, що, якщо народу України дозволять вибирати свою 

власну стратегію економічного і культурного майбутнього, то це майбутнє 

буде в Європі. Крім того, що, можливо, є більш важливим, чим все інше, події 

на Євромайдані, що виникли в результаті небажання нинішнього режиму  

поважати V Статтю Конституції, що єдиним джерелом влади в Україні є на-

род та визнати народ як детермінант України і свого майбутнього, ці події 

прискорили незворотний розвиток української нації. Адже Євромайдан в 

Україні це революція національної гідності» (див.: [Лозинський, s.a.]).

На особливу увагу заслуговують і інтелектуальні проекти, суголосні ук-

раїнській Революції Гідності. Серед них чи не найцікавішим є ідея Третьої 

Української Республіки, авторство якої належить Юрію Луценку. Певною мі-

рою цей проект був ніби передбаченням Єврореволюції. Головна ідея цієї кон-

цепції полягала в тому, що вся попередня історія України, включно з періодом 

її існування після розпаду СРСР, так і не створила справді української Украї ни 

(про концепцію «української України» див. детальніше у розділі «Концепт 

«української» України…»). Ні перша українська республіка — УНР, ні друга — 

періоду незалежності 1991–2013 років не виконали основних завдань україн-

ських національно-визвольних змагань — побудови незалежної, самостійної, 

демократичної, європейської, правової, національної української держави. 

УНР була знищена більшовиками. Нова самостійна Україна перетворилася 

на олігархічно-кланову кримінальну державу. Потрібна революція для зміни 

цієї загрозливої та принизливої для українського народу реальності. Завдан-

ням нової революції є розчищення шляху для побудови справжньої україн-

ської України — Третьої Української Республіки. Ось як сам ініціатор цієї гро-

мадянської ініціативи, автор ідеї Третьої Української Республіки пояснює 

сутність даного проекту: «Перша республіка — це УНР, яка, на жаль, зазнала 

поразки на початку минулого століття. Друга — це радянська республіка, на 

фун даменті якої двадцять з лишком років ми намагаємося ліпити незалежну 

нібито європейську державу, але з цього нічого не виходить. Сидячи у тюрмі 

я постійно розмірковував над тим, чому не вийшов “помаранчевий” здвиг, 

чому у мене не вийшло великого успіху в МВС… Якось я попросив відвідати 

камеру, де раніше розстрілювали людей, там до цього часу масна підлога. Бути 

у тому приміщенні, де тисячами стріляли людей, справляє велике враження. 

Коли я повернувся до камери, під цим впливом я зрозумів, що навіть якщо 

всю Лук’янівську в’язницю знести, як Бастилію, і побудувати зверху над нею 

офісний центр, то він не встоїть, він провалиться. Оскільки вся Лук’янівська 

в’язниця знизу прокопана різними підземними переходами. Я зрозумів, що 

Україна, яка хоче бути європейською державою не має шансу бути збудова-

ною на радянському фундаменті. Тому зараз ми потребуємо плану нової дер-

жави, я це називаю “Третя українська республіка”. Маю на увазі державу, у 

якій ми маємо категорично відмовитися від радянського минулого і маємо 
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припинити кримінальне сучасне України. Цей план, власне, вже давно опи-

саний у багатьох документах, і я хотів би звести його у єдиний документ, 

який може стати планом української демократичної опозиції. Тоді можна 

буде сподіватися не тільки на більшу підтримку громадян, але і на нову де-

мократичну хвилю суспільства у 2015-му році, які голосуватимуть не стільки 

проти Януковича, не тільки за нового лідера опозиції, а за нову програму 

нової команди нової країни. Ця робота зараз є найважливішою, і саме цим 

я хочу займатися в Україні» [Луценко, s.a.]. Вочевидь, українські реалії ви-

переджають будь-які найсміливіші теоретичні побудови, проте і без серйоз-

ного аналітичного забезпечення всіх тих перетворень, які відбуваються з 

Україною сьогодні, навряд чи можливо розраховувати на її успішне вхо-

дження до єдиного європейського цивілізаційного простору.

У філософській притчі «Кара» (одному з останніх творів у доробку 

Івана Липи) письменник висловлює таку думку про українців: «Народ, що 

в незапам’ятні, в незнані віки міг посісти таку родючу землю, може, най-

багатшу в світі, той народ чогось вартий, бо не святе небо се йому дарувало, 

а було здобуте жорстокою боротьбою, сміливостю, одностайностю… Кож-

ний народ, се — овоч своєї землі. Яка сила землі, така сила й народу. Народ, 

що за одно століття вдвічі помножується, народ, що старанно плекає в сво-

їх надрах ґеніяльність, що береже її стихійно в своїй скарбниці до слушного 

часу, — той народ колись стане проводирем світа» [Послів’я, s.a.]. Предме-

том національної гідності сучасних українців без сумніву має стати зав-

дання втілення в життя цих сподівань великих попередників.
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ПАМ’ЯТАТИ І ЗАБУВАТИ 
Есе про політику пам’яті

Ірина
Бондаревська

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Замість вступу. Про пам’ять говорять набагато біль-

ше, ніж про забування, супроводжуване неґатив-

ними конотаціями. Забувати — це бути невдячним, 

безвідповідальним, безрідним, невігласом, зрадни-

ком тощо. Натомість пам’ять — це обізнаність, ро-

зум, розважливість, відповідальність. У межах мо-

ральності важко щось заперечити. Проте за цими 

межами можна припустити, що забування відіграє 

ключову роль у нашому житті, не як наслідок роз-

сіювання пам’яті, а як зворотний бік па м’яті. Те, 

чого суспільство чекає від пам’яті, створюючи спе-

ціальні інституції та формуючи політики пам’яті, 

істотно залежить від спроможності забування.

Ключове питання дискусій про історичну сві-

домість: як людина може взагалі мати доступ до 

минулого. Теорія піднесеного історичного досвіду 

Ф.Р. Анкерсміта дає відповідь, показуючи визна-

чальну роль забування в модерній історичній сві-

домості. Розвиваючи цей підхід, я маю на меті роз-

крити імпліцитну присутність забування в політиці 

пам’яті й довести, що нехтування забуттям робить 

цю політику відкритою до маніпуляцій. Реальною 

ж альтернативою є піднесений історичний досвід.

Забуті речі. Що переживає людина, відвідуючи 

музей? Якими є її очікування, почуття, враження? 

Звернімося до есею Поля Валері «Проблема музеїв» 

(1923). Він зізнається, що не дуже полюбляє музеї, 

й детально показує, що заважає йому бути зачаро-

ваним красою, переступаючи  поріг Лувру. Вже від 

самого початку стає зрозуміло, що в музейних за-
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лах належить розпрощатися з деякими повсякденними звичками: зняти ка-

пелюха, залишити на вході тростину, не курити [Валери, 1993: с. 205]. До 

того ж, не можна голосно говорити (говоримо голосніше, ніж у церкві, про-

те тихіше, ніж на вулиці), слід рухатися «благочестиво» й уривчасто, як 

«п’яниця серед стійок», підкоряючись ритмові розташування картин. По-

трібно забути свій звичний ритм існування, свій стиль мовлення та руху і 

здобути (тимчасово) нову ідентичність — відвідувача музею. Зазначеними 

обмеженнями можна було б знехтувати, отримавши очікувану духовну ком-

пенсацію. Проте дисциплінарні обмеження , як виявилося, поширюються і 

на твори: їх розташування, спосіб подання та сприйняття. Глядач і твір ста-

ють заручниками порядку, нав’язаного обом алгоритму існування. Все це, 

на думку поета, робить перебування в музеї нестерпним. Тож Валері шукає 

причини невдачі сприйняття. Неможливо слухати одразу кілька оркестрів, 

зауважує він, але можливо миттєво схоплювати поглядом твори різного 

змісту, різних жанрів та історичних епох. Музей створює умови для спогля-

дання максимальної кількості об’єктів у короткий термін. Відтак, глядач 

отримує видовище неприродного скупчення унікальних величних творів, і 

це дезорієнтує й викликає обурення, адже кожне велике творіння відчай-

душно «змагається за погляд» [Валери, 1993: с. 206], стверджуючи своє ви-

няткове значення і ті виняткові зусилля, які спричинили його існування. 

Геніальна картина не терпить близького сусідства інших творів, ми мусимо 

хоч на мить забути існування інших, і вона стане тим, чим є насправді й має 

бути в цьому храмі краси. 

Змагання твору за погляд є неминуче примушенням до забування всіх 

інших творів. А скупчення багатьох творів у замкненому просторі провокує 

відчуття надмірності вимог до глядача. «Ми розчавлені спадщиною» [Ва-

лери, 1993: с. 207], — констатує Поль Валері. Ми не спроможні осягнути 

все це належним чином, віддаючи кожному предметові увагу і почуття так, 

як він на те заслуговує. Проте музеї продовжують поповнювати свої колек-

ції, вихоплюючи із потоку нові твори, на догоду моді чи смакові. Розум і 

почуття капітулюють перед неосяжністю пропозиції. Споглядання пере-

творюється на неуважне ознайомлення. «Ми стаємо поверховими» [Валери, 

1993: с. 207]. У в цьому не наша вина. Деякі самовіддані відвідувачі музеїв 

намагалися впоратися з поверховістю; брак почуття та досвіду компенсува-

ли тим, що докладно записували інформацію про твори у маленькі блокно-

ти. Чи поверталися вони (лікарі, домогосподарки, інженери) до цих нота-

ток згодом? Якщо ні, навіщо було писати? У Валері і на це є відповідь: 

посилання на ерудицію в музеї мистецтва виявляє нашу неспроможність 

реалізувати те, чого вимагає твір [Валери, 1993: с. 207]. Знати про твір і пе-

реживати твір — це істотно різні речі.

Наприкінці есею автор раптом усвідомлює головну причину диском-

форту і безпорадності в музеї. Живопис і скульптура — це покинуті діти; 

їхня мати — архітектура — померла [Валери, 1993: с. 208]. У цих творів були 
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своє місце, функція та оточення, яких вони тепер позбавлені. Чи можна 

припустити, що, залишаючись на своїх історичних місцях, твори були б 

придатнішими для естетичного переживання? Поль Валері не розвиває свою 

думку далі. Утім, твори позбавлено історичних контекстів у повній згоді із 

задумом музею як мистецької інституції. Тут «чиста» художня якість стає 

метою і позбавляє значення все інше як неістотне. Мистецька якість — це 

те, на що вказує художній музей; принципи класифікації та розміщення 

експонатів (хронологічний, тематичний, стилістичний тощо) підпорядко-

вані головному принципу. Невдача сприйняття може бути випадковою або 

ж висвітлювати певну проблему ставлення до культурної спадщини. Адже 

музей репрезентує також історичні та культурні цінності.

Есей Поля Валері висвітлює суперечливість існування музею як охо-

ронця пам’яті про великі мистецькі здобутки минулого. Відвідувач може 

переживати твір сам по собі, незалежно від контексту (забути про історич-

ний контекст), і може «доторкнутися» до минулого, вийти за межі музейної 

репрезентації (забути про актуальну ситуацію експонування). У будь-якому 

разі доводиться віддати належне забуванню. Проблема Валері — це нама-

гання вирвати твори із забуття, «де панує холодне сум’яття» [Валери, 1993: 

с. 205], іґноруючи забуття як принцип пам’яті. По-перше, він не може за-

бути своє існування поза музеєм заради здобуття ідентичності відвідувача. 

По-друге, він не може забути, що твори мали інші обставини існування в 

минулому, і через  це не може дійти мистецької суті творів у переживанні. 

По-третє, він розуміє, що, витягуючи із забуття своїм переживанням один 

твір, він відмовляє решті. Музей репрезентує сам твір, його історичну ауру 

і горизонт культурної спадщини, а відвідувач обирає те чи те, актуалізуючи 

певний тип забуття

Проте чи готовий відвідувач забувати (на час) деякі звички поведінки, 

спостереження і ставлення, тобто прийняти ідентичність, яку пропонує му-

зей? Чи здатний він дотримуватися належного порядку щодо розподілу за-

буття і пам’яті? Поль Валері зазнав поразки. Він обирає позицію сторонньо-

го спостерігача стосовно музею взагалі і дуже чітко формулює ті перспекти-

ви, які йому не вдалося реалізувати. «Прийшов я вчитися, чи шукати радощів 

для ока, чи виконувати обов’язок і задовольнити вимоги пристойності?» 

[Валери, 1993: с. 205]. Це, по суті, перелік функцій музею — просвітницька 

(давати знання), естетична (переживати прекрасне), культурна (пристой-

ність і шанобливе ставлення). Кожна з функцій орієнтована на специфічне 

задоволення, проте наразі жодного з них не вдається досягти, адже справж-

ньою потребою було «зачарування», яке мало б поглинути спостерігача, 

змусити забути про все інше. Музей не виконує своїх функцій, якщо відві-

дувач не виконує певних умов, не приймає тієї ідентичності, яка уможлив-

лює специфічну конфіґурацію пам’яті й забування.

Культурна спадщина. Проблеми музею як інституції пам’яті у тлумачен-

ні Валері не існує для Андре Мальро. Він є палким прихильником і пропа-



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6 49

Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті

ґандистом «Уявного Музею», мріє про досконалу репрезентацію культур-

них здобутків людства. Інтерпретуючи мистецтво як одвічний реванш 

людини над долею, часом і забуттям, він наголошує, що людина — не раб 

величного спадку, а господар: не Античність викликала до життя Від-

родження, а Відродження «створило античне мистецтво» [Мальро, 1989: 

c. 154]. Відмінність своєї позиції він вбачає у протилежному розумінні ролі 

людини в історичному процесі. Валері вірить у закони духу, які мають ззов-

ні (із самого твору) полонити глядача, й пояснює невдачу сприйняття зо-

внішніми чинниками — історичними чи інституційними. Мальро ж вірить 

у силу людської уяви, яка має владу над здобутками культури і своєю силою 

повертає їх до життя [Мальро, 1989: c. 271]. Сила мрії і праці створює куль-

турну спадщину, і лише особисті зусилля формують наше минуле. Немає 

розриву між минулим і теперішнім, якщо, за допомоги експонованих тво-

рів, вдається актуалізувати образ культурної людини, що надихає до осяг-

нення спадщини і покладає відповідальність на кожного за успіх її історич-

ної трансляції. Мальро робить наголос на тому, що минуле, яке неможливо 

просто присвоїти, додати до власного існування; потрібна відповідальна і 

творча внутрішня робота. Пафос цієї роботи цілком прагматичний — по-

долання власної смертності, реванш над долею [Мальро, 1989: с. 258]. 

Культурна спадщина — це спосіб виживання людства. Діалог з минулим 

вириває людські здобутки із полону часу і забуття: отож, коли малює Рем-

брандт, «всі Славні Тіні не відривають очей від його руки, адже від неї за-

лежить, ожити їм чи знову поринути у сон» [Мальро, 1989: с. 260]. Валері 

вважав, що забуття є наслідок принизливого скупчення творів у музеї; з по-

зиції Мальро випливає, що забуття визначає динамічну природу традиції, 

адже хтось постійно повинен наділяти здобутки минулого енергією свого 

існування. Культурний спадок — лише можливість, яку реалізують або не 

реалізують ті, хто живе нині.

Поняття культурної спадини, зазначає П’єр Нора, виникає у Франції 

1970-х. Спочатку це «власність, яка передається у спадок», потім — куль-

турна спадщина країни [Нора, 1999: с. 30] і ширше — людства. Кожен має 

почуватися відповідальним за дарунок, і саме це визначає статус і функції 

музею. Мальро говорить про Уявний Музей як музей усіх музеїв, усього 

того, що створило людство, включаючи те, що ми наразі ще неспроможні 

оцінити як здобуток. «Уявний Музей — нагадування про невичерпні мож-

ливості, отримані нами з минулого, в цьому Музеї зібрані воєдино загублені 

фраґменти одержимості людини повнотою життя, і сама їх присутність — 

свідчення непереборності цього устремління» [Мальро, 1989: с. 256]. Маль ро 

інтерпретує проблему пам’яті як проблему відповідальності та обо в’язку. 

Йдеться про реалізацію сутності людини, її ідеального образу. Уяв ний Музей 

має створити альтернативу природному плинові часу, зберігаючи можли-

вості, якими вільно, свідомо та за власною волею може скористатися кожен. 

Минуле є результатом роботи пам’яті. Тоді поняття культурної спадщини 
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стає двоїстим: це знання про минуле і це актуалізація минулих здобутків у 

діяльності сучасників [Мальро, 1989: с. 254]. Культурна спадщина існує в 

цій драматичній роздвоєності; і драматизм зумовлений тим, що залишати-

ся людиною можна лише «відвойовуючи» свою спадщину у часу. Уявний 

Музей виконує функцію репрезентації спадщини, тобто можливостей лю-

дини; це чистилище, де вирішується доля творів [Мальро, 1989: с. 277] і 

доля людини.

В концепції Мальро артефакти самі по собі не мають значення, тому 

втрачає сенс протиставлення ориґіналу і копії, носія і повідомлення. Мальро 

не бентежить, з якою легкістю, завдяки технічним медіа, твори тиражують-

ся і потрапляють до домівок мільйонів людей. Він переконаний, що, по-

перше, медіа здатні надати нового життя мистецтву і культурному спадку, 

долучаючи до мистецького життя більше людей. «Фотографія картини Рем-

брандта наближає до Рембрандта, поганий живопис віддаляє від нього» 

[Мальро, 1989: с. 151]. По-друге, універсалізація медіа — фотографування 

творів для Уявного Музею — створює кращі умови для зосередження на їх-

ній естетичній (культурній) функції. Це увічнює твори минулого, інкорпо-

рує розкидані по всьому світу об’єкти в єдиний простір експозиції (реаль-

ний чи уявний), і створює кращі умови для оволодіння спадщиною.

У міркуваннях Мальро є наголос на відповідальному ставленні до здо-

бутків культури як священного обов’язку людини. Легко впізнати тут відо-

ме від доби Просвітництва тлумачення культури як утілення потенційних 

можливостей людини, а розмаїття культур — як реалізованого розмаїття 

людських здібностей (Й.Ґ. Гердер). Важливо зберігати і пам’ятати все. Лю-

дина як автономний суб’єкт повинна мати у розпорядженні максималь но 

повний перелік можливого, щоб вільно і з розумінням визначати своє іс-

нування.

Позиції Мальро і Валері розбіжні не лише в тому, що перший вважає 

деконтекстуалізацію позитивним чинником для сприйняття твору, а дру-

гий вбачає в ній насильство над творами і перешкоду для сприйняття. 

Обидва мислителі, наголошуючи ключову роль переживань суб’єкта у став-

ленні до творів минулого, мають на увазі різних суб’єктів: Валері — люди-

ну, яка не змогла стати ідеальним відвідувачем; Мальро — ідеального від-

відувача, для якого уніфікована форма репрезентації та реґламентована 

поведінка створюють ідеальні умови. Для Валері музей є нагадуванням про 

втрачене без вороття; для Мальро Музей втілює завжди відкриту можли-

вість пам’яті. Ідея Уявного Музею (без стін) поєднує пам’ять про забування 

і необхідність роботи пригадування. Забування тут подано неявно — як 

джерело драматичної напруги між минулим і теперішнім; але воно не є 

предметом аналізу і не осмислюється як момент продукування «живої» 

пам’яті. Механізми переходу від можливості пам’яті (культурна спадщина, 

музей) до реальної пам’яті залишаються не проясненими. А історичне та 

естетичне збігаються у вимозі актуальності досвіду.
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Руїни пам’яті. Проблема музею як інституції пам’яті привертає увагу 

Теодора Адорно. Філософ згоден, що є підстави вважати музей родинним 

склепом мистецьких творів, бо він зобов’язує радше до шанування мину-

лого, ніж до усвідомлення потреб теперішнього часу [Adorno, 1988: p. 175]. 

Але чи скасовує така критика значення роботи пам’яті?

Адорно порівнює позиції Поля Валері й Марселя Пруста. Обидва наго-

лошують, що переживання (задоволення) є метою відвідування музею, про-

те по-різному тлумачать його умови та джерела. Для Валері визначальним є 

автентичний історичний контекст (архітектура), який нібито уможливлює 

проникнення у суть твору і отримання насолоди. Адорно не згоден, що 

споглядати картину краще в церкві чи приватному помешканні, де її есте-

тична цінність губиться на тлі інших функцій та значень, і згадує випадок з 

Ґуставом Малером. Коли останньому запропонували вимкнути світло під час 

концерту для концентрації уваги слухачів, він відповів: якщо твір не здатний 

сам по собі привернути увагу, це поганий твір. Тож Адорно закидає Ва лері 

фетишизм у ставленні до контексту і твору, нехтування суб’єктивним чинни-

ком. Можна за однакових умов пережити захоплення твором чи залишитись 

байдужим. Позиція Пруста, навпаки, націлена на суб’єктивні аспекти пере-

живання, що теж є доволі однобічним. Хоча сприйняття запозичує експре-

сивну енергію з людської чуттєвості, неможливо іґнорувати значення самих 

об’єктів і тих обмежень, які вони накладають на процес сприйняття. Пам’ять 

як актуальний процес переживання наповнює речі життям, повертає їх із за-

буття. Відповідно до місця і до об’єкта має відбутися робота, щоб речі на-

були здатності повідомляти, а люди — чути ці повідомлення.

