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ДО ЧИТАЧІВ

Є видатні мислителі, які залишаються завжди актуальними. До них належить
Імануїл Кант. Актуальність Канта, як і інших великих умів, зумовлена не запитом
часу, який робить своєчасними їхні ідеї. Це актуальність, так би мовити, другого порядку. Натомість, неусувна актуальність видатного мислення полягає в тому, що в
ньому сама людська здатність розуміння досягає свого найповнішого втілення. Кожен
видатний філософ демонструє не лише створені ним ідеї, концепції, способи розуміння,
а й те, чим є людський розум як такий. У цьому полягає первинна, незалежна від обставин часу, його актуальність. У цій оптиці можна сказати: Кант актуальний завжди, але не всякий час актуальний (себто значущий) для Канта.

Така висока піднесеність автора «коперніканської революції» у модерній філософії
жодним чином не означає бездоганності Кантового мислення та інтелектуального
пошуку. Сьогодні ми звертаємося до Канта зовсім не для того, щоб заціпеніти перед
недосяжним зразком. Навпаки, чи не найголовніший урок «спілкування з великими» полягає в тому, що наочно оприявнюється: навіть найпотужніші досягнення філософського розуму — то лише спроби розуміння. Ніколи не остаточні та продуктивні
передусім тим, що створюють смислову перспективу, а не тим, що пропонують вичерпне розв’язання. Тим більше повчально, що майже всі величні філософські проекти
так і залишилися не зреалізованими до кінця, в повноті свого задуму. Це стосується і
Кантової обіцянки «майбутньої метафізики, яка може постати як наука», що реалізувалася хіба що частково.
Тематичний блок цього числа «Філософської думки», присвячений Канту, розпочинається обговоренням в режимі круглого столу, в центрі якого стоїть питання про можливість і продуктивність трансценденталізму як теоретичної основи історії філософії. Водночас круглий стіл українських дослідників віддав данину пам’яті одному з
провідних європейських істориків філософії, Вольфґанґу Рьоду (1926–2014), який пішов з життя минулого року. Для нього критична філософія Канта була, без перебільшення, визначальним чинником його власного теоретичного мислення і вагомих історико-філософських студій. Українських колеґ із ним поєднувала багаторічна плідна
співпраця.
Кантівській тематиці присвячена також низка статей даного числа і рецензія на
фундаментальне дослідження В. Козловського «Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі» (К.: КМ «Академія», 2014). На появі цієї роботи слід особливо наголосити, оскільки це не просто перша обсяжна (понад 40 друк. арк.) монографія, присвячена
Кантові в незалежній Україні, а насправді потужне, системне, евристичне історикофілософське дослідження, виконане у чіткій відповідності до сучасних методологічних
вимог; понад те воно містить творчий внесок у методологію історико-філософського
аналізу. Воно не лише створює продуктивну перспективу подальшого аналізу філософії
Канта, а й може слугувати зразком для вітчизняних історико-філософських студій,
оприявнює ту високу культуру філософського дискурсу, від браку якої так часто потерпає наша інтелектуальна практика.
Тематичний блок наступного, третього числа «Філософської думки» буде присвячений
полемічній темі «київського філософського кола», себто змісту і самоорганізації філософування наприкінці радянської доби і тяглості цього досвіду стосовно сучасності.
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АКТУАЛЬНІСТЬ КАНТА
Проголошена на початках Модерну раціоналізація світу людини й сьогодні
залишається актуальною метою. З огляду на це філософія Імануїла Канта та
його інтерпретація розуму в практичних термінах поєднують часи початку
Модерну і сучасності. В сучасній українській філософії кантівська проблематика залишається запитуваною.
За останні два роки Кантівське товариство в Україні проводило низку семінарів, матеріали й тематика яких почасти представлені у цій збірці статей.
Це число “Філософської думки” відкривають матеріали дискусії “Трансцендентальна настанова й історія філософії”, що відбулася на засіданні Кантівського товариства в Україні 22 вересня 2014 року. Це засідання було присвячено пам’яті Вольфґанґа Рьода, знаного філософа й історика філософії, а
також активного члена Кантівського товариства в Україні. В центрі уваги
дискутантів перебувала тема, задана Вольфґанґом Рьодом у книзі “Досвід і
рефлексія”: як можлива трансцендентальна філософія як історична метатеорія досвіду? Позиції щодо такої можливості було представлено в доповідях
Віталія Терлецького та Михайла Мінакова, а також в обговоренні учасниками
можливості історизації досвідної проблематики та подолання епістемологічної рамки в розгляді досвіду.
Окрім матеріалів круглого столу, тематичний блок містить низку статей. Це текст Вахтанґа Кебуладзе “Користь краси й автономія розуму”, присвячений Кантовому розрізненню вільної і залежної краси. Автор вбачає в цьому
розрізненні естетичне джерело етичного, що вможливлює гармонійний взаємозв’язок здатностей до переживання вільної краси, свободи волі й автономії розуму. Водночас В. Кебуладзе вказує на небезпеки тоталізувального втілення просвітницьких ідеалів.
Віктор Козловський в контксті Кантових візій ґрунтовно аналізує питання про можливість антропології як трансцендентальної доктрини й окреслює
умови, за яких «Anthropologia transscendentalis» слід розглядати як ідею розуму,
що вивищує самопізнання на рівень осмислення нашої спорідненості з «кожною
розумною істотою».
Юрій Федорченко у своїй статті досліджує структури доказу Кантової
трансцендентальної дедукції категорій. Автор вступає в дискусію, розпочату
в 1970-ті роки Дитером Генрихом, щодо впливу категорій на формування досвіду як такого. Уточнення Ю. Федорченка щодо дедукції категорій дає змогу
побачити цю дедукцію як питому частину конституювання предмета, важливу для розуміння меж досвіду як такого.
Розвідка В’ячеслава Циби присвячена розгляду Кантових інтерпретацій
граматики. Автор показує, як Кант намагається поєднати логіку і граматику
в рамках трансцендентального ідеалізму. В. Циба показує, як теза про те, що
самосвідомість є єдністю правил синтезу, вможливлює експлікування процедури дотримання правила і через його граматичний ужиток. У цій статті авторові вдається показати нові можливості для осягнення взаємозв’язку мови й
мислення у класичній теорії пізнання Канта.
ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2
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КРУГЛИЙ СТІЛ
КАНТІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА
«Чи можлива історія філософії на засадах
трансценденталізму? Пам’яті Рьода»
22 вересня 2014 року Кантівське товариство в Україні провело філософський семінар, присвячений пам’яті Вольфґанґа Рьода (1926–2014).
На початку семінару із вступною промовою виступив професор Анатолій Миколайович Лой. Він нагадав присутнім про те, що Вольфґанґ Рьод був членом Кантівського товариства в Україні з 1999 року.
Перша доповідь професора Рьода в Києві була присвячена кантіанським інтерпретаціям у філософії Макса
Шелера (1999). По тому Рьод ще неодноразово брав
участь у дискусіях Товариства. Наприкінці професор
Лой закликав присутніх вшанувати Вольфґанґа Рьода
«хвилиною мовчання».

Віталій Терлецький
Вольфґанґ Рьод як історик філософії

© В. ТЕРЛЕЦЬКИЙ,
М. МІНАКОВ,
О. ХОМА,
В. КЕБУЛАДЗЕ,
2015
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Хоча творчість Вольфґанга Рьода не обмежена суто
історико-філософськими працями, а виявляється
й у чималому спектрі різнобічних публікацій, —
починаючи від класичних систематичних філософських творів, окремих спеціальних монографій і
закінчуючи рецензіями на новітні видання й іншими цікавими та водночас змістовними публікаціями 1, — мабуть, не буде перебільшенням стверджу1

Див. напр.: Röd W. Heureka! Philosophische Streifzüge im
Licht von Anekdoten. — München: Beck, 2013. — 260 S.
ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2
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вати, що кістяком цієї діяльності були впродовж десятиліть дослідження на
ниві історії філософії.
У рамцях німецької традиції цієї філософської дисципліни були написані перші наукові розвідки В. Рьода, захищені докторська і габілітаційна
роботи, присвячені метафізиці Рене Декарта і новочасовій філософськоправовій проблематиці. Таким був початок його наукової діяльності. Власне,
post mortem можна сказати, що такий самий характер був властивий і останнім творам. Останній з опублікованих томів «Історії філософії» (т. XI, у співавторстві) 2 побачив світ ледь не за місяць до того, коли його автор і незмінний редактор цього амбітного проекту видавництва «Beck» відійшов у світ
інший.
Завдяки своєму двотомовику «Шлях філософії від витоків до XX століття», що вперше з’явився 1994 року, австрійський філософ В. Рьод став досить відомим автором і для широкого загалу читачів. Написаний чудовою,
зрозумілою і приступною мовою, але водночас і досить компетентно та
змістовно, «Шлях філософії» по-своєму розв’язує давню справжню філософську проблему, якою мірою можна популярно викласти складні для розуміння філософські думки та проблеми. Певно, непересічним явищем в
Україні стала поява перекладу другого тому «Шляху філософії» (2009–2010),
присвяченого розвиткові філософії від Нового часу і до сучасності 3. Варто
наголосити, що для українського перекладу В. Рьод спеціально дописав іще
окремий додатковий підрозділ «Філософські течії в другій половині XX століття», де стисло виклав головні ідеї герменевтики, екзистенційної філософії, аналітичної традиції філософування, неомарксизму, структуралізму і
навіть деконструктивізму. Примітно, що в ориґінальному німецькому перевиданні (2009) немає такого додатка. Відзначу також, що це видання має
певний попит у вітчизняної читацької аудиторії.
Утім, opus magnum професора Рьода — це згаданий вище чотирнадцятитомий проект, що має традиційно скромний заголовок «Історія філософії».
Перший том, опублікований ще у 1976-му (3 перероблене видання 2009),
був написаний самим Рьодом і тематично охоплював період античної філософії від Талеса до Демокрита. Останній з опублікованих в середині літа
2014 року томів (у співавторстві з Базилє) — це згаданий 11-й том, присвячений прагматизму й традиції аналітичної філософії від Фреґе до Квайна.
Упродовж майже чотирьох десятиліть Рьодові разом з іншими знаними колеґами вдалося зобразити історію світової філософської думки на такому

2

Basile P. / Röd W. Geschichte der Philosophie. Die Philosophie des ausgehenden 19. und des
20. Jahrhunderts 1. Pragmatismus und Analytische Philosophie. — München: Beck, 2014. —
Bd. 11. — 365 S.
3
Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття / Пер. з нім. В. Терлецького, О. Ведрова. —
Київ: Дух і літера, 2009.– 388 с.; Рьод В. Шлях філософії: XIX–XX століття / Пер. з нім.
М. Култаєвої, В. Кебуладзе, В. Терлецького. — Київ: Дух і літера, 2010. — 368 с.
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фаховому рівні, що це видання — попри його незавершеність (присвячені
добі Відродження і найновітнішій філософії томи перебувають у процесі
підготовки) — може бути названим у прямому сенсі під-ручником, позаяк
воно вже посіло своє чітке місце поряд із такими солідними аналогами,
як, наприклад, багатотомова історія філософії Ф.Ч. Коплстона або «Начерк
історії філософії» Ф. Юбервеґа. Що робить авторитетним цей багатотомовий підручник? Певна річ, передусім високий рівень фаховості його авторів: А. Ґрезер (Берн) писав про класичну грецьку філософію, М. Госенфельдер († 9.VIII.2011, Грац) — про стоїцизм, епікуреїзм і скептицизм,
Т. Кобуш (Бонн) — про схоластичну філософію, сам В. Рьод — про добу
Нового часу, а також про Кантову філософію та рецепцію критицизму.
Воднораз усі тексти переконливо засвідчують дуже високий стандарт викладу матеріалу: робота з ориґінальними текстами джерел, широке використання критичної літератури багатьма європейськими мовами, чітка авторська позиція у самому викладі і при цьому дотримання максими аналітичності при поданні матеріалу. Зрозуміло, що багато чого залишається
суто індивідуальним в кожному томі відповідного автора, проте вказані
особливості, здається, характеризують своєрідність редаґованої В. Рьодом
«Історії філософії» загалом.
Свою методологічну позицію В. Рьод досить лапідарно сформулював у
передмові до другого видання першого тому. Автор воліє подати «критичну
історію філософії», тобто таку, яка «не лише реферує передані традицією
погляди, а й запитує про їхнє підґрунтя і, з одного боку, перевіряє ці останні
щодо їхньої коректності, а з іншого — прагне експлікувати їх часто мовчазні
передумови, причому мірою можливості враховується стан історико-філософського дослідження» 4. Далі мовиться про «реконструктивний метод»,
причому наголошується момент «засвоєння переданих тез і теорій у світлі
сучасних переконань і мірою можливості із застосуванням сучасної термінології». Поряд із такою систематичною інтенцією історико-філософського
дослідження акцент зроблено і на «генезі» відповідних вчень і концепцій,
що дає змогу увиразнити «континуальність ліній розвитку думки». Добре
усвідомлюючи той факт, що історія філософії — це завжди тлумачення певної тези чи якогось принципу мислителя минулого, В. Рьод особливо відзначає критичну настанову свого підходу. Така настанова, по-перше, означає антидогматичність, тобто відмову від претензії на остаточність в інтерпретаціях і, по-друге, допускає можливість перегляду запропонованого дослідником тлумачення. Тлумачення має посутньо гіпотетичний характер,
хоча в ньому завжди відображена позиція його автора.
Як справжній історик філософії В. Рьод підкреслює неодмінність для
історико-філософського дослідження врахування усього того, що можна
4

8

Röd W. Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike1: Von Thales bis Demokrit. 3.
Aufl. — München: Beck, 2009. — Bd. 1. — S.7 sq.
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назвати позафілософським контекстом думки. Мається на увазі широкий і
різноплановий, часто-густо переплетений спектр чинників із царини культури, суспільства, економіки, політики й науки. Особливе ж значення для
філософії, за Рьодом, належить конкретним наукам і математиці. Хоча така
теза добре відома історикам філософії, однак при її втіленні (якщо тільки
справа доходить до цього) виникає чимало труднощів. Як видається, у цьому пункті нам є чого навчитися в авторів «Історії філософії».
Утім, було б помилково вважати, ніби професор Рьод був яскравим утіленням класичного німецького історика філософії на кшталт Куно Фішера,
котрий тільки те й робив, що писав свої кількасотсторінкові історико-філософські фоліанти. Поряд із цими солідними творами з-під пера В. Рьода
вийшло чимало блискучих розвідок і статей, які так чи так засвідчують історико-філософський інтерес їхнього автора. З-поміж них значна частина зосереджена на якійсь конкретній темі, що досліджується автором на широкому текстуальному матеріалі певного філософа. Так написана, наприклад,
стаття «Проблема нескінченного в Канта», причому тут ідеться не просто
про «реферування», як зазначалося, поглядів німецького мислителя на питання нескінченного, а робиться спроба критичної оцінки критицизму в
контексті розвитку ідеї нескінченого у раннього Канта, в першій «Критиці»
і в рефлексіях з метафізики 5. Схожа критична настанова вирізняє і розвідку
професора Рьода «Кантове припущення каузальності зі свободи й ідея
трансцендентальної етики». Адже один із принципових висновків тут звучить так, що Кантова етика є не «частиною трансцендентальної філософії, а
філософією трансценденції» 6. Як продемонстровано за допомоги концепту
«каузальності зі свободи», Кантові не вдалося послідовно перенести трансцендентальний спосіб розгляду із теорії досвіду на етику. Звісно, така авторська позиція вартує того, щоб її піддати прискіпливому дослідницькому
аналізові, особливо у світлі кантознавчих публікацій останніх років.
На жаль, немає змоги бодай побіжно схарактеризувати праці малого
жанру, безперечним майстром якого був В. Рьод. Проте є сенс коротко вказати на одну непоказну розвідку — «Традиція й інновація з погляду філософії», що була оприлюднена у збірці «Камерна музика Йогана Брамса» 7. Тут
автор на досить пристойному історико-філософському і культурному матеріалі розглядає відому проблему співвідношення між усталеним, традиційним і новим, революційним. Теза про континуальність (Геґель, Ґадамер) і
положення про дисконтинуальність (Т. Кун, М. Фуко) в розвитку науки,
5

Röd W. Das Problem des Unendlichen bei Kant // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. —
1990. — 38 Jg. — H. 6. — S. 497–505.
6
Röd W. Kants Annahme einer Kausalität aus Freiheit und die Idee einer transzendentalen
Ethik // Dialectica. — 1981. — Vol. 35. — №1–2. — S. 240.
7
Röd W. Tradition und Innovation in der Sicht der Philosophie // Die Kammermusik von Johannes Brahms: Tradition und Innovation: Bericht über die Tagung Wien 1997. Hrsg. von G. Gruber —
Wien: Laaber, 2001. — S. 63–80.
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культури й філософії проаналізовані та критично експліковані з огляду на
авторську, власне, систематичну позицію філософа В. Рьода: інноваційне в
горизонті традиційного, традиція обмежує, але не детермінує сферу можливостей, в рамцях яких і здійснюється вибір чи відкриття чогось нового.
Але показовим тут є не стільки кантіанська позиція, а вміння історика філософії поглянути на одну з вагомих проблем культури і при цьому запропонувати якесь раціонально обґрунтоване пояснення.
На завершення ще один посутній момент. В. Рьод слушно вказує на те,
що завдання писати історію філософії постає якраз «філософським завданням». Адже на відміну від історика мистецтва, який не обов’язково сам має
бути митцем, історика конкретної науки, який сам може і не бути вченим,
історик філософії сам мусить бути філософом. Як видається, більшість сучасних фахівців з історії філософії призабули цю давню істину. Нехай ці
слова нашого колеґи, який сам гармонійно втілював взаємозв’язок систематичного духу філософії й запалу історико-філософського дослідження,
слугують нам нагадуванням тієї істини.

Михайло Мінаков
Засади метатеорії досвіду: між історичним
і трансцендентальним прагматизмом
У намаганні зрозуміти себе, якось визначити диво
незумовленої думки філософія зустрічається з питанням про власний досвід. Це питання про досвід є невіддільною проблемою будь-якої самосвідомої філософії й первинно виглядає як питання про себе як щось, тобто
про свою даність та спосіб цієї даності. В цьому напрямі філософію цікавлять два питання:
1) які передумови дають можливість мати досвід про досвід,
2) якими є завдання та межі значущості теорії досвіду як складової філософських досліджень.
Тобто у філософії ми маємо водночас теорію і метатеорію досвіду.
З огляду на зазначене теорію та метатеорію досвіду слід розглядати в
рамках всієї будівлі філософії, а не в окремих її зв’язках із конкретними науками. Такий підхід вимагає, передусім, від філософії докласти зусиль, аби
не обмежуватись теорією досвіду і визначитись із метатеоретичними потребами мислення, тобто розглянути умови можливості концептуалізації
та аналізу досвіду. А отже, слід визначити позиції такої метатеорії та опис її
зв’язків з іншими розділами філософії: з теорією пізнання, з філософією
науки, з філософією свідомості та з естетикою.
Вольфґанґ Рьод, видатний австрійський філософ та історик філософії,
був одним із тих сучасних філософів, хто докладно вивчав питання про відмінність теорії і метатеорії досвіду. Філософська теорія досвіду має зробити
зрозумілим у загальнозначущих висловах предметний досвід. Коли ж перед
нами кілька теорій досвіду, які було сформульовано в межах різних філо-
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софських концепцій, ситуація потребує або приставати до однієї з них, або,
у разі незгоди з усіма попередниками, створити нову теорію, або ж удатися
до методологічної редукції й побудувати метатеорію досвіду, тобто таку позицію, в межах якої можна було б напрацювати певні критерії, за якими
можна оцінити значущість та послідовність тої чи іншої теорії і спробувати
підійти до досвіду свідомості впритул, враховуючи успіхи та невдачі попередніх теоретичних спроб.
У своїй фундаментальній праці, яку присвячено філософській рефлексії над досвідом, Вольфґанґ Рьод запропонував називати метатеорію досвіду «трансцендентальною філософією» 8. На думку Рьода, у трансцендентальній філософії Канта було вперше артикульовано думку про те, що теоретична філософія, зрештою, тотожна з теорією досвіду. «Трансцендентальна
філософія... за тему має теорії досвіду, з приводу яких вона рефлексує, які
вона експлікує, прояснює природу їхніх понять, обговорює їхні межі та
спосіб їхньої значущості» 9.
Така позиція попервах викликала у мене неприйняття, оскільки термін
«трансцендентальна філософія» з часів Канта вже досить часто застосовували до, часом, протилежних систем, а то й несистемних філософських позицій. Однак, якщо повернутися до власного значення цього терміна (а
саме: трансцендентальна філософія — це філософія, що досліджує умови
можливості та значущості знання), то така інтерпретація стає цілком виправданою, хоча й викликає подив своїм несподіваним зв’язком із історією
філософії.
Якщо подивитися на питання про те, чи не зумовлена метатеорія досвіду в її трансцендентально-філософському тлумаченні історією, то слід
відповісти: так, зумовлена. Однак ця зумовленість є частковою, і філософ
має брати її до уваги як проблему, про яку слід постійно пам’ятати. Водночас
є над-історичний прагматичний вимір смислу поняття досвіду, з яким,
власне, і слід мати справу.
Яким же чином ми маємо оформити метатеорію досвіду, щоби працювати з досвідом як філософським поняттям, артикуляція смислу якого зазнає значних змін у кожній окремій філософській позиції? Єдиною прийнятною відповіддю є таке: слід працювати з проблемами, які постають в
наявних та можливих філософських теоріях досвіду.
Приблизно в такий спосіб В. Рьод приходить до важливості історії філософії з огляду на її можливість створити метатеорію досвіду. Йому йдеться
про те, що будь-яке позитивне визначення досвіду у філософії поміщає її на
рівень теорії досвіду. Рівень «мета» теоретична філософія утримує тільки
тоді, коли вона працює з проблемами, що виринають з порівняння та аналізу
8
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9
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теорій досвіду. Рьод говорить, що трансцендентальна філософія «має завдання рефлексувати над тими припущеннями, через які визначено предметний досвід як можливий, а також визначено характер значущості таких
припущень» 10. У такий спосіб метатеорія досвіду не підтримує якусь певну
теорію досвіду як істинну, а розглядає теорію досвіду як проблему, через що
Рьод і називає свій підхід «проблематизмом» 11.
Метатеорія досвіду можлива лише за умови відмови від дефінітивного
та позитивного обґрунтування якоїсь певної теоретико-досвідної позиції.
Однак щойно ми визначаємо позицію проблемативізму як єдино можливу
послідовну метатеорію досвіду, як одразу виникає питання про плідність
цієї позиції. Адже небезпідставним буде побоювання, що відмова від позитивних висловлювань призведе до переривання чи завершення мислення.
Цю проблему відчув і Вольфґанґ Рьод, коли готував своє обґрунтування проблемативізму трансцендентальної метатеорії досвіду. Він визначив її
як «евристичну невизначеність» проблемативістичної метатеорії пізнання.
Вихід з цього він убачав у редукції висловів, що містять предикацію існування. Послідовна трансцендентальна філософія (в сенсі метатеорії досвіду), вважає професор Рьод, має утриматись від висловів про існування і Я,
і речі, тобто забути і про суб’єкт, і про об’єкт як традиційні репери побудови теорій досвіду. Таку політику утримання від суджень існування Вольфґанґ
Рьод веде аж до того моменту, коли опиняється перед усе тим же питанням:
якщо не сперти досвід бодай на примару існуючого предмета, і евристичну,
і науково-прагматичну складову досвіду буде остаточно втрачено. Тому він,
зрештою, був змушений говорити про «залишок (Residuum) у досвіді» 12.
«Залишок» у досвіді — це те саме «багатоманіття» чуттєвості Канта, а тому,
фактично, Рьод — нехай і більш обережно — продовжує кантіанську теорію
досвіду, тим самим позбавляючи метатеорію її методологічного значення.
У Рьода метатеорія досвіду губить свою проблемативістичну чистоту в позитивних висловах про екзистенційні залишки.
У такий спосіб разом із Рьодом ми приходимо до трьох висновків. Поперше, метатеорію досвіду слід розглядати як трансцендентальну філософію, що бере до уваги висновки дискусії між історично-прагматичною і
трансцендентально-прагматичною позиціями. По-друге, така метатеорія
досвіду ґрунтується на історико-філософському аналізі попередніх систем
з урахуванням досвіду топологічної дескрипції теоретичних дискурсів.
Нарешті, запропонований підхід становить цікаву можливість розгляду
проблематики досвіду у неепістемологічний та несцієнтичний досвід, що
відкриває нові шляхи до розуміння генези філософії і пов’язаного з нею
досвіду досвіду.
10

Ibid., S. 161.
Ibid., S. 162.
12
Ibid., S. 178.
11
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Обговорення
Олег Хома:
Слід зазначити, що Рьод тривалий час вважався одним із провідних німецькомовних дослідників Декарта, принаймні у Франції. Про це свідчить авторський склад важливих тематичних збірок чи спеціалізованих журнальних випусків, в яких професор Рьод ніби репрезентував німецькомовне декартознавство. Промовистою в цьому сенсі є його
стаття «Декарт і німецька університетська філософія ХVІІІ ст.» в журналі
«Les Etudes Philosophiques» (1985, № 2).
Вона важлива не лише дослідженням того, як сприймали картезіанство
німецькі університетські філософи ХVІІІ століття, але й запровадженням
деяких плідних для історії філософії методологічних понять. Передовсім
ідеться про розрізнення між «поверхневими» і «глибинними» історикофілософськими структурами. Рьод послуговується в цьому випадку метафорою «течії»: поверхневі течії не завжди плинуть у тому ж напрямі, що й
глибинні, які тривалий час не виявляють себе, проте є визначальними. У
цьому сенсі німецька університетська філософія від Ляйбніца до Канта зовні може сприйматися як безплідні дискусії професорів і диспути теологів.
Але під цією поверхнею відбувався рух, що став доленосним для усієї нової
європейської філософії. На думку Рьода, дискусії між послідовниками
Вольфа (раціоналістами) і послідовниками Томазія (антираціоналістами),
зрештою, створили основу для Кантової концепції антиномій чистої рації.
До того ж, саме збереження проблематики philosophia prima (як класичної,
так і новочасної, передовсім картезіанської) в університетському середовищі безпосередньо поєднало Канта з Декартовим раціоналізмом, без чого,
на думку Рьода, трансцендентальна філософія взагалі не виникла б, адже
Кант, за Рьодом, — прямий продовжувач саме метафізичної традиції, попри впливи Г’юма чи Русо.
Ключову постать Вольфа як транслятора трансформованого в Ляйбніцевому дусі картезіанства в німецьке університетське середовище слід
неодмінно враховувати при вивченні філософії Канта, який існував не у
безповітряному просторі й запозичив чимало наявних вже концепцій.
Особливо слід зважити на роль Вольфа у розвитку поняття «свідомості»,
лише позначеного в Декарта й більш істотно опрацьованого в Ляйбніца.
Вольфів аналіз «свідомості» багато в чому передує Кантовому розумінню
активності суб’єкта.
На мій погляд, ми маємо приділити ретельну увагу Рьодові й іншим історикам філософії, які ретельно вивчали вчення докантових німецьких
мислителів, оскільки нам явно бракує ретельного розуміння тих процесів,
які пов’язують Канта з філософією ХVІІ століття. В «колективному виображуваному» української «шкільної» філософії утворився істотний розрив
між Кантом і попереднім періодом, натомість Кантова революція була воISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2
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чевидь не спонтанною, а в багатьох аспектах вже підготовленою. Гадаю, що
цікаві дослідження Сергія Секунданта з німецької філософської традиції
раннього Нового часу не залишаться самотніми, а творчість Вольфґанґа
Рьода стане додатковим стимулом для вітчизняних істориків філософії.

Вахтанг Кебуладзе:
Якщо розглядати історію філософії як метатеорію
досвіду, то чи не призводить це до, так би мовити, епістемологізації самого
досвіду? Адже в історії філософії ми віднаходимо осади філософського
осмислення досвіду, тобто осмислення досвіду в певній епістемологічній
перспективі, а не сам досвід як такий.

Михайло Мінаков:
Справді, трансцендентальна філософія досвіду Рьода
виглядає епістемологічною. Однак позиція Рьода долає епістемологічність
радикальним постулатом про те, що теоретична філософія тотожна метатеорії досвіду, тобто вченню про всі історичні способи осмислення досвіду
у філософії. В такий спосіб епістемологічна позиція історизується.
Окрім того, у книзі «Досвід і рефлексія» Рьод робить важливе феноменологічне твердження: після досліджень усього масиву філософських вчень
про досвід у досвіді як такому залишаються «непізнані залишки». Визначення цих залишків та привернення уваги до них украй важливі для поступу філософії.
Однак і в цьому проблематизуванні філософія показує себе як питомо
«досвідна» дисципліна. Навіть там, де ми утримуємось від тверджень, чим є
досвід, ми накидаємо проект нових можливих прозрінь у те, що є досвідом.