Адорно звертає увагу, що пам’ять у Пруста ототожнена з почуттям (за-

доволення), яке у пригадуванні має отримати друге життя, тобто не є про-

стим дублюванням, бо минуле почуття вже пройшло [Adorno, 1988: p. 182]. 

Це вводить момент парадоксальності у розуміння пам’яті: повторне пере-

живання події (твору) містить інтуїцію втрати, дистанції, забуття. Його ав-

тентичність не є тотожною жодному почуттю в минулому. Пруст порівнює 

музей з вокзалом. Обидва існують поза звичними зв’язками повсякденного 

життя і несуть на собі відбиток символічної смерті — розриву, втрати, про-

щання. Почуття, яке викликає музей, — це ностальґійний настрій у став-

ленні до того, що минуло без вороття, але парадоксальним чином оживає.

Адорно робить висновок: хоча статус музеїв є хитким з позиції пам’яті 

і є підстави для нарікань на їхню політику, їх не зачинять. Музеї залиша-

ються містком, що пов’язує нас із минулим. Колекції — це ієрогліфи істо-

рії, які надають їй нового сенсу, а старий сенс зіщулюється, віддаляється, 

щоб проявився інший [Adorno, 1988: p. 185].

Музеї не зачинили, але музейна політика змінилася. В есеї Дуґласа 

Кримпа з красномовною назвою «На руїнах музею» [Crimp, 1993] показано, 

що причина кризи музеїв як модерної інституції закладена в суті цієї інсти-

туції. Музей створює умови для сприйняття мистецьких творів, відмінні від 
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тих, що існують (існували) у позамузейних просторах, вводить правила спо-

стереження, сприйняття та оцінки, які системно блокують повернення у 

минуле, але дають змогу спостерігати минуле панорамно, цілісно. Від екс-

понатів вимагають ориґінальності та спроможності представляти історич-

ний контекст. Проте експонат також є частиною експозиції й репрезентує  

експозицію, її принцип цілісності. Експозиційний простір змушує забути 

походження об’єктів і вможливлює їх «штучну» класифікацію (стиль, час, 

тематика), що заступає реальність. Критику «штучності» музейного світу і 

музейного сприйняття за бажанням можна віднайти ще в ХІХ сторіччі, на-

голошує Д. Кримп, зокрема в романі Ґ. Флобера «Бувар і Пекюше». Модерна 

свідомість приймає цю «штучність» як вияв іманентної розумності світу. 

Весь світ — ґрандіозний музей описаних, класифікованих та впорядкованих 

речей. Якщо таке припущення зникає, музей втрачає прозорість своєї функ-

ції. Кримп висуває провокативну тезу: засадовим стосовно музею від самого 

початку є постмодерністський принцип — «anything goes», оскільки експо-

нування творів в одному локальному просторі спричиняє забування гетеро-

генності задля ствердження репрезентаційної однорідності. І дійсно, якщо 

з ідеї Уявного Музею (Мальро) вилучити гуманістичний пафос, залишаєть-

ся розсип речей або їх світлин, для яких не визначено леґітимного способу 

сприйняття та оцінки, адже зруйновано довіру до класифікацій та універ-

сальних критеріїв судження. Слід змінювати музейну політику і покласти 

край історицистському мисленню та його ключовим поняттям, таким як 

традиція, вплив, розвиток, еволюція, джерело, і запровадити інші — перерв-

ність, розрив, розмежування, трансформація [Crimp, 1987: p. 3]. Створюючи 

нові умови існування творів, музей має по-новому будувати взаємини з ми-

нулим і з відвідувачами. Стає зрозумілим, що музей продукує не лише па-

м’ять, а й забування, демонструючи непросте відношення між вимогою 

пам’яті і необхідністю забуття. 

Критику музею було інтеґровано до ширшого інтелектуального руху — 

критики інституцій влади і культурного домінування [Clifford, 1997], де го-

ловним об’єктом є  асиметрія інтерпретацій (центр — периферія) та пасивна 

позиція аудиторії (споживання). Класичний музей унаочнює ідеальну мо-

дель культурної людини із заданою ідентичністю та пропонує її як безаль-

тернативний зразок для наслідування. Звідси функції музею — накопичен-

ня, збереження, трансляція, виховання. Нова музейна політика пропонує 

концепцію музею як «зони контактів» — культур, аудиторій, інтерпретацій. 

У практиках музеїв сьогодні можна зустріти і змішане експонування кла-

сичного і сучасного мистецтва, і дискусійні майданчики, і зони для відпо-

чинку, і репродукування творів на речах повсякденного вжитку. Це зближує 

музеї з комерційними структурами та центрами розваг, але, безумовно, свід-

чить про зростання уваги до позиції відвідувача, його досвіду минулого. 

Жорстка вимога «пам’ятати!» поступається намаганню наблизити минуле, 

зробити його доступним для переживань і почуттів. Активна участь музеїв у 
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суспільному житті (як реакція на події) сприяє подоланню замкнутості цих 

інституцій і побудові реальної й динамічної музейної політики [Walsh, 2002: 

р. 160]. Традиційний музей, як ТБ чи кіно, транслює повідомлення в один 

бік, новий же має орієнтуватися на діалог, співпрацю та саморозуміння ін-

дивідів і спільнот [Gere, 1997]. Це зміна наголосів — від опікування експо-

зицією до піклування про пам’ять як «запахи речей» [Нора, 1999: с. 30].

Місця пам’яті. Урешті стало зрозуміло, що експозиція артефактів має 

перетворюватися на пам’ять, що пам’ятей багато, що пам’ять має свої за-

кони і що доля культурної спадщини не є лише проблемою доброї волі. 

Має бути досліджений механізм пам’яті. Від пам’яті як ресурсу (архіву) і 

високого обов’язку трансформується до пам’яті як суперечливого процесу, 

що включає дистанціювання минулого, – саме в такому напрямку просу-

ває нас осмислення феномену «місць пам’яті».

Створення і шанування «місць пам’яті» пов’язані з намаганнями по-

вернути пам’ять (минулого); з іншого боку, це симптом утрати пам’яті. 

«Місця пам’яті», зазначає П. Нора, — це останки, «культ мертвих», що ви-

світлює проблеми нашої цивілізації. Пам’ять вже не є природно вкарбова-

ною в життя і ритуал, не збігається з історією і як процесом існування, і як 

оповіданням про існування. Хвилі відвідування певних місць засвідчують 

потребу в традиції та колективній пам’яті, проте не сприяють справі пам’яті. 

Часто за показним шануванням приховується небажання пам’ятати, що й 

компенсують витраченим часом, наукою, мрією [Нора, 1999: c. 42]. А коли 

бажання є, воно наражається на завади.

Магічним місцем пам’яті може бути будь-що — місто, книга, музей, 

картина, генеалогія, природний об’єкт. Такі місця існують через відчуття, 

що спонтанної пам’яті не буває; принаймні в нашій цивілізації, в наш час. 

Потрібно щось робити — колекції, свята, монументи, архіви [Нора, 1999: 

c. 26]. За останні десятиріччя суспільство неймовірно просунулося у мож-

ливостях репрезентації людських здобутків, ба навіть банальних подробиць 

повсякденного життя. Зростають архіви пам’яті, але не запалюється вогонь 

пам’яті й посилюється відчуття неспроможності «оживити» ці архіви: бо-

дай хоч неуважно проглянути тисячі особистих світлин із приводу важли-

вих і неважливих подій. І навіщо? Відповісти на такі питання важко. Але 

очевидно, що місця пам’яті не мають безпосереднього стосунку до пізнан-

ня історичної реальності, якою опікується наука історія. У ритуалах пам’яті 

шукають радше досвід причетності, безпосереднього зв’язку. Це робить іс-

торичний досвід подібним до сприйняття мистецьких творів.

Наш час є часом безпам’ятства, наголошує Нора [Нора, 1999: с. 39]. Ми 

назавжди відрізані від минулого, і через виявлення цього факту наша пам’ять 

парадоксальним чином здобуває свою суть як пам’ять про забуття. Колись 

у суспільстві, де ще не було істориків, пам’ять існувала спонтанно, як звич-

ка і жест; тепер історик та історія (наука) опосередковують наші відносини 

з минулим, виставляючи дистанцію між безпосереднім переживанням і знан-
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ням про минуле, яким воно нібито було. Тут історія і пам’ять не збігаються 

і навіть виключають одне одного. Пам’ять асоціюється з життям, досвідом, 

укоріненням у конкретних обставинах життя, прозорістю значення того, 

що пам’ятають. Історія має інші конотації — реконструкція життя, інтелек-

туальна справа, відсутність укорінення історика в певних обставинах, від-

крита можливість спростування і претензія на універсальність (об’єк тив-

ність). Пам’ятей багато, історія одна [Нора, 1999: с. 19]. Розкриваючи від-

мінність між історією і пам’яттю та парадоксальну суть роботи пам’яті в 

сучасному суспільстві (пам’ять про відсутність пам’яті), Нора доходить ви-

сновку, що суперечність між пам’яттю (індивідуальним здобутком) і істо-

рією (правдивим відтворенням того, що було і є) може зняти літературна 

оповідь. Пам’ять, на його думку, має дві форми леґітимації — історичну та 

літературну. Тепер межа між ними стерлася: жанр усної історії, персоніфі-

ковані документи, історичний роман виростають на «нейтральній смузі».

Ідея культурної спадщини співвідноситься з політикою «місць пам’яті», 

але проблема «живої» пам’яті за умови історичної леґітимності забуття є 

нерозв’язаною. Утім, забуття перестають мислити як лише протилежність 

пам’яті; забування постає як невіддільна складова історичної свідомості і 

суспільних політик пам’яті.

Забути, щоб пам’ятати. Щодо співвідношення пам’яті й забуття, Ф.Р. Ан-

керсміт наводить цікавий приклад. Кант, змушений звільнити свого слугу 

Лампе, який довго працював на нього, але попався на дрібній крадіжці. 

Філософ не міг позбутися відчуття втрати і тому вдався до «рішучих» дій. 

На клаптику паперу він написав «Lampe vergessen» («Забути Лампе») й по-

вісив на видному місці як постійне нагадування: «Не забудь забути Лампе» 

[Анкерсмит, 2007: с. 433]. 

Ця історія ставить нас перед питанням, чи може нагадування стати 

способом забуття? Рішення Канта сприймається як курйоз. Проте аналіз 

функції «місць пам’яті» в сучасному суспільстві дає й іншу можливість 

оцінки. Ми кожного дня спостерігаємо, як місця пам’яті відтворюють і 

охороняють забуття. Соціальні ритуали шанування (пам’яті) приховують 

реальний факт неспроможності чи небажання пам’ятати. «Ритуальні» дії та 

промови на честь знакових осіб і подій є ефективним засобом тримати їх 

забутими, відокремленими від наших думок і почуттів. Ті речі, які нас 

зобов’язують шанувати, стають недоступними для нашої пам’яті, втрачаю-

чи чарівну привабливість. Повторюваність продукує банальність, якщо не 

відтворює суперечність, що стимулює пам’ять.

Випадок, наведений Анкерсмітом, свідчить: по-перше, що забуття мо-

же бути корисним для життя; по-друге, що вимога пам’яті може бути ви-

могою забуття; по-третє, що забуття і пам’ять перестають бути взаємовик-

лючними поняттями. Саме так Анкерсміт проеціює ідею продуктивного 

характеру забування на царину історичної свідомості, відзначаючи як пер-

шопрохідця в цій справі Ф. Ніцше.
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Ніцше — мабуть, перший, хто заговорив про цінність забування, а не 

пам’яті. У праці «Про користь і шкоду історії для життя» він обґрунтовує не-

обхідність забування як важливу умову людського життя — щастя, впев-

неності, ефективної дії. Мовляв, надмір інтересу до історії в європейській 

культурі підриває життєві сили людини, вселяє радше розгубленість, а не на-

тхнення; приниження, а не мотивовацію до дій; орієнтує на чужі приклади, 

що послаблює довіру до власних думок і почуттів. Полководець, щоби при-

йняти доленосне рішення, має розраховувати на своє актуальне відчуття; як 

і коханець, охоплений пристрастю [Ніцше, 1990: с. 165]. Подеколи переваги 

забування над пам’яттю є незаперечними. Історична ж освіта забезпечує па-

нування минулого над сучасним, абстрактних знань над досвідом. 

Розвиваючи тему забування, Анкерсміт пропонує типологію забування: 

1) забування того, що не є важливим для нашого існування; 2) забування за 

певних причин того, про що варто пам’ятати; 3) забування, що несе полег-

шення, коли пам’ять про дещо є травматичною; 4) забування як необхідний 

наслідок здобуття іншої ідентичності, коли вже неможливо невимушено 

пам’ятати минуле. Перший тип представлений у міркуваннях Ніцше; дру-

гий — у марксизмі та фройдизмі; третій — у травматичному досвіді минуло-

го (Голокост). Четвертий тип стосується історичної свідомості, тобто здат-

ності людини дивитися на себе як на іншого і втрати безпосереднього 

доступу до минулого. Ми знаємо про минуле, але не переживаємо його у до-

свіді (безпосередньої причетності). Це забуття є історичною подією і вини-

кає з початком модерної доби як засадове для Просвітництва. Народжувана 

в цей час історична свідомість, показує Анкерсміт, є результатом леґітимації 

забуття як ключового чинника існування людини, що виражається у нездій-

сненному бажанні людини і цивілізації «стати тим, чим вона більше не є» 

[Анкерсмит, 2005: с. 502]. Історична свідомість фіксує парадоксальну ситуа-

цію: з одного боку, відмова від традиції, коли минуле перебувало у безпосе-

редній близькості до людини (у ритуалі, звичаях, способі життя), з іншого 

боку, бажання здобути традицію шляхом дослідження минулого, збирання 

його уламків, розбудови історичного знання та історичної освіти. Іден-

тичність сучасної людини задана в такий спосіб, що в ній домінує травма як 

наслідок відірваності від власного минулого та усвідомлення неможливості 

повернути його, зокрема через історичне знання. Людина (історик) кожно-

го разу зазнає поразки в своїх очікуваннях, адже парадоксальною є сама ви-

мога — бути тим, ким ти більше не є. Пам’ять про забуте (відкинуте, втра-

чене бачення світу) стає частиною існування, визначає спосіб мислення, 

по чуття і дії. Пам’ять тут не є містком між минулим і теперішнім; вона є по-

стійно відтворюваним нагадуванням про забуття минулого, неподоланне 

забуття, яке конституює ідентичність людини. Завдяки цьому забуттю воче-

виднилися історичні розриви, множинність історичних світів. Колись і без 

спеціалізованих інституцій пам’яті світ кожним своїм фраґментом нагаду-

вав про присутність минулого у теперішньому; тепер настала доба, яка не 
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обіцяє нам спокою, вона вимагає як норму існування постійно відтворюва-

ний розрив із минулим — відкидання звичок, звичаїв, авторитетів, а в мис-

тецтві — зразків і правил, «усіх попередніх схем» [Анкерсмит, 2005: с. 397]. 

Забуте і забування, таким чином, перевершує всі потуги пам’яті, а нагаду-

вання про пам’ять стає нагадуванням про забуття.

З цієї позиції Анкерсміт критикує П’єра Нора, який переніс наголос з 

поняття «історії» на поняття «пам’яті», спрямувавши увагу на суб’єкта іс-

торичного досвіду і його стосунки з минулим [Анкерсмит, 2005: с. 24, 362–

363]. Пізніше Нора зробив крок у бік дослідження історичних форм сприй-

няття минулого, фактично відтворюючи позицію трансцендентального су-

б’єкта і втрачаючи початкову інтуїцію історичного досвіду. Проте тільки 

поняття досвіду відкриває перспективу відповіді на запитання: «Чи на-

справді ми маємо доступ до минулого?» Намагання зрозуміти суть історич-

ного досвіду неминуче спрямовують до осмислення ролі забування у ньому.

Теорія піднесеного історичного досвіду, запропонована Анкерсмітом, 

обґрунтовує взаємопроникнення пам’яті й забуття в модерному історично-

му досвіді. Парадоксальний досвід минулого виникає як наслідок форму-

вання нового типу ідентичності, яка виникає не природним шляхом у по-

всякденному житті, а через особливі соціальні інституції, які опікуються 

історичною пам’яттю й колективною ідентичністю, і далі ототожнювану з 

історичним оповіданням. Хто ти такий? — Ти — твоя історія. Ти — резуль-

тат свого минулого. Але якщо умова твого існування — «відмова» від мину-

лого (критична настанова, автономія), ти змушений по крихтах збирати 

свідчення про минуле в надії відтворити зв’язок із ним як своїм минулим, а 

здобуті історичні свідчення повідомляють про те, ким ти вже не є. Під не-

сений історичний досвід є незагойна травма від утрати й утвердження віри 

у справжній секрет свого існування, який завжди залишається в минулому 

і який ще належить пізнати (пригадати).

Історичний досвід актуалізує певні очевидності, які не залежать від 

знання, а зумовлюють його межі. Протиставляючи істину й досвід, Ан-

керсміт посилається на теорію естетичного досвіду Джона Дьюї. Бажання 

бути і бажання знати — не одне й те саме. Досвід — це почуття і настрій, 

вони спонтанні, безпосередні та щирі. Певною мірою ми і є наші почуття 

та настрої [Анкерсмит, 2005: с. 312–313]. Вони полонять нас і осявають, як 

спалах, наше існування [Анкерсмит, 2005: с.293]. Досвід збігається із самою 

суттю нашого існування: бути кимось означає відчувати себе кимось  1. 

Будь-яка вербальна чи інша репрезентація приречена на похибку через 

означення зовнішнього спостереження та оцінки. Відтак мусимо визнати 

1 Згадаймо статтю Т. Нагеля «Як це — бути кажаном?» [Nagel, 1974], де йдеться про немож-

ливість редукувати досвід свідомості до описів через недоступність переживання внут-

рішнього стану мислячої істоти, пов’язаного з її тілесністю. На цю статтю посилається 

А. Данто в розмові про філософію історії з Евою Доманською  [Доманска, 2010: с. 248].
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наявність естетичного (почуттєвого) аспекту в історичному досвіді, при-

пустити, що естетичне сприйняття твору є способом «проникнення» в іс-

торичне минуле (не ототожнюючи естетичне з мистецькою досконалістю).

Досвід як такий пов’язаний з унікальністю людського існування; тео-

рія естетичного досвіду розкриває його унікальну здатність замикати існу-

вання, спресовувати його в окремому моменті, у ставленні до певної речі. 

Джон Дьюї наголошує, що той вишуканий та інтенсивний досвід, який на-

зивають естетичним, не є чимось особливим. Це вищий прояв будь-якого 

людського досвіду. Він тяжіє до замкнутості, в якій людина здобуває повно-

ту і цілісність існування, які ми відчуваємо або переживаємо (undegoing) як 

безальтернативну даність [Dewey, 2005: р. 42–43]. Естетичний досвід дося-

гає максимуму і визнання у формі мистецтва, проте він зустрічається в різ-

них сферах людського життя. «Зупинись, миттєвість! Ти прекрасна!» Це на-

тяк на нетривіальну наповненість миті існування, яка раптово бере нас у 

полон, коли немає нічого, що відволікало б увагу від самого переживання. 

Для такого досвіду не потрібно якихось особливих речей і подій. Печиво 

«Мадлен» цілком згодиться, адже в ньому, мов у краплині, може світиться 

цілий всесвіт попереднього життя (М. Пруст). Предмет немовби вбирає в 

себе все насправді важливе, спресовує існування до ясності і простоти по-

гляду. Повнота і цілісність, які Дьюї вважає найважливішими ознаками ес-

тетичного досвіду, не є риторичною знахідкою, щоб уникнути точних ви-

значень. Цю здатність естетичного досвіду замикати світ і перетворювати 

його на автономну сферу існування помітив і Ніцше. Для нього мистецтво 

є ефективними ліками проти нестерпної істини існування. Мистецтво по-

глинає всю увагу, навіює забуття — або шляхом занурення у сновидіння 

наяву (аполонівська прекрасна індивідуальність), або шляхом екстатично-

го розчинення у світі (діонісійське поривання). Через мистецький твір ми 

на мить полишаємо обтяжливі стосунки з реальністю. Ілюзія робить су-

б’єкта і добровільним бранцем, і господарем ситуації.

Історичний досвід в Анкерсміта є подібним до естетичного, він не є 

джерелом історичної (наукової) істини, але є реальною можливістю доторк-

нутися до минулого у спосіб, недоступний для історичного пізнання. Коли 

минуле знаходиться у підручній досяжності (життя в потоці історії), воно не 

може ущільнитися як предмет і залишається розпорошеним серед дрібних 

подій. Осяяне забуванням, воно набуває чітких обрисів, як зображення лю-

дей на картинах Джузеппе Арчимбольдо: ми можемо бачити нарізно або ок-

ремі речі, з яких утворено зображення людського обличчя, або це обличчя 

[Анкерсмит, 2005: с. 330]. Історичний досвід постає як піднесений, коли ми 

можемо переживати розрив з минулим як здобуток і відкриття. Коло зами-

кається. Тривога втрати компенсується радістю відкриття, а втрата ідентич-

ності врівноважується сталістю процесу її відтворення. Таємниче і не під-

владне історикові минуле є ґарантією сталості, якої так бракує те пе ріш-

ньому існуванню. 
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Цінність забування. Є ситуації, коли забування має першочергове зна-

чення в особистому житті («Забути Лампе») і в колективній свідомості 

(травматичний історичний досвід). Таке забування є певною мірою обо-

ротним. Пам’ять із часом можна «повернути» через нагадування та відпо-

відні ритуали. Тоді забування постає як терапевтична процедура, а пам’ять 

асоціюється з безумовним благом.

Але існує забуття, яке неможливо усунути чи протиставити пам’яті. З 

одного боку, це забуття є фундаментальною ознакою досвіду — як міра роз-

чинення або причетності, аж до самозабуття. Так, Дьюї наголошує, що до-

свіду зазнають (undergoing). Це як обійми Ромео і Джульєтти, твердить 

Анкерсміт, — все, що не належить актуальному переживанню, тут позбав-

лено значення. Досвід не зважає на контексти, він законодавець на власній 

території, бере нас у полон, визначаючи почуття і настрої. Саме про зна-

чення такої деконтекстуалізації — забування — писав Ніцше.

З іншого боку, забуття стає невіддільною складовою історичного до-

свіду. Воно пронизує життя сучасної людини як історична свідомість, що 

нівелює суспільну роль традиції, звичаю, наслідувальної поведінки. Про-

світницька вимога тотальної критики, автономії суб’єкта, ориґінальності 

та одержимості новим перетворює минуле на проблему, роздвоює пам’ять 

про минуле на знання про забуте і досвід історичної пам’яті. Пам’ять не є 

«природним» процесом. Ставлення до минулого раціоналізує і призводить 

до появи спеціальних інституцій пам’яті; музей репрезентує те, що варте 

пам’яті; історична наука шукає доступу до слідів минулого. Забуття de facto 

стало ключовим чинником існування. Покинувши лоно традиції, модер-

ність відкрила новий світ, де забуття стає конструктивним: створює поле 

для історичного дослідження і відчуття історичного поступу. Забуття стає 

ідентифікатором і механізмом забезпечення цього поступу. Для історика це 

означає, що під знак запитання поставлено інтуїтивне переконання у 

«близькому знайомстві» з минулим [Анекрсмит, 2003: с. 411].

Забуття має цінність і як чинник ідентифікації сучасної людини: «бути 

тим, ким ти вже не є». Ідентичність формується неґативно, через критику да-

ного — правила, звички, стандарту, зразка; людина, як і геній у мистецтві, зо-

бов’язана до самовизначення самим кодом культури. Щоб жити згідно з гас-

лом «Sapere aude!» (Кант), потрібно відстежувати те минуле, яке паразитує на 

теперішньому, позбавляючи індивіда власного вибору. Сучасна людина зма-

гається з минулим за себе, свою індивідуальність, свій світ. Хоча минуле — це 

єдине, що у нас є, на відміну від позірності майбутнього і теперішнього, але 

інтерес до нього співвідноситься з теперішнім існуванням, бажанням здо-

бути підґрунтя для рішень чи вже готові рішення, знайти тимчасовий при-

хисток в його екзотичних сюжетах (як читання роману). Натомість визна-

чальна «безпідставність» нашого існування є ключовим інваріантом існуван-

ня. Страх, тривога і радісне передчуття свободи змішуються в одному почут-

ті. Забування стає джерелом тривоги і водночас радісного очікування.
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Забування створює розриви у потоці досвіду, провалює будь-яку детер-

міністичну картину історичного життя. Ромео і Джульєтта могли злитися в 

обіймах ціною забування обов’язків родової честі, які залишалися непо-

рушним законом для їхніх батьків. Отже, пам’ять не завжди є благом, або є 

благом узагалі, але не зокрема. Забуття покладає межу між теперішнім і ми-

нулим досвідом, наявним і можливим.

Пам’ять несе в собі небезпеку прив’язаності до минулого самим ладом 

почуття і мислення; забування дає шанс змінити ставлення до минулого, 

до теперішнього і до самих себе.

Політика пам’яті. Цінність історичної пам’яті як такої не дискутують. 

Обговорюють умови її реалізації (як забезпечити пам’ять?) та визначають суть 

самої пам’яті (що означає пам’ятати?). Одразу зазначу, що політика пам’яті 

використовує багатозначність самого поняття «пам’ять». Пам’ять означає по-

вторення, відтворення, збереження; пам’ятають те, що вже трапилось, є фак-

том досвіду. Досвід тут передує пригадуванню і має ніби поновлюватися з 

плином часу. Це інтуїтивно зрозуміло. Але політика пам’яті реалізує іншу схе-

му. Те, про що потрібно пам’ятати, не є пригадуванням (відновленням у 

пам’яті) у власному сенсі; нам пропонують пам’ятати те, чого не було у на-

шому досвіді. Так, музей повідомляє про те, чого без нього було неможливо 

знати. Пам’ятати, отже, означає бути вірним тому, що ніколи не було твоїм, 

але має таким стати, що належить пам’ятати, зробивши предметом почуття.

Означені зобов’язання набувають сили завдяки моральній мотивації 

(спільна спадщина або всезагальний інтерес) та вірі в походження людини 

з минулого. Та чи є минуле насправді нашим? — І так і ні. Так, оскільки 

чимало наших здатностей сформовані у минулому. Ні, оскільки досвід ми-

нулого як історичний досвід позначений розривом із тим, чим ми вже не є. 

Минуле — це вже втрачене, віддалене, відчужене існування. Чи є міжусоб-

на війна минулим Ромео і Джульєтти? Так. Адже вони вийшли з цього ми-

нулого і поділяли якоюсь мірою його почуття. Але те, ким вони стали, 

означає відмову від минулого. З позиції того, ким вони стали, минуле за-

лишатиметься ностальґійно привабливим і одночасно нескінченно чужим. 

Вони можуть ностальґувати стосовно чогось у «своєму» минулому, але не 

ототожнюватися з ним. Довкола досвіду розриву як незагойної травми 

кристалізується нова ідентичність.

Отже, політика пам’яті існує у розриві пам’яті-знання і пам’яті-досвіду. 

Вона насамперед оперує знанням про те, що належить пам’ятати, і може 

залишатися в цих межах. Її прихованою метою може бути забуття (без па-

м’ятство) в тому сенсі, як його описує П’єр Нора: коли формально здій-

снювані інформаційні заходи та ритуали пам’яті спрямовані на те, щоб 

приховати відсутність справжнього переживання зв’язку з минулим. Але 

приховування можливе тільки тому, що соціально визнаною метою такої 

політики є не знання, не ритуали, а почуття і настрої, що виникають вна-

слідок засвоєння знань і виконання ритуалів.
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Пам’ять як знання (або нагадування) в модерній інтерпретації відкриває 

безмежний горизонт можливого — дедалі більшого культурного спадку, що 

робить зусилля пам’яті принципово незавершуваними, нескінченними. 

Впродовж тривалого часу все це не позбавляло культурних людей ентузіазму 

щодо опанування культурних багатств, адже чим більше знає людина, тим 

розсудливішою та відповідальнішою стає у своїх вчинках. Цей трюїзм забез-

печує прагматичні засади політики пам’яті та її сакралізацію. Коли йдеться 

про вимогу самовизначення, треба усвідомити ресурс можливостей, ство-

рити мапи для торування шляхів у майбутнє. Інституції пам’яті та культурна 

політика створюють таку мапу, забезпечують умови для політики пам’яті й 

масивом накопичених знань та артефактів тримають відкритим питання 

про істину минулого, сприяючи розумінню складності контактів з мину-

лим. Чим більше свідчень, тим краще! Таку універсальну і цілком правдиву 

модель ми вже бачили у Мальро, в його міркуваннях про Уявний Музей. 

Безмежне море документів, речей, творів нагадує про необхідність пам’яті, 

по суті, повідомляючи про факт забуття і стимулюючи роботу «наведення 

мостів». Важлива функція інституцій пам’яті — відкривати минуле як за-

вдання, а не легку здобич. Хоча політика пам’яті може пропонувати і прості 

рецепти та сприяти симуляції контактів з минулим.

Пам’ять як досвід означає локальні події людського існування. Са мо-

забуття в цілісності і повноті досвіду знімає всі зовнішні зобов’язання, кри-

тичну настанову і дистанцію щодо минулого. Досвід замикає існування і не 

зважає на інші можливості. Це настрій і почуття (в суб’єктивному пережи-

ванні), які визначають якість погляду і межі інтерпретацій. Такий досвід не 

заохочує до рефлексій і розважливості. Йому притаманна пристрасність і 

переконання у своїй правоті (на кшталт суб’єктивного історичного досвіду 

в класифікації Ф.Р. Анкерсміта). Це щастя бути собою в єднанні з іншим. 

Але замість обіймів Ромео і Джульєтти наразі доречно згадати «Вакханок» 

Еврипіда. Цариця Агава в радісному діонісійському шаленстві несе на па-

лиці голову свого сина, не підозрюючи, що за мить, коли шаленство спаде, 

їй відкриється жахлива істина власного вчинку, скоєного без вагань і в пов-

ному переконанні щодо своєї правоти. Почуття і настрій, оволодіваючи лю-

диною, дарують їй упевненість і наснагу, але позбавляють здорового глузду 

й розважливості. Реальність і очевидність сплутуються у трагічній нерозріз-

неності. У цьому є небезпека, адже продуковані очевидності уникають будь-

якої критики. Навіть якщо політика пам’яті спрямована на досвід і чесно 

виконує свої обіцянки (без імітацій), не варто поспішати в її обійми. Разом 

з надійністю пристрасного «живого» почуття ми отримуємо сліпоту до всьо-

го іншого, що може бути важливим для нашого життя.

Відтак, політика пам’яті, спрямована на продукування емоцій та на-

строїв, може бути ефективним засобом маніпуляцій, коли іґнорує забуван-

ня як визначальний чинник пам’яті, який неможливо подолати навіюван-

ням емоцій і безпосередністю почуття. Ліками проти чар такого без па м’ят-
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ства є піднесений історичний досвід. який стимулює розсудливість та 

мислення взагалі і не є прероґативою лише професійного історика. Згадаймо 

міркування Ганни Арендт про небезпеку прагнення знайти результати, які б 

робили подальше міркування непотрібним [Арендт, 2013: с. 174]. Піднесений 

історичний досвід залишає відкритою можливість міркування і перегляду 

власної позиції, утримуючи факт забуття (розриву, інакшості) як ключовий 

момент у відносинах з минулим. Немає сенсу, та й можливості повернути 

втрачене, проте є необхідність пам’ятати про забуття, щоб мати противаги 

спокусливому пануванню настрою і почуття.

Піднесений історичний досвід у цьому розумінні є емоційно холодним. 

Він реалізує пам’ять крізь призму забуття і приймає його як долю. Це кар-

динальний розрив із минулим, водночас травматичний і неусувний. Забуття 

тут — позначення відштовхування, що оберігає свободу розсудливості і 

можливість розпоряджатися собою.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЯ:
дискурсивний підхід

Юрій 
Іщенко

ПОЛЕМІКА

Рух від філософії свідомості до філософії мови, що 

спричинився до парадигмальних змін у філософії та 

сприяв утвердженню постметафізичного мислен-

ня, актуалізував давнє розуміння мови як особливої 

форми буття знання і способу мислення. Згідно з 

Ю. Габермасом, «міжцарів’я символічних значень» 

відтак знову отримало «власну гідність», відношен-

ня між мовою і світом, реченням і станом речей зні-

мають суб’єкт-об’єктні відношення, діяльність із 

конституювання світу переходить від трансценден-

тальної суб’єктивності до граматичних структур, а 

місце інтроспекції заступає реконструктивна робо-

та, позаяк правила, згідно з якими зв’язують знаки, 

утворюють речення, породжують вислови, можна 

зчитувати у мовних творах як у чомусь безпосеред-

ньо даному. Виникає нова методологічна база аналі-

тичної філософії та структуралізму, який у М. Фуко 

та Ж. Дерида цілком переходить у площину філо-

софської думки [Габермас, 2011: с. 9–10]. Ю. Габермас 

відзначає й ту обставину, що лінґвістичний поворот 

спочатку відбувався у межах семантики. Втім, се-

мантичний аналіз, будучи перш за все аналізом 

форм асерторичних речень, залишив поза увагою 

мовленнєву ситуацію, вживання мови та контексти 

її вживання, мовленнєві домагання, власне, мовну 

прагматику, яку формальна семантика відносила до 

емпіричного розгляду, подібно до того, як теорія 

науки ізолювала логіку досліджень від питань дина-

міки дослідження, залишаючи останню психоло-

гам, соціологам, історикам.
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З іншого боку, в рухові від філософії свідомості до філософії мови від-

крилася перспектива засвоєння і поглинання теорією систем спадку філо-

софії суб’єкта у спосіб тлумачення системи як самовіднесеної і такої, що 

сама себе породжує (Луман, Матурана, Варела). Ідея світового процесу, 

диференційованого через систему та навколишнє середовище, зробила без-

силими звичайні онтологічні передумови раціонально впорядкованого сві-

ту сущого — світу уявлюваних об’єктів або світу існуючого і мовно ре пре-

зентованого стану речей, даного суб’єктові, що пізнає. На думку Габермаса, 

натуралізму цієї системи, який виказує себе на філософському рівні, але по-

вною мірою відчутний під час її застосування, слід було б протиставити па-

радигмально інакшу позицію, з якої можна було б здійснити не об’єк ти-

вістський самоопис людини-у-своєму-світі. Це навряд чи можливо здійс нити у 

теорії свідомого життя, адже у своєму подвійному стані свідоме життя с у-

б’єкта схоже на самоствердження системи, яка зберігає свої кордони у по-

двійному відношенні до себе і до навколишнього світу [Габермас, 2011: с. 23].

Звідси зрозуміле схвальне ставлення Габермаса до спроб вийти за межі 

картезіанської мовної гри у примат або res cogitans або res extensa і досягнути 

філософського рівня «третіми» категоріями, передусім такими, як «мова», 

«дія», «тіло». Ці спроби мислити трансцендентальну свідомість як утілену у 

мові, дії або тілі, на його думку, мають вагомий потенціал арґументації. 

Габермас указує на історико-філософські лінії розгортання такої арґумента-

ції. Так, він пише, що арґументи, які були свого часу запропоновані Віль-

гельмом фон Гумбольдтом (щодо розуміння мови в її подвійності як «ерго-

ну» та «енергейя». — Ю.І.), було розгорнуто або через Фреґе до Віт ґен штайна, 

або через Дильтая до Ґадамера, або ж від Пірса через Міда до Ґелена і, на-

решті, від Фойєрбаха через Плеснера до Мерло-Понті. Вони можуть сприя-

ти ревізії глибоко вкорінених онтологічних упереджень, наприклад, за до-

помоги прагматики мови сприяти подоланню логоцентричного вузького 

розуміння усталених традицій: онтологічної, зосередженої на питанні про 

буття сущого, теоретико-пізнавальної, спрямованої на умови пізнання, що 

об’єктивує, і семантичної, що встановлює значення істини асерторичних 

речень. На його думку, йдучи шляхом прагматики мови, можна досягти 

більш складних понять світу і відмовитися від передумов традиційної про-

блематики тіла та духу, зрештою, уникнути тиску натуралізму, що виявля-

ється у теоріях, які хоча й виходять із трансцендентальних підходів, але, 

втім, не наполягають на категоричному відокремленні інтеліґібельного від 

феноменального. В цьому моменті Габермас навіть полемічно загострює 

свою арґументацію і пише, що ці теорії «мають знайти відповідь на запи-

тання: як Канта можна узгодити з Дарвіном?» [Габермас, 2011: с. 21].

Сам Габермас, спираючись на Міда і уникаючи метафізичних припу-

щень, розробляє концепцію «слабкого» або «методичного» натуралізму, за-

вдяки якому намагається погодити Кантову теорію про трансцендентальні 

передумови пізнання з Дарвіновою теорією еволюції. Пов’язана з епісте-
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мологічними питаннями, ця концепція, втім, має вирішальне значення як 

для визначення статусу філософії в науковому світі, так і для розробки 

практичної філософії Габермаса. Зокрема, в її межах стає зрозумілим, що 

використання результатів наукових досліджень є для філософії актуальним 

і необхідним, хоча без певного комунікативного опосередкування їхній ем-

піричний метод не може привести до онтологічних або філософськи уза-

гальнених висловлювань про реальність [Куплін, 2011: с. 231]. Відхиляючи 

трансценденталізм Кантової філософії, Габермас прагне переформулювати 

останню в термінах теорії комунікації. У теоретичній площині йдеться про 

заміну кантівського епістемологічного суб’єкта дискурсом обґрунтування 

фундаментальних засад науки. Відтак місце трансцендентальних форм піз-

нання, які ґарантують можливість «пізнання до пізнання», посідає гіпоте-

тична реконструкція концептуальних систем, що є засадовими для досвіду. 