Віталій Терлецький — кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Науково-дослідницького інституту українознавства Міністерсива освіти і науки України.
Михайло Мінаков — доктор філософських наук, доцент катедри філософії та релігієзнавства Києво-Могилянської академії, президент Фонду якісної політики, голова Кантівського
товариства в Україні.
Олег Хома — доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Вінницького національного технічного університету, голова спілки дослідників модерної філософії, головний
редактор історико-філософського журналу «Sententiae».
Вахтанґ Кебуладзе — доктор філософських наук, доцент кафедри філософії філософського
факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
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КОРИСТЬ КРАСИ Й АВТОНОМІЯ РОЗУМУ
All art is quite useless
OSCAR WILD

© В. КЕБУЛАДЗЕ,
2015

У «Критиці сили судити» Кант розрізняє вільну й
залежну красу: «Є два види краси: вільна краса
(pulchritudo vaga) або суто залежна (anhängende. —
В.К.) краса (pulchritudo adhaerens). Перша не передбачає жодного поняття про те, чим має бути
предмет; друга передбачає таке поняття і досконалість предмета відповідно до цього поняття. Перша
означає (самостійно наявну красу) тієї чи тієї речі;
другу, як залежну від поняття (зумовлену красу),
приписують об’єктам, що їх підводять під поняття
особливої цілі» [Kant, 1995: S. 146]. Квітка красива, аби принадити бджолу, яка має рознести її пилок і в такий спосіб уможливити її розмноження.
То є залежний вимір краси. Але людина здатна
сприйняти вільну красу квітки, незалежну від тієї
користі, що та краса їй дає.
Тут можна віднайти зв’язок між етикою й естетикою Канта. Адже саме ця здатність робить і саму
людину вільною, а отже, спроможною до вільного
вибору, тобто зумовлює в людині те, що можна назвати моральним чуттям (sittliches Gefühl). Ґадамер
указує на те, що, згідно з Кантом, цей зв’язок естетичного й етичного можна виявити лише в разі
споглядання краси у природі: «Якщо Кант, навчений Русо, відхиляє загальне зведення витонченості
смаку щодо прекрасного взагалі до морального почуття, то чуття краси природи — це, згідно з Кантом, зовсім інша річ. Краса природи збуджує інтерес лише у того, хто “до того вже добре обґрунтував
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свій інтерес до морально-доброго (Sittlich-Gutten)”. Інтерес до прекрасного
у природі є, отже, “спорідненим із моральним”. Виявляючи неумисну узгодженість природи з нашим незалежним від жодного інтересу задоволенням,
а заразом дивовижну для нас доцільність природи, він указує на нас як на
останню мету творіння, на наше “моральне призначення”» [Gadamer, 1990:
S. 56]. Отже, здатність до сприйняття вільної, незалежної від жодної мети
краси природи пов’язана з моральною свободою людини.
Ця аналіза краси потребує феноменологічного доповнення й уточнення, які можна зробити, спираючись на концепцію інтенційності. Ми маємо
розрізнити ноетичний і ноематичний аспекти досвіду. Ноема, тобто спосіб
даності предмета у досвіді, може бути красивою або залежно від поняття
цієї речі, або незалежно від нього. Але цього недостатньо для розрізнення
вільної і залежної краси на ноетичному рівні. Таке розрізнення передбачає
схоплення у досвіді свідомості вільної краси саме як вільної в її відмінності
від залежної краси. Це розрізнення не відбувається автоматично. Ба більше, нездатність до такого розрізнення може бути зумовленою різними модусами нездатності до сприйняття краси:
1. Нездатність сприймати вільну красу незалежно від її практичної користі.
2. Нездатність розрізняти вільну і залежну красу.
3. Нездатність виявляти залежну красу через нерозуміння її користі.
4. Цілковита нездатність до сприйняття краси як такої, байдуже чи то
вільної, чи то залежної.
Кожний із цих модусів нездатності до сприйняття краси майже ніколи
не можна зустріти у чистому вигляді. Натомість ми завжди подибуємо різні
комбінації цих модусів. У кожному разі, якщо феноменологічно перевитлумачити ідею Канта, то можна сказати, що усвідомлення власної свободи,
яке робить нас моральними істотами, пов’язане зі здатністю до узгодження
ноетичного і ноематичного аспектів переживання вільної й залежної краси.
Завдяки такому узгодженню ми виявляємо абсолютно вільну красу на ноематичному рівні, а самих себе починаємо сприймати як абсолютно вільних істот на рівні ноетичному, причому не лише в естетичному сприйнятті,
а й у моральному діянні. Тобто ми можемо говорити про естетичне обґрунтування етичного. І хоча варто погодитися з Ґадамером, що сам Кант убачає зв’язок естетичного з етичним насамперед у красі природи, проте можна наважитися на твердження, що найавтентичнішого виразу це обґрунтування дістає у мистецтві. Втім, не в класичному, а в модерному мистецтві,
в якому виникає концепція «мистецтва заради мистецтва», а отже, ідея абсолютної некорисності справжнього мистецтва.
До речі, й сам Кант погоджувався визнавати вільну красу деяких витворів мистецтва, наприклад, листяного орнаменту або музичної фантазії без
теми. Для Канта тут головне, що вони «нічого не презентують, жодного
об’єкта відповідно до певного поняття» [Kant, 1995: S. 146] і тому являють
собою вільну красу. Втім варто зауважити, що тут ми стикаємося з доволі
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штучним раціоналістичним спрощенням естетичного виміру краси в мистецтві — мовляв, витвори мистецтва, в яких дається взнаки так звана залежна краса, прекрасні лише тому, що презентують щось майже в ідеальній відповідності до певного поняття або ідеї. Портрет красивої людини красивий
через якомога точніше відтворення в ньому ідеалу людської краси. Але чи
не може бути прекрасним портрет потворної людини? На якій стадії своєї
трансформації портрет Доріана Ґрея є справжнім витвором мистецтва —
коли на ньому зображений чистий юнак небесної краси чи коли на ньому
зображений старий розпусник зі слідами всіх скоєних гріхів на обличчі? А
якщо «портрет» взагалі не схожий на жодну реальну людину, якщо зображене на ньому не можна підвести під жодне поняття? Чи не стикаємося ми тут
нарешті зі справжньою вільною красою? У творі «Дегуманізація мистецтва»
Х. Ортеґа-і-Ґасет порівнює мистецтво зі склом, через яке ми бачимо реальність. На його думку, ідеал класичного мистецтва — абсолютно прозоре
скло, яке створює цілковитий ефект реальності. Натомість у модерному
мистецтві найбільше поціновують примхливість візерунків структури самого скла. Чи можна тоді взагалі говорити про те, що краса витвору мистецтва
є залежною від ідеї того, що він зображає? У контексті цих розмислів ми
маємо розуміти вислів О. Вайлда, що став епіграфом для цієї статті: «Усе
мистецтво є цілковито некорисним». Саме в цьому розумінні ми можемо
потлумачити думку Ніцше про те, що «лише як естетичний феномен буття і
світ виправдані у вічності», якщо світ взагалі потребує виправдання. Адже
світ красивий, а краса не потребує виправдання, вона є самодостатньою.
Тому й некорисне мистецтво, що творить красу, є самодостатнім.
Своєрідний розвиток думки Ніцше можна вгледіти у Гюїсманса, який віднаходить шлях до релігійної віри через замилування витворами релігійного мистецтва: «Ах, виправдання католицизму в мистецтві, яке він створив і якого ще
ніщо не перевершило! В живопису та скульптурі — це примітиви, в поезії та прозі — містики, в музиці — церковний спів, в архітектурі — романський та готичний стилі. Все пов’язане, все палає одним снопом на тому самому вівтарі; все
це складається в єдину своєрідну групу думок: побожно мліти, обожнювати,
служити Подателеві благ, показуючи йому його ще не спаплюжені дари, відображені в душі створіння, наче у вірному дзеркалі» [Huysmans, 1895: р. 10–11].
Корисне мистецтво може продукувати лише залежну красу, натомість вільна краса — ознака мистецтва, що не має жодної практичної користі. Але саме
це некорисне мистецтво виявляється найкориснішим для людини, адже збуджує в ній чуйність до свободи, а отже, перетворює її на моральну істоту, здатну
до вчинків на підставі вільного вибору й відповідальну за власні вчинки.
Як показав Кант, абсолютно вільною може бути лише безсмертна істота, яка навіть у разі загрози загибелі здатна до вільного вибору. Вчинки
такої істоти реґулють ідеї Бога, безсмертя та свободи волі. Але ці ідеї можуть поставати тільки як формальні реґулятиви. Вони не можуть мати конститутивного характеру, адже їм бракує чуттєвого змісту. Не можна переISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2
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жити безсмертного Бога у безпосередньому чуттєвому досвіді. Безсмертя є
цілковитою трансценденцією для даного у відчуттях світу, в якому будь-що
має свій початок і свій кінець. Відтак абсолютна свобода, яку дарує безсмертя, є не так актуальним станом, як ідеалом сталого прагнення. Втім,
ідеї Бога, безсмертя та свободи — це не просто порожні форми. Вони мають
зміст, але лише в модусі «немовби» («als ob»). Я маю стало припускати ці
ідеї, аби бути у змозі бути тим, ким я маю бути. Втім, і витвори мистецтва
дістають свій справжній сенс у цьому модусі. З огляду на це стає зрозумілим, чому саме через релігійне мистецтво герой Гюїсманса знаходить шлях
до віри.
Нездатність сприймати красу зумовлює моральну ницість. Якщо, спираючись на Кантове розрізнення вільної та залежної краси, спробувати переформулювати вислів того ж таки Вайлда, то можна сказати, що нечуйна до
вільної краси людина є морально неповноцінною. «Острах естетики є першою ознакою безсилля» [Достоевский, 1957: с. 543]. Це судження Раскольнікова, що його він висловлює перед тим, як піти зізнатися у скоєному злочині, свідчить про те, що морально він приречений. Жодного переродження
йому не судилося. Достоєвський виказує сам себе. І зрештою, портрет новонароджуваної людини, який він малює на останніх сторінках роману «Злочин
та покарання», виглядає неправдивим з огляду на те, що Раскольніков не
переживає справжнього каяття через те, що він убив двох людей. Для самого
Достоєвського дві жінки, яких убив його «герой», — лише засіб його внутрішнього перетворення. І для Раскольнікова, і для Достоєвського люди — не
мета, а засіб. Таке ставлення до людей, най і таких ницих, як убиті Раскольніковим жінки, і є, згідно з Кантом, проявом аморальності. Раскольніков,
зрештою, жодного разу й не робить морального вибору. Спочатку він убиває
через зухвалу думку про власну вищість, насамкінець віддається на поталу
через усвідомлення невиправданості своїх зазіхань. Ані те, ані те не є моральним вчинком, ані те, ані те не є красивим вчинком. Раскольніков і в
ролі вбивці, і в ролі мученика викликає огиду, адже його самого не нудить
від його злочину. Отож, красивий вчинок — це не просто фігура мовлення.
Ця словосполука виявляє прихований естетичний вимір етичного.
Те, що в практичному плані є моральною свободою вибору, в теоретичному постає як автономія розуму. Ця автономія, своєю чергою, має кілька
вимірів. По-перше, це незалежність розуму від позарозумових чинників:
тілесних рефлексів, чуттєвих потягів, ситуаційних матеріальних зисків
тощо. По-друге, це здатність самотужки користуватися власним розумом,
яку той самий Кант уважав найважливішою ознакою людини як розумної
істоти, а відтак головним здобутком Просвітництва.
Отже, виявляється, що саме здатність переживати вільну (за Вайлдом,
некорисну) красу узасадничує і нашу моральність, і нашу розумність, і
нашу релігійну віру. Користь мистецтва й краси, яку воно створює, полягає
саме в їхній некорисності.
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Утім, ця оптимістична картина має бути трохи підважена, а насамперед
підваженим має бути позитивне значення зв’язку абсолютно вільної краси з
абсолютно автономним розумом. Цей зв’язок має амбівалентний характер.
З одного боку, він справді узасадничує людську свободу й у теоретичному, й
у практичному плані, але з іншого — загрожує свавіллям абсолютного розуму.
Цю загрозу в осередді проекту Просвітництва як проекту панування автономного розуму вбачають Горкгаймер і Адорно, ухвалюючи жахливий вирок: «Просвітництво — тоталітарне» [Horkheimer, Adorno,1897: S. 28]. В абсолютній чистоті чистого розуму розчиняються чуттєві відмінності. Ідеальність ідеї не залишає місця для недосконалості реального розмаїття чуттєвого досвіду. Але це, своєю чергою, унеможливлює й естетичний вимір досвіду,
адже прекрасне не існує відповідно до раз і назавжди встановлених загальних понять. Це розуміє вже Кант: «Марно шукати принцип смаку, який дав
би загальний критерій прекрасного завдяки певним поняттям, оскільки те,
що шукають, неможливе й суперечить самому собі» [Kant, 1995: S. 149].
Кажучи мовою Карла Попера, оракули не здатні встановити загальні
принципи краси. Але не лише краси, а також добра й істини. Некритично
сприйнятий платонізм призводить до несмаку в мистецтві, хибності думки,
диктатури в політиці і, зрештою, зла у людському житті. Немає загального
ідеалу. Ідеал у кожного свій. Тому має рацію згадуваний уже Ортеґа-і-Ґасет,
коли в есеї «Естетика в трамваї» пише: «кожна річ від народження несе свій
невідтворний ідеал» [Ortega y Gasset, 1966: p. 37]. Причому цей індивідуальний
ідеал іспанський філософ віднаходить уже на рівні чуттєвого переживання
краси, пишучи про те, що красу людського обличчя ми сприймаємо через збіг
конфігурації окремих рис із ідеальним обличчям, так само, як, споглядаючи
конфігурацію окремих зірок, ми сприймаємо сузір’я. Але те, що стосується
краси, є чинним і для моралі. На думку Ортеґи, Кант помилявся, вважаючи
моральний обов’язок чимось загальним. Натомість у кожного з нас є власний
ідеал і краси, і добра. Чуйність до цього індивідуального ідеалу — це запорука
і вишуканості смаку, і доброчинності вчинків, і істинності мислення. Краса,
добро й істина дані нам не як загальні ідеї, що вони мають бути втілені в реальному досвіді, а як раптові спалахи переживань. Якщо ми намагаємося мислити
й творити, ми завжди наражаємося на ризик. Здається, що така позиція веде
до морального й пізнавального релятивізму. Втім, це лише в тому разі, якщо
мислити істину як відповідність наших суб’єктивних думок об’єктивним речам. Проте такий спосіб мислення передбачає реінтерпретацію Аристотелевої кореспондентської концепції істини на засадах модерного уявлення про
суб’єктивність. Саме це слушно критикує Гайдеґер, указуючи на те, що сучасне поняття суб’єктивності — це доволі пізній винахід, пов’язаний насамперед
із картезіанством. Намагаючись мислити істину у цій парадигмі, ми неодмінно наражаємося на загрозу релятивізму та соліпсизму. Натомість Гайдеґер
пропонує мислити істину як відкритість самих речей. Таку відкритість ми
кожного неповторного разу переживаємо з неповторною новизною.
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Отже, канонів немає. Ми завжди зухвало намагаємося посісти місце
творця. Коли ми справді мислимо або творимо, ми щоразу зазіхаємо на нездійсненне. Так триває життя. Так ми тимчасово уникаємо смерті — не як
припинення фізичного існування, а як марнування часу, як перетворення
життя лише на фізичне існування.
З огляду на це стає зрозумілою складність краси, добра й істини. Ми
щоразу стикаємося із загадкою, а загальних принципів пошуку правильної
відповіді не існує. Ганна Арендт мала рацію, коли писала про банальність
зла. Зло банальне, добро складне. Краса невловима, потворність всюдисуща. Істина часто-густо жахає, омана зазвичай заспокоює.
Моральний вибір також є актом творчості. Кожного разу, вчиняючи
доброчесно, ми створюємо прецедент добра. І кожного разу, здійснюючи
моральний вибір, кожний із нас є абсолютно вільним, а до того ж екзистенційно самотнім, адже вибір треба робити, взоруючись на власний невідтворний ідеал, про який писав Ортеґа-і-Ґасет. Попри загальні моральні закони, ситуація морального вибору завжди нова й неповторна. Це дуже витончено описує Франц Кафка у притчі про ворота закону у творі «Процес».
Людина приходить до воріт, що ведуть до закону. Перед ними стоїть вартовий. Людина питає в нього дозволу пройти крізь ворота, але вартовий забороняє зробити це. Людина проводить усе життя біля воріт закону, намагаючись здобути дозвіл увійти до них, але так і не отримує його. І, вже вмираючи, вона з подивом усвідомлює, що до цих воріт, крім неї, за всі ці довгі
роки очікування ніхто не підходив. Як же так? Адже всі прагнуть до закону!
Чому ж тоді ніхто не підходив до цих воріт?! На це останнє запитання людини вартовий відповідає, що ці ворота були призначені лише для неї, а
після її смерті вартовий замкне їх і піде геть.
Парадокс свободи полягає в тому, що кожну мить нашого існування кожен із нас приречений на підставі автономії розуму вільно обирати, чи бути
справді вільним, обираючи добро відповідно до власного індивідуального ідеалу, сприймати який ми навчаємося в естетичному переживанні вільної краси.
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ЧИ МОЖЛИВА АНТРОПОЛОГІЯ
ЯК ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА ДОКТРИНА:
Кантові візії
Питання про природу людини було одним із ключових для епохи Просвітництва. Майже всі інтелектуали тієї славетної доби — не лише філософи
та науковці, а й літератори, поети, митці — зверталися до цієї проблеми, намагаючись відповісти на
питання: «Що є людина?» 1 Дослідження цієї проблеми стали ознакою часу, що вможливило входження антропології до складу університетських дисциплін. Відомо, що до цього доклав певних зусиль
і Кант, насамперед тим, що започаткував викладання свого курсу з прагматичної антропології (з
1772 року) студентам Кенігсберзького університету.
І це викладання відбувалося майже 25 років! Основні матеріали цих лекцій (а це найбільш вагомі
студентські конспекти) були оприлюднені вже в
наш час — у складі 25-го тому академічного зібрання текстів Канта. Відомо, що крім цього «спеціалі1

© В. КОЗЛОВСЬКИЙ,
2015

У цьому контексті досить згадати хоча б знамениту поему
британського літератора — класициста А. Попа «An Essay
on Man» (1734), де в поетичній формі виражено просвітницькі погляди на людину, світ і Бога. Поет натхненно
оспівує становище людини у Всесвіті, зазначаючи, що
призначення людини — в самопізнанні, усвідомленні власної сили та смертності, що свідчить про обмеженість людських можливостей. Людину спонукають дві сили — себелюбство і розум, причому себелюбство потужніше, що
породжує непримиренну внутрішню боротьбу між чеснотами і пороками людини. Мета людського життя — пошук
щастя [Pope, 1892].
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зованого» тому антропологічна тематика репрезентована в низці інших
томів цього видання, зокрема в тих томах, де завдяки титанічним зусиллям
Б. Ердмана, Е. Адикеса та ін. ретельних, сумлінних фахівців були оприлюднені численні рукописні нотатки Канта (чи як заведено казати — рефлексії). Це дало змогу філософській спільноті ознайомитись із цікавими метафізичними, моральними, психологічними, антропологічними, фізичними,
математичними, географічними розмислами кенігсберзького професора.
Відомо, що Кант занотовував власні розмисли на полях тих підручників,
якими послуговувався (це була вимога міністерства освіти Пруссії — лекції
належало «прив’язувати» до підручників) під час читання своїх університетських курсів. Зрозуміло, що на цих лекціях німецький філософ не займався простим відтворенням концептуального змісту чужих підручників
(як відомо, Кант підручників не писав), навпаки, своїм студентам Кант завжди пропонував власні ідеї, які дуже рідко збігалися з думками авторів
підручників.
Кант кілька разів і в різний спосіб (зокрема, в лекціях з природного
права) загострює питання про людину, поряд з метафізичними, етичними
та теологічними проблемами. Слід нагадати, що ці проблеми були наріжними для «Критики чистого розуму» (1781/1787). Однак у цій праці Кант
розглядав метафізичні, етичні та теологічні питання у трансцендентальному ключі, а не в якомусь емпіричному спрямуванні. Ці питання добре відомі, але від цього вони не втрачають своєї концептуальної гостроти та актуальності. Отже, Кант пише: «Усі інтереси мого розуму (як спекулятивні,
так і практичні) об’єднуються в таких трьох запитаннях: 1. Що я можу знати? 2. Що я повинен чинити? 3. На що я можу сподіватися?» [Kant, III: S. 522/
B833]. Принагідно зазначу, що на час створення «Критики чистого розуму»
у Канта ще не було чіткого розуміння можливостей трансцендентального
обґрунтування другого і, особливо, третього питань. Отож, згідно з позицією німецького філософа у тому вигляді, як вона представлена в першій
«Критиці», «друге питання є суто практичним. Як таке воно може, щоправда, належати чистому розумові, — зазначає автор, — але тоді воно є не трансцендентальним, а моральним, і, отже, наша критика сама по собі не може
ним займатися» [Kant, III: S. 523/B833]. Під час написання першої «Критики» Кант ще вважав, що моральний обов’язок не має трансцендентального виміру, наявність якого вкрай необхідна для побудови критичної теорії моралі. Щоправда, Кантові лекції з практичної філософії, що їх читав
філософ у період інтенсивної роботи над текстом «Критики чистого розуму» (а це «тихе десятиліття» 1770-х років), свідчать, що мислитель суттєво
наблизився до розуміння трансцендентальної природи морального закону.
Принаймні в цей період він цілком свідомо відмовився від обґрунтування
моральних приписів на засадах британсько-шотландської теорії «моральних почуттів» (Ф. Шефсбері, Д. Г’юма, А. Сміта та ін.). Його також не вдовольняли теологічні доктрини, що висновували моральні приписи з боже-
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ственних настанов 2. Відомо, що за часів Канта на німецьких інтелектуальних теренах ці теорії мали неабияку популярність, кожна з них мала своїх
прихильників. У період підготовки «Критики чистого розуму» Кант відмовився від цих впливових моральних і теологічних «трендів» сучасності, вбачаючи в них певну небезпеку для автономії людської моралі, оскільки як
теорії «моральних почуттів», так і теологічні доктрини редукують моральні
максими до чогось не властивого їм, тобто гетерономно-людських емотивних станів, пов’язаних з переживаннями добра і зла, чи визнання залежності моральних приписів від Вищої істоти.
Щодо третього питання, то відомо, яких зусиль доклав Кант задля з’ясування його трансцендентального змісту. У «Критиці чистого розуму» він
ще відносив його до спекулятивної сфери і надавав як самому питанню, так
і відповідям на нього лише неґативний сенс: «Третє питання, а саме: якщо я
чиню, то чого я тоді смію сподіватися? — є водночас практичним і теоретичним, тож практичне слугує лише провідною ниткою для відповіді на теоретичне питання і, якщо воно піднімається надто високо, — на спекулятивне
питання» [Kant, III: S. 523/B833]. Смислова невизначеність цього питання
(воно є і практичним, і теоретичним) значно ускладнювала пошук аподиктичних відповідей на нього, можливо, ці складнощі значно вагоміші, ніж
відповідь на друге питання. І лише з часом Кант дійшов висновку про можливість віднайти і встановити трансцендентально-апріорні принципи для
моралі й релігії. Відомо, що пошуки трансцендентальних засад моралі Кант
завершив досить швидко, свідченням чому є «Основоположення до метафізики звичаїв» (1785). Щодо трансцендентального обґрунтування релігії,
то на це філософу знадобилося більше часу. Знаменитий трактат «Релігія в
межах самого лише розуму» побачив світ пізніше, у 1793-му. Щоправда,
Кант виклав свою версію «трансцендентальної релігії» студентам дещо раніше, на своїх лекціях з природної теології, з якими ми мали можливість
ознайомитись після видання 28-го тому академічного зібрання текстів
2

Треба пам’ятати, що вже Хр. Вольф, у своїй етичній доктрині, не вважав за можливе
виводити моральні норми з божественних настанов. Для нього моральні імперативи
мали автономну силу впливу на людську поведінку. І це є пов’язаним з природним законом, а не з якоюсь релігійною системою. Відомо, що цю думку видатний німецький
«догматик» намагався обґрунтувати спираючись навіть на ідеї китайських філософів,
зокрема Конфуція, що, як відомо, призвело до драматичних наслідків для нього —
Вольф був звинувачений в атеїзмі і фаталізмі й за наказом короля Фридриха І, під загрозою смертної кари, змушений був терміново покинути університет в Галле. За часів
Фридриха ІІ, з його «ліберальними» уподобаннями, ситуація змінилася, і Кант уже мав
можливість виголошувати свої етичні ідеї, особливо не переймаючись можливими неґативними наслідками для себе особисто. Хоча це зовсім не означало, що кантівська
моральна доктрина не збуджувала критичних суджень з боку інтелектуалів тієї доби.
Але це вже була боротьба між філософськими концепціями, а не ідеологічні звинувачення разом з погрозами фізичної розправи за сповідування не прийнятних для когось
філософських теорій.

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2

23

Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ

Канта. І все ж, навіть на цих лекціях філософ розпочав викладати трансцендентальне вчення про релігії приблизно з середини 1780-х років. Кант не
одразу збагнув, якими шляхами слід рухатись у пошуку критико-трансцендентального обґрунтування засад релігійної віри, особливо християнського релігійного вчення, що базуються на Одкровенні.
Однак потреба дати обґрунтовані відповіді на друге і третє питання — це
ще не всі проблеми, з якими зіткнувся Кант. Як зазначав філософ, можливо,
найбільшого напруження потребувала від нього відповідь ще на одне питання,
навіть на два, які не згадано у першій «Критиці», хоча вони мали для нього неабияке значення. Власне, йдеться про з’ясування трансцендентальних засад
суджень смаку, а також встановлення умов можливості мислити «в реґістрі доцільності», надаючи рефлексійним судженням доцільності не лише суб’єктивного, а й об’єктивного значення, тобто йдеться про можливість розглядати
доцільність як характеристику самої природи, але під кутом зору Als ob. Відомо,
що свої пошуки апріорних засад для суджень смаку і доцільності філософові
вдалося втілити у «Критиці здатності судження» (1790). У цій праці німецький
філософ виконав ще одне завдання, можливо, найґрандіозніше — виявив умови можливості поєднання «світу природи» і «світу свободи», теоретичного і
практичного розуму. І що найцікавіше, він показав, якою має бути людина,
які її духовні сили і здатності вможливлюють цей ґрандіозний синтез. На сторінках цього трактату Кант демонструє, якою має бути людина, спроможна
до рефлексійної здатності судження — естетичної та телеологічної 3.
Тільки після з’ясування всіх апріорних принципів, що забезпечують розгортання трьох фундаментальних здатностей людини, — пізнання, волі та почуття задоволення/незадоволення (що унаочнюється в судженнях смаку),
причому не в емпіричному, а в особливому, трансцендентальному вимірі, —
ми можемо сподіватися на те, що наблизились, на думку Канта, до обґрунтованих відповідей на три питання, порушені у «Критиці чистого розуму».
Ці питання майже дослівно відтворюються в «Логіці», з одним принциповим доповненням — з’являється «підсумкове» четверте питання про
людину. Найголовнішою інновацією цього тексту є відома теза про можливість редукції трьох трансцендентальних питань до четвертого, антропологічного питання: «Сферу філософії у космополітичному сенсі можна унаочнити у таких питаннях: 1. Що я можу знати? 2. Що я мушу робити? 3. На
що я маю сподіватися? 4. Що таке людина? На перше питання відповідає
метафізика, на друге — мораль, на третє — релігія, на четверте — антропологія. Але, по суті, все це можна було б звести до антропології, бо три перші
питання мають стосунок до останнього» [Kant, IX: S. 25]. Сказано сильно і
категорично! Щоправда, треба пам’ятати, що підручник з «Логіки» є суто
3

До речі, у цьому трактаті Кант пише ще й про якусь «антропологію внутрішнього відчуття, тобто про знання нашої самості (Selbst) у житті, хай то буде теоретичне знання
або також звичайна емпірична присутність» [Kant, V: S. 461].
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компілятивним текстом, складеним з лекційних курсів з логіки, що їх читав філософ у різний час. Крім того, сам філософ не брав участі у підготовці його до друку. Як відомо, це видання підготував до друку колеґа Канта по
університету Г.Б. Ієше, на основі студентських конспектів і певних нотаток
самого Канта. Цікаво, що у тих матеріалах, що увійшли до складу 24-го
тому академічного зібрання творів філософа, де зібрані всі більш-менш валідні конспекти з логіки, ми не знайдемо цього знаменитого пасажу щодо
людини. І це дивно, з огляду на те, що оприлюднені у цьому томі лекційні
матеріали охоплюють великий період академічної діяльності кенігсберзького професора — майже всі семестри, коли він читав свій курс з логіки. З
іншого боку, на підтримку цієї популярної тези можна навести лист Канта
до К.Ф. Штейдліна, де філософ перелічує всі чотири питання (майже дослівно), але не як питання, а як завдання (Aufgaben) для філософування.
Водночас тут не йдеться про якусь редукцію трьох завдань до четвертого:
«Відповідно до моїх давніх намірів, планом роботи у сфері чистої філософії, я передбачав розв’язати три завдання: 1. Що я хочу знати? (Метафізика).
2. Що мені належить робити? (Мораль). 3. На що маю сподіватись? (Релігія).
За цим має йти четверте завдання: Що є людина? (Антропологія: з цього
предмета я щорічно читаю курс упродовж 20 років)» [Kant, XI: S. 429]. Нам
відомо, коли саме Кант написав цього листа (4 травня 1793 року), тож можна бути певними в тому, що саме в ньому викладено автентичну позицію
філософа щодо взаємозв’язку трансцендентальних і антропологічних питань. Крім того, в цьому листі ми маємо справу з «розширеним» переліком
цих питань порівняно з репрезентованим у «Критиці чистого розуму». Мабуть, це пояснюється тим, що Кант порушує «антропологічне» питання як
певний підсумок тих досліджень, які вже були розгорнуті в межах трансцендентальної філософії, перш за все, у трьох «Критиках» та «Релігії у межах самого лише розуму». Нарешті у першій «Критиці» відсутнє питання про
людину, що автоматично знімає потребу в редукції трансцендентальних
питань до цього «сакраментального» питання. У листі до Штейдліна кенігсберзький професор не вважав за можливе вести мову про таку редукцію. І
ще одне: чи не означає питання про людину щось більше, аніж просту відповідь на рівні ще однієї антропологічної доктрини? А якщо це так, то про
яку антропологію йдеться? Імовірно, філософ мав на увазі свій щорічний
курс з прагматичної антропології. То чи означає це, що відповідь на четверте питання цілком належить до компетенції прагматичної антропології?
Численні висловлювання німецького мислителя, які ми знаходимо як у
його головних творах, так і в текстах лекцій і рукописних нотатках, не дають підстав для відповіді на це питання саме в такому, прагматичному ключі. Справді, важко повірити, що Кант запропонував редукцію трьох трансцендентальних питань «Критики чистого розуму» до питання, відповідь на
яке лежить у площині прагматичної моделі людини. Мабуть, таке рішення
неможливо уявити, навіть з огляду на багатство змісту, ідей і підходів, що їх
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запропонував Кант у своїй «Антропології з прагматичного погляду». Важко
уявити, що творець трансцендентальної філософії міг розглядати свої лекції
з антропології, а також трактат, підготовлений на їхній основі, як виклад і
обґрунтування трансцендентального вчення про людину. У багатьох місцях
цього трактату, а також у своїх лекціях з антропології німецький філософ
ставив цілком свідомі запобіжники щодо тлумачення прагматичної антропології як трансцендентальної доктрини.
Але є ще один цікавий текст, де містяться ті самі питання, — лекції з
метафізики. Знову-таки, треба пам’ятати, що це не автентичний, авторський текст, а нотатки студентів. Отож, в одному з таких конспектів, у так
званій Metaphisik L2 (датовано початком 1790-х) німецький філософ зазначає: «Філософія мусить бути здатною визначити: 1) джерела людського
знання: 2) сферу його можливого і корисного застосування; 3) межі розуму.
Сфера філософії у космополітичному сенсі (in sensu cosmopolitico) може
бути зведена до таких питань:
Що я можу знати? Це доводить метафізика.
Що я повинен робити? Моральна філософія це показує.
На що я можу сподіватись? Релігія цьому вчить.
Що є людина? Антропологія вчить цьому.
Все це можна було б назвати антропологією, оскільки три питання
звернуті до четвертого» [Kant, XXVIII: S. 533–534]. Як бачимо, і цей текст
майже дослівно відтворює відповідний пасаж «Логіки» і листа Канта до
Штейдліна. І це надає цьому четвертому питанню додаткової ваги, зрозуміло, з урахуванням всіх інших варіантів, особливо листа до Штейдліна, який
є базовим текстом щодо цього питання, оскільки написаний Кантом власноручно, натомість всі інші варіанти, де ми зустрічаємо це знамените питання, — нотатки сторонніх осіб.
Отже, лише у «частково» леґітимних текстах «Логіки» і «Лекцій з метафізики» ми спостерігаємо певне намагання філософа редукувати три трансцендентальні питання до четвертого — питання про людину, хоча, здається,
за всіма «канонами» трансценденталізму це питання не може розглядатись як
трансцендентальне питання про людину 4. Водночас у листі до Штейдліна німецький філософ ні про яку редукцію взагалі не пише. То чи не маємо ми
4

Приміром К. Ясперс висловлював певні сумніви щодо того, чи спромігся Кант відповісти на своє четверте питання: «На це питання (про людину. — В. К.) не було, як на
перші три, відповіді у вигляді якоїсь спеціальної роботи. Кантівська “Антропологія”,
оприлюднена вже у старості, є зібранням його лекцій, що читались упродовж тривалого часу, не може дати обґрунтовану відповідь, яка б була адекватною розумінню ним
цього питання. Ця книга… дуже цікава, але вона дає невтішну відповідь, бо саме питання надто величне і значне. Реальна відповідь Канта на четверте фундаментальне питання — вся його творча діяльність» [Jaspers, 1962: р. 93]. Цікавий висновок, який потребує додаткової арґументації, яку, на жаль, Ясперс не наводить, а було б цікаво її почути
від видатного філософа.
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справу з цілком очевидною непослідовністю завжди такого послідовного філософа. Чи все ж Кант мав на увазі якусь «іншу людину», якийсь інший вимір
людської природи, що не описується в межах прагматичної антропології? Чи
дають підстави кантівські тексти подивитись на людину з інших теоретичних
позицій, які демонструють непрагматичні підходи до пізнання людини?
В одному з останніх великих текстів, а саме в «Метафізиці звичаїв»
(1797) Кант сформулював ідею створення ще однієї моделі антропології —
моральної. Остання співвідноситься із метафізикою звичаїв, оскільки її метою є вивчення «суб’єктивних перешкод, а також сприятливих умов виконання законів метафізики звичаїв у людській природі» [Kant, VI: S. 217].
Водночас Кант застерігав від надмірного оптимізму щодо моральної антропології (moralische Anthropologie) 5. У цьому трактаті він кілька разів підкреслює, що хоча моральна антропологія за певних умов може стати важливим теоретичним надбанням, однак «за жодних обставин їй не належить
віддавати першості щодо метафізики звичаїв або ототожнювати їх… Моральна антропологія не має стати ані керівництвом для суджень, ані дисципліною духу в його виконанні належного, приписи якого мають a priori даватися лише чистим розумом» [ibid.: S. 217]. Себто моральна антропологія
не може і не повинна перебирати на себе пошук і встановлення апріорних
засад пізнання людини, бо мета цього антропологічного знання — дослідження людської природи під кутом зору певного різновиду досвіду.
До питання про створення якоїсь моральної антропології Кант неодноразово звертався також у своїх лекціях з етики. У кількох місцях цих лекцій, зокрема у «моральній філософії Колінза», він зазначає, наприклад, таке: «Моральність не може існувати без антропології, оскільки потрібно спочатку знати
про суб’єкта, чи має він можливість досягти того, що від нього вимагають, що
він мусить вчиняти» [Kant, XXVІІ: S. 244]. Далі Кант ще більше акцентує увагу
на тезі щодо важливості антропології для моралі, коли заявляє, що «мабуть,
дійсно, припустимо розглядати практичну філософію навіть без антропології,
чи без знання суб’єкта, однак тоді це буде просто спекулятивним знанням або
ж ідеєю. Отже, людина має бути хоча б відповідним чином досліджена…
Розгляд правил не дає ніякої користі, якщо неможливо підготувати людину
дотримуватися їх. Відтак ці дві науки між собою тісно пов’язані» [ibid.: S. 244].
Чи не пов’язана така увага до антропологічних вимірів моральних вчинків із певним впливом практичної філософії і психології Баумґартена, за
підручниками якого Кант викладав низку університетських дисциплін, зокрема, метафізику та етику. На думку сучасного німецького дослідника критичної філософії Д. Генриха, звернення до текстів Баумґартена з практичної
філософії, етики, за якими викладав Кант свій курс з моральної філософії,
5