В. Куплін, аналізуючи Габермасову програмну вимогу детрансценденталі-

зації і поєднання Канта з Дарвіном, виокремлює такі моменти: 1) Габермас 

відзначає важливу роль прагматичної традиції в «дефляціюванні» кантів-

ської поняттєвості, тобто у позбавленні її (як і всієї сфери позабуденного) 

«неемпіричного» змісту, в чому, власне, виражається епістемологічне деф-

ляціювання всієї кантівської трансцендентальної філософії; 2) проте він не 

відмовляється від диференціації трансцендентальної та емпіричної поста-

новок питання, хоча й на користь останньої; 3) відповідно до стратегії 

слабкого натуралізму ця настанова постає як заміщення транценден таль-

но-ідеалістичного поняття пізнання прагматичним поняттям розуміння 

(пі знання — не здобуток суб’єкта, оснащеного категоріями і формами спо-

глядання, а функція процесів навчання, результати яких привласнюють і 

застосовують у життєсвіті); 4) завдяки детрансценденталізації шпарини 

між світом чуттєвим і світом інтеліґібельним, перетворення його на на-

пругу, яка виказує себе у фактичній силі контрфактичних припущень усе-

ре дині комунікативної повсякденної практики, інтерес аналізу зміщуєть-

ся від структури конститутивних умов пізнання до взаємозв’язків між 

про цесом навчання і життєсвітом; 5) Габермас вводить розрізнення між 

«об’єктивним світом» як прагматичною передумовою навчання практич-

но заанґажо ваного індивіда та його «життєсвітом», з яким пов’язана роз-

роблена ним в універсальній прагматиці диференціація спостереження і 

розуміння; 6) згідно з цим, незалежно від того, як вони утворені, сутності 

об’єктивного світу постають як предмети аналізу природничих наук, тобто 

як предмети споглядання, натомість сутності життєсвіту становлять інте-

рес пізнання герменевтично зорієнтованих наук, тобто розуміння; 7) така 

диференціація, власне, й постає як дефляційна версія розрізнення між 

трансцендентальним і емпіричним пізнанням, і цей епістемічний дуа-

лізм випливає з ево люційного процесу навчання і його належить доводити 

у коґнітивній полеміці homo sapiens із викликами навколишнього світу 

[Куплін, 2011: с. 45, 275–276].
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Втім, комунікативно-дискурсна  1 програма Габермаса з переосмислення 

трансценденталізму Канта виявляє свої вразливі місця, і стосується це пе-

редусім саме його версії натуралізму, спрямованого на поєднання Канта та 

Дарвіна. Річ у тім, що прагматичне поняття пізнання, що зберігає натура-

лізм і, всупереч децентралізації, залишає чинною трансцендентальну різ-

ницю між зовнішнім і внутрішнім світом і ґрунтоване на «одному-єдиному» 

метатеоретичному припущенні: процеси навчання у певний спосіб продо-

вжують попередні еволюційні процеси навчання, які створили структури на-

ших форм життя. Відтак Габермас арґументує на користь того, що транс-

цендентальні передумови пізнання не знаходяться поза простором та 

часом, а виказують себе як конститутивний момент культурних форм жит-

тя. Поняття життя тут не експліковано, воно є радше метафорою «життє-

світу», а сама проблема переходу від натуралістичного  погляду на взаємо-

дію організмів до символічної інтеракції комунікантів життєсвіту власне не 

розглядається. Внаслідок цього введене в арґументацію згадане «метатео-

ретичне припущення», на мій погляд, неявно набуває онтологічного ха-

рактеру і чимось нагадує Марксову тезу про «природно-історичний харак-

тер» соціальних процесів (тут — процесів навчання). Не рятує становище й 

те, що певна «тривіальність» цієї думки у світлі надбань чи то Марксової 

теорії, чи то концепцій «еволюційної епістемології» знаходить у Габермаса 

своє істотне епістемологічне поглиблення: по-перше, вказує, що для транс-

цендентально уможливленого досвідного пізнання не можна вимагати од-

разу «всезагальності» та «необхідності», отже об’єктивності, по-друге, за-

свідчує, що трансцендентальні умови епістемічного доступу до світу мають 

розумітись як щось (існуюче) у світі [Куплін, 2011: с. 270]. Розуміння тут 

1 У сучасній філософській літературі термін «дискурс» до нещодавнього часу використо-

вували, розміщуючи його переважно в полі мовного простору. Це призвело до того, що, 

по-перше, з рефлексії зник зв’язок дискурсу з мисленням, який фіксує вже одне зі зна-

чень слова «discursus» (лат.) — «роздум», по-друге, втрачено зв’язок дискурсу із су-

б’єктом мислення. Але ще у Декарта ми бачимо використання терміна «дискурс» (dis-

cours — фр.) у значенні роздуму, а сам він дає, як відомо, поштовх руху думки в прямо 

протилежному дискурсивним практикам М.Фуко напрямку (з Декарта, власне, маємо 

інтенцію до осмислення дискурсу в контексті концепту трансцендентального суб’єкта, 

проти панування якого в епістемології рішуче виступав М.Фуко). З іншого боку, Де-

карт шукав джерело своїх роздумів (дискурсу) у свого роду «експериментуванні» («ман-

драх») у просторі «світу життя», не залишаючи його пошук «у самому собі». Отже, по 

суті метафорично-образною мовою фіксовано зв’язок дискурсу з мисленням та су-

б’єк том мислення, що досліджує життя, поглиблюючись за допомоги cogito і в себе і в 

того, хто набув досвіду своїх мандрів у світі. Можна сказати, що discours рухається тут в 

площині «досвіду/дослідження» життя, відповідно до мовного структуруючи та артику-

люючи його в описі та поясненні. У цій площині Декарт виявляє проблему розрізнення 

«дискурсивного» та «дискурсного» вираження досвіду пізнання — логічно і методоло-

гічно послідовно описуваного і з’ясовного «дослідження-пізнання» і досвіду пізнання 

розумінням, що метафізично ґрунтовано на дуалістичному розведенні (допущенні) в 

мисленні двох субстанцій — res cogitans («мислення») та res extensa.
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протиставлене поясненню, тому здійснити перехід від мовленнєвої практи-

ки життєсвіту з його герменевтично-комунікативною раціональністю до 

природничо-наукового опису і пояснення об’єктивного світу можна лише 

за аналогією, подібно до того, як ми лише за аналогією з теорією Дарвіна 

складаємо уявлення (і не можемо утворити теоретично задовільні поняття) 

про «континуальність природознавства», що дає підстави висновувати про 

єдність універсуму, до якого належать люди як природні істоти.

Отже, теорія дискурсу Габермаса не долає, на мій погляд, епістемної 

шпарини між природничонауково об’єктивованою природою і природою, 

інтуїтивно (допредикативно) завжди зрозумілою в життєсвіті людини. Втім, 

на мою думку, її не слід відкидати як достатньо добре обґрунтовану про-

грамну настанову дискурсної концептуалізації феномену життя, взятого в 

єдності його природного, соціокультурного й екзистенційних вимірів. У 

власне епістемологічній площині настанова Габермаса на заміну кантів-

ського епістемологічного суб’єкта дискурсом обґрунтування фундаменталь-

них засад науки націлює на дослідження умов можливості введення понят-

тя «життєсвіту» в науковий дискурс як інструменту поєднання пояснення і 

розуміння. Це має вможливити розгляд життя в єдності значення (пред-

метності) і смислу (розуміння), а також, об’єктивуючи методи репрезента-

ції закономірностей життя, доповнити цей розгляд феноменолого-гер ме-

нев тичними та комунікативними вимірами.

Якщо з об’єктно й позитивно даної природничими науками предмет-

ності в поясненні фізичних, біогеохімічних, біологічних властивостей живо-

го елімінують життя через його «переклад» мовою логіко-дискурсивного 

мислення шляхом редукувальних процедур, то стосовно розуміння остан-

нього такі процедури неможливі. Тому й може стати у пригоді Габермасова 

універсальна прагматика як дослідницька програма реконструкції універ-

сальних умов можливості (дискурсу) взаєморозуміння. В епістемологічній 

площині це вкрай важливо для прояснення нормативного виміру коґнітив-

ного спілкування науковців певної (наприклад, біологічної) наукової спіль-

ноти, об’єднаної деякою (скажімо, еволюціоністською) парадигмою, — 

того спілкування, яке сприяє проясненню сенсів мови наукового до слі-

дження, його концептів, понять, термінів та метафор. Так, згідно з В. Куп-

ліним, Габермас виходить із того, що не лише мова, але й мовлення, тобто 

використання речень у висловлюваннях, доступне логічному аналізу. При 

цьому термін «логічний аналіз» тут розуміється як поняття, протилежне за 

значенням емпірико-дедуктивному методові позитивізму або «логіці нау-

ки», і позначає методичну настанову, яку приймають при раціональних по-

стконструкціях понять, критеріїв, правил і схем. Ця настанова передбачає 

реконструкцію до теоретичного знання і її пов’язують із поняттями кому-

нікативного досвіду — «розумінням» та «експлікацією». При цьому понят-

тю «розуміння» протистоять поняття номологічних наук — «опис» та «спо-

стереження», пов’язані із сенсорним досвідом, відтак «розумінню», як уже 
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було зазначено, протистоїть «пояснення», або, у Габермасовій версії, «екс-

плікація».

Інший досвід дискурсного підходу до концептуалізації життя дає нам 

М. Фуко. Тут, безумовно, варто згадати багато в чому програмну його стат-

тю (власне передмову до книги Ж. Канґілема «Нормальне і патологічне») 

«Життя: досвід і наука», яку присвячено аналізові поглядів цього історика 

науки, що займався здебільшого науками про життя. Для Фуко виявилися 

надто близькими не лише теми «життя і поняття», «життя і пізнання жит-

тя», «розуму і безуму» тощо, але й ті методологічні розшуки, до яких вда-

вався Канґілем. Передусім Фуко звертає увагу на те, що французький іс-

торик науки актуалізує тему «перервності» (discontinuite) — тему «так само 

стару, як і сама історія наук» [Фуко, 1993: с. 47]. Але, на відміну від Койре і 

Башляра, Канґілем наполягає на тому, що виявлення перервностей не є ні 

постулатом, ні результатом, а є радше деяким «способом дії» — процеду-

рою, яка увіходить у тіло історії науки, позаяк її окликає сам об’єкт, про 

який історія має оповідати.

Історичні зв’язки, які можуть бути між різними моментами в розвитку 

тієї чи тієї науки, з необхідністю постають у формі перервності, яка консти-

туює різного штибу переробки, перелаштування, зміни основ і масштабів 

розгляду, перехід до нових об’єктів, відтак постійний перегляд змісту через 

його поглиблення та очищення. Тому історія наук не може виходити із при-

пущення, що істину вже досягнуто, але вона так само не може виносити за 

дужки саме ставлення до істинного, отож, і опозицію істинного/хибного. 

Саме така співвіднесеність з певним упорядкуванням істини/хиби й дає іс-

торії наук змогу бути тим, чим вона є, та надає їй значущості. Це веде до 

розуміння, що в цій історії належить писати історію «правдивих дискурсів» 

як таких, що самі себе покращують, виправляють, здійснюють роботу над 

собою, спрямовану на те, щоб «висловлювати істину» [Фуко, 1993: с. 48].

Історія перервностей в науці сама по собі — «не неперервна», вона дис-

кретна і постійно відтворює себе за допомоги нових зусиль. Тобто історію 

не створюють у спосіб фільтрації минулого через сукупність висловлювань 

або теорій, які визнають сьогодні валідними, виявляючи істину в тому, що 

раніше було хибним. Те саме стосується й визнання помилковим того, що 

раніше здавалося істинним. Фуко пише, що якщо й виявляється мож-

ливість звернутися до минулого і окреслити його історію, то це, згідно з 

Канґілемом, відбувається завдяки не спиранню на «нормальну науку», а 

відтворенню такого «нормативного» процесу, стосовно якого нинішні зна-

ння виявляються лише його моментом, але за умови, що з’являється мож-

ливість передбачення майбутнього (пророкування виключаються). Це веде 

до конструювання об’єкта історії науки в деякому ідеальному «просторі-

часі», а не реальному часі, і цей «простір-час» дається лише в епістемології. 

Остання ж не є загальною теорією наук або ж теорією всіх можливих науко-

вих висловлювань. Вона становить пошук такої нормативності, яка при-
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таманна різним типам наукової діяльності. Отже, йдеться про необхідність 

такої теоретичної рефлексії, яка дає історії наук змогу конституювати себе 

у відмінний від історії взагалі спосіб.

Посутньо Фуко хоче показати, що Канґілем започатковує дискурсний 

підхід до історії наук, що спирається на ідею перервності, розривів, який 

проаналізовано самим Фуко в його «Археології знання». Це бачення, як 

неважко побачити, полемізує з баченням розвитку знання Габермасом, 

який намагається реконструювати «континуальність природознавства» на 

ґрунті аналогії з еволюційною теорією Дарвіна. Відтак і дискурс з розумін-

ня співвідношення поняття (рефлексії) і життя у Канґілема (відповідно у 

Фуко) розміщується в іншій епістемологічній дискурсній перспективі, ніж 

у Габермаса. Звідси й принципово інший спосіб концептуалізації життя, 

ґрунтований розумінням недосконалості знань, їхньої незавершеності, ви-

сокої ймовірності помилковості уявлень про живе, спосіб, який ґрунтова-

ний, зрештою, розумінням перервності наших знань, які, виходячи із пев-

них принципів і історії пізнання, не в змозі пояснити ті чи ті нові, раніше 

невідомі феномени виявлення живого. Логіка міркування тут така: ми за-

питуємо, чому це відбувається, і цими запитаннями перериваємо деяку 

знаннєву континуальність. У таких запитаннях, за якими стоять певні дис-

курси знання, ці феномени постають як відхилення від деякого норматив-

ного їх уявлення, власне від деякої норми, заданої попередньою історією 

вивчення, опису та пояснення живого, а відтак їх кваліфікують як щось па-

тологічне, анормальне.

Фуко саме в такому баченні історії наукового пізнання, яке він екстра-

полює на пізнання життя, вбачає заслугу Канґілема, і тому так ретельно 

експлікує концептуальне ядро його поглядів, викладене останнім у праці 

«Нормальне і патологічне». Парадоксальний факт, пише Фуко, — хоча про-

цес утворення наук про життя відбувався через відкриття фізичних і хіміч-

них механізмів, конституювання клітинної і молекулярної хімії, викорис-

тання математичних моделей, але саме розгортання їхнього об’єкта стало 

можливим лише тією мірою, якою знову і знову порушували проблему спе-

цифіки хвороби як деякого порогу, притаманного всім природним істотам. 

Лише запитуючи про хворобу, як і взагалі про патологічні феномени, під-

креслює філософ, пізнання життя змогло знайти принцип свого розгор-

тання: виявилося, що неможливо конституювати науку про живе, не вклю-

чаючи до розгляду такої істотної для її об’єкта можливості, як можливість 

хвороби, смерті, потворності, аномалії, помилки [Фуко, 1993: с. 50].

Власне ці маркери, згідно з Фуко, й задають рамки концептуалізації 

життя, тому й науки про життя вимагають, на його думку, особливого спо-

собу писання їх історії. Самі по собі життя та смерть не можуть бути про-

блемами, скажімо, фізики. Так, генетична мутація, зауважує мислитель, 

посилаючись на А.Львова, будучи летальною чи ні, для фізика є лише за-

міщенням однієї нуклеїнової основи на іншу, а аномалії й помилки його 
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життя є лише моральним чи політичним питанням, але не науковим. Біолог 

же зовсім інакше означає свій досвід пізнання, відтак і життя як об’єкт ви-

вчення. Це об’єкт того самого типу, до якого належить і він сам, свідомий, 

що живе, виявляючи саму природу живого, яке вивчає. Відтак біолог на-

магається зрозуміти, що саме перетворює життя на особливий об’єкт піз-

нання, і тим самим зрозуміти, завдяки чому серед живих істот, і саме через 

те, що вони живі, є істоти, які здатні пізнавати — пізнавати взагалі і, зре-

штою, пізнавати саме життя. Феноменологія запитує «досвід свідомості» 

про вихідний сенс будь-якого акту пізнання. Фуко ставить питання інак-

ше: чи не слід його шукати поруч із самим життям — існуванням живого. І 

це питання він порушує знову ж таки в контексті аналізу дискурсу життя, 

як його подано у Канґілема [Фуко, 1993: с. 51].

Фуко пише, що через пояснення знання про життя і понять, які арти-

кулюють це знання, Канґілем хоче зрозуміти, як стоять справи з поняттям 

про життя — поняттям, яке є однією з форм інформації, що виводять із 

середовища існування, і за допомоги якого це середовище структурують 

знову. Мислитель підкреслює, що утворювати поняття — це й означає 

жити, а не вбивати життя, це означає жити у відносній рухомості, а не на-

магатися зробити життя нерухомим. В обґрунтуванні цієї думки — і це 

вельми примітно — Фуко звертається до теорії інформації: утворювати по-

няття для мільярдів живих істот, які надсилають у навколишнє середовище 

і приймають звідти повідомлення, означає виявляти достатньо специфіч-

ний тип інформації — інформації про інновації, безвідносно до того, як її 

потім оцінюватимуть — як значущу чи ні. Звідси, резюмує філософ, те особ-

ливе значення, яке надає Канґілем тій обставині, що в науках про життя 

старе питання про норму і патологію зустрічається із системою понять, яку 

біологія запозичила з теорії інформації: коду, повідомлення, відправника 

повідомлення тощо. Стає зрозумілим і той поворот, який зробила пробле-

ма специфіки життя, а саме у бік питань, які раніше були надбанням лише 

теорії еволюції, та й то в її розвинених формах. У центрі цих питань стоїть 

проблема помилки, позаяк на фундаментальному рівні життя гра кодуван-

ня і декодування залишає місце випадковості, яка перед тим, як стати, ска-

жімо, хворобою, постає в інформаційній системі як перешкода або «збій». 

Гранично життя — і в цьому його радикальний характер — це щось, здатне 

на помилку, висновує, зрештою, Фуко. У цій фундаментальній можливості 

життя, на його думку, і слід шукати відповідь на питання, чому проблема 

аномалії червоною ниткою проходить через усю біологію. І саме її потрібно 

вважати відповідальною за мутації та індуковані нею еволюційні процеси, 

рівною мірою і за ту дивну і спадкову помилку, через яку життя знайшло 

своє завершення у людині, спинилось на істоті, яка не відчуває себе на сво-

єму місці, істоті, яка приречена на те, щоб блудити і помилятись [Фуко, 

1993: с. 51–52]. Мислитель при цьому підкреслює, виявляючи у такий спо-

сіб специфіку дискурсу життя Канґілема, що помилка є корінь усього, що 



70 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6

Юрій ІЩЕНКО

власне конституює людську думку та її історію. Помилка для Канґілема — 

це повсюдна випадковість, навколо якої накручується вся історія і станов-

лення її всередині людини, і таке розуміння помилки дало йому змогу 

пов’язати знання про біологію з тим способом, на ґрунті якого він пише її 

історію, ніколи не прагнучи, як це робили за часів еволюціонізму, вивести 

одне з іншого. Це поняття дало йому змогу знайти той маркер між життям 

та пізнанням життя, що уможливило відстежити його цінності та норми. 

Філософії сенсу, суб’єкта та досвіду Жорж Канґілем протиставив філосо-

фію помилки і поняття живого як інший спосіб підходу до поняття життя, 

і цим він завдав удару cogito, яке не змогла здолати ні наукова раціональ-

ність, ні своєрідність наук про життя [Фуко, 1993: с. 52–53].

М. Попович зазначав, що передбачення інформаційного виміру при-

родних процесів фактично було здійснене Е. Шрединґером, і вельми симп-

томатично — відбулось це у його праці «Що таке життя? З погляду фізика» 

(1943), хоча саме поняття «інформація» введене було пізніше у прикладних 

дослідженнях К. Шенона, який, виходячи з теоретико-імовірнісних пози-

цій, розв’язував задачу зменшення шумів при передачі сиґналів у технічних 

пристроях. Втім, уперше інформація постала як величина оберненої ентро-

пії, що характеризувала рівень невпорядкованості, саме у Е. Шрединґера. 

Ентропію, взяту з від’ємним знаком, він характеризував як міру впорядкова-

ності, що власне і дає підстави говорити про інформацію як величину, яка 

позитивно характеризує рівень упорядкованості. Фізик висновував, що за-

сіб, за допомоги якого організм підтримує себе на досить високому рівні 

впорядкованості, в дійсності полягає в неперервному залученні впорядко-

ваності із навколишнього середовища [Попович, 1997: с. 25].

Таке розуміння інформації, як і введення самого її поняття, істотним 

чином змінило методологію, мову та етос науки, змінився й сам характер 

наукового дискурсу, в тому числі наукового дискурсу життя. З’являється 

нова мова, власне термінологія опису природних явищ — код, сиґнал, по-

відомлення тощо, до інформації застосовують теорію алгоритмів, а в тео-

ретико-інформаційних термінах викладають квантову механіку та електро-

ди наміку. Складається розуміння, що етичні норми слід не зовні при-

кладати до оцінки результатів дослідження, їх слід рефлексійно (як на-

лежності) задавати коґнітивно-нормативними структурами розгортання 

дис курсу. Нарешті, під впливом розвитку генетики спостерігаємо рух до 

біологічного структуралізму, який разом із математичним і лінґвістичним 

(гуманітарним) структуралізмом, за висловом М. Поповича, виявляє спіль-

не коло проблем, розв’язання яких вбачається у поєднанні ідей структури 

та еволюції [Попович,1997: с. 8]. Проте, на мою думку, тут може йтися не 

лише про те, які можливості на цьому шляху відкриває синергетика, але й 

про специфічно дискурсний підхід до концептуалізації життя в межах біо-

логічного структуралізму, який вносить комунікативний вимір у коґніти-

вістику такої концептуалізації.
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Численні теорії дискурсу загалом можна віднести до двох напрямків: 

по-перше, німецька школа, яка, спираючись на Канта та англо-аме ри-

канські теорії мовленнєвих актів, формулює етичні принципи дискурсу в 

рамках теорії комунікативних дій; по-друге, французька школа дискурс- 

ана лізу, яка поєднує критику раціональності Ніцше і Гайдеґера з постмодер-

ністським тлумаченням неоструктуралізму. З іншого боку, поняття дискур-

су, проникаючи у психологію, етнографію, соціологію, інші со ціально-гу-

манітарні науки, а також теологію, претендує на статус міждисциплінарної 

методологічної програми. Взагалі поняття дискурсу свідчить сьогодні про 

двоєдиний рух до центральної проблеми епістемології — обґрунтування 

знання, що вивершується між думкою-гадкою і логічно вибудуваним тек-

стом і відповідає новій картині світу, яка відмовляється від монотеоретизму 

і наукоцентризму [Касавін, 2006: с. 7].

Слід погодитись із тією думкою, що дискурс починається там, де за-

кінчується визначення (дефініція) певної реальності і порушується питан-

ня про неї. Звідси зрозуміло, що це поняття не тільки епістемологічне, а й 

комунікативне. Констатація невизначеності і вказівка на необхідність 

звести її до мінімуму, пише М. Попович, — це встановлення проблеми (при 

цьому проблема може розпадатися на ряд підпорядкованих питань). 