Значно раніше, ще в «Основоположеннях до метафізики звичаїв» Кант відзначав так звану практичну антропологію (praktische Anthropologie), яка, судячи з тих завдань, які філософ висував до неї, нічим не відрізняється від моральної антропології [Kant, IV: S. 388].
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виправдане, оскільки вможливлює краще розуміння кантівської етичної й
антропологічної думки, її динаміки [Henrich, 1963: S. 422]. Задля побудови
власної етичної теорії Кант («геній комбінацій» — за виразом Генриха) виявив неабияку здатність до максимально ефективного і творчого використання розробок інших мислителів, зокрема філософських здобутків учнів і
послідовників Хр. Вольфа, У цьому плані вагоме значення мала етична теорія А. Баумгартена, який привернув увагу до психологічних мотивів моральних вчинків людини [Henrich, 1965: S. 254–255]. Баумґартен дотримувався
тієї ідеї, що етична доктрина має не тільки бути теоретичною, а й наділеною
прагматичним сенсом, що, зрештою, вможливлює вибір людиною тих норм,
якими вона керуватиметься у своїх вчинках. Відтак етична теорія має впливати на людське бажання діяти на підставі певних засад, приписів. Таке розуміння мети етичної доктрини передбачало, згідно з Баумґартеном, її зв’язок з психологією, на що він звертає увагу в трактатах з практичної філософії
та етики 6. Але ця настанова німецького метафізика не відповідала Кантовому
розумінню принципів моральної філософії, які не мали ніякого емпіричного
обґрунтування, і ніякі психологічні мотиви не можуть бути пріоритетними
для «доброї волі», безумовним пріоритетом є трансцендентальний принцип —
моральний імператив, який не передбачає ніякої залежності від емпіричних
обставин, як щодо своєї генези, так і своєї дії. Отож моральні вчинки не
можуть зумовлюватися ні зовнішньою природою, ні психічними та антропологічними чинниками.
Характерно, що вже у «Критиці чистого розуму», тобто на початку
1780-х років, Кант чітко усвідомлював і послідовно відстоював тезу, що
«метафізика звичаїв, власне, є чиста мораль, в основі якої зовсім не покла6

Відомо, що Кант користувався етичними трактатами А. Баумгартена «Initia philosophiae
practicae primae» (1760) та «Ethica philosophica» (1763). Трактат «Initia…» зосереджується
на загальних питаннях практичної філософії. А це, згідно з вольфівською традицією,
передбачало розгляд таких питань: загальні обов’язки; моральні обмеження; закон;
принципи законодавства; законодавець; нагороди і покарання; звинувачення згідно з
законом; суд; сумління. У трактаті «Ethica…» автор звертається до низки питань: релігії;
істинного знання Бога; знання Божественного життя; значення молитви; набожних
звичок; церемоній; обов’язків людини щодо себе; самопізнання; інтелекту; задоволення та нудьги; здатності бажання; бажання тіла; цноти; потреб життя; репутації; обов’язків щодо інших людей; універсальної любові; любові до людства, а також до так
званих спеціальних обов’язків щодо душі, освіти, чеснот і пороків, потреб тіла, віку;
здоров’я і хвороб; обов’язків, що стосуються не людей (quae non sunt homines) — тварин
і «духовних сутностей». Це дійсно вельми масштабна і водночас дещо еклектична
етико-правова система, яка ґрунтовно враховує емотивно-психологічні та релігійні мотиви людських вчинків. Для Канта моральна доктрина Баумгартена не є «чистою»,
оскільки не відповідає трансцендентальним засадам практичного розуму, для якого
будь-які мотиви, що не пов’язані з вимогами морального закону, ведуть до втрати автономного статусу. З іншого боку, можна погодитись з Д. Генрихом щодо вагомості деяких ідей Баумгартена для усвідомлення Кантом тих суб’єктивних передумов, які впливають (позитивно і неґативно) на вибір людиною максими для своєї поведінки.
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дена антропологія (емпіричні умови)» [Kant, III: S. 544/B869 — 870]. Але
вже у праці «Основоположення до метафізики звичаїв» Кант припускає
можливість якоїсь антропології, яка мусить бути, з одного боку, емпіричною (досвідною) наукою, а з іншого боку, оскільки йдеться про «моральну
людину», цей досвід має бути дотичним до моральної практики, вчинків,
дій людини, її здатністю до вибору між добром і злом. А це означає, що такий досвід має відрізнятися від того досвіду, який є базовим для емпіричної
психології чи прагматичної антропології. Тоді знову постає запитання: що
це за емпіричні умови чи досвід, яким мусить послуговуватись новий різновид антропологічного вчення — моральна антропологія?
Отже, у нас є підстави стверджувати, що моральна антропологія, про яку
йдеться у Канта в «Метафізиці звичаїв», як досвідна наука (а лише в такому
сенсі її розумів Кант) не охоплюється тією моделлю людини, яку він запропонував у своєму трактаті з прагматичної антропології. Моральна антропологія
ґрунтується на «іншому досвіді» — це не той емпіричний досвід, що вможливлює теоретичні науки, зокрема емпіричну психологію, це також не той досвід,
який уможливлює прагматичну антропологію. Те, чим власне «стурбована»
моральна антропологія, — це досвід «радикального зла», що передбачає іншу
модель людини, її природи. З цього приводу Кант неодноразово зазначав, що
мається на увазі досвід боротьби людини зі своїми егоїстичними схильностями, ворожнечею, страхом, лінощами; досвід долати власне зло, докладаючи
для цього неабиякі зусилля, бажаючи стати моральною істотою.
Постає ще одне запитання: чи можна стверджувати, що та модель людської природи, на якій тримається і яку передбачає моральна антропологія,
поєднує начебто несумісні речі — антропологію і трансценденталізм 7.
Відомо, що серед численних кантівських рукописів є лише одна, добре
відома нотатка, де філософ згадує якусь трансцендентальну антропологію.
Нотатка написана наприкінці 1770-х, тобто ще до появи «Критики чистого
розуму», але вже в період інтенсивного завершення роботи над цим ґрандіозним текстом. Запис міститься у фраґменті (Reflexionen 903), де Кант розглядає людський егоїзм, зокрема егоїзм учених, привертаючи увагу до його
різнобічної ролі (переважно неґативної) в процесі пізнання 8. Кант зазна7

8

Масштабну спробу дати антропологічне обґрунтування кантівського трансценденталізму здійснив на початку XIX століття досить відомий німецький філософ Я. Фриз.
Маємо на увазі його праці «Neue öder anthropologische kritik der vernunft» [Fries, 18281831] (перше видання 1807 року) та «Handbuch der psychischen Anthropologie oder der
Lehre von der Natur des menschlichen Geistes» [Fries, 1821]. Ці розлогі опуси спричинили
появу низки досліджень, які започаткували різні напрями філософування на антропологічних і психологічних засадах.
Здається, вперше ця нотатка була надрукована Б. Ердманом у тематичному зібранні
Кантових рефлексій, що мають стосунок до «Критики чистого розуму» [Erdmann,
1884: S. 60—61]. Примітно, що Е. Адикес помістив цю рефлексію до того тому академічного зібрання текстів Канта (Akademie-Ausgabe), де були зібрані антропологічні
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чає, що тих учених, які обмежують свої пізнання лише своєю наукою і з цієї
егоїстичної позиції теревенять про всіх і все на світі, можна порівняти з одноокими істотами — циклопами. З іншого боку, намагання людини подолати свою обмеженість («одноокість») шляхом освоєння багатьох наук також не засвідчує досягнення нею вищого духовного стану. Людині дійсно
потрібно бачити і другим оком (das zweite Auge), оскільки воно є «око самопізнання людського розуму, без якого ми не маємо потрібного окоміру для
величини нашого пізнання. Це дає орієнтир (Standlinie) для вимірювання»
[Kant, XV: S. 395]. І саме в цьому контексті Кант робить свою відому ремарку
стосовно того, що людині «не досить знати багато різних наук, їй потрібне
самопізнання (Selbsterkentnis) розсудку 9 і розуму. Антропологія трансцендентальна (Anthropologia transscendentalis)» [ibid.: S. 395]. Зазначмо, що ця
нотатка настільки загальна, що особливо не дивує поява чималої кількості
досліджень, які намагаються переконати філософську громадськість у тому,
що нібито кенігсберзький філософ мав тверде переконання щодо можливості й доцільності створення антропології як трансцендентальної науки, у вигляді чи то якоїсь філософської антропології, чи то якогось вчення
про універсальний моральний характер, чи то універсальної інтеґральної
доктрини, яка мусить синтезувати всі Кантові сюжети щодо людської природи 10. Постає запитання: чи є послідовними і коректними пошуки такої
нотатки. Видавець тематично розмістив їх відповідно до структури «Антропології з
прагматичного погляду».
9
Вживання терміна «розсудок» в українській філософській мові, зокрема в контексті
Канта, є дискусійним. Прихильники такого слововжитку апелюють до усталеності
цього терміна, що утвердився в українському філософському дискурсі під впливом російських перекладів першої Кантової «Критики». Змістовним арґументом вважається
факт прирівнювання Кантом у «Трансцендентальній аналітиці» Verstand до ein Vermögen zu urteilen. Хоча тут радше йдеться про спробу новаторського тлумачення традиційної «здатності розуміти» саме як «здатності судити». Справді, українська фраза «розсудок можна взагалі представити як здатність судити» цей новаторський характер
затушовує тавтологічністю: якщо Verstand — це відпочатково «розсудок», то чим же
йому й бути, окрім як «здатністю судити»?! Натомість Кантові йдеться про спробу
представити все «мислення в поняттях» як по суті своїй «судження», тобто — про спробу витлумачення «здатності розуміти» саме як «здатності судити». Останнє формулювання краще підкреслювало б новаторство Канта, не кажучи вже про узгодженість з
до- і пяслякантовою філософською традицією. До того ж. слово «розсудок» є непродуктивним запозиченням, оскільки не має в українській мові відповідного дієслова
(«розсуджувати» стосується «розсуду», зовсім іншого терміна), а це істотно обмежує
його виражальні можливості. Оскільки дискусії стосовно українського перекладу Verstand далекі від завершення, редколеґія «ФД» вважає за можливе дозволити авторам
статей обирати той варіант, який вони вважатимуть для себе найприйнятнішим. — Від
редколеґії.
10
З пропозиціями щодо можливих тлумачень Кантової «трансцендентальної антропології» можна ознайомитись звернувшись до праць сучасних авторів [Van den Pitte, 1971;
Firla, 1981; Lestition, 1985; Frierson, 2003; Munzel, 1999; Werkmeister, 1975; Battaglia,
2012; Калинников, 2000].
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всезагальної антропології, яка б уможливлювала ті способи арґументації та обґрунтування, які мали б усі необхідні ознаки трансцендентального синтезу?
Якусь трансцендентальну антропологію шукає також німецький дослідник Т. Штройбель, причому пошуки ці здійснює на перетині сучасних
досліджень нейрофізіології мозку з кантівським трансцендентальним тлумаченням свідомості [Streubel, 2013: S. 370–376]. Вельми сумнівне поєднання, особливо з урахуванням позиції Канта щодо неможливості пізнання внутрішніх механізмів «роботи» свідомості, оскільки це є річ в собі 11.
Хоча наприкінці 1790-х Кант висловлювався в тому сенсі, що було б бажано віднайти природні чинники функціювання душі (психіки). Так у своєму
листі (від 17 вересня 1795 року) до відомого фізіолога З.Т. Земеринга кенігсберзький філософ зазначав, що він підтримав би ту теорію, яка змогла б пояснити, яким чином органічні процеси нашого мозку (тоді вважали, що це
так звана рідина мозку) впливають на його нервові центри, що зрештою
веде до появи нової якості — єдності свідомості, яка унаочнюється в наших
уявленнях [Kant, XII: S. 41]. Але Кант чудово розумів, що такі підходи є суто
гіпотетичними побудовами. З іншого боку, у своїй невеличкій праці «Про
орган душі» (1796) Кант підкреслює, що коли ми будемо розв’язувати це
питання суто метафізично (оскільки наукове розв’язання рухається навпомацки, в мороці гадок і гіпотез), то і в цьому випадку ми опиняємося в ситуації, яка нагадує намагання віднайти квадратний корінь з від’ємного числа,
що, як відомо, є неможливою математичною операцією. Це напевно означає, що метафізика береться за цілком даремну роботу [Kant, XII: S. 33].
Відомий німецький дослідник Г. Занс вважає за можливе розглядати
«Критику чистого розуму» як відповідь на питання про людину, причому
відповідь трансцендентальну. В цьому сенсі Кантову «Критику» начебто
можна тлумачити як трансцендентальну антропологію, оскільки за задумом, викладеним у наведеній вище нотатці, така антропологія має ставити
за мету людське самопізнання. А хіба не це є метою першої кантівської
«Критики» — пізнання меж нашого, людського пізнання? З цього приводу
Г. Занс пише: «Метою “Критики чистого розуму” є визначення можливостей і меж нашого пізнання. Вона відповідає на питання “Що я можу знати?”… Тому “Критика чистого розуму” є також внеском у трансцендентальну антропологію, і в цьому сенсі вона допомагає відповісти на питання,
що людина може знати про себе» [Sans, 2000: S. 158].
З не меншою завзятістю трансцендентальну антропологію намагається
реконструювати сучасний дослідник Ф. Батталья, розглядаючи цей варіант
кантівської антропології як певну синтетичну теорію людської природи,
11

Цікаво, що трансцендентальну антропологію згадує у одному із своїх рукописів Е. Гусерль, щоправда, не вдаючись до якогось особливого аналізу цього концепту. Засновник феноменології пише про «трансцендентально-антропологічну інтерпретацію світу» [Husserl, 2008: s.733]. Він вважає, що таку інтерпретацію запропонував саме Кант.
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що об’єднує різні підходи до вивчення антропологічних проблем: відношення до науки; взаємодію між емпіричним і трансцендентальним у тлумаченні людини, розуму в його практичному застосуванні; діалектику між
природним і дієвим в людському існуванні; характеру людини та характерів людських рас [Battaglia, 2012: р. 218–230]. Як бачимо, запропонований
варіант трансцендентальної антропології не передбачає майже ніякої визначеності, тяжіючи до «синтетичної стратегії» дослідження, з чим важко
погодитись, з огляду на «не синтетичний» (і не редукціоністський) антропологічний дискурс німецького мислителя.
Але нас цікавлять дещо інші обставини, що внеможливлюють трансцендентальну антропологію, обставини, що тісно пов’язані не стільки з
трансцендентальними вимірами свідомості, їхньою сумнівною залежністю
від фізіології мозку, стільки з проблемою радикального зла.
Гадаю, що кантівське тлумачення людської природи як такої, що має
схильність до зла, внеможливлює створення антропології як апріорної,
трансцендентальної філософської науки. Річ у тім, що злі вчинки завжди
спонтанно і не прогнозовано «розривають» впорядкованість морального
світопорядку, витворюваного розумом. Злий вчинок — це така сваволя, яка
діє всупереч загальній нормі, категоричному імперативові. У цьому сенсі
людина завжди вибирає свою природу — добру чи злу. Причому цей вибір
людина вчиняє цілком свідомо, як розумна істота, а не через якесь невігластво. З цього приводу німецький філософ зазначає: «Судження: людина
зла… означає тільки те, що людина усвідомлює моральний закон і все ж
приймає (випадковий) відступ від нього як свою основну максиму» [Kant,
VI: S. 32]. Оцей свавільний відхід, відступ від морального закону є вибір
людиною власної природи (сутності), що для кожної розумної істоти є визначальною рисою, яку можна розглядати як схильність до радикального
зла: «Цю природну схильність до зла, оскільки воно завжди виникає з власної вини, ми можемо назвати радикальним (radicales), вродженим (і все ж
таким, що є нашим надбанням) злом, що є вкоріненим в людській природі»
[Kant, VI: S. 32].
З іншого боку, антропологія, як прагматична чи емпірична наука (психологія), також позбавлена необхідних нормативних засад, оскільки ті судження, що формулюються в цих науках, зосереджуються на дослідженні
душі, бажань, здатностей людини (емпірична психологія), чи на вивченні
людини як істоти, що творить себе в обширі світу, підносячи себе на рівень
громадянина світу — чим займається прагматична антропологія. Попри
наявні відмінності ці антропологічні доктрини базуються на досвіді, точніше на вивченні тих модифікацій досвіду, які характерні для цих різновидів
антропологічного пізнання. І все ж слід пам’ятати, що ті знання, які накопичують ці антропологічні вчення, не мають ніяких ознак синтетичних
суджень апріорі. Понад те, вони навіть не можуть запропонувати достатньої кількості аподиктичних (емпіричних) суджень про людську природу,
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оскільки вибудовують свої знання на основі гіпотетичних суджень. На цю
обставину звернув увагу ще наприкінці ХІХ століття В. Віндельбанд, засновник одного з напрямків неокантіанства і, до того ж, видатний фахівець
і видавець творчої спадщини Канта. Зокрема, у своєму відомому викладі
філософії Канта він зазначав, що його антропологічні дослідження перебувають уже за межею критичної філософії, бо не мають тих ознак «аподиктичності, з якою висловлюються моральні судження» [Виндельбанд,
1913: с. 93] 12. А без твердих ознак такої аподиктичності неможливо встановити ті принципи, які уможливлюють апріорні синтетичні судження. Саме
такі принципи конче необхідні там, де йдеться про трансцендентальні засади теоретичної та практичної науки, що претендує на статус апріорного
пізнання. І людина не є винятком, оскільки за умов створення трансцендентальної антропології ми повинні філософувати вже на іншому рівні —
необхідних і загальних ознак та властивостей людської природи, які мають
бути дотичними до «природи людини», але при цьому ці властивості неможливо співвіднести з тими рисами людини, які вможливлюються її емпіричною природою, тобто рисами, які ми спостерігаємо, вивчаючи людину
досвідним шляхом 13. Отже, така антропологія набуває дещо парадоксальної концептуальної форми — з одного боку, ця доктрина мусить бути вченням про людину, її емпіричні та моральні виміри, з іншого боку, трансцендентальний статус такої антропології вимагає «подолання» природи людини
як лише однієї з можливих іпостасей існування «розумних істот», до яких
наша людська природа (особливо її емпіричні виміри, тілесні функції,
наша чуттєвість, ментальність тощо) не має безпосереднього стосунку 14.
Не випадково Кант пов’язував цей різновид антропології зі здатністю до
12

Загалом засновники неокантіанства, як Баденської (Віндельбанд, Рикерт), так і Марбурзької (Коген, Наторп) школи, сприймали прагматичну антропологію як вельми
другорядний текст Канта.
13
Слід пам’ятати, що Кант не заперечував природничо-наукове дослідження людини.
Про це свідчать його численні зауваги щодо доцільності вивчення людини як явища
природи, тобто під кутом зору фізичних, фізіологічних, психологічних чинників. Німецький філософ не вбачав у цьому чогось «антигуманного». Інша річ, що таке вивчення він не розглядав як єдино можливий погляд на людину. Не випадково Кант
передбачав можливість створення інших типів антропологічного знання, наприклад,
моральної, прагматичної антропології.
14
Зазначмо, що концепт «розумні істоти» (vernünftige Wesen), а також «кожна розумна
істота» (jedes vernünftige Wesen) належить до ключових для трансценденталізму Канта.
До нього філософ неодноразово звертається у «Критиці чистого розуму» і особливо
часто — у «Критиці практичного розуму» (12 разів) та в «Критиці здатності судження»
(8 разів). Він відіграє базову роль і в інших трактатах німецького філософа — «Основоположеннях до метафізики звичаїв», «Релігії в межах самого лише розуму», «Метафізиці звичаїв» та ін. Кант послуговується ним тоді, коли треба окреслити граничні значення трансцендентального виміру «розумного суб’єкта». Це слід пам’ятати, намагаючись мислити на трансцендентальному рівні, тобто абстраґуючись від емпіричних
конотацій, до яких належить і наша людська природа.
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«самопізнання (Selbsterkentnis)», яке, згідно з німецьким філософом, твердо спирається на апріорні структури розсудку і розуму. Але ж розсудок забезпечує категоріальний синтез (спонтанний за способом свого розгортання) чуттєвого матеріалу, що вможливлюється апріорними формами
чуттєвого споглядання, яке є рецептивним. Відтак розсудок бере активну
участь у конституюванні досвіду, що, своєю чергою, вможливлює наукове
знання. Розум, як відомо, має дещо інше спрямування — він апелює до світу ідей та принципів, які не мають ніякого емпіричного еквівалента і, відповідно. не можуть претендувати на статус наукового знання.
Враховуючи все зазначене, можна стверджувати, що моделі антропології, створювані на засадах такого досвіду (щодо якого немає можливості
виносити аподиктичні, а тим паче апріорні синтетичні судження), не можуть претендувати на статус трансцендентальної науки. Цього висновку
дійшов Кант, адже стверджував у своїх лекціях таке: «Метафізика звичаїв
чи metaphysica pura (чиста метафізика. — В.К.) є тільки першою частиною
звичаїв — друга частина philosophia moralis applicata (застосування філософії моралі. — В.К.), до якої належать емпіричні принципи… Моральна антропологія етики має стосунок до людей. Moralia pura (чиста мораль. — В.К.)
ґрунтується на необхідних законах і, відповідно, не може бути заснована на
специфічній природі такої раціональної істоти, якою є людина» [Kant,
XXIX: S. 599].
Заочну підтримку висловленої позиції знаходимо у шановного професора В. Рьода, зокрема у його доповіді «Трансцендентальна філософія та
антропологія», яку він оголосив 17 травня 1999 року в Києві на семінарі
«Метафізика і антропологія у філософії І. Канта», проведеному Кантівським
товариством. Тож у своєму виступі Рьод погоджується з тими дослідниками, які відзначають велику зацікавленість видатного філософа психологічними та антропологічними проблемами. Про це свідчать як основні праці
Канта, так і його лекції, нотатки (рефлексії) і листи. Австрійський філософ
навіть пішов далі, коли підкреслював, із посиланнями на певні висловлювання Канта, що автор «Критики чистого розуму» мав намір уважніше придивитися до фізіологічних пояснень функціювання «органу душі», свідомості. У своїй доповіді австрійський філософ спирався на короткий, але
вельми змістовний історико-філософський аналіз тих дискусій, що точилися в німецькій філософії впродовж XIX–XX cтоліть, щодо можливості
антропологічного обґрунтування трансцендентальної філософії 15. Це дало
15

Австрійський філософ коротко аналізує погляди Я. Фриза, К. Попера, М. Гайдеґера.
Так, підбиваючи підсумки свого розгляду позиції Фриза, він зазначає, що «Фриз своїм
вченням про безпосередні, хоча спочатку й неясні, знання не здійснив, попри свої
сподівання, кроку за межі філософії Канта. Натомість він залишився позаду кантівської позиції. Адже не варто приписувати йому ті помилки, які вбачав у нього Фриз, і
намічена Фризом корекція, а саме антропологічне перетлумачення критичної філософії, не потрібна» [Рьод, 2000: с.135].
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змогу зробити певний висновок: «Відповідь, яку я хотів би спробувати дати,
полягає в тому, що антропологія… лежить в іншій площині, ніж трансцендентальна філософія, і з цієї причини не може вважатися її частиною і тим
паче її основоположенням» [Рьод, 2000: с.130]. Питання щодо Кантової антропології австрійський філософ аналізує також у своєму відомому дослідженні історії нової філософії, щоправда, в дуже стислий спосіб, вельми
лаконічно. У цій праці позиція Рьода стосовно співвідношення антропології і трансценденталізму також засвідчена досить чітко й послідовно. Тож
австрійський філософ пише: «Хоча лекції з антропології знову і знову відсилають до філософії Канта, Кантова антропологія все ж не є філософською дисципліною. Вирішальна відмінність між нею (й кожною іншою
окремою дисципліною) і трансцендентальною філософією полягає в тому,
що вона (антропологія. — В.К.) спирається на досвід про предмети без
упевненості, що цей досвід веде до проблеми, в той час як філософія робить саме це, оскільки вона повертається до умов можливості досвіду. В
межах антропології не належить порушувати питання, як ми можемо пізнавати людину, її органи, наприклад мозок, тоді як із філософської точки
зору трансцендентальне питання, після усіх питань щодо фактів, має у зіставленні з ними свою перевагу» [Röd, 2006: S. 142].
Австрійський філософ підкреслює, що в цьому випадку ми маємо справу з двома парадигмами філософування, де «антропологічна (а отже, психологічна) і трансцендентальна парадигми не заперечують одна одну, а можуть співіснувати» [Рьод, 2000: с. 130]. Але не шляхом якогось «злиття чи
поглинання», а шляхом чіткого окреслення меж їхнього застосування.
Кантова трансцендентальна філософія, як зазначав Рьод, «визначає… теоретичну рамку, в межах якої питання «Що є людина?» можна обговорювати»
[Röd, 2006: S. 143]. У монографії Рьод закидає навіть філософській антропології (зокрема М. Шелерові) те, що цей варіант вчення про людину все
ще рухається в горизонті певних філософських і наукових парадигм пізнання людини — схиляючись або до етнологічного, або до культурноісторичного, або до світоглядного підходів [Röd, 2006: S. 143]. У будь-якому разі філософська антропологія пропонує якісь цілком «позитивні»
концептуальні побудови, що претендують на аподиктичне пізнання «природи людини».
Сучасна німецька дослідниця Клавдія Шмідт вважає, що після першої
«Критики» Кант значно «понизив» гносеологічний статус «емпіричної
психології», «практичної чи моральної антропології», оскільки ці дисципліни кенігсберзький професор почав розглядати лише як побічні відгалуження свого критико-трансцендентального проекту. Тож ці дисципліни
втратили своє концептуальне значення для розвитку трансцендентальної
філософії, її складових частин [Schmidt, 2007: S. 156–182]. Антропологія у
будь-якому її вимірі не мала належного трансцендентального статусу, тож
не могла перебрати на себе інтеґральні функції у пізнання людини. А лише
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таке завдання мало хоча б якесь виправдання у розв’язанні питання щодо
леґітимності існування антропології як трансцендентальної дисципліни. І
це пов’язане також із тим, що зазвичай до складу антропології потрібно залучати не лише духовно-моральні проблеми, а й питання, що заторкують
соматичні виміри людини, психічні властивості, зрештою, ті риси, які людина формує сама як істота, що належить до певного культурно-історичного
світу. Чи можуть ці виміри та риси бути репрезентовані на рівні апріорного
синтезу, тобто постати як трансцендентальна доктрина про людину?
На мою думку, попри всі можливі зміни своєї позиції щодо антропології (хоча не слід перебільшувати радикальність цих змін), Кант ніколи не
відмовлявся від головного свого надбання — трансцендентальної філософії. Але будь-яка трансцендентальна доктрина неможлива там, де відсутня
можливість синтетичних суджень апріорі.
Гадаю, що Кантова ремарка щодо трансцендентальної антропології
стосується не лише людської природи, яку нібито можливо досліджувати
на рівні трансцендентальної доктрини, а й тих вимірів, які вможливлюють
інтелектуальну діяльність «кожної розумної істоти». За таких умов «Anthropologia transscendentalis» слід розглядати не як концептуальну побудову, а
як ідею розуму, що вивищує самопізнання на трансцендентальний рівень
осмислення нашої спорідненості з «кожною розумною істотою». Про цей
рівень ми можемо мислити (причому не предметно — дискурсивно, а символічно), але не здатні його пізнати, оскільки трансцендентальна антропологія як ідея розуму (ноуменальна сутність) не дотична до можливого досвіду 16. У певному сенсі можна стверджувати: якщо припустити можливість
існування такого різновиду антропологічного знання про людину, то це мусить бути саме ідея розуму щодо людини, яка б, подібно до всіх трансцендентальних ідей, виконувала роль дороговказу (реґулятивної ідеї) для можливих концептуальних побудов антропологічного кшталту. Але як ідея
розуму вона мала б і значно ширший вжиток — окреслювала горизонт для
символічного мислення про «розумну природу». Зрозуміло, що такий рівень
осмислення людини є вельми проблематичним для будь-якого дискурсив16

Слід зазначити, що до такого типу ідей належить окрім добре відомих трансцендентальних ідей (душі, світу, свободи, Бога), про які йдеться в «Трансцендентальній діалектиці», ще й концепт трансцендентальної єдності апперцепції, який фактично також виконує функцію ідеї, оскільки цей рівень самосвідомості (трансцендентальний)
є сферою ноуменальною, щодо якої у нас не може бути ніякого достеменного, дискурсивного знання. Характерно, що у «Критиці чистого розуму» Кант навіть запровадив
ще одну психологічну доктрину — трансцендентальну психологію, за допомоги якої німецький філософ намагався окреслити (але не пізнати) сферу трансцендентальної самосвідомості. Саме цей рівень самосвідомості є базовою передумовою для трансцендентальної дедукції категорій. Ґрунтовне дослідження трансцендентальної психології,
з’ясування місця і ролі цього концепту в критичній філософії, виявлення різних його
конотацій запропонувала сучасна американська дослідниця П. Кітчер [Kitcher, 1990].
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ного пізнання, але таке осмислення відкриває нам можливості мислити (але
не пізнавати) про граничні підстави нашої власної природи. І ці підстави, за
Кантом, вочевидь є не антропологічними, а трансцендентально-реґулятивними, тобто такими, що Als ob стосуються будь-якої «розумної істоти».
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СТРУКТУРА ДОВЕДЕННЯ
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ
ДЕДУКЦІЇ КАТЕГОРІЙ
Дискусія щодо природи трансцендентальної дедукції категорій, і зокрема щодо структури доведення трансцендентальної дедукції категорій, стала однією з найпомітніших подій у кантознавстві
останньої чверті ХХ — на початку ХХІ сторіччя, за
цей час склалася значна бібліографія, яка потребує
певного часу бодай на побіжне ознайомлення з
нею. Доволі повний огляд такої бібліографії (близько 30 джерел) наводить Петер Бауманс [Baumanns,
1991: S.329–328; 436–455; Baumanns, 1992: S. 60–
83; 185–207]. Левову частку цієї літератури складають саме джерела, які так чи так звертаються до
теми структури доведення трансцендентальної дедукції категорій.
Вихідним пунктом цієї дискусії стала стаття
Дитера Генриха «Структура доведення Кантової
трансцендентальної дедукції», яку спочатку було
опубліковано 1969 року англійською мовою, а згодом 1973 року — німецькою [The Proof-Structure of
Kant’s…, 1969: S. 640–659; Transzendentaler Deduktion…, 1973: S.90–104]. Саме ця невеличка за обсягом стаття дала поштовх початку дискусії, яка триває до сьогодні, хоча, можливо, й не так інтенсивно,
як це мало місце 25–30 років тому.
Стаття Генриха сама по собі є полемічною,
вона містить у собі його заочну дискусію з попередніми інтерпретаторами трансцендентальної дедукції категорій, зокрема з Адикесом, Патоном,
Ердманом та Влеєшауром. Сама увага Генриха до
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трансцендентальної дедукції категорій зумовлена усвідомленням того, що
саме від її адекватного розуміння і в першу чергу ходів арґументації Канта в
ній залежить розуміння всього тексту «Критики чистого розуму». Перефразуючи Генриха, можна сказати, що виклад трансцендентальної дедукції
категорій являє собою доволі вузькі ворота, пройти в які мусить кожен, хто
бажає збагнути природу Кантової трансцендентальної філософії, обійти
його неможливо, а спроби інтерпретувати його через інші положення текстів Канта будуть марними. Подужати потрібно саме ті кілька десятків сторінок, на яких викладено трансцендентальну дедукцію категорій, саме вона
містить ключ до всього іншого тексту «Критики чистого розуму», натомість
інші частини, взяті самі по собі, мало придатні для інтерпретації.
Кант кардинально змінив виклад трансцендентальної дедукції категорій у другому виданні «Критики чистого розуму», проте він не просто змінював цей текст, а працював над ключем до всього тексту, разом з тим така
зміна містила не зміну арґументів дедукції, а лише зміну способу викладу
дедукції, принаймні так вважав сам Кант [Kant, 1911: S.22].
Генрих цілком слушно звертає нашу увагу на ту обставину, що у другому виданні «Критики чистого розуму» Кант нібито двічі в різних місцях
викладу трансцендентальної дедукції категорій доходить висновків, які потребують свого прояснення на предмет їх узгодження [Henrich, 1973: S. 91].
Ці висновки подано Кантом в полісилогізмах § 20 та § 26. У § 20: «Відповідно
різноманіття у цьому спогляданні з необхідністю підпорядковане категоріям». У § 26: «Таким чином, категорії є умовами можливості досвіду і значущими відповідно a priori також для всіх предметів досвіду». Власне, чим є
ці висновки чи результати? Чи вони є висновками самодостатніх дедукцій,
цілком незалежних одна від одної, чи лише кроками одного доведення?
Генрих обирає останнє. Він критикує попередніх інтерпретаторів, які бачили у таких висновках по суті висновки окремих дедукцій 1.
Так, Адикес [Adickes, 1889: S. 139] та Патон [Paton, 1936: р. 501] виокремлювали у самому викладі трансцендентальної дедукції категорій об’єктивну та суб’єктивну дедукцію. У свою чергу, Ердман [Erdmann, 1878: р. 24]
та Влеєшауер [Vleeschauwer, 1937: р. 24] виокремлювали у викладі трансцендентальної дедукції категорій дедукцію зверху і дедукцію знизу. Такі інтерпретації певною мірою кореспондують з текстом першого видання. Проте
поширення їх і на друге видання Генрих, як нам видається, достатньо переконливо заперечив. Спільним для цих інтерпретацій є виокремлення двох
цілком різних та самостійних доведень. Так, дійсно Кант говорить про су1