Питання — це та проблема, розв’язанням якої є певне речення (судження 

тощо, проблему можна тлумачити і як задачу). Відтак дискурс постає як 

«висування тверджень (суджень), які впливають на ймовірність пропо-

нованого розв’язання і вибір послідовності тверджень, які розв’язують 

проблему» [Попович, 1997: с. 73]. Стосунок до головної проблеми темати-

зує дискурс, відповідно, коли запитують (проблематизують), отже й тво-

рять дискурс про щось/когось, відбувається тематизація реальності, а екс-

пектації постають як логічно можливі світи, гіпотетичні розв’язання задачі 

[Попович, 1997: с. 73]. Тематизація тут виходить із (є продовженням) ситу-

ації «здивування», яка означає її сприйняття як ситуації невизначеності, 

тобто ситуації, яка вимагає вибору. І в цій ситуації можна говорити про ін-

формацію внаслідок такого сприйняття певної (мовної чи не мовної події, 

яка зменшує вибір; з цієї точки зору, в коґнітивному вимірі різниця між 

смислом самої події та смислом речення про подію не є істотною [Попович, 

1997: с. 73]).

Звичайно, комунікативний вимір дискурсу говорить про його соціаль-

ну, культурну і моральну завантаженість. Дискурсивна етика Габермаса 

саме з цих позицій ставить завдання опосередкування оцінки нормативної 

правильності практичних суджень на підставі тих смислів, які є передумо-

вою дискурсу. Це рефлексійне поняття дискурсу як частини комунікатив-

ної теорії Габермаса, як ми бачили, відрізняється від його структураліст-

ського формаційного розуміння у Фуко (перервність дискурсу, дискурсивні 

події, дискурсивне поле, формації дискурсу) і націлює на розгляд мовлен-

нєвої реальності під кутом зору мети, мотиву, результату, внаслідок чого 
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виокремлюють коґнітивну, аксіологічну та прагматичну функції дискурсу 

(згідно з М. Поповичем, відповідно, коґнітивну, суґестивну та експресив-

ну). Він повідомляє знання, впливає на емоції, спонукає до дії. Звідси ви-

пливає висновок, який має для комунікативної етики дискурсу парадиг-

мальне значення. Замість використання в оцінці подій деяких абстрактних 

принципів, цінностей і норм, які самі потребують обґрунтування, але по-

сутньо ніколи не можуть бути обґрунтованими остаточно, необхідно вихо-

дити з метанорми розуміння, яку встановлюють у процесі комунікації і яка 

є єдиною ґарантією морального (практичного) ставлення людей одне до 

одного. Останнє виникає як епіфеномен внутрішньої динаміки і певних 

процедур дискурсу, а тому не є зовнішньо примусовим.

Якщо говорити, власне, про науковий дискурс, то його коґнітивний 

аспект реалізується у площині суб’єкт-об’єктного відношення, і тому його 

від початку оцінюють у термінах класичної концепції істини (істинне/хиб-

не), натомість комунікативний аспект, звичайно ж, має суб’єктну інтенцію 

і зреалізовується як спосіб мовленнєвого впливу суб’єктів один на одного, 

а його оцінку здійснюють у термінах прагматичної теорії істини («ефектив-

ності», «дієвості»). Інтерсуб’єктивний (діалогічний) характер наукової діяль-

ності не дає підстав для редукції коґнітивного аспекту наукового дискурсу 

до комунікативного. Структура пізнавального процесу — рух від припу-

щень, певної аксіоматики, гіпотез до їх підтвердження і пояснення на ґрун-

ті фактів, що виходить за межі комунікативної стратегії, хоча й неможливе 

без комунікативного опосередкування.

Зрозуміло, що будь-який науковий дискурс (математичний, фізичний, 

біологічний, соціогуманітарний тощо) передбачає низку передумов, які, як 

було з’ясовано вище, не проговорюють у самому дискурсі, і в своєму соціаль-

ному, культурно-історичному, ідеологічному вимірі мають інтер су б’єк тив-

ний, комунікативний характер, хоча й коґнітивні його елементи також не 

можуть не перетворюватися на предмет обговорення вчених і трансляції їх 

як певних норм і цінностей. Експлікація цих передумов вибудовує інший 

дискурс, який розгортається у сфері чи то епістемології, чи то методології, 

чи то культурології тощо. Проте хоч би з чим стикався цей дискурс, це при-

водить до його розширення, інкорпорації в нього елементів іншого. Так, 

розширення сфери біологічного знання відбувається у спосіб певного кон-

струювання реальності живого, яка має бути шляхом відповідних її ідеалізо-

ваних визначень поняттєво (лексично, термінологічно) вбудована в наяв-

ний дискурс. При цьому епістемологічні побудови передбачають створення 

загальної конструкції, що включає спільні для природознавства (теорії чи то 

«картини» природи) умови можливості теоретичної роботи у межах визна-

них у певній науковій спільноті дискурсів. Звісно, що певний дослідниць-

кий дискурс може бути тільки один (скажімо, арґументації, пояснення, так-

сономічної ідентифікації, інтерпретації тощо) — всі інші підпадають під 

про цедуру розуміння і вбудовуються в дискурс, що розгортається «тут» і «тепер».
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У виявленні дискурсних можливостей концептуалізації життя, на мій 

погляд, заслуговує на увагу позиція І. Касавіна, який пропонує розуміти 

дискурс як незакінчений живий текст, взятий у момент його безпосеред-

ньої включеності в акт комунікації у процесі взаємодії з контекстом. Від 

дискурсу відрізняється власне такий текст, який відчужено від автора про-

сторовими і часовими параметрами. З цього погляду, щоб зрозуміти дискурс 

як незакінчений живий текст, треба поставити питання тому, хто говорить, 

розуміння ж тексту потребує «запитування» контексту, кон текстуалізації 

письма, можливої тільки у процесі соціокультурної реконструкції. У цьому 

розумінні не існує усних текстів, позаяк  доступ до будь-якого тексту мож-

ливий через його об’єктивованого носія, в репрезентації якого ми спирає-

мося на науковий принцип відтворення [Касавин, 2006: c. 13].

Консервація дискурсу перетворює його на текст, який виконує функ-

цію ресурсу наступних дискурсів, а артикуляція тексту є умовою здійснен-

ня дискурсу. Це тлумачення співвідношення понять «текст—дискурс» роз-

криває іншу пару понять — «контекст—смисл» і дає змогу виокремити такий 

важливий для концептуалізації життя тип дискурсу, як «інтерпретативний». 

Це визначення дискурсу відбувається щодо «смислу», власне ситуації розу-

міння у всіх галузях життя — науці, літературі, міжкультурному спілкуванні 

і спілкуванні з природою, окремим випадком якого є біологія. Його функ-

ція полягає у створенні ідеальних конструкцій, що уподібнюють реальність 

до се міотичної системи. Остання ставить реальність у певний стосунок до 

лю дини, набуваючи форми продукування знання зі створення первинних 

текс тів.

Таке тлумачення дискурсу відсилає нас до розуміння первинної симво-

лізації світу під кутом зору прагматики дискурсу і коґнітивних моделей 

культури [Крымский, Парахонский, Мейзерский, 1993: с. 168–182], адже 

семіотичний процес можна розглядати як багатоманітне розгортання дис-

курсних практик, що забезпечує нескінченне генерування сенсу. Якщо на 

цей процес накладаються якісь доповняльні рівні структурної організації, 

які вводять принцип скінченності (а наука загалом і біологія зокрема керу-

ються ним), дискурс перетворюється на текст як цілісну одиницю комуні-

кації [Крымский, Парахонский, Мейзерский, 1993: с. 168]. Ця модель ви-

ходить з міркування, що взаємини людини із світом (відтак і з природою) 

опосередковані культурою, комунікативною посутньо, а отже типи та фор-

ми людської практики (релігію, мистецтво, науку, філософію, буденний 

досвід) можна описати як дискурсивні. Тоді якщо культуру і можна подати 

як «нескінченний текст», то лише у вигляді дискурсу, який, втім, має бути 

у певний спосіб структурованим. Але у цьому випадку виникає питання 

про критерії структурованості цього нескінченного дискурсу як ко-екс тен-

сивного культурі, кожну структуру якої можна характеризувати як локаль-

ний варіант реалізації дискурсу [Крымский, Парахонский, Мей зер ский, 

1993: c. 168]. Виникає питання — чи зможе встановлення цих критеріїв 
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структурованості нескінченного дискурсу культури ко-структурувати (пе-

рервати нескінченний дискурс) взаємин людини з природою? Чи можемо 

ми читати «книгу природи» так само, як читаємо «книгу» культури, тобто 

уявляти її як «конечний текст», структурований нескінченним дискурсом?

Питання можуть здатись некоректними, втім, історія пізнання і чис-

ленні філософські системи свідчать принаймні про намагання мислити 

(проговорювати) це саме у такий спосіб. І «книга природи» тут явно може 

виходити за межі метафори. Непряме підтвердження цього дає традиційна 

(Локова) теорія пізнання (С. Кримський), що своєю підставою має ту сфе-

ру людської практики, яка будована на взаємодії людського ока та навко-

лишнього середовища. Зокрема, тут відкривається широка перспектива 

досліджень форм взаємодії структур зорового сприйняття з мовою, втім, і 

сам зір також можна тлумачити як мову. Скажімо, про це писав Дж. Берклі, 

вважаючи, що «зір є мовою творця природи» (реплікою на таке розуміння 

можна вважати думку Лавуазьє, який, вивчаючи будову ока, вигукнув: 

«Яким поганим оптиком був Господь Бог!»). Для Берклі це не було мета-

форою. Аналізуючи здатності людини до відчуття і зору, філософ доходить 

висновку, що протяжність, форми й рухи, що їх сприймає зір, посутньо від-

різняються від ідей відчуттів, позначуваних тими самими іменами. Отже, 

йдеться про різні речі, які, втім, ототожнені нашою уявою. Але якщо між 

ними не існує нічого спільного, то для чого давати їм спільні імена? Для 

цього ми маємо стільки ж підстав, як і у випадку, коли доводять тотожність 

квадрата як фіґури та слова із семи літер, які його позначають. Тому можна 

твердити, що видимі форми — ніщо інше, як знаки тактильних форм від-

чуттів. Мова природи одна для всіх людей, і тому видимі форми названі 

тими самими іменами, що й дані нам у відчуттях [Беркли, 1978: с. 143].

Якщо ж у цьому контексті звернутись до екологічної моделі зорового 

сприйняття Дж. Ґібсона, то можна погодитись і з тим твердженням, що зір 

побудовано так, щоб фіксувати у навколишньому світі насамперед усе те, 

що найбільш значуще для організму. Фактично те, що ми бачимо у світі, — 

це ті можливості, які навколишнє середовище нам надає. Світ сприймають 

як сукупність значень або як множину значимих для організму об’єктів, 

можливості яких йому відомі і які він враховує у своїй поведінці [Гибсон, 

1988: с. 191]. Отже, можна припустити, що ми бачимо ті чи ті речі не лише 

тому, що вони впливають на наші органи почуттів, але й тому, що так вла-

штовано наш зір. Проте тут можна поставити питання, чи не є це класич-

ним (у цьому випадку беркліанським) уявленням про зорове сприйняття 

(«існувати — бути сприйманим»), або, як писав М. Попович, чи несе якась дія 

(тут — сприйняття) інформацію для природного (живого) об’єкта, чи це — 

інформація для нас, дослідників? Що стосується енергетичних взаємодій 

(мови фізики, хімії), то тут, дійсно, сумнівів не виникає, адже енергією об-

мінюються природні об’єкти, а що стосується значень, то… все залежить від 

дискурсу інтерпретацій і розуміння самого інтерпретаційного дискурсу.
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Концептуалізація життя: дискурсивний підхід

Таке розгортання думки, на мій погляд, все ж не знімає питання, яке 

ставить В. Налімов: чи не вивчає біолог лише семіотичні прояви життя, не 

намагаючись проникнути в її семантику? З іншого боку, що нового отрима-

ла біологія від того, що частина її уявлень була переформульована в термі-

нах теорії інформації [Налимов, s.a.]. Синергетика також виявляє свої межі 

у поясненні живого й передусім не знімає питання про співвідношення 

структури та еволюції, проте як і інші подібні «самоорганізуючі» підходи, 

будовані як інтерпретативні дискурси. Адже, як слушно підкреслює М. По-

пович, потрібно розрізнювати інтерпретацію як підтвердження істини (про-

цедури, поширеної у природознавстві) та інтерпретацію як переосмислення 

(процедуру, яка конституювалася у полі соціогуманітарного знання). Перша 

розгортається здебільшого як аналітична діяльність, яка спирається на опе-

рування об’єктами та їхніми властивостями, друга — як синтетична, що спи-

рається на оперування частиною та цілим [Попович, 1997: с. 190]. Здійс-

нюючи сильні експлікації з цих міркувань М. Поповича, я сказав би, що 

«синергетичний аналіз» прагне відобразити відношення «частина—ціле» у 

відношенні «властивість—об’єкт», субстанціалізуючи у такий спосіб функ-

ції інтерпретативного дискурсу, і у багатьох випадках лише термінологічно 

подвоюючи мову пояснення конкретних наукових дисциплін.

Та хоч би які методологічні колізії розгортались у синергетичній 

площині тлумачення природних процесів живого, важливо підкреслити, 

що успіхи біології, як, власне, і всієї європейської науки (універсально-

поняттєвого способу кодування знання, згідно з М. Петровим), значною 

мірою мають мовний характер, позаяк було знайдено символічну мову 

вираження компактних («теоретично ущільнених») уявлень про живе. З 

цього погляду еволюційна теорія Дарвіна — це спроба компактно подати 

уявлення про живе мовою логіки «спроб-помилок» (К. Попер), де зміни, 

мутації розуміють як випадковості (помилки розвитку), а саму випадко-

вість тлумачать як «некоректний вираз» і «визнання нашого незнання 

причини кожного окремого випадку змінності» (Дарвін). Але після тео-

рії Дарвіна аж до другої половини ХХ сторіччя у біології не народжува-

лись подібні компактні теоретичні побудови, що мали б таку поясню-

вальну силу, як, скажімо, записи співвідношень у теоретичній фізиці. 

Втім, біологія тут своєрідно помстилась іншим теоретичним узагальнен-

ням, відкривши в своєму логіко-методологічному апараті величезний 

пояснювальний потенціал мови, який, на мою думку, виводить методо-

логічну рефлексію науки за межі традиційної опозиції «пояснення-

розуміння». В. Налімов з цього приводу пише: «Уявлення про біологіч-

ний код, найбільше відкриття в біології останнього часу, — це, власне, 

розшифровка самої мови, але зовсім не того, як щось нове пишуть цією 

мовою. Успіх тут якраз і зумовлений тим, що в біології вдалось виявити 

близьку нашому інтелектові структуру — мову — і зайнятись її формаль-

ним аналізом» [Налимов, s.a.].
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Проте епістемологічний аналіз поняття «дискурс» виходить за межі 

мови, уточнюючи водночас наші уявлення про пізнання як про діяльність 

з мовою. Дискурс — це вітальне знання, що знаходиться у безпосередній 

взаємодії з його творцем і водночас з умовами пізнання (предметними, со-

ціальними, культурними). Можна погодитись з І. Касавіним, що вивчення 

дискурсу в різних галузях знання та діяльності дає змогу набагато повніше 

схарактеризувати ці типи знання з погляду їх креативності і живого функ-

ціювання в культурі. Цілком слушними, на мій погляд, є і вказівка на дві 

тенденції, які філософ виокремлює слідом за В. Мароші (вони можуть як 

зійтись, так і розійтись): перша — досліджувати дискурс як будь-яку мов-

леннєву (комунікативну) практику, включаючи до неї і невербальні одини-

ці (жест, міміку, рух тіла), друга — обмежити сферу дискурсу «дискурсив-

ним» (логіко-формалізованим, поняттєвим, термінологічним) [Касавин, 

2006: с. 7].
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ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА

Замість вступу
Нещодавно на сторінках академічного часопису 

«Фі лософська думка» (у 4-му числі за 2014 рік) 

було опубліковано матеріали круглого столу, при-

свяченого проблемам філософської освіти в Ук-

раї ні. Моє бачення шляхів розв’язання проблем 

філософської освіти відрізняється від запропоно-

ваних. На мою думку, криза філософської освіти, і 

не лише в Україні, пов’язана з кризою самої філо-

софії. На певно, моя позиція дещо радикальна, але 

доки ми, викладачі філософії, кандидати і доктори 

філософських наук, не зрозуміємо, навіщо взагалі 

є філософія і яким є її призначення, нічого не змі-

ниться.

Якщо запитати кандидатів та докторів філо-

софських наук, що таке філософія, то виявиться, 

що вони не можуть ґрунтовно відповісти на це пи-

тання. І дуже часто їхні відповіді є поверховими, 

механічними і завченими. Тому Ж. Дельоз і Ф. Ґват-

тарі слушно відзначають: «Це таке питання, яке 

ставлять, приховуючи хвилювання… Надто хотіло-

ся займатися філософією, а про те, що ж це таке, 

запитували себе вкрай рідко; вкрай рідко запиту-

вали себе: а що ж це за така річ, якою я займався 

все життя?» [Deleuze, Guattari, 2005: p. 7].

Отож, я би хотів запитати, чи можемо ми, 

викладачі філософії, викладати філософію, не 

розуміючи те, чим і для чого є філософія? На-

ведені нижче міркування є спробою прояснити 

це питання.
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Філософія як розуміння: чого саме?
Філософія може дати все і нічого. Все — коли є розу-

міння (чого саме — буде з’ясовано нижче), нічого — коли його немає. Ро зу-

міння — це нелегка справа. Здебільшого не розуміють, навіщо є філософія, 

тому нічого від неї й не отримують. Щоб якось компенсувати це ніщо філо-

софії, створюють кафедри філософії, які імітують розуміння. Розуміння — 

це основа філософії; без нього філософія стає ремеслом, спеціальною наукою 

із науковими ступенями та вченими званнями. Присвоюють наукові ступені 

та вчені звання за нерозуміння того, що таке філософія. Нерозуміння поро-

джує легковажне ставлення до філософії. Ця легковажність перетворюється 

на зневагу. Філософію підміняють філософською освітою, за яку отримують 

дипломи, атестати тощо. Вважають, що ми чогось досягаємо у філософії, 

якщо ми стаємо докторами чи кандидатами філософських наук, коли у нас 

є вчене звання доцента чи професора. Але у більшості випадків це не так.

Все, що може дати філософія, — це розуміння буття, більше нічого. Все 

інше — від лукавого. Тому кафедри філософії треба було б називати кафед-

рами розуміння буття, або кафедрами онтології. Онтологія — це і є розумін-

ня буття. З неї починалася філософія — із розуміння архе (початку), яке 

присутнє у всьому сущому (зверніть увагу: не з пошуків початку, а з його 

розуміння). Слід завжди пам’ятати, із чого розпочинається філософія, тоді 

ми не збочимо на манівці у своїй викладацькій та науковій діяльності.

Поділ філософії на «спеціальні філософські науки» лише зашкодив їй, 

бо перетворив її на «науку», яка не потрібна, бо нічого не дає. Звісно, що 

філософія нічого не дає, якщо вона не спрямована на її власний предмет 

— буття; нічого не дає, адже не є розумінням буття; вона промахується 

щодо свого власного предмета, стаючи непотрібною. Філософія як нерозу-

міння буття ще жевріє в університетах як необхідна дисципліна для студен-

тів та аспірантів; вона ще жевріє на філософських факультетах, але стає 

тягарем як для викладачів філософії, так і для студентів, аспірантів. Тому 

від неї хочуть звільнитися як від непотрібної і зайвої дисципліни; чим 

швидше позбутися і забути, наче жахливий сон. Але філософія і надалі є в 

університетах, бо до неї вже звикли як до другорядної дисципліни, яка ні-

чого не дає (вона немовби є, але її немовби й немає). За інерцією створю-

ють спеціальні філософські курси на кшталт «Філософія науки і техніки», 

«Філософія наукового відкриття», «Філософія Канта», «Філософія емпі-

ризму і раціоналізму» тощо, щоб вона приносила хоч якусь користь, а саме: 

поширювала інформацію, поглиблювала ерудицію тощо. Але все це не 

властиво філософії. Вона не повинна нікого інформувати, вона не повинна 

по глиблювати чиюсь ерудицію і не повинна прищеплювати навички «кри-

тичного мислення». Філософія, яка існує у вигляді кандидатських і доктор-

ських робіт, у вигляді «монографій під докторську», у вигляді «статей у фа-

хових часописах», є лише паразитуванням на ідеях тих філософів, які так 

чи так зберігали людину відкритою перед відкритим буттям. Цю відкри-
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тість буття та його розуміння вони передали на письмі. Але письмо — вто-

ринне стосовно розуміння незумовленого початку. Досліджуючи праці фі-

лософів, ми стаємо заручниками написаного ними, бо покладаємося на 

пам’ять: що казав той чи той філософ, як ми можемо витлумачити його 

слова. А це тлумачення дуже часто є кривотлумаченням, бо нам бракує та-

кої оптики розуму, за якої розум розуміє незумовлений початок. Тому дуже 

часто кандидатські і докторські дослідження, «монографії під докторську», 

«фахові статті» є такими кривотлумаченнями великих філософів, бо пи-

шуть їх без досвіду розуміння буття.

Що таке філософія: відповідь Платона
Філософія не може бути масовою, натомість філо-

софська освіта — масова. Ще Платон казав, що «натовп не може бути філо-

софом». Адже не всі можуть розуміти буття. Треба мати своєрідну вдачу, 

налаштованість розуму, щоб розуміти буття. Але що таке буття? Платон від-

повідає на це питання так: «Душа простує від hypothesis до незумовленого 

початку (έπ΄άρχήν άνυπόθετον), вона вже не послуговується образами, а лише 

самими ідеями (Ёιδεσι), створюючи за їхньої допомоги шлях (τήν μέθοδον 
ποιουμένη)» (Держава, 510B) [Платон, 2000: с. 206–207]. Очевидно, що ідеї 

торують шлях до незумовленого початку, який і є буттям. Який треба мати 

розум, щоб дійти до розуміння незумовленого початку? Діалектичний ро-

зум, тобто розум, який сходить від припущень до ідей, а від них до незумов-

леного початку (буття): «Тож зрозумій… що наш розум сам осягає за допо-

моги діалектичної сили» (Держава, 511B) [Платон, 2000: с. 207]. Шлях до 

незумовленого початку, тобто буття, вимощений ідеями. Ідеї є вказівника-

ми до нього і розум, діалектичний розум, орієнтується за ними, щоб не збо-

чити на манівці — суто чуттєво-розсудкове сприйняття світу.

Сьогодні завдання (максимум) для філософії — розуміння незумовле-

ного початку — вважають примарним і недосяжним. Але чому? Чому сьо-

годні в університетах перед філософією не ставлять завдання розуміти не-

зумовлений початок? І тут ми стикаємося з антропологічною проблемою, а 

саме: проблемою зору сучасної людини і того, як вона дивиться на влас-

ний життєвий світ. Треба мати певну оптику, певну налаштованість (зору) 

розуму, щоб побачити відкритість незумовленого початку в сущому, тобто 

в тому безпосередньому, що постає перед розумом (зором Розуму). Ця від-

критість незумовленого початку в сущому, яке безпосередньо дане нам у 

нашому життєсвіті, дивує, якщо людина має відповідний зір, який бачить 

диво у відкритості незумовленого початку в сущому. Тому здивування, як 

вважають Платон та Аристотель, є початком філософії (ми б додали: ан-

тропологічним початком, адже йдеться про здатність людини дивуватися, 

натомість розуміння буття є онтологічним початком філософії).

Через здивування перед відкритістю незумовленого початку буття стає 

частиною людського досвіду, з якого виникає філософія. І це здивування 



80 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6

Ігор КАРІВЕЦЬ

треба постійно підтримувати, аби завжди перебувати відкритим перед не-

зумовленим початком; це закривається людина, яка втрачає здатність ди-

вуватися і зором розуму розуміти незумовлений початок, а незумовлений 

початок завжди залишається відкритим в сущому. Отже, філософія відкри-

ває людину до відкритого в сущому незумовленого початку. Так антрополо-

гія стає онто-антропологією. Без такого досвіду буття людина є закритою, 

замкнутою на своєму життєвому світі, який стає буденним світом, в якому 

не відбувається подія відкриття людини себе перед відкритим незумовле-

ним початком. У світі, в якому людина відкривається перед відкритим не-

зумовленим початком, сакральне є повсюдним.

Філософія, філософська освіта і світогляд
Із сказаного вище випливає, що філософія і філо-

софська освіта — це різні речі. Філософська освіта має багато спільного з 

іншими різновидами освіти: технічною, художньою, історичною, матема-

тичною тощо. Тобто, як і інші різновиди освіти, філософська освіта має на 

меті інформувати, прищеплювати навички, поглиблювати ерудицію, щоб 

сформувати спеціалістів, які будуть обізнані у своїй сфері знання. Але на-

вчити філософії неможливо. Про це казав І. Кант, хоча сам він не вважав, 

що філософія — це розуміння незумовленого початку, буття [Кант, 2000: 

с. 473]. Можна навчитися філософувати, тобто розмірковувати про світо-

глядні питання: хто я, що мені робити, на що мені сподіватися тощо. І тут є 

ще одна небезпека для філософії, яка полягає у тому, що її вважають «тео-

ретичною формою світогляду»: «… філософія — це теоретична форма сві-

тогляду, спрямована на критичне дослідження світоглядних проблем з ме-

тою підвищення рівня вірогідності та надійності таких розв’язань» 

[Петрушенко, 2011: с. 21]. Чи, справді, філософія розв’язала хоч одне так 

зване «світоглядне питання»? Чи справді філософія «підвищила рівень ві-

рогідності» наших світоглядів? Ні, вона не може розв’язати їх і вона не 

може надати «вірогідність» нашим світоглядам, бо це не її завдання. Якщо 

є розуміння буття, тобто якщо є справжня філософія, то всі так звані світо-

глядні питання і проблеми зникають; вони виникають тому, що відсутнє 

розуміння буття, відсутня філософія як така.

Зведення філософії до світогляду, навіть теоретичного, нівелює її при-

значення: дати розуміння буття. Світогляд, хоч би яким він був, все ж таки 

є вторинним утворенням. Дуже часто його формують нерозумні чинники, 

стихійно; він може формуватися під впливом певної «філософії», напри-

клад, Платона, Канта тощо, тоді такий світогляд називають платонізмом, 

кантіанством тощо. Але ні платонізм, ні кантіанство самі по собі не можуть 

спрямувати людину до буття. Бо філософія як розуміння буття потребує 

живого розуму тут і тепер, потребує здивування, а платонізм і кантіанство є 

застиглими світоглядами, певними світоглядними конструкціями. Інша 

справа, якщо ми читатимемо ориґінальні праці філософів-онтологів, філо-
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софів буття, знаходячи в них поживу для розуму, яка надає йому поштовху 

у напрямку буття.

Філософія як розуміння буття — це стан філософії, який їй потрібно 

повернути. Як можна повернути їй цей стан, як повернути розуміння буття 

у філософію, тобто як повернути їй власний початок? Чи не утопічно це 

звучить? Звісно, що це звучить утопічно за часів інформаційного буму та 

поділу філософії на філософські науки. Але потрібно щось робити, аби змі-

нити статус філософії, яка перебуває у занедбаному стані, бо занедбаним 

залишається наше розуміння буття, яке є фактично його нерозумінням. І 

ми відмахуємося від буття як від чогось недосяжного і примарного, нато-

мість для нас стають важливішими всілякі вчені звання і наукові ступені, 

престиж і кар’єрне зростання. І нам зовсім за це не соромно, бо ми не усві-

домлюємо того, що ці ступені і звання є відзнаками нашого нерозуміння 

призначення філософії.

Висновки
Для відродження філософії необхідно культивувати 

її поза інституціями філософської освіти, поза кафедрами філософії і філо-

софськими факультетами, які бюрократизовані та комерціалізовані, які об-

тяжені нерозумінням призначення філософії і які дають лише філософську 

освіту. Це означає, що формалізувати філософське мислення не можна; 

його стихія — це неформальні зібрання небайдужих людей, які намагаються 

мислити у напрямку буття, це діяльність неформальних філософських гурт-

ків, дебатів тощо. Наступне, що необхідно для відродження філософії: чи-

тання ориґінальних творів філософів-онтологів та їх переклад українською 

мовою, щоб вони стимулювали наше мислення у напрямку буття — незу-

мовленого початку; це означає, у свою чергу, співмислити з ними, щоб від-

кривати ідеї, які нас орієнтуватимуть на нелегкому шляху до буття і допо-

магатимуть його розуміти. І, нарешті, можливо, найголовніше — відкрити в 

собі здатність дивуватися, щоб дивитися і бачити диво в сущому, яке знахо-

диться перед нами.
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ТОМАСА ФРИДМАНА

Анатолій 
Астаф’єв

2005 року американський журналіст Томас Л. Фрид-

ман публікує книгу «Світ плаский!» («The World Is 

Flat»), присвячену впливові інноваційних техно-

логій на повсякденне життя людини, змі ну соціаль-

ної динаміки, поведінки, порядку, зміну уявлень 

про навколишній світ та актуальні процеси. Ре во-

лю цій ність цієї книги полягала в тому, що автор під 

однією обкладинкою в доступній формі показав, 

які докорінні трансформації від буваються на на-

ших очах і як вони кардинально пере фор ма товують 

звички, спосіб мислення та діяль ність. Ця книга 

стала не лише бестселером, а й потрапила в орбіту 

низки наукових студій, при свячених ґлобальним 

процесам, ґлобальній куль турі, ґло баль ній соціаль-

ній динаміці. Ім’я Т. Фридмана почали згадувати 

на рівні з іменами Е. Тофлера, Д. Бела, З. Баумана, 

С. Леша, М. Мак-Люена, У. Бека, К. Гейлз та ін-

ших сучасних дослідників і теоретиків постінду-

стріального пост ін фор ма цій ного суспільства.

Міркуючи над прискореними науковими, тех-

нічними, культурними інноваціями, він іноді жар-

тома проводить паралелі з історичними подіями 

планетарного значення. У своїй передмові «Поки 

я спав» до третього видання «Світ плаский!» він 

починає з цитування щоденника Христофора Ко-

лумба про його подорож 1492 року, де мореплавець 

обґрунтовує перспективність невідомого на той час 

«західного шляху». Т. Фридман іронічно зазначає, 
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що також вирушив до Індії, але «східним шляхом» — купив квиток бізнес-

класу на літак Lufthansa із Франкфурта. Він вирушав до Індії з твердим пере-

конанням, що земля є круглою, однак те, з чим зіткнувся, сильно похитну-

ло його переконання. Колумб плив до Індії, а випадково натрапив на 

Америку.  Фридман на власному досвіді потрапив у пастку до подібної «ло-

гіки»: «Я дійсно знайшов Індію, але міг би прийняти багатьох людей, котрих 

тут здибав, за американців» [Фрідман, 2008: с. 3]. На його думку, сучасні 

індійці взяли на озброєння всі інновації Заходу і навіть деякі з них розви-

нули так, що опинилися в аванґарді інноваційного розвитку світу.

Працюючи в медіа, зокрема висвітлюючи питання інноваційного роз-

витку, Т. Фридман, спираючись на власний досвід, спостереження та ре-

дакційні відрядження в різні куточки світу, дійшов висновку, що людство 

вступило в нову фазу ґлобальних процесів, яку часто називають інновацій-

ною ґлобалізацією, або ж ґлобалізацією 3.0. Його позиція цікава ідеєю до-

корінної зміни горизонту бачення та уявлення. Фридман доводить, що че-

рез низку науково-технічних та інших нововведень теперішній ґлобальний, 

інформаційно-цифровий світ насправді не круглий, а плаский, адже ґлоба-

лізація 3.0. «скорочує світ із маленького розміру до крихітного і водночас 

вирівнює поле» [Фрідман, 2008: с. 9]. На його думку, цей висновок настіль-

ки ж фундаментальний, як і винайдення свого часу друкарського верстата 

Ґутенберґом чи поява національної держави, що також започаткували епо-

хальні зміни в структурі суспільств і звичках людей. 

Т. Фридман стверджує, якщо «рушієм ґлобалізації 1.0 були країни, а 

ґлобалізації 2.0. — компанії, то рушієм ґлобалізації 3.0, який надає їй уні-

кального характеру, є нововідкрита здатність індивідів співпрацювати і 

змагатися ґлобально» [Фрідман, 2008: с. 9]. З точки зору культурологічного 

дискурсу, це також є характеристикою ґлобальної культури, теперішнього 

стану її рушіїв та їх можливостей не лише у креативній, а й у соціальній та 

політичній дії. Наслідок цих процесів такий: «ієрархічні структури зазна-

ють тиску знизу або самі перетворюються з вертикальних структур на гори-

зонтальні й відкриті для співробітництва» [Фрідман, 2008, с. 48].

На думку Т. Фридмана, щоразу, «коли цивілізація переживала значну 

технологічну революцію, увесь світ зазнавав глибоких і нереґульованих 

змін. Проте сплощення світу якісно відрізняється від великих змін поперед-

ніх часів: а саме швидкістю й тотальністю, з якою воно відбувається… 

Процес сплощення світу відбувається з космічною швидкістю і прямо чи 

опосередковано зачіпає набагато більше людей світу одночасно. Чим швид-

шим і ширшим є цей наступ нової ери, тим імовірнішим постає розрив, 

якого не буде під час організованого переходу влади від попередніх пере-

можців до нових [Фрідман, 2008: с. 49]. Слушним є вислів письменника 

М. Кундери, що та «єдність людства», яку спричинила ґлобалізація, означає 

передусім, що «ніхто нікуди не може втекти» (цит. за: [Бауман, 2013: с. 14]). 

Багато в чому погляди Т. Фридмана близькі до розуміння ґлобаліза ції 
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соціологом Р. Робертсоном, який вважав її подвійним процесом — «стис-

ненням світу та інтенсифікованим усвідомленням світу як цілого» [Ro-

bertson, 1992: p. 8].

За таких умов досить проблематичним завданням є окреслення культу-

ри як певного соціального процесу. Слушною є думка, що «опис соціального 

світу полягає у виявленні множини явищ та їх топологічному розподілі, тоб-

то структуруванні як соціальних відносин між ними. Кожний соціальний 

топос пов’язаний з певним соціальним порядком» [Фадєєв, 2012: с. 91]. 

Ключовою рисою карколомних змін, як зазначалося, стало руйнуван-

ня ієрархічних моделей організації та управління. Наприклад, особливо 

помітним це стало у виробничій та трудовій діяльності: універсальна до-

ступність персональних комп’ютерів, упровадження локальних ком п’ю-

терних мереж (LAN) та швидкі зміни у продукції та процесах почали швид-

ко розмивати стару ієрархічну структуру. Через появу швидкого й легкого 

доступу до інформації деякі рівні управління стали зайвими й надто гро-

міздкими… Формування мереж, як усередині, так і у сфері зовнішніх зв’яз-

ків фірми, стало надзвичайно важливою характеристикою нової організації 

[Фримен, 2008: с. 402].

Важливо відзначити, що за таких умов істотно змінюється горизонт ба-

чення та уявлення у культурі. Якщо під цим розуміти цікавість до «іншого» 

соціокультурного поля чи ідентичності, то у «сплощеному» світі їх як не-

пізнаних чи невідомих уже не існує, оскільки вони вже перебувають в орбіті 

зору як можливі та наявні. Саме цим актуальна культура й культурні прак-

тики істотно відрізняються від модерних, позаяк модерні перебували у 

процесі вирівнювання світу — це своєрідне проникнення в інші невідомі ра-

ніше простори. Відтак, «вирівнюванню» була властива певною мірою й 

безмежність: чітке усвідомлення, що горизонтом є непізнані світи. Це мож-

на проілюструвати на прикладі ідеологій: зокрема, ідеологія комунізму за 

К. Марксом передбачала настання такого майбутнього, яке уявляли міс-

тично, без контурів, абстрактно та навіть тотально — як велике безпреце-

дентне звершення. Хоч як би це парадоксально виглядало, але ґлобальний 

капіталізм усупереч комуністичній ідеології якраз і досяг цієї «історичної» 

мети — він ґлобалізував усі країни та спільноти, перетворивши їх у складні, 

багаторівневі мережі з низкою видимих і невидимих процесів. У різних на-

укових напрямках, де беруть до уваги простір людини чи соціуму, «актуаль-

ними стали уявлення про межі, які людству необхідно брати до уваги у сво-

їй діяльності» [Кононов, 2004: с. 58].

Фізик М. Кайку вважає, що опанування енергії різко змінило можли-

вості людини й тим самим безповоротно змінило суспільства, а в результаті 

відкриття ядерної сили обсяг енергії, доступний лише одній людині, зріс у 

мільйон разів. Він стверджує, що аналіз енергетичних потреб людства в іс-

торичній перспективі яскраво свідчить про те, що лише впродовж 0,01% 

часу нашого існування ми мали у своєму розпорядженні більшу енергію, 
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ніж тварини, і лише за декілька сторіч ми змогли отримувати величезні об-

сяги енергії [Кайку, 2005: с. 361]. Фактично, на історію людства можна по-

глянути, як на такий собі тривалий летаргічний сон енергії, яку лише нещо-

давно було звільнено з пітьми людського «незнання». Схоже можна сказати 

і про культурне виробництво та інформаційні процеси. Наприклад, ще до 

Інтернету — під впливом телебачення, одночасний колективний досвід пе-

ретворився на одночасний індивідуальний досвід [Фримен, 2008: с. 415]. 

Ф. Джеймісон (якщо застосовувати його погляди як паралель до думок 

Т. Фридмана, а відтак усвідомлювати умовність чи «технічність» такого по-

рівняння) фридмановий процес «ґлобалізація 2.0 — ґлобалізація 3.0» лако-

нічно називає пізнім капіталізмом, основними характеристиками якого є 

новий міжнародний поділ праці, запаморочлива динаміка у сфері міжна-

родних банківських операцій та фондових бірж (з огляду на величезний 

борг другого і третього світу), нові форми взаємозв’язку медіа і бізнесу (зо-

крема такі системи транспортування, як контейнерне перевезення), ком-

п’ютери та автоматизація, перенесення виробництва у розвинені частини 

третього світу, а також усі звичні соціальні наслідки, разом із кризою тра-

диційної праці, появою япі та джентрифікацією у ґлобальному масштабі 

[Джеймісон,2008: с. 18].

Природно, що наявність низки настільки різних за характером проце-

сів навряд чи робить правомірним застосування до них сталих підходів, 

якщо вони взагалі тепер можливі. Ю. Павленко, вбачаючи в ґлобалізації 

спроби формування з людства єдиної структурно-функціональної систе-

ми, — коли різні елементи, блоки, субсистеми працюватимуть на забезпе-

чення одне одного, — зауважує, що поряд із такими процесами кидається у 

вічі нерівноправність низки компонентів, а також розрив між її провідною 

ланкою — Заходом, групою найрозвинутіших країн, що вийшли на рівень 

інформаційного суспільства, і рештою людства, що разюче відстає від сві-

тових лідерів  [Цивилизационные модели, 2002: с. 572].

У контексті узагальнень до таких видозмін Т. Фридман, фактично, по-

вторює висновки низки теоретиків ґлобалізації та ґлокалізації, — що ма-

ленькі групи чи локальні феномени можуть діяти на ґлобальному рівні. Він 

це називає платформою плаского світу, яка є продуктом поєднання персо-

нального комп’ютера (який раптово надав кожній особі змогу стати авто-

ром його/її власного контенту в цифровій формі) зі становленням про-

грамного забезпечення з управління робочими потоками (що дало змогу 

цим особам з усього світу спільно працювати над одним цифровим контен-

том звідусіль, незважаючи на відстань між ними).

Окрім того, ґлобалізація 3.0 відрізняється від попередніх і географічно. 

Розбіжність полягає в тому, що імпульс ґлобалізації 1.0. та 2.0 походив переваж-

но від європейців та американців. Це був загалом «окцидентальний» імпульс, 

який із початком ХХ століття полюбляли називати вестернізацією. А за ґло-

балізації 3.0 мешканці усього світу можуть бути її творцями та учасниками.
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Такі процеси аналітики називають «інноваційною ґлобалізацією», яка 

фактично витіснила стару модель, коли транснаціональні компанії забез-

печували всі ланки та етапи циклу виробництва продукту з власних ресур-

сів. Мегакорпорації та великі компанії перенесли виробництво в реґіони з 

перехідним рівнем розвитку, а задля розв’язання стратегічних дослідниць-

ких чи інноваційних завдань залучають фахівців із країн-лідерів техноло-

гічних перегонів. Запровадивши нові моделі підприємств та їх управління, 

вони створили фактично гнучке виробництво, розфокусоване територіаль-

но за ресурсами та капіталами.

З багатьма позиціями Фридмана можна суттєво сперечатися. Ос нов-

ними чинниками сплощення світу він називає такі явища, події та проце-

си, що пришвидшили інтеґрацію та автоматизм у виробленні певної «одно-

типності» теперішнього світу, точніше можливості в ньому діяти, незалежно 

від географічних чи інших перепон. Серед ключових чинників, на його 

думку, необхідно виокремити: падіння Берлінського муру (09.11.1989), за-

гальнодоступність всесвітньої мережі (09.09.1995), управління робочими 

потоками, вивантаження, стандартизація, інфо-порядкування. 