Слід звернути увагу на працю Клауса Райха «Повнота Кантової таблиці суджень», вона
засвідчує, що Райх задовго до Генриха говорив про § 20 як такий, що містить перший
крок дедукції [Reich, 1948: S.26]. Власне, це зауваження стосується питання пріоритету
Генриха щодо виокремлення кроків доведення в структурі трансцендентальної дедукції
категорій (в другому виданні «Критики чистого розуму»).
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б’єктивний та об’єктивний аспекти дедукції, проте ці аспекти все ж слід
розглядати саме як моменти, складові однієї й тієї самої дедукції, а не як
окремі самостійні дедукції. Крім того, подібні інтерпретації якщо і мають
право на існування, то радше в рамках першого видання. Проте це вже порушує питання про відношення першого та другого видання «Критики чистого розуму», особливо якщо прийняти ту думку, що у другому виданні ми
маємо лише зміну способу викладення, а не заміну арґументів.
Проте все ж варто нагадати, що сам натяк на поділ дедукції на суб’єктивну та об’єктивну міститься лише у передмові до першого видання і відсутній у другому. В тексті другого видання сам вираз «об’єктивна дедукція»
подибуємо лише одного разу, та й то лише в трансцендентальній діалектиці
[Kant, 1911: S. 259], при цьому жодного разу у другому виданні не зустрічаємо вираз «суб’єктивна дедукція».
Я не увіходжу в аналіз праць Адикеса, Патона, Ердмана та Влеєшауера,
але покладаюся на загальний огляд їхніх позицій Генрихом та на його посилання. Тут мені немає чого додати. Моє бачення загалом у структурі
трансцендентальної дедукції категорій саме кроків доведення однієї дедукції, а не окремих дедукцій, поєднує мою позицію з позицією Генриха. Разом
з тим моє бачення структури трансцендентальної дедукції категорій відрізняється від її інтерпретації Дитером Генрихом. На відміну від двох кроків
Генриха я виокремлюю три кроки в структурі трансцендентальної дедукції
категорій.
Якщо звернутися до тексту «Критики чистого розуму» другого видання, то ми віднайдемо у Канта три чітких місця, які є коментарями до прояснення структури трансцендентальної дедукції категорій. Йдеться про § 13,
§ 21 та § 26 трансцендентальної дедукції категорій. Одразу зазначу, що так
зване «коротке поняття дедукції», яке Кант дає після § 27, не можна розглядати як визначальне для розуміння цілі та структури дедукції. Якщо порівнювати «коротке поняття дедукції» та визначення дедукції у § 13, які
дещо дисонують, то я пропонував би за вихідний момент у проясненні дедукції брати саме § 13. До речі, Кант, фактично повністю змінивши виклад
трансцендентальної дедукції категорій у другому виданні «Критики чистого розуму», залишив майже без змін лише § 13 та § 14, напевно, будучи задоволеним ними, відповідно Кант не ставив під сумнів кінцеву мету трансцендентальної дедукції категорій, яку він формулює саме у § 13. «Коротке
поняття дедукції» містить схематичне викладення дедукції, яке поза визначенням трансцендентальної дедукції в § 13 може дещо змістити наголоси в розумінні трансцендентальної дедукції категорій. Можна стверджувати, що у § 13 Кант визначає цілі дедукції, а у так званому «короткому
понятті дедукції» схематично демонструє спосіб викладу трансцендентальної дедукції, до якого він вдався у другому виданні. Отож, у § 13 Кант говорить про те, що він розуміє під трансцендентальною дедукцією категорій.
«Я називаю роз’яснення того способу, в який апріорні поняття можуть
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стосуватися предметів, трансцендентальною дедукцією таких понять»
[Kant, 1904: S.100].
Слід звернути увагу безпосередньо на саме Кантове визначення.
Адекватне розуміння цього визначення для нас важливе вже хоча б тому,
що ми послуговуємося до цього часу російським та українським перекладами Першої критики, в яких це положення перекладено дещо довільно.
Має місце певна неточність, яка може суттєво позначитися на розумінні
цього визначення загалом. Ця неточність полягає в тому, що з певною одностайністю перекладачі, перекладаючи це положення, пов’язують у тексті
«a priori» з дієсловом «beziehen», а не з іменником «Begriffe». Здавалося б,
різниця є невеликою, апріорне поняття завжди апріорно відноситься до
предмета, і якщо йдеться про апріорне відношення поняття до предмета, то
таке поняття є апріорним. Проте тут запитується про інше, а саме чи акцентується увага в трансцендентальній дедукції категорій на відношенні до
предмета саме апріорних понять, чи на апріорному відношенні до досвіду
понять. Тут можна не побачити різницю, а вона все ж є. І мені видається,
що певна довільність перекладу може не дати змоги це усвідомити. Власне
від розуміння саме цього моменту залежить розуміння відношення трансцендентальної дедукції категорій до метафізичної дедукції категорій. Метафізична дедукція ще до трансцендентальної дедукції передбачає категорії
як апріорні поняття, роз’яснити відношення яких до предмета і покликана
саме трансцендентальна дедукція.
Тепер ми можемо звернутися до § 21, в якому маємо чіткі висловлювання Канта щодо структури дедукції, власне, § 13 цього ще не містить, він
лише допомагає побачити трансцендентальну дедукцію в її повноті, і стосовно цього є необхідним для розуміння структури дедукції як такої, оскільки сама структура дедукції не може бути розкрита без адекватного охоплення її загалом. Ось саме на останнє і був спрямований побіжний аналіз
визначення трансцендентальної дедукції у § 13.
Звертає на себе увагу Кантове зауваження у § 21, в якому Кант стверджує, що «в попередньому положенні покладено початок дедукції». Під
цими попередніми положеннями я розумію як весь § 20, так і перше положення § 21. Важливо зрозуміти, що саме Кант має на увазі, коли він говорить, що у цьому положенні покладено початок (der Anfang… gemacht) дедукції чистих понять розсудку. Погодьтесь, «покладено початок», згідно з
Кантом, і «зроблено перший крок» як певний проміжний підсумок, згідно
з Генрихом, — далеко не одне й те саме. У Генриха такий перший крок,
який міститься у § 20, є таким, що може бути зіставленим з другим кроком,
який міститься у § 26. Дедукція в два кроки не зовсім відповідає характеру
висловлювання, яке ми зустрічаємо у § 21. Разом з тим це не означає, що
одразу слід відкинути позицію Генриха. Понад те, позиція Генриха відповідає певним визначальним інтенціям трансцендентальної дедукції, викладеної у другому виданні. Нагадаю Кантову думку в передмові до «Мета-
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фізичних начал природознавства» (1786), тобто за рік до появи другого
видання «Критики чистого розуму» (1787). Кант висловлюється в тому дусі,
що достатня дедукція можлива вже на підставі точного визначення судження [Baumanns, 1991: S.474]. А Кант, по суті, і здійснює це саме у § 19 «Аналітики понять», тобто у першій частині трансцендентальної дедукції категорій. Власне, це питання Генрих не порушує саме у такому контексті,
проте це може бути додатковим підґрунтям його позиції.
Те, що нас змушує звертати увагу на Кантові висловлювання у § 21, — це
саме певна неточність Канта. Так, він стверджує, що саме в попередньому положенні, — яке, згідно з контекстом, не може виходити за межі §§ 20–21, —
покладено початок дедукції, тобто певна вихідна точка, принаймні якщо
буквально читати Канта. Проте це не так, оскільки всі попередні параграфи
(§§ 15–19) містять таку дедукцію, а § 20 є лише певним підсумком попередніх параграфів трансцендентальної дедукції, і не лише їх. Ця неточність
може опосередковано вести до неадекватного розуміння дедукції як такої,
зокрема до применшення значення метафізичної дедукції, що ми власне і
маємо на сьогодні. Тому ми концептуально поділяємо позицію Генриха, навіть якщо вона не узгоджується з певним буквальним прочитанням Канта.
Особливе викривлення мало б місце, якби ми віднесли початок дедукції
до першого положення § 21, власне це дає змогу зробити буквальне прочитання третього положення § 21, тоді б абсолютно неврахованими залишилися результати, а відповідно і арґументи метафізичної дедукції для проведення трансцендентальної дедукції. Сам Кант у § 21 стверджує, що на «початку дедукції» він не звертався до результатів трансцендентальної естетики,
проте не говорить, що він не звертався до результатів метафізичної дедукції,
а його текст § 20 буквально підтверджує таке звертання. Кант і у § 20, і у § 26
звертається до попередніх результатів, а інакше як би він будував свої полісилогізми у цих параграфах.
Відповідно § 20 ми розглядаємо як підбивання перших підсумків дедукції, а не як її початок. І стосовно цього концептуально ми поділяємо
позицію Генриха, який розглядає трансцендентальну дедукцію як доведення, здійснене в кілька кроків. Генрих вказує на два кроки. Поки зазначу, що
я виходжу з того, що трансцендентальна дедукція є доведення, яке містить
кілька кроків. Я поки що не обмежую таку кількість кроків лише двома,
хоча й не заперечую поки що останнього. Понад те, варто відзначити вагомість позиції Генриха, оскільки вона може бути підтверджена тим, що такі
два кроки можуть бути чітко зафіксовані в полісилогізмах § 20 і § 26. Однак
слід звернути увагу на §§ 22–25 і подивитися, чи не пропустили ми там
окремий крок трансцендентальної дедукції.
Проте спочатку пропоную проаналізувати висловлювання §§ 20–21.
Отож, Кант говорить у § 21, що досі, до цього параграфа (саме так можна
читати Канта) він звертав увагу лише на єдність, яка виникає в спогляданні
завдяки чистим поняттям розсудку, не звертаючи увагу на те, в який спосіб
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різноманіття дане для споглядання. Кант пояснює, чому саме він так вчинив, а вчинив він так тому, що категорії виникають виключно з розсудку
незалежно від чуттєвості. Тут ми знову бачимо примат метафізичної дедукції
над трансцендентальною дедукцією. Результати, отримані в метафізичній
дедукції, продовжують визначати сам хід трансцендентальної дедукції категорій. По суті, Кант говорить: я розгортаю трансцендентальну дедукція саме
так, бо того вимагає метафізична дедукція категорій. Іншими словами, метафізична дедукція категорій пропонує саме такі результати, які дають змогу говорити про єдність споглядання, і така єдність споглядання можлива
саме завдяки розсудку як здатності до судження, логічними функціями
розсудку є категорії.
Своєї логічної кульмінації перша частина трансцендентальної дедукції
§§ 15–20 (поки що умовно будемо говорити про першу — §§ 15–20 — та
другу — §§ 22–26 частини трансцендентальної дедукції ) досягає у § 19, у
цьому параграфі Кант дає своє знамените визначення судження. Нагадаю,
що Кант говорив про достатню дедукцію категорій, що досягається на підставі точного визначення судження. Досягнення кульмінаційної точки
першої частини дедукції у § 19 дає Кантові змогу вже у наступному параграфі (§ 20) підбити підсумки тих результатів, які були отримані раніше.
Отже, § 20 містить підсумування попередніх параграфів щодо як трансцендентальної дедукції, так і метафізичної дедукції категорій, яке Кант здійснює у формі побудови полісилогізму, в якому встановлює зв’язки між попередніми параграфами (арґументами). В подальшому слід звернути увагу
на те, якою мірою результат, отриманий Кантом у § 20, є визначальним для
того результату, який Кант отримав у § 26.
§ 21 не слід відносити ні до першої, ні до другої частини трансцендентальної дедукції категорій, у цьому параграфі Кант радше роз’яснює, що
саме було зроблено в першій частині і чому це зроблено саме так, та визначається щодо досліджень у другій частині. Наприкінці § 21 Кант загалом
пропонує положення, яке безпосередньо має бути пов’язане не з трансцендентальною дедукцією категорій, а з метафізичною дедукцією категорій. У
зв’язку з цим слід зазначити, що цей параграф не лише дає роз’яснення, а
й ставить нові проблемні питання чи радше змушує до них повертатися.
Порівняймо, що Кант зробив в §§ 15–20 та що він зробив у подальших
§§ 22–26. Проте спочатку порівняймо Кантові висловлювання у § 21 та § 26.
У § 21 Кант стверджує, що він ще не досяг повною мірою мети дедукції.
А що є такою метою? Ставлячи питання так, ми не повинні забувати, що
кожен новий крок нашого міркування ми маємо узгоджувати з визначенням трансцендентальної дедукції, яке Кант дає у § 13. Згідно з § 21, досягнення мети дедукції категорій повною мірою полягає в поясненні апріорного значення категорій стосовно всіх предметів наших відчуттів. Згідно з
§ 26, досягнення мети дедукції категорій повною мірою полягає в поясненні можливості a priori пізнавати за допомоги категорій усі предмети, які
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лише можуть являтися нашим відчуттям, і при цьому не з боку форми їх
споглядання, а з боку законів їх поєднання. Іншими словами, такої мети
досягають поясненням того, яким чином ми через категорії, які є апріорними, приписуємо закони природі і навіть робимо її можливою [Kant, 1904:
S.124]. Нагадаю, що для Канта умови можливості досвіду є тотожними
умовам можливості предметів досвіду [Kant, 1904: S.125]. Слід звернути
увагу на те, що Кант наголошує на необхідності апріорного значення категорій для предметів досвіду. В чому ж тоді відмінність від метафізичної дедукції? Остання вже передбачає апріорне значення (походження) категорій
безвідносно до предметів досвіду. Тобто метафізична дедукція показує, що
категорії як такі є апріорними, трансцендентальна дедукція в підсумку показує апріорне значення категорій для предметів досвіду, іншими словами,
конститутивну природу категорій стосовно предметів досвіду.
Чи можна говорити не лише про конституювання предмета досвіду, а й
про конституювання інтенсійного предмета? Чи не є лише друга частина
трансцендентальної дедукції теорією конституювання предмета досвіду, натомість перша — теорією конституювання інтенсійного предмета, через що
помітний більший зв’язок першої частини трансцендентальної дедукції з
метафізичною дедукцією. На це ми бачимо натяки у працях шерегу дослідників. Так, Віктор Навотний стверджує, що перший крок доведення (§ 20)
трансцендентальної дедукції категорій знаходиться на тому ж щаблі рефлексії, що й метафізична дедукція категорій [Nawotny, 1981: р.276]. Тобто це
можна читати так, що метафізична дедукція і перша частина трансцендентальної дедукції категорії не відрізняються принципово характером арґументації. Чи так це? Навотний вважає, що особливістю цього щабля рефлексії є та обставина, що на ньому абстраґуються від специфічної форми
споглядання, відтак чисте поняття розсудку прояснюється стосовно споглядання як такого.
Я вважаю, що там, де Кант говорить у §§ 15–20 про об’єкт, про предмет, по суті, він говорить про інтенсійний предмет. Проте ця теза має слушність лише в тому разі, якщо трансцендентальна дедукція категорій є виключно складовою трансцендентальної теорії конституювання предмета.
Отож, перша частина трансцендентальної дедукції категорій (§§ 15–20) не
містить у собі теорії конституювання предмета досвіду. Таким чином, ми
можемо розрізняти першу та другу частини трансцендентальної дедукції як
теорію конституювання інтенсійного предмета та теорію конституювання
емпіричного предмета відповідно.
Порівняймо висновки полісилогізмів § 20 та § 26. У висновку полісилогізму § 20 Кант стверджує, що різноманіття у цьому спогляданні з необхідністю підпорядковане категоріям (steht… das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung notwendig unter Kategorien). У висновку полісилогізму
§ 26 Кант стверджує, що будь-який синтез, через який стає можливим саме
сприйняття, підпорядкований категоріям (steht alle Synthesis, wodurch selbst
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Wahrnehmung möglich wird, unter den Kategorien). Отож, як бачимо, на відміну від § 20, де йдеться про підпорядкування категоріям різноманіття споглядань, у § 26 йдеться саме про підпорядкування категоріям будь-якого
синтезу, який забезпечує можливість сприйняття. Тобто у висновку § 20
йдеться про можливість єдності різноманіття споглядання як такого, а у
§ 26 — про можливість синтезу саме сприйняття. Поняття «предмет сприйняття» та «емпіричний предмет» ми схильні розглядати як синоніми. Власне
результат висновку полісилогізму § 26 зумовлений тим завданням, яке поставлено перед повною дедукцією категорій, а саме пояснення можливості
a priori пізнавати за допомоги категорій предмети, які лише можуть являтися нашим відчуттям, згідно із законами їх поєднання. Синтез, який зумовлює можливість сприйняття, виражає саме закони поєднання предметів
досвіду, проте питання щодо аналізу власне законів поєднання предметів
досвіду виходить за формальні межі трансцендентальної дедукції категорій, і Кант розглядає його по суті в «Аналітиці засад». Врешті-решт стає
зрозумілим, що для самого Канта кінцевою метою дедукції категорій стає
пояснення категорій як умов можливості досвіду, предметного досвіду. Не
випадково у висновку полісилогізму § 26 йдеться саме про синтез сприйняття, адже сам досвід є нічим іншим, як пізнанням через пов’язані між
собою сприйняття.
Можна сказати, що Кант досягає своєї мети в три етапи: по-перше, пояснює можливість інтенсійного предмета, тобто можливість мислити предмет як такий; по-друге, пояснює можливість емпіричного предмета, предмета досвіду; по-третє, пояснює, що можливість емпіричного предмета є
одночасно можливістю предметного досвіду, іншими словами, емпіричний
предмет можливий лише в предметному досвіді, або емпіричний предмет
не можна пізнавати незалежно від його зв’язку з іншими предметами досвіду. Завершення першого кроку міститься вже у § 20, другий і третій крок
завершено лише у § 26. Другий і третій крок недостатньо виокремлено один
від одного у викладі трансцендентальної дедукції. Кант здійснює ці кроки
немовби паралельно, одночасно у §§ 22–26. При цьому якщо перший крок
тісно пов’язаний з метафізичною дедукцією категорій, то другий і третій
передбачають результати «Аналітики засадових засновків». Якщо ми мислимо емпіричний предмет незалежно від інших предметів, то ми мислимо
його лише як інтенсійний предмет. Кант власне такої можливості не заперечує (§ 22). Саме поняття «інтенсійний предмет» виражає принципову
можливість мислити щось незалежно від пізнання цього щось в емпіричному досвіді. Певною мірою поняття Бога виражає таку можливість поняття інтенсійного предмета, хоча, звісно, Бог не може в принципі бути предметом емпіричного досвіду. Ми не стверджуємо, що Кант саме так бачив
структуру трансцендентальної дедукції категорій, проте у нас є всі підстави
читати текст трансцендентальної дедукції саме так, принаймні Кантовий
текст дає нам змогу рухатися саме у цьому напрямку.
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Чи можна погодитися з думкою Зиґфрида Блаше [Blasche, 1985: р. 138],
який стверджує, що темою першого кроку (§§ 15–20) трансцендентальної
дедукції категорій є єдність? Так, з цим ми можемо погодитися, тим паче,
що це твердження Блаше знаходить своє підтвердження й у Канта [Kant,
1904: S. 115–116]. Проте потрібно все ж дати пояснення того, що саме мається на увазі, щоб не склалося враження, що власне сама дедукція категорій підміняється дедукцією певної єдності. Власне про таку дедукцію єдності ми можемо говорити доволі умовно. Разом з тим зауваження Блаше
містить у собі і певну небезпеку, оскільки зі слів Блаше можна зробити висновок, що Кант у другій частині не звертає уваги на єдність споглядання,
проте це не так. Блаше нібито протиставляє перший та другий кроки дедукції тим, що стверджує, що перший крок своєю темою має єдність, натомість
другий крок — синтез. Я виходжу з того, що у першій частині трансцендентальної дедукції категорій єдність споглядання показано, пояснено як таку,
що забезпечується саме трансцендентальною апперцепцією через категорії.
Тобто Кант дає відповідь на питання, завдяки чому в спогляданні як такому
має місце єдність. І відповідь Канта проста: завдяки категоріям. Якщо у
будь-якому спогляданні має місце єдність, то цю єдність забезпечено категоріями. Але для Канта мислити споглядання означає мислити одночасно
єдність споглядання. Так, Кант допускає, що споглядання дане до мислення, і в такому разі його належало б розглядати як позбавлене єдності, проте
якщо я мислю споглядання, то я одночасно мислю єдність споглядання, іншими словами, умовою мислення споглядання є мислення його в його єдності. Проте ця єдність дається не незалежно від здатності мислення, тобто
розсудку, а лише завдяки розсудку. Кантове положення у § 16, згідно з яким
уявлення, яке може бути даним до мислення, є спогляданням, є доволі гіпотетичним і недостатньо продуманим до кінця, як власне і сам характер відношення між результатами трансцендентальної дедукції часу і простору та
трансцендентальною дедукцією категорій. Ми можемо говорити про даність різноманіття для споглядання до мислення, а не самого споглядання.
І тому все ж третє положення § 20 щодо сполучника so fern ми маємо читати
не в значенні наскільки, а в значенні оскільки, через те, що тощо. Тобто
оскільки різноманіття є даним в єдиному емпіричному спогляданні, то воно
визначене стосовно однієї з логічних функцій суджень, тобто категорій.
Вважаю, що зазначене вище положення § 16 могло вплинути на інтерпретацію Генрихом терміна «so fern» в третьому положенні § 20 як такого, що встановлює певне обмеження. Проте я виходжу з того, що будь-яке споглядання
має, безсумнівно, єдність. Міркування Генриха щодо структури трансцендентальної дедукції ставлять це нібито під сумнів, принаймні тимчасово. У
Генриха виходить так, що на другому кроці дедукції цей сумнів має бути подоланим. Я вважаю, що ніякого сумніву у цьому питанні бути не може від
самого початку. Тут декартівський тимчасовий методологічний сумнів є неприйнятним і зайвим. Тобто ми не можемо сказати, що на певному етапі
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трансцендентальної дедукції ми маємо питання чи сумніви щодо обсягу
споглядань, які мають єдність. Хоча Генрих буквально і не говорить про такий сумнів, проте він має випливати, якщо приймати позицію Генриха.
Певною мірою Генрих сам винен у тому, що він наражається на критику,
якої, напевне, він сам і не очікував, зокрема щодо того, що єдність чистих
форм споглядання стає можливою незалежно від розсудку. Результатом таких закидів стали пояснення Генриха, що він цього не стверджував. Проте
логіка таких закидів опонентів Генриха ґрунтована саме на позиції Генриха.
Сам же Генрих, як мені видається, став заручником Кантового положення у
§ 16 щодо можливості споглядання до мислення.
Підсумовуючи, слід зазначити, що будь-яка розмова про трансцендентальну дедукцію категорій взагалі чи структуру трансцендентальної дедукції
категорій зокрема має виходити з розуміння того, що трансцендентальна
дедукція категорій є складовою трансцендентальної теорії конституювання предмета і поза останньою втрачає своє значення. У контексті цього і
можна виокремити три кроки трансцендентальної дедукції категорій: на
першому кроці прояснюється можливість мислити предмет як такий, на
другому кроці прояснюється можливість пізнання емпіричного предмета,
на третьому кроці прояснюється, що можливість емпіричного предмета є
одночасно можливістю предметного досвіду. Разом з цим така дедукція передбачає як результати трансцендентальної дедукції чистих форм споглядання (часу та простору) та результати метафізичної дедукції категорій, з
одного боку, так і результати, які отримують в аналітиці засад, — з іншого.
Лише у щойно зазначеному контексті можна сміливо стверджувати, що
трансцендентальна дедукція категорій є ядром усієї «Критики чистого розуму». Тепер уже можна запропонувати відповідь на Кантове питання, яке
імпліцитно міститься в його визначенні мети трансцендентальної дедукції
категорій, а саме — як апріорні поняття розсудку, тобто категорії, відносяться до предметів? Категорії є умовами можливості мислення предмета
як такого, умовами пізнання емпіричного предмета та умовами можливості предметного досвіду взагалі.
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В’ячеслав
Циба

КАНТОВЕ ПОНЯТТЯ ПРАВИЛА
І ПРОБЛЕМА МОВИ
Замість вступу
Започаткований Імануїлом Кантом трансцендентальний проект знання як активності лишив по
собі низку теоретичних ускладнень. У цій статті я
окреслю ті з них, які стосуються лінґвістичного аспекту категорійного синтезу. Отож нам перш за все
потрібно з’ясувати, чи наявне у Кантових працях
вчення, яке можна визначити як теорію мовного
вираження синтетичних суджень a priori. Відповідно хід наших розшукувань включатиме виконання
двох завдань. У першій частині статті я з’ясую, чи
мислив Кант проблему мови як проблему, у другій
частині я проаналізую семантичну спорідненість
Кантового поняття правила судження, зокрема порівняю його з концептом «дотримання правила»,
яке ми віднаходимо у пізній філософії Вітґенштайна. Кінцевою метою обох тематичних екскурсів стане розкриття відношення між трансцендентальною
семантикою Канта та граматичною філософією.

I
Історико-філософські студії показують, що розлогу тематизацію принципів
експресії ментальних змістів Кант провадить у пізній критичний період 1. Звернімося до тексту його
1
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останньої праці прижиттєвого видання, що має назву «Антропологія з прагматичного погляду» (1798). Підкреслюючи необхідність знакового позначення думок з огляду на їх темпоральну визначеність, Кант твердить:
«Здатність пізнання теперішнього як засобу пов’язування уявлення
про передбачуване з уявленням про минуле є здатністю позначення. — Дія
душі щодо сприяння пов’язуванню є позначенням (signatio)… Образи речей
(споглядання), позаяк вони є тільки засобами уявлення за допомоги понять, є символами, а пізнання за допомоги цих символів називають символічним або образним (speciosa). Знаки ще не є символами, адже вони можуть бути лише опосередкованими (непрямими) знаками, які самі по собі
нічого не позначають, а шляхом сполучення призводять до споглядань, а
через них — до понять… Символи є просто засобами розсуду, що діють побічно через аналогію з певними спогляданнями, щодо яких можна так само
застосувати поняття, щоб шляхом зображення надати йому предметного
значення» 2 [Kant, 1798: S.191].
Далі Кант розкриває своє розуміння зв’язку ментального та мовленнєвого:
«Спосіб, за допомоги якого позначають думки, — це мова, найкращий
спосіб розуміти себе та інших. Мислення — це розмова із собою… а внаслідок цього й внутрішнє слухання себе (завдяки продуктивній силі виображення)… [Утім,] брак здатності позначення або її некоректне використання (коли знаки приймають за речі, і навпаки) призводить, надто у справах
розуму, до того, що люди, споріднені однією мовою, виявляються поняттєво віддаленими одне від одного» [Kant, 1798: S.192–193].
Кантові, як бачимо, йдеться про амбівалентність мовленнєвої здатності. З одного боку, ми наділені нею і завдяки цьому спроможні виражати
ним поштовхом для рецепції Кантом проблеми мови його епістолярну полеміку з Гаманом, який згодом рішуче розкритикував purismus mentalese першої «Критики». Як
відомо, осереддям критики з боку Гамана є твердження про мову як єдине джерело пізнавальних здатностей, з якого походять чуттєвість та розумність, що й перетворює
завдання дедукції категорій на доведення уже відомого з мовної практики [Hamann,
1825: S.9]. Гаманів закид Кантові про «німоту» трансцендентального суб’єкта свідчить
про неспроможність такого суб’єкта оперувати поняттями предметного пізнання.
У своїй реконструкції кантівського проекту Йозеф Зимон стверджує, що метод критики вимагав перегляду положень метафізики через звертання, зокрема, й до теми мови.
Ретельне вивчення рукописного спадку Канта, його «Reflexionen», дає Зимонові змогу
довести: Кант був свідомий необхідності «загальної граматики» як форми судження
взагалі для завершення переходу від трансцендентальної епістемології до антропології
[Симон, 2008: с.258], — сфери, де об’єктивне стає значущим не лише для індивідного
суб’єкта. Тому якщо аналіз відношення самосвідомості та категорій розглядати як укорінений в предметну референцію, об’єктивна значущість судження набуває вираження
в його синтаксичній будові.
2
Надалі уривки з Кантових праць я подаю у власному перекладі. Цитування критичного корпусу здійснено за усталеною практикою: першому виданню «Критики чистого розуму» відповідає літера А, другій редакції цієї ж «Критики» — літера В. Текстом,
на основі якого здійснено переклад обох видань, є [Kant, 1974].
ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2

51

В’ячеслав ЦИБА

змісти своїх думок, а з іншого боку, як істоти скінченні ми підвладні спокусі спотворювати їхні змісти, а отже потрапити у пастку непорозуміння не
тільки з іншими особами, а й із самими собою. Твердження Канта почасти
підтверджують припущення про те, що комунікативної здатності, описаної
ним як продуктивної, трансцендентальна суб’єктивність не потребує, а
можливість мовного апріорі взагалі є надлишковою. Між царинами чистого мислення і (ви)мовлення, отже, фіксуємо прихований конфлікт, який
доречно зобразити у термінах первинності та інструментальності. Засоби
висловлення думки завжди менш досконалі за характер ментального акту,
який вони супроводжують, унаочнюючи. Так, процедуру схематизації категорій, що уможливлює застосування символічного позначення явищ, добре проілюстровано на прикладі об’єктів «тарілка» або «собака» (B 176,
180). Але акт схематизації чуттєвих феноменів вимагає наявності у суб’єкта
символічної організації мислення, яка підпорядковує відношення схеми
емпіричного поняття щодо конкретного предмета. Мовчазне мислення, в
якому може відбуватися ізольоване «слухання себе», виявляється справою
інтелектуального зосередження, таємничою працею інтроспекції. Спроможність «почути» (а точніше, угледіти) власні (!) думки не інакше як через
символічну гру уяви означає, що Кантова метафора йде урозріз з його менталістською доктриною. Тому цілком очікуваним стає висновок про невміння істот, наділених мовною здатністю, правильно її застосувати.
Кантове поняття споглядання містить у собі необхідність його підпорядкування чистим поняттям розсуду за посередництва продуктивного виображення. У «Критиці сили судження» він ясніше, ніж у першій «Критиці»,
дає зрозуміти своє бачення сутності уявлень: вони є ніщо інше, як лише
знаки, чи то пак зумовлені фікції, через залучення яких багатоманіття, яке
нам постачає чуттєвість, проходить квантифікацію у когнітивному апараті
свідомості. Повідомлення своїх думок іншим можливе за умови допредметного стосунку виображення до розсуду у трансцендентальному синтезі.
При цьому Кант підкреслює, що виображення (оскільки воно є продуктивне) має силу впливати на розсуд, обмежуючи повновладдя його поняття
[Kant, 1790: S. 296]. Це, припускаємо, мало означати релятивне прочитання
натуральних граматик. Проте ця гіпотеза суперечить структурі пізнавальних здатностей, позаяк у трансцендентальному синтезі (чистих) споглядань дії виображення й розсуду є двома стадіями одного акту, що полягає в
аспектуальному застосуванні правил. Так, у згаданому прикладі з тарілкою,
ми логічно узгоджуємо предмет взагалі в його можливому геометричному
вимірі з образом речі, доступної в окремій ситуації сприйняття щодо інших
навколишніх речей. Отож маркер «тарілка» опосередковує акт емпіричного
споглядання в акті чистого синтезу.
Крім того, визначення образного або символічного пізнання як несамостійного, змістовно опосередкованого поняттєвим каркасом нашого розуму, потребує транспонування на рівень здатності висловлювання. Що це
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означає? Якщо я хочу зробити зрозумілим для свого співрозмовника повідомлення типу «Пішов сніг» (і цією фразою утримати його від необдуманої
прогулянки), я маю брати до уваги не тільки те, що слова «сніг» та «йти»
повинні бути йому зрозумілі, а й також ту обставину, що вибудувана за їх
допомоги конструкція може бути самотужки відтворена моїм співбесідником. Простіше кажучи, акт мовлення завжди імплікує в собі дві синхронні
дії, артикуляцію та інтерпретацію, що різняться за послідовністю знаків у
ній, хоча їхні значення мусять бути логічно когерентними. Таке узгодження потребує особливого реґулятива, яким є правило судження. Це не важко
пояснити на прикладі мовців, що вступають у комунікативну взаємодію,
володіючи різними мовами, скажімо, українською та німецькою. Україномовний учасник діалогу знає, що подане вище речення означає не лише
факт снігопаду, а й те, що він спрямовує ілокутивну силу, з якою один зі
співрозмовників силкується переконати іншого відмовитися від прогулянки. Разом з тим мій німецький співбесідник сприймає «Пішов сніг» як прямий аналог Es schneit, а відтак як арґумент на користь екзерситиву (у термінах Джона Остина) Jetzt steht es nicht nötig, das Wohnung zu verlassen (Зараз не
варто залишати оселю) 3.
Здатність розрізняти сенс висловлювання та контекст його ужитку ми
приписуємо синтетичній природі свідомості. Невиражена думка унеможливлює умови її значущості, що для трансцендентальної доктрини рівнозначне необхідним умовам здійснення чистого синтезу, для якого пов’язання емпіричних понять є надлишковим. Тому вимога об’єктивності як
значущості повинна передбачати вербалізацію або символізацію значення у
публічному просторі. Зазначимо, що таке пов’язання повсякчас припускає
вирізнення та ідентифікацію слів / понять як об’єктивну умову єдності мислення.
Я вже казав про повільну відмову Канта від визнання периферійності
мовної тематики. Одначе неправильно легковажити натяками, які він залишив у текстах ранньокритичної та докритичної доби. Зокрема, у «Пролегоменах» (§ 39) вказано на хибну подібність, що існує між категоріями та
граматичними правилами мововжитку [Кант, 2005: с.56]. Якби така подібність справді мала місце, ми могли б уявити апріорну метамову на кшталт
універсальної граматики всіх живих та мертвих мов, тим самим одержали б
доступ до «першозначень», не обтяжуючи себе пов’язуванням формальних
засад цієї чистої мови з якоюсь з історичних мов. Кант протиставляє категорії розсуду квазіпоняттям апріорної мови на тій підставі, що «апріорна
мова» не потребувала би синтетичної активності суб’єкта, а її «поняття» містили би в собі всю множину готових комбінацій категорій та споглядань.
Проте у «Критиці сили судження» (§ 59) він прояснює свою позицію, про3

Пор. з Кантовою лімітацією значущості емпіричних понять: «Ми не матимемо змоги
розуміти, якщо лише нашим словам не відповідатиме дещо у спогляданні» (В 333).
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водячи розмежування споглядань на схематичні та символічні, тобто безпосередні та опосередковані, показуючи спосіб концептуалізації даних рецептивності. Наша мова, каже Кант, переповнена словами, що зображують
стани справ опосередковано, і оскільки ці зображення є непрямими, ми
змушені послуговуватися цими словами як аналогами, причетними не до
актів конституювання, а лишень до актів другого порядку [Kant, 1790:
S.352–353], для яких наявність предмета не є обов’язковою передумовою.
Звідси випливає (не експлікована у тексті) теза: «збої» у розумінні пояснюються тим, що граматика мови відображає нестабільну відповідність емпіричного речення логічній формі судження. Це не виключає того, що рефлексійний акт властиво передбачає способи свого вираження. Прикметно,
що цими роздумами Кант упритул наблизився до проблеми дескрипцій та
існування ідеальних предметностей, які, на жаль, у «Діалектиці» достатньо
не розгорнуті.
Постановка Кантом питання про достатню й необхідну дедукцію категорій, її умовний поділ за принципом об’єктивності, засвідчують потребу
кориґування вчення про апріорні поняття. Так, у трансцендентальній аналітиці, найґрунтовніше розробленій частині його «Критики», він демонструє питому обережність у тлумаченні термінів об’єкт і предмет:
«Можна, щоправда, назвати об’єктом усе і навіть кожне уявлення, оскільки його можна усвідомлювати. Однак, щоб вирішити, що це слово означає стосовно явищ, не тому, що вони є об’єктами (як уявлення), а оскільки
вони позначають певний об’єкт, потрібне глибше дослідження» (B 235)
[Kant, 1974: S.227].
Тим самим Кант не просто відкладає розв’язання проблеми ґенези
апріорних понять, а й забезпечує недоторканність власного словника, внаслідок чого може час від часу вживати у реченні обидва поняття як подібні
і протилежні водночас. Певну лінґвістичну необережність помічаємо і у
випадку з поняттями судження та речення.
Судження — це не лише результат спонтанно-синтетичної дії, ґрунтований на силі виображення; він так само ґрунтований на системі трансцендентальних синтезів, кожен з яких надає єдності вираженню та змісту.
Завершуючи систему критики, Кант доповнює начерки субординації синтезів, які ми бачимо у «Критиці» 1781 року, їх співвіднесеністю з нашою
здатністю говорити. Вона повинна активізувати одразу три практичні модуси — артикуляцію, модуляцію та жестикуляцію [Kant, 1790: S.321], завдяки чому відбувається передача повідомлення. Перетин усіх модусів задає умови одночасності мисленню, спогляданню та відчуттю, а також актові їх передачі назовні, що дає підстави вважати цей начерк шкіцом
інтерсуб’єктивної теорії об’єктивного значення.
Відношення мислення і мови ставить перед нами дилему: характеристика мовних знаків як засобів вираження думок робить їх взаємодію з ментальним фіктивно рівноцінною, а той факт, що люди через мовні практики реа-
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лізують свої здатності пізнавати й чинити, свідчить про пропозиційну основу
комунікативного обміну. Кантове розв’язання цієї дилеми полягає у визнанні незалежності суб’єктивного змісту судження та формальної структури речення від партикулярного характеру мов. У полемічному трактаті проти
вольфіанця Ебергарда (1790) Кант окреслює принципи розрізнення логіки і
граматики:
«Логіки зовсім не мають рації в тому, що вони визначають речення як
судження, виражене словами… В умовному реченні «Якщо тіло просте, то
воно незмінне» наявне відношення двох суджень, жодне з яких не є реченням; лише відношення слідування останнього (консеквента) з першого (антецедента) робить судження реченням… Асерторичне судження «будь-яке
тіло є подільним» каже більше за суто проблематичне («слід вважати, що
тіло є подільним» тощо) і підлягає загальному логічному принципу для
асерторичних суджень, а саме: «кожне речення повинно бути обґрунтоване» (бути не просто одним з можливих суджень)» [Кант, 2009: с.46].
З наведеного фрагмента випливає, що сингулярне судження не містить
підстав вважати його реченням просто тому, що його можна символічно записати. У трансцендентальному ідеалізмі реченням визнано складну граматичну конструкцію, в якій наявна процедура логічного слідування. Отже,
речення — це референтний зв’язок простих суджень. Кантівське тлумачення речення обов’язково передбачає опис твердження «про…», тобто розширеного судження, яке фіксує наявність двох і більше предикатів у суб’єкті.
Так, у висловлюванні про тіла помітні два способи формування речення: а)
через просту імплікацію; б) через еквіваленцію двох простих суджень.
Характерно, що маркер істиннісності пропозиційного змісту є обмеженням
для класу асерторичних суджень, який повідомляє нам умови осмисленості
речення як такого. Особливість кантівського стилю міркування, вочевидь,
полягає у предметній віднесеності значення, що найвиразніше виявляє клас
висловлювань про дійсне, логічний зміст та обсяг яких є більшим за зміст та
обсяг інших модальних висловлювань. Доречною щодо сказаного є заувага
Вільгельма Лютерфельдса: «Засадовою [для Канта] є думка про те, що мовні
вирази відповідно до часових «схем» категорій зв’язані за допомоги граматичних правил синтезу… так, що ці вирази лише внаслідок цього є «стосунком до об’єктів, отже значенням» (В 185)» [Lütterfelds, 2003: S.155]. В акті
референції об’єкт проходить лінґвістичну ідентифікацію, натомість роль
схеми полягає у просторово-темпоральній локалізації відповідного поняттю об’єкта, тобто у співвіднесенні його з чуттєвим образом. Тому «значення» — це єдність фактично здійсненої референції мови і предмета, що виникає через уніфіковані форми нормативно скерованого вжитку понять і
виразів» [Lütterfelds, 2003: S. 156]. Мова, таким чином, відображає функцію правил застосування понять щодо чуттєвого багатоманіття тією мірою,
як самосвідомість виконує функцію правила єдності щодо синтезу цього багатоманіття. Тут слушно вказати на збіг такого підходу з Вітґенштайновою
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концепцією прагматичного значення, яка ототожнює правило з нормативною реґулярністю, закріпленою у лінґвістичній поведінці.
Визначальним критерієм розмежування суджень та речень можна вважати метафізичний зміст останніх, нагадуванням про що є багатий спадок
схоластичної grammatica speculative. Яскравим прикладом метафізичної граматичної конструкції є логічна структура онтологічного арґументу буття Бога.
Його зміст (поняття Бога містить у собі предикат трансцендентного буття,
рівень досконалості якого робить нас неспроможними пізнати повноту
цього буття) є неспростовним підтвердженням того, що слова, якими ми
користаємося у повсякденні, а відтак сама ідея надісторичного «дерева» мови, не є вкоріненими в нашому когнітивному апаратові. Якщо одне лише
слово (Бог) має невизначений обсяг і спроможне перманентно породжувати
парадокси мислення, то синтаксична система загалом свідчить про відсутність сталих відношень між предметами та іменами, які б вичерпно описували їхні властивості, а отже насичували імена прозорими значеннями, —
ще один антиметафізичний мотив, активно підхоплений філософією Вітґенштайна. Звідси випливає, що мова «поступається» мисленню в якісному
критерії повноти знання, з чого випливає наступне: у трансцендентальному сенсі граматику необхідно розглядати як підклас або підрозділ семантики можливих світів.
Кантів рукописний спадок дає змогу глибше осягнути місце мови у
трансцендентальній доктрині, а також з’ясувати джерела походження головних кантівських концептів. Зокрема, у нотатках до «Лекцій з Філософської енциклопедії» (бл. 1775 року) Кант експлікує конкретне підґрунтя
свого ментального словника:
«Як маємо загальну граматику мови, так само слід намагатися відшукати
й граматику мислення, що містила б загальні правила мислення. Загальна
граматика містить загальні правила мови, не розглядаючи її особливостей,
наприклад слів тощо. Латинська граматика пасує до всіх мов, оскільки вона
найліпше розроблена. Тут форма мови й форма мислення паралельні й подібні, а позаяк ми мислимо за допомоги слів і повідомляємо наші думки іншому через мову, то має бути також і граматика мислення» [Kant, 1961: S. 51].
Питання про рух кантівської лінґвістичної рефлексії впродовж 1770–
1780-х років наразі ще вимагає ґрунтовної деталізації. Але очевидно одне:
Кант був певен того, що характер зв’язку між мовою та мисленням не є
емпіричним, а завдання філософії перевизначається у річищі дослідження
стосунку між сферою умов можливого досвіду та засобів артикуляції дійсного досвіду. Таким чином, це завдання можна інтерпретувати як настанову
вивчення закономірностей формування класу модальних суджень. Проте
виразною є й інша настанова — шукати ґенезу апріорних понять в етимології латинічних субстантивних дієслів, для чого ми маємо право припустити існування особливої науки, своєрідної genealogia conceptualis з межовим статусом поміж онтологією та чистою граматикою. Попри це Кантове
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розуміння граматики ґрунтоване на тому, що вона змушена обмежитися
допоміжною роллю і непридатна стати частиною епістемології: як писав
Кант у листі до Л. Бека (від 1 липня 1794 року), «ми можемо обмінюватися
думками з іншими, позаяк ми самі пов’язуємо уявлення в думки, а цей спосіб пов’язування є універсальним для всіх» [Кант, 1980: c. 594]. Відповідно
діяльність свідомості передує і a fortiori уможливлює комунікацію взагалі.
Зважаючи на сказане, було би перебільшенням оголосити Кантового суб’єкта пізнання прототипом «логічного егоїста» [Capozzi, 1987: p. 125],
адже він дотримується процедури (перетворює індивідуальну очевидність
на знання), унормованої засадами розумності.
Результатом нашого екскурсу є висновок про двозначність Кантової
розробки теми мови: з одного боку, у Канта відсутня доктрина лінґвістичної
поведінки у розумінні вчення про граматичну класифікацію висловлювань;
з іншого боку, маємо підстави стверджувати усвідомлення ним потреби у
розробці метатеорії необхідної єдності логіки мислення та логіки вираження. Визначивши місце знакової системи у кантівському вченні, ми переходимо до висвітлення її ролі у синтетичній активності свідомості. Для цього
проаналізуємо конотації концепту правила у трансцендентальній логіці.

II
На відміну від загальної логіки як канону мислення, трансцендентальна логіка аналізує походження категорій, що уможливлюють пізнання (В 80). Кантівська епістемологія ґрунтована на погодженості двох її рубрик: a) системи апріорних понять; б) системи пізнавальних
здатностей. Обидві рубрики належать до архітектоніки трансцендентальної
логіки, що не повинна суперечити законам формальної логіки, на яких
ґрунтовані трансцендентальні твердження та їх доведення. Так, принцип
каузальності, детально описаний в Аналогіях досвіду, випливає з імлікації
modus ponens. Те ж саме правомірно щодо змісту синтетично-апріорних пропозицій. Хоча Кант і згадує в першій редакції «Критики чистого розуму»
про «трансцендентальний закон», тобто обов’язковість даності нам предметів лише у формі явищ (А 110), йдеться радше про посилення коперниканської тези, адже автономних законів трансцендентальна логіка не має. У
власних лекційних курсах з логіки упродовж 1771–1792 років 4 Кант особливо підкреслює роль правил у здійсненні змоги судити.
4

Логічний корпус Кантового спадку включає в себе його рефлексії з розділів логіки, а
також кілька конспектів, занотованих студентами й надалі відредагованих у рамках
проекту видання творів Канта Прусською королівською академією наук. Сюди відносять «Логіку. Посібник до лекцій», підготовлену на прохання Канта його учнем Ґотлобом Єше й надруковану 1800 року (перевидана у IX томі Кантіани), рефлексії Канта на
маргіналіях власного примірника книжки Ґеорґа Маєра «Компендіум вчення про розум» (XVI том академічного видання), лекційні курси за нотатками Бломберґа, Філіпі,

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2

57

В’ячеслав ЦИБА

Чим є правило з погляду формальної логіки і яку трансцендентальну
властивість приписує йому Кант? Якщо послуговуватися термінами логіки
силогізму, у суб’єктно-предикатному судженні правило виявляє зв’язок логічного синтаксису та семантики. Правила виведення шляхом перетворення суджень демонструють чинність законів логіки. Розширення знання передбачає, що кожен логічний висновок відбувається у згоді з правилами, що
відображають способи створення й перетворення висловлювань. Природа
формально-логічних правил полягає у визначенні умов істинності висловлювань. Правила, отже, уможливлюють спроможність повідомляти, адже
«загальна граматика є формою мови взагалі. Говорять, проте, навіть не знаючи граматики, але той, хто говорить, не знаючи її, — насправді володіє
граматикою і говорить за правилами, які він, проте, не усвідомлює» [Кант,
1980: c.319].
Якщо загальна логіка повинна відволікатися від змісту споглядання,
тобто оперувати виключно поняттями, що задають межі відношення між
іншими поняттями, то трансцендентальна логіка націлена на визначення
умов зв’язку принципів розсуду. Згідно з Кантом, необхідними правилами
є тільки правила логіки та філософії, решта сфер пізнання (математика, фізика, метафізика та мораль) залучають матеріально залежні, відтак випадкові правила, що жорстко лімітують їхню вузько-предметну царину. Так,
навіть правила морального судження є матеріальними, оскільки їм приписують прикладний статус. Отже, якщо структура емпіричної мови відтворює певну універсальну синтаксичну структуру, то згідно з modus tollens висновуємо, що правила застосування розсуду можна видобути з граматичних
правил. Попри видиму ясність ця теза є провокативною і вимагає арґументативної експлікації. (Варто додати, що свого часу її гіпостазування прискорило занепад аналітичної традиції і постання неопрагматизму.) Так чи
так, апелюючи до поняття необхідних правил судження, Кант показує постійний інтерферентний стосунок між ними.
Тепер належить розкрити сутність правила у трансцендентальному розумінні цього терміна. Передусім головною його характеристикою є строга
необхідність, загальність та безумовність щодо багатоманіття явищ (А 91).
Для своїх дій свідомість потребує дороговказів (скористаймося влучною
метафорою Вітґенштайна), формальних критеріїв, що в певній ситуації судження не допускають винятків, адже кожен приклад такого винятку полягає в емпіричному застосуванні апріорних правил, отож у правилі синтезу винятковість стосується матеріальної сторони досвіду, а саме відчуття.
Узагальнимо Кантове тлумачення правила:
Пьоліца, Бузольта, Гофмана та ін. (зібрані у томі XXIV). Загалом публікація цієї частки
кантівського спадку тривала найдовше, від 1800 до 1966 року, а обсяг надрукованих матеріалів перевищує 2500 сторінок. Крім того, досі не завершено опрацювання знайдених ще на початку 1980-х років трьох конспектів його лекцій з логіки.
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«Розсуд завжди зайнятий тим, що розглядає явища з метою знайти в
них якесь правило… Розсуд є здатність до правил… Оскільки правила є
об’єктивними… їх називають законами… Поняття за своєю формою завжди
є щось загальне, що слугує як правило… Цей зв’язок [між поняттями розсуду] дає нам правило, згідно з яким місце кожного поняття розсуду та їх
усіх у повній системі таких понять можна визначити a priori… Ми… пізнаємо предмет, якщо ми внесли синтетичну єдність в багатоманітне споглядання. Ця єдність правила визначає все багатоманіття й обмежує його умовами, які уможливлюють єдність апперцепції» (A 126, 67, 105) [Kant, 1974:
S: 180, 106, 166].
З поданого визначення випливає подвійний висновок. По-перше, розсуд схоплює у явищах те, що підлягає опрацюванню за правилом, отже він
відкриває в своїх уявленнях нормативну реґулярність, з якою повинен пізнавати. Тому, з одного боку, розсуд вкладає правила у змісти своїх актів,
пов’язуючи уявлення за допомоги понять, а з іншого боку, синтетична природа розсуду означає, що він скеровує себе у цих рефлексійних відкриттях,
дотримуючись правил, які покладені ним самим. Ментальний акт і рефлексія щодо нього відрізняються за способом референції до предмета чи
себе самого. По-друге, правило — це універсальна й необхідна передумова
єдності свідомості, яка, своєю чергою (і знову ж таки циркулярно), обґрунтовується як лімітація чуттєвого багатоманіття, уреґульована принципом
апперцепції. Останню якраз і слід розуміти як єдність дотримання правила. Таким чином, правило — це вимога синтезу явищ щодо об’єктивності їх
значення. Оскільки ж правило — це не лише поняття, а й реґулярність
ужитку понять, цей результат повинен спиратися на здатність судити.
Розглянемо координацію когнітивних здатностей за аналогією зі структурою умовиводу. Нехай основою у цьому нам слугує силогізм:
Всі люди є смертні.
Деякі люди є філософи.
Всі філософи є смертні.
На цьому прикладі ми опишемо подібність здатностей як засновків у силогізмі: (1) виражає розсуд, що дає більший засновок, як правило, відношення
між знанням та умовою його істинності; (2) виражає здатність судити, подану меншим засновком; (3) а висновок є правилом розуму, що підводить зумовлені положення під беззасновковий принцип. Звідси одержуємо процедуру підведення апріорних правил під абсолютне знання (В 360–361), в якій
правила розуму спрямовують розсудові правила як орієнтири пов’язування
предметів з поняттями та понять — з поняттями.
Екстраполюючи схему умовиводу на загальну граматику, зазначимо, що
наочно закріплене відношення підпорядкування емпіричних понять (слів)
чистим поняттям (категоріям) прояснює характер передування граматичних правил правилам a priori. Правила першого типу визначають форму висловлювання, тотожну акту свідомості. Разом з тим правила другого типу,
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відволікаючись від змісту судження, надають синтетичній дії зрозумілої граматичної конструкції. Одначе в обіжній мові більший засновок умовиводу
можна вербалізувати через спотворене речення «Люди всі (…) смертні», а
висновок — через «Філософи (…) люди смертні», де лакуни зображають
мовленнєві паузи. Те, що справу зупиняє лише відсутність знаків пунктуації
на письмі, засвідчує граничну відмінність між граматикою та логікою, а
саме: окреме граматичне правило повинно передбачати логічне правило як
власний реґулятив. Утім, з універсальною граматикою справа стоїть інакше, оскільки її аналогізують щодо чистої логіки.
Інакше кажучи, зв’язок апріорних правил внутрішньо подібний до структури судження у спосіб, в який чисте поняття імплікує способи свого вжитку.
Ці способи визначені модусами темпорального континууму сприйняття.
Один і той самий об’єкт вчора й завтра ми сприймаємо по-різному, але лишається дещо стійке в його існуванні, що дає змогу сприймати цей об’єкт як конкретність — будинок, час доби, стежку. Для упорядкування чуттєвого розмаїття ми потребуємо низки приписів підведення зумовленого під безумовне, в яких діє субординація понять та засад. Так, актові сприйняття мають
передувати, а відтак уможливлювати його зміст, а також: 1) правила часового
відношення уявлень між собою; 2) правила єдності часу у свідомості; 3) правила єдності актів свідомості у синтезі самосвідомості. Приклад з рухом
човна з другої «Аналогії досвіду» (В 238) демонструє обґрунтованість зв’язку
уявлень у понятті каузальності. Ми, звісно, можемо сказати, що рух човна
проти течії відбувався у напрямку, зворотному щодо нашої точки спостереження, і навіть збагатити свій опис уявними подробицями, але з такого опису події важко виокремити її реалістичний компонент. Обираючи з-поміж
жанрів написання оповідок, читач з легкістю віднесе подібний опис до жанру фантастики. Відтак справа не у нашій неспроможності уявити обернений
рух як такий — йдеться про вимогу дотримуватися засад, аби значення висловлювання не було лише ментальним привілеєм мовця, і отже, щоб правило мало експресію у мовленні.
Аподиктичність правил категорійного синтезу передбачає такі принципи єдності його в суб’єкті, що мусять давати обмеження для кожного емпіричного багатоманіття, яке не відповідає умовам єдності самосвідомості.
Справді, акти ідентифікації та розрізнення речей-для-нас повинні відбуватися в тому, що я називатиму колом взаємостосунку. Найпростіший приклад
допоможе нам розібратися, що тут маємо на увазі. Коли я здійснюю прогулянку в лісі, я бачу навколо себе дерева, кущі, яри, птахів. Для мене все це є
певна конкретність, милуватися якою я готовий напрочуд довго. Але щойно
я з’ясовую, що заблукав, неодмінним наслідком цього знання постає прагнення вийти з лісу. До цього моменту я усвідомлював ліс як тло реалізації
свого дозвілля, натомість зараз я сприймаю кожну конкретність довкола себе
як компонент поняття орієнтації, яке у цьому разі збігається з поняттям лісу.
Це не означає, що знання значення слова «ліс» підказує мені спосіб вибратися
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до найближчої траси. Здається, правильним має бути протилежне — неоволодіння поняттям лісу унеможливлює, або принаймні ускладнює, вихід за
межі лісу, позбавляючи мене уміння стосувати просторово-випадкове та
раціонально-необхідне за критерієм. Саме це й прояснює сутність взаємостосунку: поняття «ліс» містить у собі критерій його ужитку, а вжиток — критерій підлягання правилам розрізнення та поєднання явищ. Звідси можемо
стверджувати, що одночасними рубежами і епіцентром цього умовного кола
слугує своєрідне правило всіх правил, без дії якого не може відбуватися концептуалізація моїх уявлень. Як було сказано, мовні правила як необхідні
приписи спонукають нас вкладати у судження відповідний сенс.
Але якщо кожне правило є втіленням загальності і, отже, містить умови
єдності досвіду загалом (В 236), то чи немає у цьому парадокса? Якщо правило встановлює ці умови єдності, тим самим воно виявляє умови істинності
судження, а неперервний стосунок між цими умовами якраз і утворює досвід
як ціле [Henrich, 1976: S.66]. Тому виправдано твердити, що досвід і судження є особливою, формально-матеріальною тотожністю; у ній формальний
бік представлено логічними константами та операторами, а матеріальний —
екстралінґвістичною реальністю, доступною нашій рецептивності, яка стає
реальністю лишень здобуваючи собі позначення за допомоги логічних інструментів.
Допускаючи, що апперцепція є правилом єдності свідомості та критерієм
обґрунтованого речення, а «Я мислю» — сингулярним судженням, ми постаємо
перед утрудненням: як принцип самототожності може бути апріорним і водночас не належати до класу метафізичних речень на кшталт «Бог існує». Задля
цього встановимо Кантові ознаки обґрунтованого речення. Його модель подибуємо у трансцендентальному твердженні 5, яке: а) може бути доведене за
допомоги одного лише остенсивного, або прямого, доказу; б) має виникнути
на основі лише одного поняття (B 815–816), яке описує передумови предметного знання, за формою доведення modus tollens. Прикладом такого речення є
твердження «Всі люди мають здатність до пізнання» або принцип каузальності «Все, що відбувається, має свою причину». Самообґрунтованим реченням є таке трансцендентальне висловлювання, яке закладає в собі передумову
власної істинності, а саме досвід (В 765). Граматична форма таких речень відображає структуру трансцендентального арґументу (якщо S, то Q; Q, отже S).
Як стосунок первинної єдності щодо всіх актів мислення принцип Я
мислю зумовлює собою осмисленість будь-якого твердження, похідну від
5

Згадуваний німецький іменник Satz виявляє спорідненість твердження, речення та теоретичної тези. Кант неодноразово користається завдяки його полісемії. Зважаючи на
особливість семантики кантівських термінів, я ототожнюватиму transzendentale Satz з
«трансцендентальним твердженням», «трансцендентальним положенням» чи «трансцендентальним реченням» залежно від контексту, так, як це має місце в аналітичному
прагматизмі, де термін transcendental proposition є еквівалентом усіх перелічених словосполук в особливій сфері логічних підстав досвіду.
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єдності мислення взагалі, і зрештою доведення трансцендентальних речень,
оскільки «Я мислю має бути спроможне супроводжувати всі мої уявлення…
[адже] різноманітні уявлення не були б моїми уявленнями, якби разом не
належали до однієї самосвідомості» (В 131–132) [Kant, 1974: S. 135–136].
Відповідно саме це положення є матрицею всіх емпіричних висловлювань і як таке включає умови своєї засадничості. У рамках нашого аналізу вираз «належне до чуттєвості» необхідно інтерпретувати як «те, що підлягає матеріальним умовам істинності судження». Йдеться лише про критерій
задовільності змісту судження, натомість трансцендентальний характер «Я
мислю» не є змістовим за визначенням, з чого висновуємо, що положення
про первинну апперцепцію повинно мати статус допредикативного, а тому не
ідентичного будь-якому засновкові у судженні. Наголос на тому, що в апперцепції «не є даним жодне різноманіття» споглядань (В 135), спонукає визнати
її єдністю функцій судження, а не сингулярним судженням і тим паче не простим реченням. Радше вона слугує пресупозицією предикації, самою здатністю
позначати дещо й увиразнювати в загальному. У такий спосіб Кант недвозначно підкреслює вторинність лінґвістичної репрезентації щодо логічного принципу самототожності [Gipper, 1987: S.93]. Це означає, що осмислені твердження особи, що мислить, повинні містити це апріорне положення, навіть якщо
воно не артикульоване у реченні (Пор. «Гарний краєвид!» та «([Я мислю] так,
(що) гарний краєвид (для мене реальний)»). Тільки та форма єдності ментальних актів претендує на значущість, яку скеровано системою правил, тотожних умовам єдності трансцендентального суб’єкта і нумеричної тотожності
суб’єкта, що судить. Трансцендентальні обґрунтовані речення, упривілейований статус яких зумовлює об’єктивне підґрунтя усіх інших речень, є метареченнями 6. Відповідно «Я мислю» не є обґрунтованим реченням у розумінні
трансцендентального положення про причиновість 7, але, як функція синтетичного акту, містить у собі формальну множину подібних речень.
6