Якщо падіння Берлінського муру стало фундаментальним рушієм щодо 

зближення раніше ізольованих (через Холодну війну) одна від одної частин 

світу і проклало місток для нового способу «спільного мислення про пла-

нету», то загальнодоступний Інтернет не лише посилив цей тренд, а й ске-

рував енергію мільйонів людей на творення нових моделей своєї соціаліза-

ції, проте загалом як єдиної (планетарної) системи взаємодії — Інтернету 

як мережі мереж. Фридман слушно зауважує, що модем, електронний лист 

стали здатними блискавично швидко прокладати собі шлях через тропічні 

джунглі чи сніги Антарктиди, про що домодерна людина навіть не могла 

мріяти. Раніше роз’єднані форпости інформації, які один щодо одного пе-

ребували в режимі «незнання», тепер отримали можливість бути однакови-

ми «точками» на рельєфі інформаційної географії. 

Революція в розподілі робочих потоків виглядає таким чином: після па-

діння політичних мурів, після того, як ПК, модем та світова мережа зв’язали 

раніше ізольованих один від одного людей, виникли нові форми взаємодії, 

зокрема і трудових відносин. Інтернет як джерело інформації уже був не на-

стільки актуальним, як на первинному етапі. Його «територія» стала плац-

дармом для приватних ініціатив, малого й великого бізнесу, транскордон-

них обмінів, тобто мережу інтеґровано в ті чи інші виробничі чи трудові 

цикли. 

Цікавий момент, що це здійснює значний вплив на соціалізацію люди-

ни: її попередні «ізоляціоністські» стадії тепер дедалі більше поступаються 

перед «міжнародними», «транснаціональними», що потребує вироблення 

відповідної мови, стандартів і правил спілкування та розпізнавання. 

Це істотно позначається й на людській праці. У «Капіталі» К. Маркс 

стверджує, що людська праця є використанням простої робочої сили, якою 
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в середньому володіє тілесний організм кожної пересічної людини, що не 

вирізняється особливим розвитком. Проста пересічна праця, хоча й має різ-

ний характер в різних країнах і в різні культурні епохи, попри те для кож-

ного визначеного суспільства є певною даністю. Відповідно, складна праця 

означає лише переведену у ранґ чи, радше, помножену просту працю, таким 

чином, що менша кількість складної праці дорівнює великій кількості 

прос тої. К. Маркс робить принципове «ґлобалізаційне» зауваження, що 

таке зведення складної праці до простої здійснюється перманентно. Товар 

може бути продуктом найскладнішої праці, однак його вартість робить 

його рівним продуктові простої праці й сама являє собою лише певну кіль-

кість простої праці [Маркс, 1960: с. 53].

Однак автоматизація виробництва зробила так звану просту працю до-

рожчою, ніж складна, а також часовитратною, енерговитратною, ресурсо-

витратною. Це призвело до здешевлення простої праці й навіть її відчужен-

ня, іншими словами, вона втратила навіть свою інституційність як основу 

стабільного та безперервного розвитку. Натомість складна праця, усклад-

нюючись, модифікуючись, також перетворилася в низку рівнів із різними 

ієрархічними структурами.

Саме це, на думку Т. Фридмана, призвело до введення стандартизації за-

для безперебійної роботи підрозділів чи відносин із іншими організаціями. 

HTML, HTTP, XML тощо — після прийняття цих стандартів, підкреслює 

Фридман, люди почали більше уваги звертати на якість того, що вони роб-

лять, ніж на те, як вони це роблять. А про те, що вибір кращого оператора — 

це також вагомий конкурентний стимул, годі й говорити. Відтак виникнення 

віртуальних компаній стало ще одним цивілізаційним проривом. 

Ще один чинник сплощення світу Т. Фридман називає вивантажен-

ням — це використання блоґінґу — енергії окремих людей, спільнот, груп, 

активістів чи волонтерів. Він стверджує, що завдяки платформі плаского 

світу щоразу більше користувачів Інтернету пропонують власні новинки й 

думки, ініціативи чи альтернативні щодо загальновживаних проекти. Ко-

лективно розроблене безкоштовне програмне забезпечення, незалежне і 

необмежене жодними табу громадське середовище, колективна журналіс-

тика, приватний блоґ як автономний медіа-ресурс, колективна бібліотека 

Wikipedia — це далеко не весь перелік дії енергії незалежних від уряду чи 

інших організацій людей і спільнот.

Щодо інших чинників — аутсорсингу, офшорингу, мережі постачання та 

інсорсингу, то вони дали можливість задіювати людський капітал і здійсню-

вати виробництво, тобто формувати продукт і збувати продукт, за гнучки-

ми схемами, спираючись на різні реґіони світу. Йдеться не про рутинну 

роботу філіалів і підрозділів у всіх можливих куточках планети, а про дина-

мічність, гнучкість і автономність дій у виборі замовників на окремі на-

прямки виробництва та у виборі зовнішніх ринків, які переживають складні 

трансформації, під які варто підлаштовуватися. Такі стратегії дозволяють, 
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звісно, звільняти людей і капітали для нової та складнішої роботи і вироб-

ляти кінцевий продукт дешевше, а головне — робити його доступним для 

споживачів у різних реґіонах планети. Втім, варто зважати й на соціальні 

наслідки: Фридман наголошує, що у «пласкому світі щоразу більше робіт 

підлягатимуть автоматизації і диґіталізації» [Фрідман, 2008: с. 285].

Як окремий чинник сплощення світу Т. Фридман виокремлює інфо-

порядкування. Google, MSN, Search, Yahoo! Уже навряд чи знайдемо користу-

вачів Інтернету, які можуть обійтися без цих пошуковиків чи їхніх аналогів. 

Системи інфо-порядкування не лише демократизували людську свідомість 

чи суспільства з високим рівнем користувачів світовою мережею (зрівняли 

низку старих модерних опозицій «провінція — центр», «локальне — ґло-

бальне», «елітарне — масове»), а й зробили доступними нові культурні, со-

ціальні, політичні, економічні, інтелектуальні простори, до проникнення в 

які потрібне лише зацікавлення та воля. 

Усе це сприяло формуванню сталої та соціально впливової віртуальної 

громадянської культури: швидкого пошуку однодумців, партнерів, кадрів, 

волонтерів, активістів, друзів, формування нових соціальних рухів чи су-

спільних груп, незалежно від державних кордонів, урядових політик чи ін-

ших адміністративних, політичних чи ідеологічних перепон. На думку Т. Фрид-

мана, такою є природа нового середнього класу, який сформувався разом із 

ґлобалізацією 3.0. Цей клас Р. Флорида слушно називає «креативним» 

[Флорида, 2005].

У багатьох перехідних країнах із керованою демократією політичні ад-

міністрації вже відчувають загрозу для свого правління з боку саме цього 

класу та соціальних мереж, зокрема, таких як Facebook, котрі постають, 

фактично, реальністю, звільненою від будь-яких перепон, реальністю обі-

знаності з тим, що приховують провладні медіа. 
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Сковорода Г. Вибрані твори / Передмова та переклад зі 
староукраїнської Р. Піча. Вступне слово Я. Мельник
Мюнхен: Український вільний університет, 2013. — 

xx + 256 с.

Skovoroda H. Ausgewählte Werke / Eingeleitet und über-
setzt aus dem Altukrainischen von R. Pietsch. Mit einem 
Vorwort von J. Meľnyk
München: Ukrainische Freie Universität, 2013. — хх + 256 S. 1

Кожне нове видання творів Григорія Сковороди 

(1722–1794) традиційно стимулює інтерес науковців 

до його життя і творчості. Перше науково-критич не 

видання творів Сковороди, здійснене до сторіччя 

його смерті професором Дмитром Ба галієм (Хар-

ків, 1894), породило цілу хвилю досліджень постаті 

філософа наприкінці ХІХ — на початку ХХ сторіччя. 

Зусилля радянських дослідників Сковороди мали 

результатом підготовлені Ін сти тутом філософії АН 

УРСР видання його творів 1961-го, а потім і 1973 року. 

На них виросли генерації сучасних сковородино-

знавців. Ці видання стали підґрунтям для перекладів 

творів Сковороди російською (Москва, 1973) та ук-

раїнською (Київ, 1994) мовами. Вже у ХХІ сторіччі 

традиція дістала продовження — виходить друге, 

виправлене видання українського перекладу (Київ, 

2005) і, зреш тою, найбільш ґрунтовне коментоване 

видання текстів Сковороди мовою ориґіналу — 

«Повна академічна збірка творів» за редакцією про-

1 Книга містить твори Г. Сковороди мовою ориґіналу з па-

ралельним перекладом німецькою.
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Твори Григорія Сковороди німецькою

фесора Леоніда Ушкалова (Харків, 2010), на основі якої було здійснено повний 

переклад сучасною російською мовою (Київ, 2011–2012). Свідченням того, що 

інтерес до постаті Сковороди не згасає у ХХІ сторіччі, є не лише нові видання 

його творів. Бібліографія сковородинознавства сьогодні налічує вже що най-

менше кілька тисяч публікацій, але і в наш час виходять праці, які відкривають 

нові аспекти його життя і творчості, зокрема «Українське барокове богомис-

лення: сім етюдів про Григорія Сковороду» Леоніда Ушкалова (Харків, 2001) та 

«Гри го рій Сковорода: філософія свободи» Мирослава Поповича (Київ, 2007).

Мабуть, немає нічого дивного в тому, що здобутки західного ско во-

родинознавства є значно скромнішими, в деяких країнах з постаттю 

Ско вороди знайомі хіба що на рівні енциклопедичних довідників, проте є 

країни, де сковородинознавчі студії мають власну традицію. До таких, без-

перечно, належить Німеччина, значною мірою завдяки творчості Дмитра 

Чижевського (1894–1977), німецькомовні розвідки якого, присвячені Ско-

вороді, починаються наприкінці 1920-х років і увінчуються публікацією 

монографії «Skovoroda — Dichter, Denker, Mystiker» (München, 1974). Цю 

традицію сьогодні продовжують німецькі дослідники, зокрема 2005 року 

Елізабет фон Ердман видала ґрунтовну монографію німецькою мовою 

«Несхожа схожість. Онтопоетика українського філософа Григорія Ско во-

роди» (Кьольн, Ваймар, Відень, 2005)  2. До провідних німецьких дослідни-

ків творчості Сковороди належить і Роланд Піч, добре знайомий в Україні 

завдяки своїм україномовним та російськомовним статтям з історії філосо-

фії. Сковородиніана Піча починається у 1980-х роках зі статті «Містика і 

метафізика у Григорія Сковороди»  3, яку пізніше неодноразово перевидава-

ли в Україні. У 1990-х Роланд Піч стає одним із тих західноєвропейських 

дослідників, які своїми публікаціями і лекціями в НаУКМА  4 сприяють по-

шукам адекватного розуміння та інтерпретації розвитку західної середньо-

вічної і ранньомодерної думки, а відтак і шляху до переосмислення філо-

софської спадщини Києво-Могилянської академії та Григорія Сковороди. 

Ці теми розвивають його статті, зокрема присвячені аналізу проблем мета-

фізичного пізнання у філософії Томи Аквінського та Майстера Екгарта 5, 

Майстера Екгарта і Маймоніда  6, сковородинівського міфу про Наркіса у 

світлі романтичної концепції міфотворчості  7, розмірковуванню про інтер-

2 Рецензію на неї див.: Ушкалов Л. Про «вічну філософію» Григорія Сковороди // Сково-

рода та інші. Причинки до історії української літератури. — К.: Факт, 2007.
3 Pietsch R. Über Mystik und Metaphysik bei Hryhorij Skovoroda // Zeitschift für Ganzheitsfor-

schung. — 1984. — Bd.28.
4 Роланд Піч є почесним професором НаУКМА з 1996 року.
5 Піч Р. Метафізичне пізнання у філософії Томи Аквінського й Майстера Екгарта // Ма-

гістеріум. — 1998. — Вип.1: Історико-філософські студії. — С.41 — 84.
6 Піч Р. Майстер Екгарт і Маймонід // Дух і літера. — 2001. — № 7 — 8. — С.397 — 420.
7 Піч Р. Сковородинівський міф про Наркіса у світлі романтичної концепції міфотвор-

чості // Сковорода Григорій. Образ мислителя. — К., 1997. — С. 337 — 345.
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претацію українським мислителем такої засадової моральної норми, як 

«золоте правило», та осмисленню його бачення останньої в європейському 

контексті  8.

У царині перекладів творів Сковороди німецькою здобутки німецьких 

сковородинознавців не такі помітні, що можна зрозуміти, оскільки профе-

сійні дослідники його постаті читають його твори в ориґіналі. Пер шо про-

хідцем у справі перекладу творів Сковороди німецькою можна вважати 

Чижевського, який опублікував вибрані місця творів Сковороди  9. Добрий 

знавець не лише середньовічної та ранньомодерної філософії, а й сучасної 

української, давньої української і церковнослов’янської мов та літератур 

цими мовами, Роланд Піч переклав німецькою мовою і опублікував упро-

довж 2000–2009 років діалог «Наркісс. Разглагол о том: Узнай Себе», трактат 

«Начальная Дверь ко Христіянскому Добронравію», цикл байок «Басни Харь-

ковскія», а також два невеликі поетичні твори — «Разговор ω Пре муд рости» и 

«Все лице морщиш, печален всегда ты». Рецензоване видання пропонує ці 

тексти Сковороди мовою ориґіналу (за згаданими вище виданнями 1973 і 

2010 років) з паралельними перекладом німецькою мовою Роланда Піча.

У «Вступному слові» до видання ректор Українського вільного універ-

ситету (УВУ) професор Ярослава Мельник нагадала про роль, яку відіграли 

у західному сковородинознавстві співробітники УВУ — Дмитро Чи жев-

ський, Іван Мірчук, Домет Олянчин, Володимир Янів, Олександр Куль-

чицький, Юрій Бойко-Блохин та Юрій Шерех-Шевельов, і висловила спо-

дівання, що публікація перекладів творів Сковороди німецькою мовою 

сприятиме подальшим дослідженням у Німеччині його життя і творчості. 

У «Вступі» до видання Роланд Піч подає докладний життєпис українського 

філософа і характеризує Сковороду як мислителя, що належить до пере-

хідної доби, коли на зміну Бароко приходило Просвітництво. При цьому 

він бачить Сковороду не лише як видатного представника української ба-

рокової культури і думки, але й як філософа, який присвятив себе пошуку 

Sophia perennis, тобто здійснював притаманний для містичної традиції різ-

них народів пошук вічної Божественної Премудрості, причому виходив 

поза межі своєї доби (S. ix). Відповідно до того бачення сковородинівської 

філософії, яке кристалізувалося у його попередніх публікаціях, Роланд Піч 

в описі життєвого шляху українського мислителя зосереджується на подіях, 

які вказували на переживання філософом складної внутрішньої духовної 

боротьби (зокрема, він згадує про знаменитий «Кавраївський» сон Ско во-

роди 1758 року: S. xiii–xiv), наслідком якої можна вважати його вибір по-

дальшого способу життя. Розмірковуючи про причини несприйняття ско-

8 Піч Р. «Золоте правило» Григорія Сковороди в європейському контексті // Сковорода 

Григорій: ідейна спадщина і сучасність. — К., 2003. — С.674 — 681.
9 Aus Skovorodas mystischen Schriften / Ausgewält und übersetzt von D.Tschyzewskij // 

Orient und Occident: Staat-Gesellschaft-Kirche. — 1933. — Hft.14. — S.1 — 7.
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Твори Григорія Сковороди німецькою

вородинівської Philo-Sophia (любові до мудрості) багатьма натхненними 

духом просвітницького раціоналізму сучасниками мислителя, Роланд Піч 

переконливо доводить, що воно було наслідком дистанціювання Сковороди 

від обмеженого розуму новочасного раціоналізму та зосередженості його 

духовних пошуків на обґрунтуванні метафізичного вчення про двоєдину 

натуру, осмислену як справжню єдність божественної дійсності, а також на 

можливості містичного осягнення прихованої у людському серці справж-

ньої самості, що здійснюється шляхом самопізнання, за допомоги якого 

проривається і долається обмежене Я людського Ratio («Zu diesem Selbst 

gelangt der Mensch auf dem Wege der Selbsterkenntnis, die die begrenzte Ich haf-

tigkeit der menschlichen Ratio durchbricht und übersteigt», S. ix). Текст пере-

кладу супроводжено примітками з розшифровкою біблійних цитат та алю-

зій, а також наявних у тексті покликань на античні тексти і реалії життя 

Сковороди.

Огляд сковородинознавчого доробку Роланда Піча дає підстави при-

пустити, що для своїх перекладів німецькою він обрав ті твори Сковороди, 

які стали головними предметами аналізу в його власних розвідках. Це сто-

сується насамперед діалогу «Наркісс. Разглагол о том: Узнай Себе» («Narziss. 

Oder das Gespräch über: Erkenne dich selbst»), який займає більшу половину 

видання. Зокрема, у вже згадуваній статті, присвяченій аналізові цього тво-

ру, дослідник зосереджується на інтерпретації сковородинівського розу-

міння міфу про Наркіса у світлі романтичної концепції міфотворчості. 

Порівнюючи його осмислення цього міфу з пошуками божественної істи-

ни у міфах і символах стародавнього світу, здійснюваними відомим пред-

ставником німецького Романтизму Фрідріхом Крейцером (1771–1858), 

Роланд Піч доходить висновку про ориґінальність філософського тлума-

чення Сковородою давнього міфу про Наркіса і оцінює його як одну з най-

кращих інтерпретацій цієї теми, наявних у європейській культурі.

Завдяки своєму глибокому знанню української духовної історії загалом 

і творчості та особливостей мови Григорія Сковороди зокрема Роланд Піч 

зумів здійснити бездоганні за своїм рівнем переклади українського філосо-

фа німецькою мовою і у такий спосіб потужно посприяти ознайомленню 

не лише науковців, а й широкого кола читачів своєї країни з працями та 

життєвим шляхом непересічного представника маловідомої їм культури. 

Саме на це вочевидь спрямований задум серії видань, започаткованої УВУ 

(2013 року також вийшли німецькою «Вибрані твори» Лесі Українки). 

Сподіваємось, що таке ознайомлення сприятиме глибшому розумінню як 

специфіки української культури, так і загалом нашої країни, яка сьогодні 

тернистим шляхом йде до свого національного і європейського самоутвер-

дження. За підтримку нашого просування цим шляхом ми щиро вдячні 

Роланду Пічу та колективу УВУ.
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НОВА КНИГА ПРО ГАЙДЕҐЕРА: 
ДОВІДНИК ЗА «ГАМБУРЗЬКИМ 
РАХУНКОМ»

Андрій 
Дахній

Vetter H. Grundriss Heidegger: Ein Handbuch zu Le ben 

und Werk

Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2014. — 560 S.

Топонімічний прикметник, використаний у заго-

ловку рецензії, навмисно «обіграно» в його дво-

значності. З одного боку, йдеться про розміщене у 

Гамбурзі видавництво (Felix Meiner Verlag), яке дав-

но спеціалізується на виданні літератури в галузі 

гуманітаристики і яке на початку 2014 року опублі-

кувало рецензований тут довідник з Мартина Гай-

деґера (дослідження було замовлене Віден сько му 

емеритованому професору Гельмутові Фетеру, зна-

ному дослідникові творчості німецького філософа), 

а з іншого боку — про відомий вислів «за гамбурзь-

ким рахунком», який ще на початку ХХ сто річчя 

виник у середовищі циркових борців-про фесіо-

на лів і мав за мету підкреслити неупередженість, 

чесність в оцінюванні сили й майстерності атлетів 

(у широкий інтелектуальний вжиток це словоспо-

лучення було впроваджено 1928 року літературо-

знавцем і критиком Віктором Шкловським). На ва-

жуся ствер джувати, що, попри подекуди присутні 

спірні місця, довідник цілком заслуговує на схваль-

ний відгук саме за «гамбурзьким рахунком».

Останнє є тим важче досяжним і тим ціннішим, 

чим більше усвідомлюєш, наскільки непросто зро-

бити щось вагоме, значуще у сфері гайдеґерознав-

ства за умов, коли кількість опублікованих статей, 
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монографій, дисертацій, «популяризаторських» книг у рази перевищує 

кількість написаного цим напрочуд плідним, впливовим і водночас дуже 

контраверсійним німецьким мислителем ХХ сторіччя (станом на травень 

2013 року планували видати 102 томи Повного зібрання творів, яке включає 

найрізноманітніші тексти, написані філософом від 1909-го по 1976 рік).

Стосовно назви розглядуваної книги: німецькомовний іменник der 

Grundriss означає у запропонованому контексті: просте, стисле, схематичне 

подання широкої, комплексної теми. Такою темою постає у нашому ви-

падку філософія М. Гайдеґера. І дійсно, маємо справу із простим, стислим, 

схематичним, ще варто було б додати: «дуже інформативним» поданням. 

До слівний переклад підзаголовка «Ein Handbuch zu Leben und Werk» зву-

чить: «Довідник з життя і творчості». Отож, авторові книги є важливими не 

лише ідеї, концепції, поняття, впливи, пов’язувані з досліджуваним мис-

лителем, але й ті життєві, «навколофілософські» подробиці і передумови, 

які насправді кидають світло на особливості становлення і розвитку постаті 

Гай деґера.

Утім, рецензована книга являє собою не просто довідково-ен цик ло-

педичне видання, яке розширює і впорядковує наші знання, заповнює 

певні прогалини, її цілком можна сприймати як дороговказ, путівник, який 

допомагає зорієнтуватися, не заблукати у «лісах», «хащах» того велетен-

ського і різнорідного інтелектуального матеріалу, який залишив по собі 

фрайбурзький філософ і який нагромаджено у межах досліджень про нього. 

При цьому не забуваймо, що слово «путівник» споріднене в українському 

мовному ареалі зі словом «путівець» (так інколи називають сільську стеж-

ку), а путівець (Holzweg) — вельми важливе слово Гайдеґерового лексикону: 

один із важливих його збірників, виданий 1950 року, має назву «Путівці» 

(Holzwege).

Своєю чергою, німецьке Holzwege походить від Wege — шляхи, дороги. 

На них Гайдеґер концентрував свою увагу не меншою мірою: коли вже неза-

довго до своєї смерті він почав співпрацювати з франкфуртським видавни-

цтвом Vittorio Klostermann щодо публікування Повного зібрання творів — 

йому доводилося підкреслювати пріоритетність для нього, власне, не так 

«творів», як шляхів: «Wege — nicht Werke» (шляхи — не твори) — до речі, саме 

так називає Фетер свій вступ до довідника. Тобто німецького філософа ціка-

вило не щось у собі закрите, замкнене, не претензія на однозначні відповіді, 

не остаточний результат, а процес пошуку, постійне перебування на певно-

му шляху, невпинне запитування, усвідомлення своєї незастрахованості від 

помилок; відтак можливість ступання по «обхідній» чи навіть хибній дорозі 

сприймаємо як неминучий супровідний момент мислення (S. 18).

Професор Фетер наголошує, що йому, зважаючи на обсяг написаного 

Гайдеґером і про Гайдеґера, доводиться концентруватися «лише на найне-

обхіднішому» (S. 13), при цьому вибір коментаторської літератури немину-

че має більшою чи меншою мірою суб’єктивний характер, відтак «будь-яке 
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реферативне подання за допомоги рішення на користь одних та іґноруван-

ня інших текстів є певним типом інтерпретації» (S. 17). Крім того, автор 

путівника у передмові звертає увагу на труднощі, які неминуче виникають 

при читанні текстів Гайдеґера. До таких труднощів чи, власне, перешкод 

Г. Фетер зараховує «1) мовні особливості; 2) спосіб інтерпретації; 3) довіль-

ність; 4) двозначність» (S. 22).

Перша частина книги, найбільша за обсягом, являє собою спробу дати 

щонайширшу орієнтацію стосовно Гайдеґерового мислення. За задумом 

Фетера, у восьми розділах цієї частини повинна виявити себе єдність цього 

мислення, причому цю єдність покликане схоплювати поняття, що є клю-

човим для всієї творчості Гайдеґера: буття (відтак кожна із назв цих розділів 

у той чи той спосіб корелює з онтологічним концептом: «Буття», «Світ і бут-

тя», «Ось-буття і буття», «Поворот до буття», «Буття і ніщо», «Подія і буття», 

«Будування в бутті», «Дім буття»; як бачимо, всю творчість аналізовано у тій 

самій хронологічній послідовності, в якій виникали відповідні праці).

Розділ «Буття» присвячено першим працям Гайдеґера: крім незрілих і, 

правду кажучи, не вельми вдалих, літературних спроб, виокремлено рецен-

зії і дві дисертації, промоційну та габілітаційну, а також «габілітаційну» 

лекцію (S. 27–37); йдеться, вочевидь, про «прелюдію» до плідної академіч-

ної кар’єри (втім, Фетерову назву «Буття» до розділу, де висвітлено перші 

кроки, тобто де Гайдеґер здійснив свого роду «пробу пера», де лише окрес-

лено контури подальшого оригінального філософування і де питання про 

буття ще не поставлено в центр філософської рефлексії, навряд чи можна 

назвати вдалою; інша річ, що у цей ранній період Гайдеґер інтенсивно чи-

тає релевантні для онтологічного дискурсу праці Франца Брентано і Карла 

Брайґа, тобто проблематика буття тут присутня в імпліцитному плані).

У розділі «Світ і буття» варто виокремити параграф «Герменевтика фак-

тичності» (щоправда, авторові довідника можна закинути дублювання цієї 

назви п’ятого параграфа у назві третього підпункту цього ж параграфа), 

адже тут ретельно простежено становлення самобутнього розуміння філо-

софії Гайдеґером. Не менш важливий у цьому розумінні наступний пара-

граф — «Деструкція метафізики». Значною мірою це історико-філо софська 

розвідка, у ній — численні екскурси в історію античної, середньовічної та 

новочасної філософії: показано, як німець прочитував Платона, Аристотеля, 

апостола Павла, Авґустина, Декарта, Ляйбніца. Цей параграф узагалі можна 

сприймати як репрезентативний для прагнення Фетера поєднувати систе-

матичний та історичний підходи до сприйняття філософії Гайдеґера (це тим 

суттєвіше, що останній сам повсякчас прагнув до такої кореляції).

Розділ «Ось-буття і буття», який показує вже не Гайдеґерову критику 

попередньої традиції, а його альтернативу до останньої — проект фунда-

ментальної онтології, містить ключові ідеї «раннього» періоду, з достатньою 

повнотою висловлені в «Бутті і часі». Йдеться про підважування догм тради-

ції (S. 61), трансформацію трансцендентальної феноменології (зокрема, 
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Гусерлевого проекту) у феноменологію герменевтичну (S. 66–72), виок-

ремлення деструкції як провідного методу герменевтичної феноменології, 

обговорення таких ключових екзистенціалів, як «перебування», «розумін-

ня», «тлумачення», «мовлення», «страх», «турбота», «сумління», «провина», 

«смерть». Нарешті, в цьому розділі автор знаходить місце для обговорення 

положень праці «Кант і проблема метафізики» та деяких інших текстів, при-

свячених Кантовим підходам, де особливий наголос зроблено, звісно, на 

темпоральній тематиці (S. 103–108).

Розділ «Поворот до буття» є «порубіжним» у тому значенні, що тут ви-

світлено феномен повороту, що стається на початку 1930-х років, унаслідок 

якого німецький філософ переглядає чимало своїх уявлень і поглядів, саме 

тут пролягає «вододіл» між «раннім» та «пізнім» Гайдеґером. На передньому 

плані постає проблема істини, а також уперше з’являється тематика мисте-

цтва — до речі, не дивно, що єдину ілюстрацію, яка міститься у довіднику, 

можна знайти саме в цьому розділі: це «Черевики» Вінсента ван Ґоґа (S. 120). 

Ще однією темою мислення фрайбурзького філософа є поезія, причому її 

еталон становлять твори Ф. Гьольдерліна. Останній параграф цього розділу 

присвячено Гайдеґеровому тлумаченню досократиків: Анаксимандра (зо-

крема, його поняття «апейрон»), Парменіда (досліджено співвідношення 

буття і мислення), Геракліта (розглянуто поняття «фізис» і «логос»).

Відповідно, всі подальші розділи заторкують ключові погляди «пізньо-

го» Гайдеґера — «Буття і ніщо» (ця назва розділу (S. 147–151), навіюючи 

асоціацію з Сартровим opus magnum, наголошує увагу як на геґелівському 

спекулятивному тлумаченні ніщо, так і на ніцшівській «переоцінці всіх цін-

ностей»), «Подія і буття» (висвітлено концепт «іншого початку», проб ле ма-

тику часопростору, по-став як сутність техніки, феномен події), «Бу ду вання 

в бутті» (де особливу увагу звернено на поняття «проживання», «холодно-

кровності», «горизонту»), «Оселя буття» (тут тематизовано феномени слу-

хання, мовчання, а також простежено зв’язок поезії та мислення).

Нарешті, наприкінці першої частини автор здійснює цікаві і змістовні 

міждисциплінарні екскурси щодо зв’язку Гайдеґера з теологією, мистецт-

вом, філологією, літературознавством, медициною, психіатрією (S. 208–

225).

Друга частина містить Гайдеґеровий словник, який містить 240 понять; 

кожна з відповідних енциклопедичних статей відсилає до тих споріднених 

концептів, які наявні у цьому лексиконі, що уможливлює систематичнішу 

і ґрунтовнішу орієнтацію у поняттєвому світі філософа. Для прикладу, в 

ході експлікації поняття «можливість» професор Фетер відсилає до таких 

концептів, як «екзистенція», «буття», «істина», «досвід», «філософія», «фе-

номенологія», «герменевтика», «розуміння», «автентичність», «смерть», 

«поворот» тощо (S. 311). Коло таких близьких понять щоразу достатньо ве-

лике, аби скласти уявлення про якомога ширший контекст; такого роду 

аналіз дає змогу виявити найрізноманітніші аспекти певної проблеми.
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Андрій ДАХНІЙ

Третя частина книги, в якій висвітлено особливості життєвого і твор-

чого шляху мислителя, містить три розділи.

У першому з них здійснено огляд найважливіших дат і відомостей, які 

стосуються Гайдеґера. Доводиться констатувати, що зв’язок між творчістю 

та життям нерідко заторкує сумнозвісне заанґажування філософа в на ціо-

нал-соціалізм (один із параграфів так і названо: «Гайдеґер і націонал-со ціа-

лізм» (S. 402–426)). Звісно, у путівнику годі було обійтися без обговорення 

цієї дражливої і болісної проблематики. Зауважимо, що Фетер намагається 

обговорювати її збалансовано, тобто не применшуючи провини і водночас 

не перебільшуючи її, тобто не намагається перебирати на себе ролі ні адво-

ката, ні прокурора, він радше — присяжний засідатель; дослідник спонукає 

читача до проходження шляху між Сцилою «радикальної критики» і Ха-

рибдою «наївної апології» (S.426) (у дужках зазначимо, що питання заанґа-

жованості Гайдеґера в націонал-соціалізм знову актуалі зується у світлі не-

щодавно опублікованого майже паралельно з книгою Г. Фетера тексту — за 

редакцією Петера Травни на початку 2014 року вийшли друком 94–96 томи 

Повного зібрання творів — так звані чорні зошити, причому трансформація 

сприйняття відбувається радше у бік «радикальної критики», ніж «наївної 

апології», позаяк звинувачення в антисемітизмі і підіграванні нацизмові че-

рез ці зошити набули, на жаль, додаткових імпульсів). І все ж Фетер схиль-

ний розмежовувати «філософію та приватну думку», відтак антисемітські 

пасажі, будучи «в політичному плані жахаюче дурними, стосуються Гайдеґера 

як громадянина» (S. 412), а не як мислителя, тому австрієць не бачить до-

статньо підстав для необхідності — на підставі прочитання «Чорних зоши-

тів» — перегляду тлумачення всієї спадщини німецького філософа.

У другому розділі третьої частини зроблено короткі, сказати б, макси-

мально «сконденсовані» описи змісту кожного тому Повного зібрання тво-

рів, а також менших праць, які в рамках цього видання ще не побачили 

світу (при цьому вказано назву, видавництво і рік видання першої публіка-

ції певного твору). Не становить винятку і реферування змістового напо-

внення 23-го тому, який вийшов у світ 2006 року і який готував до друку 

саме професор Фетер: тут подано Гайдеґерові лекції зимового семестру 

1927/28 років, здебільшого історико-філософського плану: про філософ-

ські погляди Томи Аквінського, Рене Декарта, Баруха Спінози, Ґотфрида-

Вільгельма Ляйбніца, Кристіана Вольфа; до речі, ці лекції австрієць вважає 

винятковими для Гайдеґера — у сенсі «докладного викладу біографічних 

відомостей, розлогого цитування» аналізованих філософів (S. 441).

Завершальний, третій розділ містить короткі біографії найважливіших 

осіб Гайдеґерового «оточення», причому йдеться про людей як родинного, 

так і академічного кола (знаходимо відомості про батька, матір, брата, дру-

жину, а також друзів, колег, учнів, дослідників філософа). Примітно, що у 

всіх розділах третьої частини книги можна помітити «австрійський» слід 

(що не дивно у випадку, коли автором є віденський професор): починаючи 
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з австрійських коренів Гайдеґерового батька (S. 486) і закінчуючи постаттю 

віденського професора Фридоліна Віплінґера, який досліджував творчість 

Гайдеґера (S.494) і водночас був одним із вчителів самого Фетера.

Четверта, завершальна частина книги містить покажчик скорочень, 

біб ліографію всієї цитованої у довіднику літератури, а також бібліографію 

найбільш значущих «гайдеґерознавчих» видань, які з’явилися друком на 

Заході впродовж останніх десятиріч, нарешті, додано предметний покаж-

чик до «синопсису», першої частини, отже, це бібліографічна, тобто най-

більш «технічна» і водночас найінформативніша частина довідника.

Підбиваючи підсумки, варто зауважити: перед нами — багатогранне 

дослідження, яке враховує найрізноманітніші аспекти досліджуваних жит-

тя і творчості Гайдеґера, але при цьому воно жодним чином не перетворює-

ться на еклектичні вправи ерудита. Гельмут Фетер, будучи солідним і на-

дійним спостерігачем, залишається немовби збоку, за будь-якої нагоди 

«надає слово» Гайдеґерові, при цьому сам залишається непомітним, відсто-

роненим — вочевидь, саме в такий спосіб мала б проявлятися майстерність 

автора (подібно до майстерності судді на футбольному полі, якого вважа-

ють тим кваліфікованішим, чим менше він на цьому полі помітний). Книга 

є легкою в користуванні, не останньою чергою завдяки її чіткій і прозорій 

структурі, тут наведено скрупульозно перевірені факти і доречні цитати, 

що уможливлюється завдяки блискучому знанню першоджерел і глибокій 

повазі до розглядуваного мислителя.

Віденський філософ Г. Фетер, постійно намагаючись прецизійно і терп-

ляче проходити «разом» з Гайдеґером шляхи його мислення, здійснив у будь- 

якому сенсі успішну спробу стати посередником між «езотеричною» філо-

софією німця і читачем, який прагне цю філософію відкрити та опанувати.



100 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6

Abstracts 

Yevhen Bystrytsky, Andrii Bondar, Kyrylo Galushko, Anatolii Yermolenko, 
Volodymyr Yer mo lenko, Vakhtang Kebuladze, Serhii Proleev, Yurii Chornomorets 

Ideologies of Maidan: Round-table meeting of “Filosofska dumka”

To comprehend the Maidan phenomenon the Editorial Board of “Filosofska dumka” has in-

vited for discussion the participants of the Revolution of Dignity — philosophers, historians, 

journalists. Can this phenomenon be comprehended with the use of the steady social and 

ideological definitions, and does it require the change of the political vocabulary? Had the 

Maidan an ideology / ideologies and had it influence on popularity of certain ideologies? 

Maidan and political radicalism: the right-wing and left-wing participants in the Maidan — 

phantoms or real forces? The Maidan and the state — opposition or complementarity? How did 

the Maidan realize itself? Which were the principles of self-organization and activities of the 

Maidan? What was the religion role in the Maidan? Has the Maidan gone or does it continue?  

The participants of the round-table meeting tried to find answers to these questions. 

Keywords: Maidan, Revolution of Dignity, ideology, civil society, state

Volodymyr Yermolenko

Liquid ideologies: Ukraine, Russia and the new century

The article is analyzing the concept of liquid ideologies, in particular in Western, Ukrainian 

and Russian political cultures. The author argues that in the past two centuries ideologies, 

despite their “solid” or “architectonic” claims, always tended to be “liquid”, exchanging 

ideas, concepts, images, metaphors between themselves. Ukrainian Maidan protests in 

2013-2014 have also showed the liquidity of ideologies in the present historical moment: 

Maidan was a cocktail of liberal, right-wing and left-wing ideologies. 

The article also introduces new concepts describing the current political moment: zoopoli-

tics, geopolitical oligarchy, post-terrorism, suicide states, revolution of the giving. 

Keywords: zoopolitics, liquid ideologies, solid ideologies, Sado-Putinism, revolution of the 

giving, geopolitical oligarchy, suicide states, post-terrorism



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6 101

Abstracts

Iryna Grabovska 

Eurorevolution as Dignity Revolution in the context of civilization perspective

Events in Ukraine (autumn 2013-winter 2014) during Euromaidan, known as Eu ro re vo-

lution, are analyzed in the article from the standpoint of philosophical axiology. In par-

ticular, freedom is seen as a major personal and collective value to the modern Ukrainian. 

The author gives moral and ethical characteristics of the internal content of protests, espe-

cially in terms of dignity, self-esteem, self-identity, self-affirmation and considers the 

events of the Ukrainian Eurorevolution as an act of self-determination and choice of the 

civilization of modern Ukrainians, farewell to colonial and post-colonial past. 

Keywords: Eurorevolution, Revolution of Dignity, civilized choice, Third Ukrainian Re-

pub lic, effective patriotism

Iryna Bondarevska

Knowing and forgetting (An essay on a memory policy)

The problem of historical consciousness is vastly discussed at philosophical circles these 

days. The basic question is how can we have access to the past and is it possible yet. Theory 

of a sublime historical experience by Frank R. Ankersmit gives an answer to this question 

by arguing “forgetting” as a crucial element of modern historical consciousness. While 

developing this approach he author elaborate the integration of some sort of “forgetting in 

museum’s policy” and “policy of memory” as a whole and make proofs that “forgetting” 

is a fundamental aspect of the policy of memory, and when it is neglected it makes these 

policies open to manipulation which gains alternative in sublime historical experience.

Keywords: memory policy, sublime historical experience, Franklin R. Ankersmit, knowing 

and forgetting, historical consciousness, museum as an institution

Yurii Ishchenko

Conceptualization of life: discourse approach

The article deals with the motion from philosophy of consciousness to philosophy of lan-

guage, which caused the paradigmal changes in philosophy and favored affirmation of 

post-metaphysical thought, actualized the ancient understanding of language as a special 

form of knowledge existence and thinking method. The author traces the cognitive and 

normative principles of Jürgen  Habermas ethical of discourse, Michel Foucault discourse 

of life and epistemological problems of modern discourse practices that create new possi-

bilities for the conceptualization of life. Epistemologic analysis of the notion of discourse 

exceeds the bounds of language, specifying simultaneously our ideas of cognition as ac-

tivities with language.

Keywords: discourse, philosophy of consciousness, philosophy of language, post-metaphy-

sical thought, Jürgen  Habermas, Michel Foucault  
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Abstracts

Ihor Karivets 

Philosophy and philosophical education

In this essay the author underlines the difference between philosophy and philosophical 

education. Recent debates on the problems of philosophical education have shown that 

they had not answered the main question: what is philosophy? The author stresses that phi-

losophy is the understanding of unconditioned beginning; it is not the searching of such a 

beginning, but only the understanding. We see that philosophy is substituted for philosoph-

ical education. Such substitution is the death of philosophy, because philosophy became 

very specialized science, divided into many philosophical disciplines. Specialization and 

division of philosophy make it un-useful, second rated science, because it has lost its own 

subject: an unconditioned beginning. How can we revive philosophy? The author is sure 

that the revival of philosophy is possible outside the institutions that give philosophical edu-

cation, through reading the works of philosophers, who created ontologies, and translating 

them into Ukrainian, through opening the ideas which will orient us to the being and will 

help us to think about it.

Keywords: philosophy, philosophical education, dialectical reason, unconditioned begin-

ning

Anatolii Astafiev

Global culture and social order in the conception of “flattening of the world” 
by Thomas Friedman

The article considers the conception of “flattening of the world” by American journalist 

Thomas Friedman, that indicates radical social changes in the age of innovational globali-

zation. The main points of the conception are analyzed, which influence social order, glo-

bal culture and modernization logic of the postmodern humanity progress.

Keywords: global culture, social order, innovational globalization, “flattening of the world”
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