Схоже визначення «речень вірогідності» (Sätze der Gewißheit) пропонує Вітґенштайн. Він
висуває вимогу недовідності класу висловлювань («Філософські дослідження», § 185)
[Wittgenstein, 1999: S. 74–75], в яких допустима синонімія дескриптивних термінів. Через це між мовними іграми діє відношення логічної схожості, всередині емпіричних
тверджень у цих іграх, — виведення за аналогією. Це можливо внаслідок не апріорного
порядку, а конвенційних правил мововжитку. Важливо, що такі речення не відповідають критеріям істиннісності, але так само не є безглуздими; такою є аксіоматика, що
конституює принцип довіри або пресупозиції (§ 163–164) [Wittgenstein, 1999: S. 66–67].
Реґулярність ужитку цих речень у мові переконує в їхній «синтезуючій» ролі щодо «багатоманіття змісту» висловлюваного. Звісно, більшість тез Вітґенштайна не мають
Кантового походження, проте у них легко зчитується спільна основа: правила скеровують наші дії, і природа правил має зумовлювати точність лінґвістичного значення.
Хоча Вітґенштайн не послуговувався концептом «принцип довіри», проте йшлося йому
про те саме, що й Девідсону в його теорії радикальної інтерпретації.
7
Про те, чи можна вважати всі трансцендентальні речення однаково обґрунтованими,
див. полеміку Конрада Крамера з Манфредом Баумом [Cramer, 1979: p. 38–41].
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Для того, щоб твердження, що включає в себе принцип об’єктивності
самосвідомості, було обґрунтованим, слід допустити просту довідність цього
принципу. Непроблематична очевидність, притаманна самосвідомості, робить Кантові спроби подати нереґресивну арґументацію щодо неї в дедукції
категорій плутаними. Це свідчить про автореферентність положення, зміст
якого не включає умов його істинності і способів спростування. Оскільки ж
зазначений принцип також не є реченням, яке підпадає під критерії верифікації або фальсифікації, зважаючи на його нерелевантність суб’єктно-предикатній структурі речень, залишається визнати у трансцендентальному Я
мислю функцію судження, що є первинною самототожністю його суб’єкта,
отже пракатегорією або граничним правилом для інших правил синтезу.
Єдність досвіду вимагає, щоб правилами синтезу уявлень, а відтак і пізнання, були чисті поняття або категорії. Якщо «правило самосвідомості»
дає нам умови єдності змістів свідомості, то єдність ментальних актів, зв’язок між якими уможливлюють ці змісти, повинен передбачати умови осмисленості суджень, в яких правила знаходять застосування. Ці правила належать природі самого розсуду, оскільки містять у собі всю множину способів
їх застосування (В 171). А це, своєю чергою, можливо тільки за умови, що
правила та шляхи їх ужитку заздалегідь відомі, тобто ідентичні структурі
його актів.
Принцип такої єдності ще вимагає експлікації й роз’яснення, передуючи
сучасним дискусіям про дотримання правила, в якому можлива амбівалентність між інтерпретацією і несвідомим схопленням-розумінням. Кваліфікація цієї двозначності завдячує граматичним студіям пізнього Вітґенштайна.
Вона ставить нас перед вибором [Wit tgenstein, 1999: S.85]: або ми дотримуємося правила, витлумачуючи його нормативно, але в такому разі інтерпретація може містити у собі скептичні тези, або ми чинимо за правилом автоматично («наосліп»), але в цьому разі виникає трудність диференціації строгих та нестрогих правил. Якщо ми допускаємо існування нестрогих правил,
ідея нормативності дотримання їх зазнає релятивізації.
Та чи розуміє Вітґенштайн правила так само, як Кант? І якщо у цьому
пункті їхні погляди збігаються, чи додає нам граматичне розуміння правила
ясності щодо стосунку мови та мислення sub specie logicae transcendentalis?
Нагадаємо, що для Канта правило — це визначення умов зв’язку між
апріорними поняттями у судженні, отже, правило є комбінація способів
синтезу уявлень у знання. Інакше бачення справи помічаємо у Вітґенштайна,
який підходить до проблеми з боку граматичної критики, тобто під кутом
контекстуального вжитку слів у рамках сукупної практики певної мовної
спільноти. Він уникає дефініції цього терміна, вказуючи, що визначають
правило не слова, а процедури дотримання його, тому таке визначення
можливо лише остенсивно й реґресивно [Витгенштейн, 2008: c.248, 253].
Щоправда, тло Вітґенштайнових міркувань дає нам збагнути, що царина
граматики охопює передусім опис багатоманітності логічних можливостей,
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увиразнених у правилах, за якими відбувається та чи та мовна практика.
Відповідно, можливі конкретні граматичні ігри на кшталт математики, літератури, повсякденної розмови тощо. Граматичне правило є, отже, вираженням припису про те, як діяти (тотальна символічна опосередкованість
діяльності з необхідністю включає «говорити» до рамок «діяти»). Воно містить у собі кілька примітних ознак. Щоправда, тло Вітґенштайнових міркувань дає нам збагнути, що царина граматики охопює передусім опис багатоманітності логічних можливостей, увиразнених у правилах, за якими
відбувається та чи та мовна практика. Відповідно, можливі конкретні граматичні ігри на кшталт математики, літератури, повсякденної розмови
тощо. Граматичне правило є, отже, вираженням припису про те, як діяти
(тотальна символічна опосередкованість діяльності з необхідністю включає «говорити» до рамок «діяти»). Воно містить у собі кілька примітних
ознак. Таке правило, по-перше, означає знання того, як треба діяти у комунікативній ситуації. По-друге, правило поділяє з мовою один порядок,
тому опанування мови веде до оволодіння правилами, і навпаки. По-третє,
правило показує «царину свого розширення», тобто воно розгортає мереживо значень у застосуванні — на цьому ґрунтована відома теза про Bedeutung als Anwendung, значення як ужиток. По-четверте, правило гарантує
економію інтерпретативних зусіль суб’єкта, адже практика оволодіння мовою забезпечує мовця достатнім запасом уміння вгадувати, до чого веде
правило. Нарешті, кожне правило чинне лише настільки, наскільки воно
відсилає до іншого правила, наступної дії у послідовності дій. Таким чином, у концепції граматичного дотримання правил очевидність набуває
аксіоматичної засадовості, і цим задає напрямок для перетину між мовними практиками:
«Якщо ти володієш правилом, твій маршрут визначено заздалегідь…
Нас спонукає використовувати правило так, як ми це робимо у конкретній
точці ряду, не акт осяяння, інтуїція. Меншою плутаниною було би назвати
це актом рішення, хоча… не відбувається нічого схожого на акт рішення…
Ми не потребуємо причини для дотримання правила так, як ми його дотримуємося» [Витгенштейн, 2008: c.254; c.191–192].
Парадоксальним є те, що дотримання правила є «загадковою» дією,
яка забезпечує нас чітким знанням маршруту руху. Оскільки воно показує
себе лише в момент, коли ми його дотримуємося, правило є актуалізацією
реґулярного припису з певним прогнозованим наслідком. Проблематизацію того, як ми вміємо розрізняти строгі правила від нестрогих, Вітґенштайн, зрештою, залишає без відповіді. Можливе розв’язання проблеми
потребує прийняття одного із засновків — або правило є апріорною конструкцією, або воно походить з граматики емпіричної мови. Якщо дотримуватися першого припущення, тоді філософська граматика має бути доповнена системою чистих понять, що для Вітґенштайна неприйнятно,
адже у цьому разі дотримання правила виключає помилку; навіть речення
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математики є не безумовним «кошиком істин», а переходом від однієї мовної гри до наступної або ж переходом у межах родинної спорідненості
математичних ігор. Якщо визнати достатність другого припущення, тоді
слід відмовитися від ідеї фундаментальних засад, а наукам — від спроб
самообґрунтування. Грубо кажучи, строгі правила від нестрогих мають
відрізнятися тим, що строгі «підштовхують» нас чинити «саме ось так» і
задають при цьому видимий горизонт результатів, а нестрогі залишають
простір для маневру, живлячи рефлексійність суб’єкта. Граматика схильна тиснути на нас, але оскільки мова функціює у різних ситуаціях неоднаково, дія правил може змінюватися [Wittgesntein, 1999: S.102]. Нам бракує чітких підстав поставити знак тотожності між граматичним правилом
та строгістю семантики.
Здається, що точку дотику між Кантовою та Вітґенштайновою моделями ми намацуємо у співвіднесенні ідей пасивних синтезів виображення та
дотримання правила наосліп. Продуктивність такого улагодження знімає
жорсткі рамки апріоризму з поняттєвого арсеналу пізнання. Та попри бажану подібність ця схожість позицій залишає більше натяків, ніж ясності.
Головним вододілом тут є різночитання значення, полеміка про сутність
якого, найімовірніше, спонукала би Вітґенштайна поставити Канта в один
шерег з Авґустином 8. Як ми показали, критичний ідеалізм пропонує начерк
власної теорії лінґвістичних умов ментальної дії. Засадовим стосовно неї є
поняття правила, узгодженого з концептом єдності свідомості. Взаємовплив
мислення та мовлення можна гіпотетично експлікувати на рівні пасивних
актів узгодження слів з поняттями, маршрут якого має бути прописаний
універсальною граматикою. Проте брак критеріїв для розрізнення строгих
та нестрогих правил як у трансцендентальному критицизмі, так і у граматичній філософії вимагає доопрацювання цих теорій значення.
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Так уже сталося, що антропологічна тематика в
творчості І. Канта впродовж тривалого часу залишалася на периферії досліджень, які здебільшого
концентрувалися на пізнавальній, етичній, естетичній або релігійній проблематиці. Хоча сам Кант
недвозначно стверджував, що питання про те, «що
таке людина?», має мовби вивершувати будову
критичної філософії, бо ж до нього сходять відомі
три питання критицизму (KrVB 833), втім, через
вплив німецького ідеалізму, згодом позитивізму,
неокантіанства і навіть почасти екзистенціалізму
Кантову філософію було зведено головно до питань трьох «Критик». Лише в останні десятиріччя
окреслилося пожвавлення інтересу дослідників до
цієї тематики, і рецензована монографія Віктора
Козловського цілком потрапляє в річище цього
сучасного тренду світового кантознавства.
Перед нами не лише ґрунтовна розвідка антропологічної думки фундатора критичної філософії,
що вирізняється продуманим планом та його сумлінною реалізацією на досить високому професійному рівні. Перед нами не просто глибоке дослідження, в яке залучено величезний масив ориґінальних текстів самого Канта і, що не менш вагомо,
критичної німецької та англійської кантознавчої
літератури. Перед нами перше (!) присвячене Кан-
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товій філософії монографічне дослідження в незалежній Україні. І цей факт,
безперечно, заслуговує на особливу увагу.
У структурному плані розглядувана книга В. Козловського складається
з передмови, вступу, списку скорочень найбільш цитованих творів, чотирьох розлогих частин, що містять диференційовані розділи і підрозділи, післямови, двох історичних екскурсів та наукового апарату (покажчиків та бібліографії). У передмові та вступі автор спочатку намагається кількома
штрихами зобразити потенціал впливу Кантової думки на сьогоднішню філософію, а згодом характеризує стан досліджень у сучасному кантознавстві,
причому наголос зроблено як на вітчизняних, так і на зарубіжних студіях.
Водночас уже тут, на початку, він прагне зорієнтувати читача щодо свого заміру: «розкрити основні виміри Кантового розуміння людини», послуговуючись при цьому інструментарієм «концептуальних моделей» (с. XXVI).
Такий свій намір, і заразом суть підзаголовка монографії, пан Козловський
поступово розгортає в перших трьох частинах.
Частина перша (с. 2–63), де йдеться про джерела і витоки Кантового
«антропологічного дискурсу» та методологію дослідження цього дискурсу,
вкрай вагома для розуміння задуму автора. Адже тут запропоновано огляд
всіх антропологічних матеріалів, що належать Кантові, причому — і це
дуже важливо — до горизонту дослідження залучено всю творчість мислителя, що так чи так містить або заторкує його розуміння людини. Читач з
користю для себе дізнається про історію публікації творів (не лише антропологічної тематики) Канта, починаючи ще за його життя і закінчуючи
академічним виданням. Тут же подано короткі змістовні описи релевантних для дослідження томів, чим, власне, окреслено текстуальний базис для
самого дослідження.
З огляду на досить широке і на позір не зовсім очевидне дослідницьке
поле, що включає як конкретні антропологічні уявлення Канта, так і дотичні до його антропології ідеї та сюжети, нагальною виявляється методологія
запропонованого дослідження. Стосовно цього монографія В. Козловського
теж є вельми новаторською для вітчизняної історико-філософської науки,
позаяк він намагається поєднати методологічну стратегію «концептуального моделювання» із методичним прийомом «дослідження констеляцій».
Такий підхід видається цілком доречним, оскільки, з одного боку, в Кантовому мисленні ми маємо справу з посутньо різними антропологічними дискурсами, реконструкцію яких складно здійснити в рамцях якоїсь чітко зафіксованої й однозначної теорії (с. 48 і далі), а з іншого — концепт констеляції, на противагу тезі про інтелектуальні впливи, дає змогу поглянути на
досліджуваний дискурс у всій його конкретності та унікальності, в єдності
«хронотопу-події», що зумовила постання та розвій саме цього і саме такого
дискурсу. На переконання автора, тріада ньютоніанства, ляйбніціанства й
вольфіанства, але не окремо, а в їхньому «збігові», закарбувала антропологічний розмисел критичної філософії (с. 62–63).
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Докладному дослідженню виокремлених констеляцій присвячено другу частину монографії, де в чотирьох розділах послідовно йдеться про значення та вагу для Канта Ньютонової математичної фізики, Ляйбніцевої
метафізики, Вольфової систематики та психологічних і антропологічних
поглядів послідовників «praeceptor Germaniae». Тут читач знайде чимало
цікавого і несправедливо призабутого, що вкрай потрібно відновити в
пам’яті для належного розуміння витоків та еволюції критицизму, особливо так званого докритичного періоду. Зокрема, небезпідставно наголошено
на значущості математичного методу Ньютона для «справи критики» (с.
86–87), важливості Ляйбніцевого принципу «живих сил» і для «докритичного», і для «критичного» періодів (с. 124–125), вирішальності Вольфової
вимоги «системності» людського знання для Кантового філософського
дискурсу загалом (с. 169–174). Можна без перебільшення твердити, що вся
ця частина буде корисною як при студіюванні Кантової філософії, так і при
її спеціальному дослідженні. Під певним кутом зору її можна розглядати
навіть як ґрунтовний підручник для окремих тем філософії Нового часу та
доби Просвітництва. Однак пан Козловський не просто уводить читача у
«світ Канта», а, додержуючись своєї стратегії дослідження, постійно відтіняє відповідні «антропологічні конотації», які виявляються в природознавчій, метафізичній або психологічній імплікаціях відповідних вчень і теорій.
У контексті розкриття зазначених констеляцій особливого значення набуває потлумачення антропологічної проблематики в рамцях метафізичної
доктрини А. Баумґартена, творчість якого істотно позначилася на змісті та
конфіґурації критицизму (с. 219–223).
Певна річ, систематичним ядром монографії і водночас ориґінальним
доробком її автора є теза про різні моделі антропологічного розмислу Канта,
що її послідовно обґрунтовано в п’яти розділах третьої частини (с. 225–426).
Спочатку йдеться про виокремлення в різноманітних текстах Канта
моделі людини як природної істоти, тобто про фізичну антропологію. Як
слушно вказує пан Козловський, такий погляд на людину значною мірою
спирався на тогочасні природничонаукові уявлення про людину як живу
істоту, що обіймає певне місце в «царстві природи». Цікаво відзначити, що
до цього антропологічного дискурсу належить не лише проблематика генези людських рас, а й такі базові питання, як, наприклад, зв’язок між природою людини та її просторово-часовими уявленнями (с. 246–249).
Наступною «концептуальною моделлю» є модель людини як ментальної істоти. Розроблення цієї моделі передбачає антропологічне перечитування психологічних, метафізичних і власне трансцендентально-філософських текстів мислителя, в результаті чого проступають значення і функція
в рамцях критицизму такого дискусійного концепту, як «трансцендентальна психологія».
Третій концепт експлікує людину під прагматичним кутом зору, тобто
як космополітичну істоту, яка не лише теоретично пізнає, а й практично
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застосовує набуті знання. Головні змістовні сюжети цього концепту людини добре відомі на підставі твору «Антропологія з прагматичного погляду»
(1798). Шкода, що автор не подає інтерпретації цього твору step by step, але
певною сатисфакцією виявляється наведення деяких оцінок сучасниками
твору і, особливо, концентрація уваги на «парадоксах прагматичної антропології» (с. 331–348), здійснювана з урахуванням сучасного стану кантознавчих тлумачень. Утім, один момент вартий особливого наголосу, а саме
те, що для такої моделі людини важливу роль відіграє фізична географія,
позаяк цю науку та прагматичну антропологію «об’єднує спільний космополітичний погляд на світ» (с. 302).
Наступним концептом є модель людини як моральної істоти, що, як небезпідставно зазначає автор, вимагає зважання не тільки на етичну теорію як
«першу підставу» для моральної антропології, а й на філософію релігії як
«другу підставу». Справді-бо, одна із засадових тез Канта стверджує іманентну притаманність людській природі радикального зла, що з неодмінністю
тягне за собою положення, що будь-які засоби (політичні, соціальні, культурні) не спроможні виправити недосконалість людської природи. Тут може
зарадити лише власне рішення людини вчиняти на підставі морального імперативу. Дуже цікавими у зв’язку з цим видаються міркування В. Козловського про трансцендентальну антропологію Канта (с. 391–395).
Нарешті, п’ятою моделлю є модель людини як інтеліґібельної істоти.
Через причетність людини до інтеліґібельного світу вона не лише стає джерелом і актором свободи та спонтанності, а й наближається до «інших розумних істот» — теза, яка має вельми вагоме значення в критицизмі. У цьому
пункті, на думку автора монографії, ми маємо справу вже з «метатеоретичною
позицією» Канта, яка має на меті вияв «граничних можливостей трансцендентального виміру як такого» (с. 407). Як показано далі, схожа метатеоретичність властива й інтерпретації П. Стросона, й вченню Канта про інтеліґібельний характер. Розгляд цієї моделі завершується досить вагомим
висновком для всієї розвідки пана Козловського, а саме: «Кантове вчення
про інтеліґібельну природу долає антропологічний дискурс і веде до значно
глибшого розуміння людини» (с. 424). Його можна витлумачити принаймні
у подвійний спосіб: або у процесі розгортання своєї критичної філософії
Кант дійшов усвідомлення, що пізнання про людину, які пропонує антропологія, недостатні й фраґментарні, щоб сказати, що ми знаємо, «що таке
людина?», або ж сама антропологічна проблематика з певного моменту почала відігравати скромну роль у мисленні Канта. Проте, певно, не можна
вважати Канта якимось провісником сучасної метаантропології.
Дещо несподіваною для читача видасться четверта частина, що потрактовує рецепцію антропологічних ідей Канта в середовищі Київської
духовної академії XIX — початку XX сторіччя, позаяк вона на позір може
мати дуже опосередкований стосунок до «джерел, констеляцій, моделей»
Кантового дискурсу. Хоча автор коротко пояснює структурну будову до-
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слідження (с. 59), але таке пояснення все ж потребує належного обґрунтування. Крім того, сам виклад цієї частини є певною мірою монологічним, у
тому сенсі, що він зводиться лише до відтворення поглядів відповідних авторів і не співвіднесений із позицією самого Канта. А втім, цю найменшу за
обсягом частину монографії в жодному разі не слід розцінювати як заднім
числом долучений додаток. З її змісту можна дізнатися не тільки про інтенсивність роботи вітчизняних мислителів з доробком Канта, а й про те, що
антропологічний дискурс німецького філософа в усій його неоднозначності й різноплановості був відомий на наших теренах і нерідко поставав тим
інтелектуальним збудником, який істотно позначався на духовній атмосфері наших попередників.
Розглядувана розвідка Віктора Козловського є результатом багаторічної і копіткої роботи автора, про що свідчить бодай її обсяг, а ще більше —
втілення її ориґінальної ідеї: змоделювати різні концепти Кантового антропологічного дискурсу. Звісно, не все в ній уповні викладено, переконливо
обґрунтовано і вичерпно з’ясовано. Скажімо, на наш погляд, залишився не
зовсім проясненим зв’язок (якщо такий взагалі можливий) між виокремленими моделями дискурсу. Крім того, доречно було б докладніше зупинитися на методі (прийомі) дослідження констеляцій, який справді є відносно
новим словом у методології історико-філософського дослідження. Втім,
якщо спробувати схарактеризувати цю розвідку одним словом, то це буде
«сумлінне дослідження». Сумління (це поняття багато чого важило і для
Канта!) автора засвідчено не лише у змістовно насиченому тексті, а й не
меншою мірою в тій старанності, яка так потрібна для укладання бібліографії, предметного та іменного покажчиків, надто у нудних для звичайних
читачів термінологічному й полемічному екскурсах. Вочевидь, наявність
окремих огріхів чи недоглядів (у правописі іншомовних слів, при цитуванні першої «Критики» відсутнє співвіднесення сторінок з українським перекладом, що має значення для тих, хто не читає філософа в ориґіналі, або
коли «принцип індивідуальності» стоїть замість «принципу індивідуації»)
не варто зараховувати на несумлінність автора. Сподіваємося, що вітчизняна наукова спільнота посвідчить свою сумлінність і належно оцінить цей
справді непересічний доробок та його автора.
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Філософське мислення здійснюється у реальному
світі суспільного життя, а тому його тематика, поняття та ідеї, хоч би якими абстрактними вони були,
наповнені мотиваціями ситуацій часу, які суспільству доводиться переживати. Ці ситуації бувають
різними: в одних випадках перебіг життя розмірений, без крайнощів, але в певні моменти воно стає
гранично напруженим, і суспільству неминуче доводиться вирішувати, чи збереже воно свої базові
інститути і, зрештою, себе як державно організовану людність, як народ. Нас, українців, що зазнали
неочікуваної військової аґресії з боку сусідньої Росії, не може не тривожити питання — чому це могло
статися?. Колеґи-політологи оперують обставинами, згідно з формулою «так склалося» в перебігу подій, які сумарно набули саме такого вигляду. У таких випадках «маленький історичний фаталізм»
обставин доповнюється поширеним міркуванням
про роль «демонічної» особистості, що є вершителем доль у нинішній російській політиці. Але напрошується питання, як нам загалом розуміти нинішнє російське суспільство і чого від нього очікувати. Хоч би як завершилися сьогоднішні події,
коли навіть Путін піде з арени, нам, українцям, доведеться жити поряд з цим незручним і ризикованим сусідом. Зрештою персональний склад політичної еліти Росії змінюватиметься і, ймовірно, модифікується представництво у ній соціальних страт,
що потягне за собою зміни в ідеології й політиці,
але базові елементи суспільної свідомості, її цінніс-
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ні настанови у законсервованому, дуже часто латентному, вигляді ще довго
залишатимуться мотиваційним чинником у поведінці не тільки еліти, а й
суспільного загалу, який нині масово підтримує її починання. Ідеологія й
політика правлячого режиму, як це має місце скрізь, завжди зондує «лакуни» ймовірної підтримки своїх дій з боку суспільства. Тут важливі не тільки
власне настрої громадської думки, досить мінливі й піддатливі до всіляких
медійних і пропагандистських маніпуляцій, а й умонастрої, себто феномени
глибшого порядку, де розуміння вартостей пов’язане з почуттям самоідентичності. Рівень підтримки Путіна і його політики російським обивателем,
показники якої «зашкалюють», не варто, пояснювати тільки впливом потужної пропаґандистської машини, що не поступається, мабуть, потугам
сталінської чи гебельсівської системи обробки мізків. Адже суспільство,
більшість його громадян так легко ведуться на такі маніпуляції, бо самі
«обманываться рады», коли «російський світ» приростає.
Якщо політолога задовольнить відповідь про характер російського суспільства з огляду на мінливі обставини, то філософ зацікавлений у такому
поясненні, яке зберігатиме свою суть навіть тоді, коли зміняться обставини,
стане іншим суспільство, але розуміння цього суспільства, його свідомості,
ментального ядра не втрачатиме актуальності, принаймні, впродовж тривалого часу. Тобто виражений у філософських поняттях сенс його розуміння не
повинен залежати від ймовірних змін. Відносно швидко змінюються громадські настрої, але набагато консервативнішими є умонастрої, які свого
часу Кант позначав терміном «Gesinnungen»; це стосується не тільки моралі
(«моральний умонастрій»), але й загалом ставлення до наявних правових і
політичних інститутів, до соціальних відносин взагалі. Умонастрої мають дієві прояви у вчинках, у них інкорпоровані вартості (цінності), чинні у реальних стосунках і діях. Це той ареал життєдіяльності, де людям з необхідністю
доводиться позиціонувати себе. І якщо вони намагаються уникнути цього,
бажаючи не морочити собі голову, умонастрої разом із властивими їм вартостями у різний спосіб непрямим чином уявнюються в суспільстві.
В ейфорії масової підтримки Путіна з боку нинішнього російського суспільства ми спостерігаємо явища прямого й непрямого позиціонування, коли за шумовинням настроїв приховуються усталені умонастрої. Через пов’язаність їх із почуттям самоідентичності, де важливу роль відіграє відчуття
«анґажованості» у певний діапазон реалій, втрата їх є болісною й видається
неприпустимою. Філософ відчуває потребу збагнути текстуру цього, здавалось би, інертного й консервативного масиву у суспільній царині «духу» (свідомості, ментальності), бо його має цікавити, на які реалії орієнтовані умонастрої, на якого роду закоріненість розрахований той чи інший тип етосу, що
домінує у суспільстві й задає матрицю самоідентичності. Це надзвичайно делікатна тема власне як для філософа, який мусить тут бути ще й соціологом.
Загальний контекст розуміння проблеми. Такий аналіз потребує відповідного жанру дослідження, що його одні називають «політична філосоISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2
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фія», інші — «політична соціологія». Цим жанром вправно володіли, зокрема, Гельмут Плеснер та Ганна Арендт. Якраз термін «закоріненість» (die
Verwurzelung) фіґурує в Арендтовому «Щоденнику розмислів» (Denktagesbuch) й несе певне методологічне навантаження у її доктрині. Але «головною дійовою особою» у даному разі буде Плеснер. Філософсько-політична
доктрина Арендт здебільшого спрямована на аналітику тоталітарного суспільства, тоді як Плеснера цікавлять відмінності у розвитку різних культурних ареалів, здавалось би, єдиної Європи й, у цьому контексті, ускладнення в еволюції Німеччини на тлі Британії, Франції або ж Голландії.
Плеснер акцентує увагу на явищі, яке сучасний філософ й соціолог Клаус
Едер назвав «патогенезом політичного модерну в Німеччині» [Eder, 1985].
Тема німецької відсталості, «запізнілості», бажання німців протиставляти
себе класичній Західній Європі артикулюється й досі дискутується [Birk,
2010]. Варто зауважити пожвавлення інтересу до ідей Плеснера наприкінці
1990-х років і донині. Виникло навіть плеснерівське товариство. Таке враження, що нинішні німці відкрили для себе цього мислителя.
Саме Плеснер зумів ще у 30-ті роки трансформувати питання про те,
що відбувалося з німцями тоді, в аналітику пертурбацій німецького духу.
Свої роздуми філософ виклав спочатку у лекційному курсі для студентів
Гронінгемського університету (Нідерланди) у 1934 році, а рік по тому — в
книжковому варіанті під назвою «Доля німецького духу наприкінці його
буржуазної епохи» (Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche). Публічна реакція на перше видання, що з’явилося у Швейцарії, була в’ялою, зате її перевидання через майже чверть століття (1959)
мало широкий резонанс, і в Західній Німеччині, звичайно, першою чергою. Автор мало що змінив у самому тексті, обмежившись оновленою передмовою й невеликими прикінцевими додатками. Але змінилася назва —
«Запізніла нація. Про політичну спокусливість буржуазного духу» (Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes). Схоже,
мислитель точно означив спрямування думки, що концептуально об’єднувала окремі сюжети, які описували політичне, релігійне, філософське,
культурно-мистецьке життя впродовж останніх двох-трьох століть і сфокусувались у тому зміщенні історичної ситуації, що його пережила Німеччина
за часів націонал-соціалізму. Треба зазначити, що Плеснер через єврейське
походження став жертвою гонінь, і голландський університет запропонував йому посаду професора соціології. Вже у доопрацьованому повоєнному
виданні (1959), зокрема у передмові, автор прямо говорив про націоналсоціалізм, його злочини та жертви, у самому змістовному матеріалі прямі
посилання на тодішню політичну реальність відсутні: слухачі лекцій та читачі першого видання, звичайно, добре розуміли обставини контексту.
Ймовірно, наявність подібних посилань могли перетворити текст у звичайний політичний трактат, і це могло обернутися втратою чистоти й вишуканості того жанру, який обрав для себе автор.
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Варто сказати про специфічний погляд німців на соціологію на початку минулого століття. Як відомо, соціологія була заявлена першою чергою
французами й англійцями, з їхнього подання вона виявилась модною, на
неї був запит в інтелектуальному середовищі кінця XIX й початку XX століть, німці потужно долучилися до неї, коли та переживала другу хвилю
підйому вже на німецькому ґрунті (Вебер, Зимель, Зомбарт), коли інтерес
до соціології особливо пожвавився по завершенні Першої світової війни і
при університетах почали відкриватися всілякі інститути соціальних досліджень, на ниві яких залюбки працювали й філософи. Це була радше філософська соціологія, яка не мала нічого спільного з емпіричною соціологією, до якої більше тяжіли британці й американці. Німецькі симпатики
соціології з боку філософського табору не поспішали перетворювати цей
щойно відкритий для себе жанр у складову філософії, оголошувати її такою
собі соціальною філософією. Переобтяжені спекулятивною традицією, німецькі філософи зголодніли за соціальною реальністю, до того ж передчуття переломної життєвої ситуації спонукало усвідомити її із застосуванням
властивих філософії прийомів мислення. Контакт з реальністю не мають
затьмарювати абстрактні побудови доктринерського характеру: це не могло не імпонувати філософам. Можна згадати для прикладу обсяжну працю Зимеля «Соціологія», написану у доволі розкутому стилі, й це збивало з
пантелику, зокрема, дореволюційних російських видавців, які незрозуміло
чому назвали її «Проблемы философии истории». У філософії традиційно
існував жанр практичної філософії, але він дещо деґрадував наприкінці
XX століття, бо там домінувала етика обов’язку кантіанського штибу, а залучення до неї філософії права, а тим паче філософії економіки, на тлі
бурхливого розвитку правознавства й економічних наук не розширювало
наявного горизонту уявлень. Сприйнятливість до соціології, навіть своєрідна мода на неї, її філософська модуляція зробили неоціненну послугу
для розширення власне практичної філософії, бо вона стала тим майданчиком, куди вільно заходили економісти, правники, історики, педагоги та
інші гуманітарії. Філософія у такий спосіб досягала бажаної для неї відкритості. Тож нічого дивного, що філософи навіть доклалися до виникнення
нових напрямків соціології: Шелера вважають одним із фундаторів соціології знання, а Плеснер заклав основи політичної соціології. Одним із небагатьох Плеснер наважився заперечувати популярну тоді доктрину спільноти, запущену ще у 1980-ті роки Тьонісом; згідно з нею вводилося різке
протиставлення між суспільством і спільнотою, де спільнота виглядає чимось глибинним і органічним у життєвій стихії людності, що позбавляється час від часу умовних суспільних утворень, при нагоді змінюючи їх.
Німецька соціологія такого штибу відчиняла двері біологізму й віталізму, а
це могло слугувати виправданням для соціального радикалізму. Серед німецьких інтелектуалів, і філософів зокрема, ідея спільноти стала надзвичайно популярною, особливо у кризові 20-ті роки. Молодий й маловідомий
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Плеснер наважився піти проти течії, коли у 1924-му опублікував невелику,
але змістовну книжку «Межі спільноти. Критика соціального радикалізму»
(Grenzen der Gemeinschaft. Kritik des sozialen Radikalismus), з нею перегукуються потім інші, зокрема, «Влада і людська природа» (Macht und menschliche Natur), «Соціальна роль та людська природа» (Soziale Rolle und menschliche Natur).
В осмисленні болючої для німців — і не тільки для них — передвоєнної
ситуації відчутний філософський нахил Плеснера: за сукупністю історичних обставин, залучених задля аналізу, його цікавлять надемпіричні (мовою
філософії «трансцендентальні») умови можливості того ганебного явища,
яке, зрештою, реально постало у тогочасній Німеччині. Не дивно, що мислитель здавалось би метафорично назвав це «долею німецького духу». У понятті «доля» (das Schicksal, у Плеснера частіше фіґурує das Verhängnis) немає
нічого містичного. Філософи у таких випадках вживають інколи поняття
«континґентність» (Kontingenz), яке буде вказувати на те, що явище охоплене якимись відношеннями й умовами, що з необхідністю привносяться у
буття, присутні в ньому, тримають (чи навіть стримують) його. Присутність
їх не є явною, не кидається у вічі, не здається актуальною. А тому їхня дія є
не детермінувальною, а радше мотиваційною, спонукальною. У суспільному досвіді — як і в індивідуальному — певні обставини пережитих відносин
(або відношень) набувають значення континґентності (доленосності) й супроводжують подальші настанови, огортаючи новий досвід. Дух (свідомість)
своїм досвідом опиняється у стихії фатальності, долі. Ефект «запізнілості» у
філогенетичному (суспільному) вигляді несе на собі рису фатальності, означуючи лінію його долі.
Варто зауважити, що коли поглянути на історію німецької філософії
минулого століття ретроспективно, можна помітити появу в ній теми доленосності (das Geschick, das Schicksal) у 20–30-ті роки відразу в кількох
постатей: Гайдеґер розвиває цю тему головно у «Бутті і часі», вважаючи
долю важливою ознакою буття, де пов’язані світ і час, повертаючись потім
у різний спосіб до зазначених міркувань, Шелер в «Ordo amoris» розмірковує про долю у контексті самоствердження особистості й нарешті Плеснер
намагається пояснювати метаморфози німецької історії через долю властивого їй духу.
У Плеснера на передній план виходить стримувальний, гальмівний
характер пережитих у минулому обставин, якими фатально обтяжений
нинішній досвід німецького суспільства і які внутрішньо присутні у його
стереотипах та умонастроях. До того ж під впливом властивого німцям Романтизму мало місце тяжіння до ідеалізації неадекватної реаліям минувшини, коли вона поставала в надто оброблених уявою історизованих образах. В історичній свідомості німців, у їхніх самоуявленнях надто багато
уяви і надто мало традицій: бурхлива ідеалізація минувшини, її героїзація
затьмарюють дійсну тяглість історичної свідомості, її включеність у сучас-
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не усвідомлення того, що відбувається нині. Дійсна історична тяглість історичної свідомості має місце там, де саме традиція, а не уява інкорпорована у рецепцію пережитого колись сенсу реальних, а не уявних подій, завдяки яким суспільство зрештою постало таким, яким воно є тепер. Тому
традиція пов’язана із реальністю самоідентичності.
Для чинності традиції не треба нічого вигадувати, бо вона або є, або її
немає. Тому там, де вона є, вона така малопомітна, видається чимось звичним, і навіть «звичаєвим» (моральнісним), бо налаштовує на очевидність
певних вартостей, норм, інститутів, а зрештою, на певний леґітимний порядок у суспільстві. Із ориґінальної, на наш погляд, плеснерівської постановки питання випливає, що німцям через відсутність вагомої політичної
традиції не вистачало «золотої середини», через що їх кидало від однієї
крайності до іншої: схильність до романтичних ідеалізацій поєднувалася з
меркантильним практицизмом, бажанням триматися наявних обставин,
підкоряючись їм, втрачаючи критерії вибагливості. Мислитель, нехай побіжно, зачепив «інтимний бік» витоків суто німецького феномену Realpolitik. Критерії моральності, і в політиці також, є чинними, бо за ними, опріч
іншого, стоїть авторитет традиції. Міф у такому разі освячує традицію,
символізує її. Тож не дивно, що у Плеснера традиція і міф поєднуються. Це
тільки здається, що дотримуватися традиції — це надто нудно, тривіально,
позбавлено інтриґи.
Зазначена думка про чинність традиції — одна з онтологічних засад
Плеснерової доктрини. Не тільки в лекціях, а й у повоєнних статтях
Плеснера вельми часто фіґурує теза про відсутність у німецькому суспільному досвіді потужної основи традицій, на яку бюрґерський дух міг би покладатися й орієнтуватись. Ще у XVI–XVII століттях у німців не було подій, які б об’єднували їх у намаганні витворити національну державу й
асоціювалися з інституційними завоюваннями бажаних для громадян прав
і свобод. Натомість такі події присутні у пам’яті їхніх сусідів: французів,
британців або голландців, чия колективна пам’ять перетворила спомин у
традицію і, зрештою, у міф. Традиція й міф, що освячує її, присутні у свідомості неявно і завжди, вони підживлюють відчуття надійності засад нинішнього національного державного життя. Відсутність у німецькій самосвідомості тривкої традиції компенсується надмірною дозою історичних
уявлень та образів, оздоблених романтичними фантазіями, квазіісторичними міфами щодо минувшини. Для тих, хто випестував душевний пієтет
перед Ґадамером, згідно з доктриною якого історичний досвід свідомості
базується насамперед на традиції і поєднання традиції й історії виглядає
сумірним та органічним, плеснерівський акцент на їх протиставленні може
викликати не просто заперечення, а й відторгнення. Але треба мати на увазі, що один веде мову про досвід у суто культурно-мистецькій чи навіть філософській площині, а другий — у площині політичній. Традиція, за Плеснером, має властиву тенденцію обростати міфологічними образами, які,
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звичайно, ідеалізують відображувані в них явища, але, будучи закоріненими у живу тканину традиції, не втрачають контакту з реальністю, тоді як
власне романтизовані історичні образи потерпають від «передозувань» довільної уяви, що вона їх витворює заднім числом на догоду політичним та
ідеологічним наративам. Тож «здорова національна свідомість» опирається
на традицію та міф утвореної колись національної держави. «Можна стверджувати: всюди, де народ має власний золотий вік, на який він орієнтується, там з національною свідомістю все гаразд, як власне і з середовищем
(die Umwelt). Середовище зважає на нього. Для голландця — це XVII століття, для французів також, а тому має місце таке взаємопроникнення між
Францією і Голландією, для Англії — це єлизаветинська епоха. Всі перебувають у тій самій великій епосі раннього капіталізму, гуманізму. Цей світ
старої Європи, що здійснив національно-державну консолідацію у XVI та
XVII століттях, базується на одному фундаменті. Ми були виключені із цієї
консолідації. Для нас, подібно до Італії та Іспанії, показовим є значний занепад у XVII, другій половині XVI століття. Ми були носіями середньовічної ідеї — і мали пристати до цього — ідеї імперії, яка викарбувалася в нас і
спрямувала у зовсім іншу епоху, що перебуває далеко позаду і через запізніле
монархічне панування зазнала таких нашарувань, що ми зрештою не маємо жодного безпосереднього відношення традиції (das Traditionsverhältnis)»
[Plessner, s.a.: S.254].
Коли Плеснер говорить про «безтрадиційність» у реальній політичній
історії німців, то це означає, що наявна пустота також заповнюється і теж,
звичайно, міфами, де вершителем долі виступає «народ» (das Volk) і де важлива стихія «народної державності» (der Volksstaat). Саме Романтизм заповнював лакуни відсутніх національно-державних традицій та міфів, формуючи міфи, які не мають контакту з політичною реальністю. Романтизм
обожнює історію й історичний жанр загалом. Історія з подання Романтизму
перетворилася на гіперболізоване явище: історизована уявою дійсність постає цікавою, її можна переживати і, нарешті, нею навіть живуть. Щоправда,
контакт з реальністю мінімальний, ба й просто уявний. У царині політики
цей уявний контакт з реальністю має жахливі наслідки. Ось чому Плеснер
як політичний мислитель з такою упередженістю ставиться до німецького
Романтизму, що надто нашпигував самосвідомість квазіісторичними міфами, бо це позбавляє «здорового глузду» у ставленні до політичної реальності.
А це небезпечно. Німці «навздогін» позаводили собі бажані для них міфи,
але вельми сумнівної якості. Зазначену рису можна вважати однією із ознак
«запізнілої нації».
Великодержавність без ідеї національної держави. Тут ми підійшли до головного елемента пояснювальної схеми у концепції «запізнілої нації». Про
безтрадиційність політичної свідомості у німців йшлося вище. Фактично,
починаючи з XV–XVI століть у західноєвропейських народів складалися
національно-державні утворення, що вирізняються не тільки бажанням за-
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безпечити елементарну суверенність, а й намаганням у правовий спосіб вибудувати державний устрій, враховуючи віяння часу, досягнутий рівень самоврядування, особливо у міських громадах. У цей час німці, перебуваючи
під владою місцевих правителів, були об’єднані в імперію (рейх), що називалася Священною Римською імперією німецької нації й проіснувала з
середини X століття до 1806 року, зникнувши з арени під впливом наполеонівських завоювань. Коли інші народи, які також перебували під опікою
Германської імперії, як то голландці, швейцарці, данці тощо, вже з XVI–
XVII століть поступово й неухильно зважувалися на виокремлення, на національно-державну самостійність і цим самим створили умови для сучасного
розвитку, то численні німецькі князівства намагались знов і знов якимось
чином реставрувати рейх, вдихнути нове життя у чахле й підупале утворення
віджилої епохи. Завважмо, під «омофором» старої імперії перебували свого
часу також італійці, слов’яни з Балкан та центральної Європи та ін.
Німці прогаяли сприятливий час для трансформації у сучасну національну державу нового типу: «постійному занепаду німецької потуги у XVII
та XVIII століттях відповідає піднесення західного світу держав (Staatenwelt),
Франції як провідної сили католицизму, Нідерландів та Англії — провідників політичного протестантизму» [Plessner, s.a.: S.50]. Здавалося б, німецьке
лютеранство також мало би підштовхнути до аналогічних перетворень. Але
тут виявляється суттєва слабкість лютеранства — воно надто залежне від
влади місцевих князьків, які опікувалися новою церквою, а тому вона нічого, окрім політичного конформізму й страху щодо публічності (Weltfrömmikeit), запропонувати не могла, прирікаючи своїх вірян до байдужості
щодо політичних справ. «Пов’язаність політично індиферентного лютеранства із владою місцевих правителів заважає розвою вільнодумства…»
[ibidem, S.51]. Зорієнтованість на місцеву владу, рекомендації мирянам зосередитись на приватному житті, не втручатися у справи публічні мали
свою зворотний бік: «… це заважає місцевим правителям, зокрема королю
Прусcії, стати осереддям всіх сил, що воліють оновлення, навіть у католицьких землях імперії. Жоден із місцевих правителів без розриву з імператором не міг відірвати ідею нації від ідеї священної імперії, жоден правитель євангелівської віри не здійснював нічого, окрім територіальної політики. А народ, особливо бюрґерська верства, на яку все це випало, опісля
тридцятирічної війни був аж надто зубожілим, щоб стати в цьому столітті
серйозним чинником сили. Зубожіння завжди означає залежність від держави» [ibidem, S.51].
Реформація виявила ту обставину, — й на це Плеснер звертає увагу, —
що навіть власне німецька людність, яка слугувала своєрідним «субстратом» імперії, не була однорідною: розкол на католицтво і протестантизм
(лютеранство) також був фатальним. Для значної частини німців, охоплюваних пізніше імперією Габсбурґів, яка вважала себе спадкоємицею своєї
попередниці, співвіднесення себе з католицизмом, його культурним спадISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2
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ком стало чинником їхньої ідентичності. Тож у сприятливий час «весни народів», засідань Франкфуртського парламенту (1848) прибічники великогерманської платформи пропонували об’єднатися під скіпетром Габсбурґів,
тоді як прибічники «малогерманського» проекту, де провідну роль відігравала Пруссія, тяжіли до консолідації навколо неї, як найсильнішої держави
у протестантському реґіоні. Взаємопорозуміння не відбулося: Пруссія та її
союзники націлилися на формування у майбутньому власного об’єднання
у вигляді рейху й вирішили обійтись без орієнтованої на Рим (на католицизм) Австрійської монархії з її багатонаціональними придатками. Скидається на те, за Плеснером, що німецька людність опиняється в унікальній ситуації — вона виявилася одна такою, що не змогла об’єднатися під
дахом єдиної держави.
Австро-Угорська імперія припинила своє існування із завершенням
Першої світової війни, розпавшись на різні держави, а її осердя, Австрія,
перетворилася на звичайну республіку без будь-яких амбіцій щодо відновлення імперії. Пруссія своєю чергою ще у 70-ті роки XIX століття об’єднала
навколо себе північний ареал німецьких князівств, й це нове утворення нібито орієнтувалось на те, щоб бути національною державою, але при цьому
не відмовилося від наміру існувати у вигляді власної імперії, яку вважали
рейхом німецької нації. Можна згадати пікантну обставину: коли монархічний режим зазнав краху в 1918 році, й замість нього з’являється нова
Веймарська республіка із власною конституцією; чомусь її назва звучить
досить дивно — «Конституція німецького рейху (Die Verfassung des deutschen Reiches)». Завважмо, що й у самому тексті зазначений термін також
часто-густо фіґурує. Свого часу Бісмарк після створення об’єднаної держави запевняв, що якщо в її основоположних документах ідеться про рейх, то
на це не варто звертати увагу. Мовляв, для багатьох це синонім спільної
держави й радше данина звичаю. Але до цього факту можна ставитися й
по-іншому, сприймаючи це на зразок «обмовки» за Фройдом, коли це сиґналізує про витіснені бажання. Коли Плеснер писав і говорив уже за свіжими слідами захоплення влади нацистами, було ясно, що домагання стати
нарешті рейхом набуло трагічного й жахливого розмаху. Мислитель намагається показати, що німецька свідомість епохи Бісмарка, яка видається на
перший погляд такою благополучною в розвитку капіталізму, страждає фатальним роздвоєнням: подібно до сусідів німці хочуть стати національною
державою, але уявляють її у вигляді омріяної, хоча й давно втраченої імперії, яка була за визначенням до-національним утворенням. Німці, їхня політична еліта, хочуть сумістити несумісне — бути національною державою
й імперією водночас. Плеснер називає це «дріб’язковим німецьким розв’язанням (die kleindeutsche Lösung)» питання. Воно означає компроміс
між національною державою й ідеєю імперії» [ibidem, S.49]. Від спроб такого суміщення страждають уявлення про суть і призначення національної
держави.
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Уявлювана у вигляді імперії національна держава перетворюється у
«великодержавну потугу», в якій фактично мало місця для повновартісного
розуміння політичного призначення сучасної держави. Домінувало постійне балансування між бажаннями бути імперією й орієнтацією на національну державу. «Завдяки тому, що Бісмарк вибрав компроміс й відсторонився від радикальної постановки питання, проблематика залишилася латентною. Війна й Версальський договір її загострили. Сьогодні німецький
народ досяг революційного сенсу свого існування й мусить чітко сформулювати питання про те, звідки випливає така неможливість, й на часі заспокоїтись» [ibidem, S.50]. І далі: «Безпосереднє підґрунтя полягає в тому,
що німецький народ, як носій старої імперської ідеї, переніс її організаційну форму й відповідно законсервував її у новітній час, який несе інші політичні ознаки. Країни, що були осереддям імперії, залишилися позаду перетворень пізнього середньовіччя у країнах, що являли собою окраїну»
[ibidem, S.50]. Хоча об’єднана Бісмарком держава, здавалось би, нормально
розвивалася, але політично її стримувала роздвоєність. «На компромісах
Реформації, на двозначностях відносин земельного князівства до імперії
фундується доля, завдяки чому Німеччина як держава не могла розвиватися і внутрішньо залишалася чужою модерним правовим ідеям. Єдина потуга в імперії, яка піднеслася у формуванні модерної свідомості, — це Пруссія, яка, щоправда, витворюється як держава, але лише за формою та функцією, за атрибутикою політичного життя, але не згідно із субстанцією…
Пруссія нарешті в перебігу національного об’єднання стає “імперією”, національно — фраґментом, й таким чином у європейському просторі виникає великодержавна потуга без державної ідеї» [ibidem, S.52]. У різних варіаціях Плеснер проводить думку про імперію Бісмарка як великодержавну
потугу без ідеї держави. «Bismarks Reich, eine Großmacht ohne Staatsidee» —
саме так звучить навіть назва відповідного розділу книги.
Цікавим видається у даному випадку саме вживання терміна «die Großmacht». Коли нині у газетній статті пишуть, наприклад, про зовнішню політику, де фіґурують «великі держави», як-от США або Китай, то стосовно
них теж вживається зазначений термін. Але в нього є ще один смисловий
відтінок, який явно або неявно натякає на великодержавність, й тоді ним
оперують, коли йдеться про великодержавний шовінізм (Großmachtchauvenismus) або великодержавну політику (Großmachtpolitik). У самому
тексті книги (особливо у першому виданні) автор уникав суджень про шовінізм, великодержавну політику. Але контекст, заданий викладом матеріалу, ніс саме цю імплікацію, коли Großmacht не просто означає велику державу, а підкреслює саме великодержавність, яка потенційно тягне за собою
споріднені з ним значення. Потім, після поразки у Першій світовій війні
потаємні німецькі бажання жити в імперії повилазили на поверхню, а разом з ними й такі огидні явища, як шовінізм й політика расової чистоти
громадян рейху, бо імперія розраховувалася суто на німецьку націю.
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Плеснер попереджав, що орієнтація на імперію мимоволі буде збуджувати спокусливу думку про приєднання територій сусідніх держав, де німці
проживають як етнічні меншини. Це у минулій середньовічній «імперії німецької нації» слов’янські народи, зокрема, на рівних правах жили поряд із
спадкоємцями германських племен, а Прага навіть була певний час столицею імперії. Своєрідний космополітизм, тогочасний «мультикультуралізм»
у середньовічних імперіях був звичним явищем, але коли до-національну
за своєю природою імперію намагаються зробити сучасним проектом, то
це небезпечно не тільки для нації, що керується такою інтенцією, — це не
може не вселяти страх в інші народи Європи. «Якщо імперія з моменту її
“пожвавлення” стала у Європі предметом недовіри, яка після Бісмарка
змогла перерости у ненависть, то це криється в інстинктивному розумінні
нездатності німецької людності вписатися в успадковану схему, що склалася після середньовіччя» [ibidem, S.49]. Плеснер якраз і говорить про почуття остраху й настороженості у сусідів щодо ризикованого проекту німецького об’єднання. Цьому проекту бракує виразності, визначеності, він ні
про що не говорить, окрім простого, суто «силового», «тупого», якщо можна так сказати, бажання існувати у вигляді імперії серед народів, для яких
це видається політичним архаїзмом. «Спираючись на надто простий арґумент щодо свого існування, не можна здійснитися на тлі світових держав,
засади яких перебувають у XVII й XVIII століттях» [ibidem, S.54]. Зазначений
проект за визначенням, за суттю, позбавлений державницької ідеї. Звичайно, націонал-соціалісти надали конкретності цьому бажанню бути імперією. Але Плеснера цікавлять більше витоки імперських устремлінь на межі
епохи Бісмарка і Веймарської республіки, показуючи неґативні можливості проекту імперії. Його читачі та слухачі у середині 1930-х років вже почали відчувати моторошну реальність імперського тренду запізнілої нації.
Політичний гуманізм й антизахідництво. Говорячи про несумісність уявлень про імперію та ідеї держави, Плеснер пов’язує ідею модерної держави
з поняттям «політичний гуманізм». Варто сказати, що для нього воно не є
декларативним словосполученням. Політичний гуманізм передбачає організацію людності саме у суспільну організацію їхньої життєдіяльності.
Мається на увазі якраз «громадянське суспільство», хоча цей термін вживається досить рідко. У суспільстві діють різноманітні інститути, уґрунтовані
на правових засадах, а наявні в них правила (норми) не змінюються довільно, бо інакше вони втратять леґітимну силу. Інститути — це своєрідні скріплювальні конструкції суспільного цілого.
Право треба не тільки проголошувати, бо воно досягає реальності саме
у чинних суспільних інституціях. Будучи охопленими різноманітними інститутами, люди перебувають у різних ролях, передбачених відповідними
інститутами. Людина як особа представлена у суспільстві своєю рольовою
діяльністю, не розчиняючись у виконуваних ролях. Інституційно-рольові
дії, які набувають формально-раціонального характеру, — це та царина жит-
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тєво необхідних опосередкувань, завдяки яким у виконавця ролей є шанс
зберегти недоторканним простір власної самості, свою особистість як таку.
Людина поринає у соціальні ролі, але при цьому має можливість внутрішньо відсторонюватися від них. Рольовий статус особистості, підтримуваний
правом, з одного боку, і безпосереднє внутрішнє життя особистості — з іншого, — то є два боки однієї медалі. Сформульований Плеснером антропологічний закон «опосередкованої безпосередності» наповнюється у даному разі
соціальним змістом. Отже, «ліберальний етос гідності», «гігієна такту» — а це
ті теми, які нині обговорюються з посиланням на Плеснера [Haucke, 2003;
Plessners «Grenzen der Gemeischaft», 2002], — мають місце в інституційнорольових стосунках всередині суспільства (Gesellschaft), а не спільноти (Gemeinschaft). Ліберальний етос невіддільний від правового стану саме суспільства. Адже спільнота з підозрою ставиться до особистості, схильна нехтувати її самістю та гідністю. Правове становище рольових дій у суспільстві
неявно створює прихисток для особистості. Плеснер у такий спосіб проводить цікаву думку: якщо держава демократична, то вона не тільки проголошує й ґарантує права і свободи, а й самим правовим устроєм своїх інституцій забезпечує умови для недоторканності особистості. Адже це індикатор
правового стану суспільства, його інститутів.
Ідея держави асоціюється з правовим її облаштуванням — обоє охоплені
єдиним процесом. Німецька причетність, замість повноправної участі в цьому процесі, звичайно, позначилась на ментальності. «Від XVII століття Німеччина починає відчужуватись від Заходу. Вона не бере хоч-якусь участь у
формуванні новоєвропейського державного й міжнародного права на засадах
природного права людини. Ідея держави, яка охороняє свободу громадян й
існує заради захисту свободи, має, щоправда, також своїх поборників, але
знаходить у Німеччині обмежене сприйняття. Пруссія розвиває державницьке ставлення й умонастрій, проте пов’язаність із милістю божою, воєнщиною
та чиновництвом накладає свій відбиток на державу… це лише посилює чутливість (der Sinn) як до формалізму, так і до дисципліни, підпорядкованості,
слухняності, не кажучи вже про апарат влади, організацію та становлення порядку» [Plessner, s.a: S.51–52]. Виходить так, що «німецький протест проти
політичного гуманізму західного світу» виглядає чимось більшим, аніж опозиція проти певної системи, що ґрунтується на договірних, правових засадах.
Властиве німцям бажання бути державою й імперією і в такий спосіб об’єднати
німців виливалося у неприйняття західної моделі, «гуманістичної ідеології
Західної Європи». Опозиція «ціннісній системі політичного гуманізму» резонувала з властивим німцям самоуявленням, з їхнім «образом історичної
німецької долі. І саме цей образ долі був визначальним щодо обсягу та способу німецького протесту» [ibidem, S.45]. Звичайно, опісля поразки німців у
війні, принизливого мирного договору, кризи й т. ін. їхній спротив став більш
масштабним і гранично радикальним, і зрештою потягнув за собою трагічні
й жахливі наслідки. Таку можливість якраз і передчував Плеснер.
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Західна модель політичного гуманізму орієнтується на правове становище громадян у суспільстві, на їхні договірні стосунки, що забезпечують
функціювання інституцій у взаємно прийнятний спосіб, і знову-таки в інтересах громадян. Коли послідовно дотримуватися ідеї держави, то остання уявляється державою громадян. Але душевно близький німецькій уяві
образ імперії асоціювався із іншим — омріяним образом народу, навіяним
свого часу Романтизмом. Як у давніх римлян їхня імперія уявлялася імперією римського народу, так і в залишкових ілюзіях німців мала місце подібна кореляція. Тож це мала бути імперія німців і для німців, яких об’єднає
спільна мова, спільне походження, кров, звичаї тощо, але мова і кров передусім. Гіперболізацією народу страждали, вважає Плеснер, не тільки німці,
бо це також стосується Італії та Іспанії, адже всі троє не брали участі у розвитку сучасної державницької свідомості (das Staatsbewußtsein), який був
започаткований у XVII столітті [Ibidem, S.58–59].
Варто додати, що поняття «народ» набуває різних значень залежно від
світоглядних конотацій. Просвітництво, зокрема, також у багатьох випадках апелює до цього поняття. Але акцент робиться не стільки на успадкованому етнічному загалі зі спільним корінням, на чому наполягає Романтизм,
а радше на громадянському стані загалу, який асоційованим (солідарним)
чином спроможний відстоювати свої природні права, зокрема супроти можливих спроб влади чинити свавілля й нехтувати свободами. У такий спосіб
підкреслюється суверенність народу, звідси поширеність уявлення про народ-суверен. Саме у цій ролі суспільний загал кожного разу має підтверджувати й підкріплювати здатність відстоювати себе, свої права та свободи, відстоюючи водночас своє право називатися народом. Народ, так би мовити,
реальний тут і тепер у своїй спроможності бути таким. Парадигма Романтизму
передбачає іншу орієнтацію, де конституентами існування народу виявляються його минуле, з одного боку, й майбутнє — з іншого. Прихильник романтичних поглядів скаже, що у його народу велике й героїчне минуле позаду та не менш славне майбутнє попереду. Народ перебуває на «метафізичній розтяжці» між минулим і майбутнім, перетворюється у неявну сутність,
яка нібито і є, але позбавлена теперішності, а відтак, і значущості. Людність
позбавлена умов присутності у своїй реальності, усвідомлення для себе
власної фактичності, без чого вона не може здійснювати себе як народ, а
отже, на них можна не зважати, і «народ» підтримає все те, що проголошують від його імені. Романтична концепція «проминає» теперішність, його
роздута гігантська постать зависає над реальністю, не маючи контакту з
нею. Зазначений момент добре відображений у рефлексіях Біаласа з приводу теми «Політичний гуманізм й “запізніла нація”» [Bialas, 2010].
Романтизовані уявлення про народ і його призначення слугують обґрунтуванню особливого німецького шляху: «І знову-таки в дусі XIX століття німецька безтрадиційність (Deutschlands Traditionslosigkeit) … намагається таким чином зобразити позитивну противагу (і внутрішнє право), що
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вона бачить у народі щось витокове (etwas Ursprüngliches), і зрештою незмінну витоковість (die beständige Ursprünglichkeit)» [Plessner, s.a.: S.59–60].
Не випадковою тут є теза Фіхте, що німецькому народові належить особливе, властиве йому значення серед європейських народів, особливо порівняно із Францією, бо він є «першо-народ» (das Urvolk) з дозрілою мовою, не
латинізованою, а тому він ще перебуває у контакті із витоками, постійно
оновлюючись у них, а не лише колись у минулому виникаючи із них. «Німецький народ означає пов’язаність із землею, батьківщиною, патріархальними звичаями. Отже, він чужий штучній, цивілізованій сутності. Він не
може терпіти над собою нічого в якості форми та порядку, хоч би що він витворив із себе. Цим вирізняється старе фронтальне протистояння із
Францією. У Німеччині народний, джерельний звичай, а у Франції — у цій
спокусливій і водночас загрозливій Франції Просвітництва, революції та
бонапартизму — абстрактна й раціональна суспільна культура (Gesellschaftskultur)» [ibidem, S.60]. Насторожено сприймається, на думку Плеснера, загалом латинський (римський) вплив на формування сучасної Європи:
римсько-католицька церква буцімто вихолостила первинні витоки релігійного життя, але, до честі німців, завдяки лютеранству вони повернулися до
джерел; італійський Гуманізм та Відродження також зберігають вплив у
культурному житті Європи; нарешті, «завдяки римському праву, і саме у Відродженні, викликаний до життя ідеал республіки — це сучасна думка про
державу, яка заради людини робить людину носієм вільного порядку, себто
проявляє себе як західноєвропейська думка про державу та — з огляду на
конфліктні можливості Німеччини — особливо французька» [iIbidem, S.61–
62]. У такий спосіб Європа пішла, образно кажучи, «цивілізаційними манівцями», втрачаючи первинні культурні витоки. Своїм романтично забарвленим народництвом німці протиставили себе, по суті, всій класичній Європі,
і це знову ж таки мотивувалося фатальною ситуацією роздвоєності.
Треба додати, що властивий німецькій самосвідомості партикуляризм
й самоізольованість консервативно налаштовані інтелектуали намагалися
зобразити у вигляді переваги щодо інших. Це виразно виявилося у маніфестованих ними «Ідеях 1914 року» на противагу ідеям французької революції
1789-го, які поряд з ідеями американської революції 1774-го вважаються
вихідним пунктом західного політичного мислення. Комплекс генерованих німцями «ідей» напрацьовувався, починаючи з 1914 року, його зміст
зазнав незначних змін після поразки Німеччини у війні й виразився у «консервативній революції» вже за часів Веймарської республіки. На цій стадії
прибічниками «консервативної революції» вже були у своїй більшості політики консервативної правої орієнтації, тоді як у початковій фазі поряд з
правими були представлені також і ліві. «Змикання» правих із лівими підкреслює типовість німецької позиції у тодішній політичній ситуації. На
адресу своїх противників вони робили закиди в «торгашестві» англійців
або «галльській поверховості» французів і т. ін., але головні критичні стріли
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спрямовувалися проти британського лібералізму та французької демократії, себто проти базових принципів західного суспільства. Тут же фіґурують
уявлення про опозицію громадянського суспільства і спільноти. Наповнене
інститутами суспільство зображується чимось штучним, бо для нього важлива власна функціональність, яка має мало спільного з реальністю життя,
яке у критичних ситуаціях, — а такою і є війна, — вимагає адекватного життєвого укладу у вигляді спільноти і, зрештою, має характер Volksgemeinschaft
(«народної спільноти»), а в разі крайньої необхідності навіть «Schützengrabengemeischaft» (окопної спільноти). Саме у колі «ідей 1914 року» з’явилося
своєрідне розуміння соціалізму, коли соціалізм кореспондує не так із суспільством та його перетвореннями, що передбачало класичне його уявлення, як радше зі спільнотою: соціалізм із німецькою специфікою бере за
основу «народну спільноту», гармонізовану й безконфліктну, де керують
освічені чиновники-управлінці, й охороняється пруссько-німецькою мілітарною монархією. Передумови майбутнього націонал-соціалістичного
світогляду закладались ще тоді. Суспільство у своїй основі вважалося цивілізаційним феноменом, тоді як спільнота живе культурою, скріплюється
нею. Тож бінарні опозиції «суспільство—спільнота» та «цивілізація—культура» використовувалися радше задля проведення межі між західним і германським світами. Потім Шпенґлер буде користуватися цими опозиціями,
нібито не звертаючи уваги на контекст попереднього їх вживання. Але німецький читач, навіть без усяких натяків, розумів, що йдеться про фатальний занепад (завершення) перш за все Західної Європи, Заходу загалом.
Західноєвропейська цивілізація приречена, це вже відпрацьований артефакт, а от первинна у своїй основі культура відновлюється кожного разу,
проявляючи життєву силу. Численні німецькі інтелектуали асоціювали себе
з нею. Прибічники «консервативної революції», незважаючи на поразку,
розраховували на те, що Німеччина, подібно до Фенікса, відродиться, розвине притаманні їй життєві форми самоорганізації, мобілізує потужний
культурний потенціал й постане нарешті у своїй справжній величі та славі.
Націонал-соціалізм довів до абсурду антизахідну спрямованість німецької ментальності. Вона мала зазнати фіаско за визначенням. Плеснер не
випадково від самого початку вів мову про «долю німецького духу». Результати Другої світової війни й перебування військ держав-переможців на
німецькій землі розв’язали для німців — і навіть без них — ту проблему, яку
вони не змогли самі розв’язати за часів Веймарської республіки: тепер імперське візіонерство зникло, й німці успішно почали розбудовувати національну державу на демократичних правових засадах. Відстороненість від
Заходу, ворожість до нього також зникли. Авторитетний німецький історик
Вінклер назвав це «довгим шляхом до Заходу» [Winkler, 2000], зауваживши
якось: «Ми є посткласична національна держава» [Winkler, 2011].
Імперський проект хронічно запізнілої нації. Говорячи про Плеснерову
концепцію запізнілої нації, я мав намір підійти до болючого для нас питан-
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ня про розуміння сучасної Росії і зрештою підступитися до її визначення.
«Як її тепер називати?» Називаючи певне явище певним чином, ми попередньо задаємо собі вектор щодо того, як ми визначаємося в поняттях стосовно означеного явища, як ми налаштовуємо себе у ставленні до нього.
Терміни, застосовувані для характеристики нинішнього політичного режиму в Росії (авроритарний, диктаторський, протофашистський і т. ін.), мало
що говорять про країну з огляду на стан її свідомості (й самосвідомості),
про те, як сприймає свою країну та себе в ній не тільки політична еліта, а й
звичайний обиватель, себто «бюрґер», за Плеснером. Для філософа важливо «винести за дужки» флер наявних у соціумі самоуявлень і розгледіти
можливі латентні суперечності в інтенціях та мотиваціях свідомості, які
потім виявляються у різких змінах перебігу суспільних подій. Зроблене
Плеснером — особливий випадок соціальної діагностики, своєрідний прецедент, який вартий того, щоб скористатися ним щодо Росії. Тут продуктивною видається головна Плеснерова ідея щодо пояснення конвульсій
німецького духу — його постійна роздвоєність між бажанням бути національною державою й імперією одночасно. Замість того, щоб позбутися назавжди спокусливої імперської омани, німці намагалися знайти компроміс
і гармонію між ними. Якщо за часів Бісмаркської імперії мало місце балансування між обома варіантами, то після війни стала явною тенденція прямого їх симбіозу — національна держава у вигляді імперії.
Якщо Німеччина не пережила своєчасно стадію політичної модернізації, перебуваючи серед європейського загалу, будучи щільно пов’язаною з
ним економічно, культурно, релігійно, і проявляла себе потужним чинником європейського розвитку, то Росія й поготів не мала до нього ніякої дотичності. Російські стосунки із Заходом мали спорадичний, дотиковий характер, обмежуючись головно контактами з Польщею, Швецією, Німеччиною,
тоді як західноєвропейський ареал взагалі залишався поза зоною досяжності. Плеснер особливу увагу приділяв, зокрема, XVII–XVIII століттям, вважаючи це періодом посиленого формування сучасних держав із властивою
їм ідеологією політичного гуманізму. Росія у цей час намагається утвердитись як національна держава, активно й по-загарбницьки «збираючи» під
себе території своїх сусідів. Але нова держава вибудовувала політичний устрій, орієнтуючись на своїх більш потужних східних сусідів. Показовим є інтерес молодого Івана Грозного до досвіду турецького султанату із жорсткою
ієрархією й беззаперечною покорою, який він сприймав як взірець. Якщо
Москва декларувала бажання бути «третім Римом», то бачила себе радше чимось на зразок великої оттоманської держави, але православної, здатної навіть протистояти туркам. Все-таки державницькі лекала російських царів
були явно східного походження. До цього могли додаватися якісь візантійські елементи. І це в той час, коли в Європі все розгорталося по-іншому.
Не слід забувати, що російська державність тільки-но вилупилась із
лона ординської держави, що поступово послабляла силу своєї хижацької
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хватки й вочевидь дряхліла, і це давало нагоду місцевим верховодам виявляти дедалі більше самостійності. Князівська еліта лише на початку татаромонгольських завоювань почувалась у приниженому стані, стаючи поступово партнером і складовою ординської еліти. Кумівство й родичання з
нею теж відіграли свою роль. І те, що потім російська історіографія зображувала як визвольні змагання, й відома Куликовська битва зокрема, були
лишень епізодами збройних суперечок всередині орди за участю місцевих
князів на тому чи іншому боці. Позбувшися нарешті залежності від орди,
російська людність та її правляча еліта успадкували стереотипи ординської
ментальності. До речі, зазначена обставина опукло відображена свого часу
Марксом у його праці «Секретна дипломатія ХVІІІ століття», замовчуваній
з ідеологічних мотивів і не оприлюднюваній радянськими поборниками
марксизму. Бажання держави кочівників постійно розширювати гігантські
простори своїх володінь, якщо навіть ці території були малолюдними, обкладати даниною завойовані народи, жорстоко придушувати їхню непокору,
силоміць спонукати їх до покори, вірності й любові до себе як до «старшого
брата», зверхника й опікуна — всі ці ознаки передалися від орди й відтворюються із покоління в покоління у російському — й радянському — державницькому світогляді. Марення «великою державою» починаються ще
звідти. Ідентифікація себе з безкрайньою великою державою сповнювала
душу «великороса» гордістю, відкладалася в його умонастроях, почуттях
зверхності щодо інших народів. Своєю чергою безмежжя «родного отечества» було сповнене «веры нашею русской», себто православ’я, й скріплене
самодержавством — на цьому тлі немічність і безправ’я, звичайно, навіть
не помічаються. Ідеї Відродження й класичного Гуманізму пройшли, звичайно, непоміченими — тоді, коли в Європі вони викликали інтерес до нових засад державності, до феномену політичного гуманізму. Значущою — а
не просто великою за розмірами — для своїх громадян може бути лише держава, скріпами якої є право, яке ґарантує громадянам свободи у різних
сферах життєдіяльності. Але така орієнтація на російському ґрунті сприймається як чужа і ворожа.
Коли за петровських часів (на початку XVIII століття) Росія нарешті
відкриває для себе Європу, та вже практично завершує вирішальну фазу
національно-державної модернізації, але пишним цвітом буяє Просвітництво, яке додавало ідеології політичного гуманізму нові обертони: обговорювались взаємостосунки держави і громадянського суспільства, розподіл і взаємодія різних гілок влади задля уникнення владного свавілля,
уточнюється розуміння суспільного договору тощо. Щоб позбутися варварства й відсталості, Росія почала активно запозичувати у європейців багато елементів державного й суспільного життя, але робила це надто поверхово. Просвітництво, наприклад, цікавило росіян передусім в сеґменті
організації сучасних державних установ, освіти та науки, технологічних запозичень, організації охорони здоров’я і т. ін. Фасад державного устрою
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здобув цивілізоване оздоблення, суспільне життя правлячої еліти теж набуло квазієвропейського лоску. Але із фундаментальних здобутків Просвітництва не був запитуваним його базовий елемент — правовий устрій
держави й наявність свобод для громадян. Суспільне життя не може, наприклад, нормально здійснюватись без публічності, але для цього потрібна
свобода слова, якісь представницькі органи влади, що передбачає хоча б
мінімальні демократичні процедури. Частина дворянської еліти (декабристи), різночинська інтеліґенція збагнули тільки згодом, у XIX столітті наслідки половинчастої модернізації по-російськи. Та їхні зусилля виявилися
надто слабкими, як і активність буржуазного лібералізму наприкінці XIX й
на початку XX століть. Консервативні умонастрої не тільки правлячої верхівки, а й масового російського обивателя превалювали, і це не могло не
живити недовіри, а то й ворожості до Заходу, лібералізму й демократії.
Цікаво, що ідея імперії прийшла також із Заходу. Петро І із надзвичайним завзяттям почав втілювати її в життя, і тут він та його послідовники не
вагалися, не були половинчастими, перевершивши європейців. Щойно капіталізм почав утверджуватися в Європі, він спонукав до пошуків нових
ринків. Вже на фазі раннього капіталізму виникла ейфорія ринкової експансії. Якщо іспанці й португальці намагалися в нових землях, які вони
перетворили в територіальні завоювання своїх імперій, нажитися награбованим золотом і коштовностями, то для новостворених Британської або
Голландської імперій колонії перш за все були ґарантованими зонами активної економічної експансії. Колоніальну систему тієї чи іншої імперії
покривала щільна мережа торгових шляхів. Притаманна європейцям пристрасть до відкриття нових земель переросла у пристрасть до захоплення
нових колоній, де кожна із держав-завойовниць позиціювала себе як імперію. Мабуть, імперський азарт європейців — це те, що найлегше далося
росіянам у рецепції європейського досвіду, бо вони мали до цього схильність, успадкувавши ординську ментальність, де мати державу означає володіти величезними територіями. Тож перейменувавши свою державу на
імперію, Росія заявила у такий спосіб про свої амбіції своїм сусідам, і європейцям зокрема. З цього часу стає правилом втручатися у європейські міждержавні стосунки, не гребуючи військовими загрозами та війнами. Так
належить себе поводитись великій державі, що є імперією. Це стало стереотипом російського самоуявлення й самоідентичності.
Варто мати на увазі, що ми маємо справу з різними типажами імперських утворень. Європейські держави утворили суто колоніальні імперії, які
насамперед розширили простір для руху товарів та капіталів, до того ж це
був ще й додатковий людський резерв на випадок війни і т. ін. Щодо метрополії імперія була радше її додатковою функцією. На думку Арендт, російська імперія, поряд з германською (тут вона мала на увазі більшою мірою
австрійців), була суто «континентальною імперією», а тому асиміляція завойованих (чи «добровільно приєднаних») сусідніх народів і територій
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перетворювалася на проблему внутрішнього існування країни-метрополії,
бо кожне поглинання не додавало динаміки й розквіту в її економічному й
політичному житті, а якраз навпаки посилювало його консервативні основи,
сприяючи загалом деструктивним тенденціям. Зусилля задля «перетравлення» у собі нових завоювань мимоволі спонукає до бажання зберегти старий
порядок у «материнському тілі» імперської держави, щоб та не розвалилася,
а це не могло не позначатися на її внутрішньому стані. Зовсім по-іншому виглядає ситуація в Європі. Навіть у часи найбільшого захоплення країн Заходу колоніальною імперіалістичною політикою, завжди з’являлися впливові
розсудливі громадські діячі, які розуміли потребу суспільств країн-метрополій
у збереженні своєї самодостатності: надмірне тяжіння до імперських (колоніальних) забаганок впливових ділових кіл є потенційно й реально руйнівним для громадянського укладу суспільного життя. Колоніальна політика
має залишитися зовнішнім атрибутом країни-метрополії. У моменти імперіалістичної ейфорії політики, що відстоювали таку точку зору, могли навіть
виглядати диваками, позбавленими почуття реальності, бо колонії — то великі гроші, але зрештою вони знаходили необхідну підтримку серед громадськості. Це робить їй честь і свідчить про здорову спроможність громадянського суспільства.
Зазначений момент внутрішнього опору задля збереження суспільства
тонко відображений Арендт, коли вона пише про імперіалізм як один із
чинників тоталітаризму («Джерела тоталітаризму»). «Схоже було, що ті, хто
чинив опір імперіалізмові або іґнорував його, — як Євген Рихтер у Німеччині, Ґладстон в Англії чи Клемансо у Франції, — втратили контакт з реальністю й не усвідомлювали, що торгівля й економіка вже залучили кожну націю
до світової політики. Національний принцип призводив до провінційного
неуцтва, і розсудливість програла війну… Те, що державні діячі, які мислили
переважно термінами сталої національної території, з підозрою ставилися
до імперіалізму, було досить виправданим, хіба що йшлося про щось більше, ніж просто те, що вони називали “заморськими авантюрами”. Радше
інстинктом, ніж інтуїцією, вони розуміли, що цей новий експансійний рух,
у якому “патріотизм… найкраще виражається в тому, щоб робити гроші”
(Гюбе-Шлайден), а національний прапор є “комерційним надбанням”
(Родс), може лише зруйнувати політичне тіло національної держави»
[Арендт, 2002: c.167–168]. Арендт зауважує: «З усіх видів управління людьми
та їх організації національна держава найменш пристосована до необмеженого зростання, оскільки справжня згода в її підмурівку не може ширитися
невизначено далеко, і лише зрідка, не без труднощів, її вдається домогтися
від переможених народів… Нація, однак, сприймає свої закони як породження національної субстанції, що не має сили поза власним народом і
межами його власної території» [там же, c.169–170]. Як бачимо, національна держава, де суспільство дорожить інститутами, які виросли на його ґрунті, намагається вивести колоніальну (імперіалістичну) політику поза свої
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межі, мінімізуючи її вплив на суспільне життя метрополій. Зрештою це позначається на умонастроях громадян країн-метрополій, які ідентифікують
себе не з імперією, яку утворила їхня держава, а з політичною нацією демократичного суспільства, у збереженні й підтримці якої вони зацікавлені.
Зазначена обставина контрастує з тим, що традиційно було властивим
російській самоідентичності, де мешканець імперії, її титульної нації,
сприймав себе як частинку гігантської імперії. Він боїться втратити не суспільство, бо повновартісного громадянського суспільства тут ніколи не
було, а імперію. Крах імперії переживається як вселенська катастрофа.
Меншовартісність такої самоідентичності очевидна: імперія первинна,
буде імперія, то буде й необхідне для імперії суспільство. Зібрати суспільство в імперію — уявна передумова порядку, що не має нічого спільного із
правом. Це той випадок, про який писала Арендт, коли затята імперіалістична політика держави збурює й зорганізовує масові рухи на свою підтримку, які вона називає «панрухами», куди активно залучається юрба, натовп, плебс, що нацисти любили називати достеменною «народною спільнотою» (Volksgemeinschaft). Російським аналогом такого явища можна,
зокрема, вважати рух «чорносотенців» за часів царату або нинішній «антимайдан» із строкатою мішаниною всіляких шовіністичних організацій.
Громадянське суспільство зберігає себе перш за все за рахунок підтримки
його свідомої частини, імперія ж намагається утриматися завдяки примітивним забаганкам натовпу, які легко стикуються з уявленнями про імперську велич. Атмосфера здорового глузду стає неможливою. Має місце явище, яке Арендт називає «імперіалізацією всієї нації» [там же, c.199], що
обертається широкою масовою підтримкою імперіалістичної політики і
втратою у суспільстві почуття реальності, коли здоровий глузд не в змозі
загальмувати процес саморуйнації й деструкції власне суспільства. У такому разі тоталітаризм й диктатура неминучі, як, зрештою, і «фашизоїдний
стан» масової свідомості. Домінування у російській свідомості значень імперії супроти усвідомлення вартості громадянського суспільства свідчить
про глибоку її архаїчність, коли тільки протягом XX століття суспільство
здавалось би зазнало так багато драматичних історичних змін, які стосувалися форм власності, державності, класових відносин, ідеологій, складу
політичних еліт тощо, але за всім цим зберігається той самий глибинний
«смисловий код», якщо скористуватися терміном Леві-Строса, і цим кодом
є імперська держава. Росії у перспективі доведеться розв’язувати надзвичайно важке завдання емансипації суспільства на засадах політичного гуманізму від нав’язливого привиду імперії.
У цьому пункті важко погодитись із думкою польського політолога
Павела Роєка, яку він висловив, зокрема, у статті «Кінець імперії» (Coniec
imperium), яка була опублікована у тижневику «Do Reczy» (17.11.2014) і яку,
схоже, не без задоволення передрукувало російське електронне видання
«inoСМИ» [Rojek, 2014]. Автор стверджує, що нинішня Росія переживає
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фазу постімперіалізму, а не якогось там неоімперіалізму, до чого схиляються багато політологів. Після розпаду Радянського Союзу Росія стала постімперською, а не неоімперською країною. Примітною ознакою постімперії
є поступова відмова від імперських амбіцій, хоча ще довго зберігаються
спогади про своє минуле, як і схильність до колишньої риторики. Розпад
імперії може тривати довго і хворобливо. Перебуваючи у «постімперських
конвульсіях», Туреччина влаштувала геноцид вірмен, у Франції ще довго
орудували терористичні організації, які торпедували процес деколонізації,
й навіть Великобританія вже у 1980-ті роки вдалася до оборони залишків
імперського минулого. Але всі ці країни зрештою відмовились від імперської спадщини, не втративши ролі помітних гравців у світовій політиці. Як
гадає автор, схожа доля очікує також на Росію, а останні події в Україні не
слід вважати якимось неоімперіалістичним пробудженням, а варто сприймати як лише постімперські конвульсії. На цьому тлі обнадійливими нібито
виглядають ті сиґнали, які посилають деякі провідні московські ідеологи, — і
серед них, хоч як це дивно, Владислав Сурков, — які віддають перевагу орієнтаціям на національну державу перед імперією. І в цьому контексті захоплення Криму Росією слід розуміти як своєрідне гальмо на шляху імперії.
Якщо пристати до Роєка, то кримська акція — це збирання земель заради
національної держави, а не імперії. А чи не свідчить це про сучасний російський симбіоз національної держави та імперії?
На мій погляд, ми маємо справу радше із бажанням нинішньої Росії досягти поєднання національної держави й імперії. Дивними виглядають спроби не помічати імперської одержимості в реальній російській політиці. Росія
хоче бути національною державою, але обов’язково в імперських шатах, бо
без них, як видається росіянам, вони виглядають голими й безпорадними.
Позбавлена принципів політичного гуманізму, національна держава стає
жертвою власних непомірних амбіцій й надто легко переймається імперською
ідеєю, якщо та постійно жевріє у суспільній свідомості. Плеснерове попередження про небезпечність такого поєднання виглядає дуже актуальним для
нинішньої Росії. Німеччина, як бачимо, пройшла цей гіркий досвід.
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МИМОВІЛЬНІ РОЗДУМИ
НА ВІЛЬНУ ТЕМУ,
або Дещо про користь і шкідливість
філософів, вчителів, політиків
та перекладачів для життя
Ці роздуми навіяні прогулянкою філософськими
ландшафтами Петера Слотердайка, маршрут якої
був заданий культурними контекстами мислення
(див. 2014, № 3, с. 41–7). Хворобою усіх істориків
філософії, мабуть, є жага продовження. Як представниця цього цеху можу сказати за всіх: нам важко дається розставання, а замість слова «кінець»
подумки проголошуємо: «Далі буде», бо філософські діалоги ніколи не припиняються.
Далі пропонується таке продовження, але в
іншій, на мою думку, більш демократичній послідовності в ситуації відсутності присутніх. Отже,
першим починає сам Слотердайк і запрошує всіх
охочих не тільки висловитись, а й зробити «революцію у першій особі однини», тобто змінити себе.
Розпочати з себе — це відповідальний та обтяжений ризиками крок, на якому людина потребує
допомоги фахівців. Ніцше колись епатував своїх
сучасників міркуваннями щодо користі та шкідливості історії для життя. П. Слотердайк також пропонує своєрідне тестування освітніх та виховних
практик на користь і шкідливість для життя людини, але пройти його мають філософи, вчителі, політики та перекладачі. Детальніше про це нижче
розповість він сам, щоправда, фраґментарно, але
полемічно. Фраґментарність певною мірою зумовлена сваволею перекладача, який час від часу виISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 2

Ти мусиш змінити своє життя (уривки з твору)

ходить за межі відведеної йому ролі медіуму, бо перебирає на себе функцію
режисера і модератора уявного ток-шоу, учасникам якого — а це читачі
журналу — пропонується акційна пропозиція перетворитися на ідеальну
комунікативну спільноту, тобто почати арґументовану полеміку із цим
майстром ориґінального філософського жанру.
Я сама ситуативно виступаю у ролі такого самовпевненого перекладача, хоча філософ усередині мене поривається до дискусії. Щоб уникнути
сумнівної форми «два в одному», сподіваюсь на запрошення висловитись
щодо антропотехнічного повороту Слотердайка у наступному номері.
В усякому разі далі буде!
Марія Култаєва

Петер Слотердайк

ТИ МУСИШ ЗМІНИТИ СВОЄ ЖИТТЯ 1
(уривки з твору)
Буття вчителем як професія 2
Експлікація звикання, звичкоподібного (das Gewohnheitsmäßige), психосоматично втіленого — про це вже йшлось вище з посиланням на етику як на
Першу Теорію — є частковим феноменом процесу, який я називаю розділенням одержимості на пристрасті та звички. Ця зміна відбулась під тиском перших педагогів, які за своєю природою були також і першими носіями етично-аскетичного наступу на наявні психосоматичні умови.
Те, що означає тиск на людство з боку вчителів упродовж двох із половиною сторіч, стає зрозумілим, якщо подивитись, під яким кутом почала
відбуватися атака тих, котрі знають, на тих, котрі ще не знають. Тільки там,
де на порядку денному — як у разі одиничного, так і в разі колективів —
стояла секуляризація психіки, ті, що навчають, почали усвідомлювати внутрішню інертність тих, кого вони навчають. Саме вони, як зараз стає зрозумілим, виявили, що люди не здатні беззаперечно дотримуватися настанов
своїх нових етичних директорів. Коли перші філософи-педагоги одержимо
висловлювались щодо звичок, то це відбувалось у рамках аналізу опору. Він
мав допомогти зрозуміти, чому те, що вже має людина, — hexis, habitus, doxa
(у XVIII сторіччі до цього ще додається упередженість), — ускладнювало і
навіть унеможливлювало сприйняття Нового, тобто сприйняття філософського етосу, експліцитного логосу, чистої математики і проясненого методу.
«Звичка» як слово і як діло означає фактичну одержимість психіки блоком
1
2

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — 723 S.
Ibidem. — S. 294–296.
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уже набутих, більш-менш необоротно втілених властивостей, до яких ще
слід додати закостенілу масу привнесених гадок. Доки цей блок залишатиметься непорушним, неможливо починати нове навчання. Про те, що схожі спостереження накопичені та збережені також і в азійському світі, свідчить відомий анекдот про майстра дзен-буддизму, який, розливаючи чай у
філіжанки, на подив своїх учнів, не зупинявся, коли філіжанка була повною, а продовжував наливати. Тим він показував, що наповнений дух неможливо навчати. Тоді студіювання мало б починатися з обмірковування
питання, що треба робити, щоб спорожнити чашку. Але чи треба її знову
наповнювати або ж залишити порожньою і плекати порожнечу як самоцінність — це вже інша тема.
Ранні школи, як правило, були базовими таборами, очільники яких
мали великі амбітні задуми сходження до верхівок гір, навіть якщо ці верхівки визначали у специфічно школярський спосіб. Кожне шкільне підприємництво спонтанно розвиває внутрішню вертикальність і рано чи пізно утворює систему щаблів, з якої починається становлення «класового»
суспільства — при цьому стає зрозумілим, що поняття «клас» походить із
неполітичного утворення щаблів. Проте школа на ранніх етапах свого становлення ще довго зберігатиме свою природну екстравертність.
Вона орієнтується на завдання, трансцендентні її заняттям, — чи то підготовка учнів до майбутніх професій і державної служби, чи то досконалість,
що перевершує школу, формування особистості, просвітлення, панування
філософів, чи то великі постріли у блакить. Пізніша школа, навпаки, усуває
трансцендентальні претензії і чинить спротив уявленню, що за межами
школи може існувати щось реальне. Ось тоді вона перетворюється на базовий табір, де навчають тільки переміщенням усередині цього табору, — тут
варто згадати первинну інтуїцію Бурдьє, коли він у своїх описах ігор амбіцій у класовому суспільстві визначає їх як псевдовертикальні зусилля або
більш-менш ілюзорні розрізнювальні переваги 3.

3

У своєму тлумаченні давньогрецьких слів, застосовуваних у філософських текстах,
П. Слотердайк намагається охопити всі їхні семантичні відтінки. Так, hexis давньогрецькою мовою означає володіння вміннями і навичками, вправність, а також здоров’я,
знання і характер, що їх має людина [Menge, 1910: S. 162]. Такий вжиток цього слова
був притаманний Аристотелю у його «Метафізиці» (5, 1022b). Починаючи з Плотіна,
обсяг цього поняття стає вужчим, але чіткіше окресленим, отже, саме слово перекладають як навичку, практику, вправність [Slownik grecko-polski NowegoTestamentu,
1997: S. 115]. У цьому значенні воно збігається з поняттям габітусу у Бурдьє, на яке посилається П. Слотердайк. Докладніше про поняття габітусу у Бурдье див. [Култаєва,
Навроцький, Шеремет, 2008: с. 239–240]. У філософських текстах давньоримської та
схоластичної філософії habitus перекладають з латини як зовнішній вигляд, звичку,
стан. Слово doxaу давньогрецької мови також є полісемантичним і означає не тільки
гадку, віру та судження, але також і репутацію, честь, полиск [Menge, 1910: S. 118].
П. Слотердайк застосовує увесь комплекс цих смислів. — Прим. перекладача.
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Ідентичність як право на ледарство 4
Світ псевдовертикальності є площею гармидеру ідентичностей. «Ідентичність», незалежно від того, як вона презентується — персонально чи колективно, є привабливою лише тоді, коли люди бажають
відрізнятися одне від одного. У цій перспективі сучасна соціологія сформувала розхоже поняття ідентичності, яке є узагальненим антиподом вчення
Бурдьє про габітус. Тим самим ледарство, яке слід виправляти, підносять
до ціннісного феномена. Моя ідентичність складається з комплексу моїх
незаперечних особистісних і культурних лінощів. Колись Сартр стверджував: «я є тим, що маю», тобто «тотальність моїх володінь відображує тотальність мого буття» 5; володарі ж ідентичності говорять: я є тим, що мене має.
Дійсність мого буття через це ґарантується тим, що володіє мною. Ідентичні
особи сприймають себе як готові до вжитку (ready-made) і самі крокують до
теки з документами під широким дахом цінностей із домаганням визнання. Вони являють собою інертні системи і вимагають їхнього піднесення,
наділяючи статусом найвищої культурної цінності все інертне, що в них
осіло. Якби античні стоїки побажали присвятити своє життя постійному
тренуванню удавати із себе статую, то навколо їхнього найкращого «Я»
утворився б невидимий мармур — сучасні ж люди знаходять себе у готовій
пластиковій упаковці для зберігання лінощів, виставляючи себе у парку
ідентичностей, байдуже, оберуть вони для цього етнічне крило чи займуть
відкритий індивідуалістичний майданчик.
Через це ідентичність, як і габітус, стає сиґнальним словом культури
базисного табору (тут і надалі використовується альпіністська лексика. —
М.К.), а коли до ідентичності приєднується ще й травма, то вже ніщо не
стоїть на шляху возвеличення її ціннісного ядра. Безперечно, за умов, якщо
будуть відганяти геть навіть думку про нові висоти — адже сходження на
них може применшити цінність складових такого ядра. Коли й чому все
попередньо досягнуте проголошувати у базисному таборі культурною
скарбницею, вирішують окремо для кожного проекту експедиції. У режимі
ідентичності девертикалізують сукупні енергії й передають до реєстратури.
Звідти все потрапляє до перманентного колектора, де вже не існує ані «проґресивної прив’язаності», ані еволюційних щаблів. У горизонті базисного
табору всі ідентичності рівноцінні. Внаслідок цього ідентичність надає супергабітусу всім, хто хоче бути такими, якими вони стали на ґрунті своєї
локальної сформованості, вважаючи це добром. У такий спосіб ідентичним
вдається перебувати за межами чутного. Це для того, щоб до їхніх вух ніколи і ніде не потрапив імператив «ти мусиш змінити своє життя!».
4
5

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 296–297.
Див.: Sartre J.-P. Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Anthropologie. — Reinbeck bei Hamburg, 1993. — S. 1012.
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Ефект осьового часу: людство двох швидкостей 6
Відкриття пристрастей та звичок утворює психологічний антипод щодо вже давно відомого процесу, який філософи та філологи називають «відкриттям духу». Карл Ясперс у підсумку визначив цей
комплекс як «осьовий час» і назвав п’ять місць «прориву». Це Китай, Індія,
Персія, Палестина, Греція. Вони утворюють сцени, на яких уперше здійснився поступ високої культури через її одуховлення (Vergeistigung), що мало
незабутні і далекосяжні наслідки. У проміжку часу між 800 та 200 сторіччями до н.е. люди у названих культурах зробили «крок до універсального»,
який ми продовжуємо робити в усьому тому, що створюємо сьогодні в автентично цивілізаційному сенсі. Те, що згодом називатимуть розумом та
особистістю, вже тоді проявилось у перших начерках. Але передусім через
цей крок безмежно збільшилось провалля між найбільш розвиненими індивідами та багатьма іншими. Ясперс пише: «Те, чого досягає одиничний,
у ніякому разі не переноситься на всіх. Відтак відстань між верхівкою людських можливостей і масою буде величезною. Але те, чого досягає одинак,
усе ж таки опосередковано змінює всіх» 7.
Коли екстремісти починають виконувати свої вправи на високо натягнутому канаті, то тим самим вони зобов’язують усіх інших складати іспит зі
стислого курсу акробатики (das kleine Akrobatikum), щоб залишитись у тренувальній спільноті тих, хто став людьми. Прості ж люди одержують свій сертифікат, коли визнають, що відчули запаморочення, ледь подивившись на це.
Насправді відкриття пристрастей та звичок не можна відокремити від
відкриття гадок, бо те саме переривання, яке дає людині змогу вийти з потоку емоцій та звичок, здатне також привернути її увагу до сфери ментальних рутин. Це переривання, разом з яким на передньому плані постає спостерігач, необоротно створює нові позиції щодо сукупності фактів, як
ззовні, так і всередині. Вийти з потоку означатиме: відкинути стару габітуальну упевненість в успадкованій культурі і припинити бути паростком
першої культурної спільноти. Здійснивши це, треба було заснувати на березі новий світ з новими мешканцями.
Отже, ефект осьового часу ґрунтований не лише на зацікавленості у
більш високому одуховленні. Він зумовлений колосальним порушенням
габітусу як наслідку відкриття лінощів, утілених у людині, які стали помітними з позиції берега. Відповідальним за це — принаймні у його найважливіший частині — є внутрішнє пришвидшення, відокремлене від попередніх
писемних культур. Воно відповідає й за те, що мізки тих, хто пише, випереджають габітус тих, хто не може писати, — так само, як тіло аскетів, атлетів та акробатів перевершує тіла пересічних людей. Велоциферична сила
6

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 301–
304.
7
Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (zuerst 1949). — München, 1963. — S. 22f.
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(die veloziferische Kraft) 8 письмових вправ, яка тягне за собою додаткові пришвидшувальні дисципліни, наштовхується на інертність старого етосу, прихованого у пересічних тілах. Там, де акселераційне тренування стверджує
свої ефекти, там розколюється культурна еволюція. Результатом такого
розколу є людство із двома швидкостями.
Такий розкол зумовлює виокремлення у старих спільнотах еліти, яка
навчається і виконує вправи. Це приводить до конструкції нового неба над
старою Землею і виникнення нового покликаного єднати спільного (koinon)
над старими комунами. Koinon, що треба було підкорити, те спільне, в якому, починаючи з мілетців, зірки, логос та поліс мають один і той самий порядок, є занадто високим і знаходиться далеко за межами повсякденних
ситуацій, щоб бути доступним для всіх. Звідси походить базисна парадоксальність усіх універсалізмів загалом, яка полягає в тому, що всім пропонують таке спільне, до якого більшість може залучатись тільки у модусі нерозуміння. Ця парадигма домінувала впродовж трьох тисячоліть, і лише ледь
два сторіччя тому частковою відповіддю на це став розкол спільного на його
писемні і не писемні фракції. Віртуально припустимо, що всі люди можуть
писати, але фактично пише небагато людей — отже, безпомилковим буде
твердження, що ця мала купка впевнена, що пише за всіх інших. Усе це стосується сукупних фіґур логічного, етичного та медіального соціалізму. Якщо
буде на те бажання, то перелік пасток універсалізму можна назвати духовним аспектом вступу до класового суспільства — щоправда, вирішальним
критерієм розрізнення тут уже більше не є панування озброєного хазяїна
над беззбройним наймитом 9.Таке розрізнення полягає в озброєнні індивідів, що роблять вправи, проти лінощів усередині їх самих — у загальному
вигляді це відбувається через письмо, логіку, гімнастику, музику та мистецтво. У цьому тренувально-культурному повороті конституюють зразкові
фіґури осьово-часової духовності: мудреці, просвітлені, атлети, гімнастикософи, святі та профанні вчителі. З образами цього типу матимуть справу
люди у високих культурах наступних тисячоліть (про митців у сучасному розумінні спочатку навіть і не йшлося). Вони опікуються тим, щоб культурний
час був часом духовних зразків.
8

9

Слово «veloziferisch» є неологізмом Ґете. Уперше він вживає це слово 1825 року в листі
до внучатого племінника Нікодовіуса. Воно є зрощенням двох слів: velocitas (лат. поспіх) та Lucifer (Люцифер); тут йдеться про силу сатанинського пришвидшення. —
Прим. перекладача. Докл. див.: Manfred Osten M. «Alles ist veloziferisch» oder Goethes
Entdeckung der Langsamkeit. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
У російськомовних та україномовних перекладах головні фіґури Геґелевої діалектики
відносин панування і підкорення (Herr und Knecht) перекладають відповідно як «пан» і
«раб». Але Knecht у німецькій філософській і літературній традиції, на відміну від раба
(Sklave), є вільною людиною, він є найманим працівником у хазяїна (Herr у розумінні
Hausherr). Саме цю семантику застосовує Слотердайк для обґрунтування культурноосвітнього походження класового суспільства. — Прим. перекладача.
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Перейти на інший бік: філософія як атлетика10
Не будьмо нехтувати метафорою виходу з потоку.
Людина, яка зайнялась експлікацією лінощів у собі, змушена всім ходом
здобуття досвіду водночас тричі переходити на інший бік своїх внутрішніх
надбань. Людина, помічаючи, як працюють у ній пристрасті, розуміє, що
треба перейти на інший бік палкості, щоб не тільки страждати через пристрасті, а й стати знавцем страждань. Коли людина помічає, наскільки вона
знаходиться під владою звичок, вона безпосередньо бачить, наскільки вирішальним є перехід на їхній інший бік, щоб бути не тільки одержимою
ними, а й їхнім володарем. І зрештою, коли людина помічає, що її психіка
заповнена безладом уявлень, настає прозріння, що бажано було б вибратись на інший бік цього звалища уявлень, щоб не тільки позбутись плутанини думок, а й продукувати логічно стабільні ідеї. Мислення починається
тоді, коли закривається мавпячий театр асоціацій, який нещодавно стали
описувати як змагання «мемів» за вільний обсяг підключень до неокортексу.
Ця потрійна зміна сторін утворює етичну програму всіх тих активностей,
які Платон підсумував у штучному слові «філософія».
Поза будь-яким сумнівом, слово «філософія» — це прихований натяк
на дві найважливіші атлетичні чесноти, які за часів платонівської інтервенції зажили широкого схвалення. По-перше, воно вказує на аристократичну
позицію «філотимії», любові до time, тобто до звитяжного авторитету, який
мали переможці у змаганнях; по-друге, на «філопонію», що означає любов
до ponos, тобто до старання, навантажень, турботи. Не випадково атлети
обрали своїм охоронцем Геракла, що здійснив дванадцять подвигів, які
впродовж сторіч закарбувались у пам’яті як прообрази ponoi. Так само, як
філософи після Платона видають себе за друзів мудрості, це роблять уже
здавна також гімнасти та борці на ринґу, позиціонуючи себе як друзів навантажень, які роблять із чоловіка мужчину, а також як шанувальників суворої тривалої наполегливості, якої вимагають боги перед перемогою.
Згодом багато хто став вважати Геракла своїм вельможним предком, особливо це стосується кіників, які користались цим, щоб підкріпити свою тезу
про те, що тільки вони, філософські тотальні аскети, є справжніми атлетами, а спортсмени — це лише декадентні честолюбці, які вихваляються своїми м’язами та колишніми успіхами, але не мають будь-якої ідеї щодо солідної чесноти та космічно сумірного розуму.
Отже, імператив «Ти повинен змінити своє життя!» лунає у староєвропейському просторі вже з V сторіччя до н.е. не тільки з численних статуй, які
греки, охоплені психозом створення образів, мов навіжені встановлювали на
прилеглих до храмів територіях та на площах, нібито вони хотіли додати до
смертного народу полісу ще народ зі статуй, мабуть, для того, щоб приверну10

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 304–
307.
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ти увагу на схожість між богами і переможцями. Цей імператив ще більше
відповідає новим умовам отримання знання. Точніше, зміненій позиції носіїв
знань щодо своїх життєвих завдань. Змінити своє життя тепер означає сформувати себе через внутрішні активації як суб’єкта виконання вправ (Übungssubjekt), який повинен перевершити своє пристрасне і габітуальне життя, а також своє життя серед власних уявлень. Отже, суб’єктом стає той, хто бере участь
у програмі депасивізації (Entpassivierung) самого себе і переходить від простого
оформленого буття на бік формувального буття. Весь комплекс, який називають етикою, походить із жесту конверсії у напрямку вміння. Конверсія — це
не перехід від однієї віри до іншої. Достеменне обернення відбувається як вихід з пасивного модусу існування до єдності дій разом зі вступом до активувального модусу. Те, що активація і сповідування життя як виконання вправ
(übendes Leben) означають одне й те саме, криється у природі речей.
Ця вказівка дає змогу точніше зрозуміти, що мав на увазі Ніцше, коли
у своїх міркуваннях «До генеалогії моралі» назвав Землю «аскетичною зіркою». Аскеза стала необхідною з того моменту, як аванґард спостерігачів
був змушений перестрибнути через свою тінь — точніше, через три тіні у
формі пристрастей, звичок та нечітких ідей. З огляду на примус прояснення і виконання вправ цей стрибок через три тіні, який відбувся на початку
більш високої культури, дає Ніцше підстави загострити своє висловлювання і говорити про Землю як про акробатичну зірку. До того ж цей вислів ще
краще розкриває найважливішу морально-філософську інтуїцію Ніцше.
Коли він що є сили намагався відокремити поняття askesis від похмурої демонстрації християнської аскези каяття, то робив це тільки для того, щоб
знову вказати на такі незрозумілі, але такі необхідні аскези отверезіння та
піднесення, притаманні старим елітам, тим самим даючи стартовий сиґнал
для суто артистичної інтерпретації людських фактів. Якщо залишити поза
увагою хибну проекцію «надлюдини» на майбутнє, стане очевидним, про
що йшлось у Ніцше: зі вступом народів у фазу високої культури кожний
носій досягнень акробатично потрапляє під напругу.

Аскетика та акробатика 11
Акробатика задіяна скрізь, де намагаються справити враження, що неможливе здатне бути чимось на зразок легкої вправи.
Отже, недостатньо пройти по канату і зробити на висоті salto mortale. Вирішальне послання акробата співсвітові криється у його посмішці, з якою він
вклоняється після виступу. Ще більш це відчутно у розкутому випростуванні руки — у жесті, який можна вважати привітанням, адресованим високим
ранґам. Насправді ж він посилає нам моральну звістку, у якій йдеться приблизно про таке: оце і щось подібне до цього — ніщо для нашого брата.
11

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 307–309.
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Наш брат — це ті, хто обрав фах «неможливість» разом з додатковим предметом «справляти враження». Деякі з них до самого кінця залишаються на
аренах та стадіонах, інші переходять до asketeria і віддають перевагу сходженню релігійними сходинками, дехто обирає ліси та пустелі, інша фракція робить те саме, але на дедалі вищих посадах державних службовців. Як
відомо, Платон хотів показати, що мистецтво державного управління також можна опанувати до досконалості, якщо готувати політичних артистів
за допомоги сорокарічного навчального курсу з неможливого, починаючи
з п’ятнадцяти років. Здатність управляти державою, керуючись ідеями, а
не кульгати зазвичай від однієї ситуації до іншої, як це робить клоун при
владній посаді, також, будь на те воля, можна розвинути до майстерного
виконання певного ремесла. Щоб досягти цього, не треба, як фараон, народжуватись богом. Достатньо бути просвіченим греком, щоб під правильним психотехнічним керівництвом досягти рівня фараона.
Міркування Ніцше щодо конверґенції аскетики та артистики співзвучні тенденціям кінця XIX сторіччя, які я описую за допомоги таких ключових слів, як «атлетичний ренесанс» та «деспіритуалізація аскези». Тому, хто
помітив ці рухи, неважко зрозуміти, чому на самому початку аскетичних
імпульсів піклування про себе у жодному разі не було спокутним самоприниженням. На ранніх етапах справа виконання вправ ґрунтувалась на елементарній інтуїції: все у світі спрямоване на те, щоб потрапити на інший
бік трьох автоматизмів. Тільки у такий спосіб «людина» опиняється у фокусі комплексу вправ, які змінюють її «природу» задля здійснення цієї
«природи». Людину тут розглядають як тварину, приречену на напучування, на виконання вправ, на мислення. У колах філософських антропологів
XX сторіччя полюбляють гордовито стверджувати, що через це людина не
може просто жити, а змушена «вести» своє життя. Це має рацію і виражає
важливу думку — але вона була б ще ціннішою, якби спромоглась пояснити, чому не може бути по-іншому, а також як таке сталось, що безліч людей,
передусім на Заході, у зонах наркоманії, радше справляють враження тих,
хто нікого не веде і сам ніким не ведеться.

Антропотехніка: обернути силу
повторення проти повторення 12
Відповідь треба давати, посилаючись на емерджентність антропотехніки в осьовий час виконання вправ. Як тільки усвідомлюється одержимість програмами, що їхній перебіг відбувається сам по собі, —
афектами, звичками, уявленнями, — настає час для вживання заходів проти такої одержимості. Принципи останніх, як вже було сказано вище, — це

12

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp. 2009. — S. 309–
311.
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перехід на інший бік процесів повторення. Такий перехід, як нам здається,
відбувається за чіткими правилами з тих часів, коли було відкрито, що повторення саме є вихідним пунктом для свого подолання. Це відкриття є
прем’єрою антропотехнічного розрізнення.
Поясненням цього є роздвоєність самої речі. Силу повторення треба
розуміти, виходячи з подвійної природи повторення, яке може бути повторюваним повторенням (wiederholte Wiederholung) і повторювальним повторенням (wiederholende Wiederholung). У суб’єкті це патетично підносить розрізнення між активними і пасивними станами. Тепер стає зрозумілим:
існують не тільки афекти від збудження, а й такі, що й самі викликають
збудження, існують звички, які самі щось виконують, і такі, що навчають
виконувати, існують уявлені уявлення і такі, що самі уявляють. Шанс завжди криється у Partizip Aktiv Präsens 13. У цій формі підноситься активована
людина, яка самотужки стає такою, що відчуває, виконує вправи та уявляє,
на відміну від її антиподу — чуттєвої, вправної, уявної людини. Через це
поступово суб’єктна людина замінює об’єктну людину — якщо можна у
цьому випадку взагалі застосувати ці коґнітивні терміни, що занадто відгонять Новим часом. На другій позиції залишається людина, така, якою
вона була, — пасивна, повторювана, здана без бою; натомість на першій —
людина стає постпасивною, вона сама повторює, готується давати відсіч.
Якщо обирають перший шлях, то з нього виходить «вихована людина», з
якої колись, як говорив Ґете, «здирали шкіру». Те, що залишається їй після
сходження до освіти, це наївність, яка була колись її власною, разом із подвійним ставленням до неї: як зневага до подоланих кліше і як ностальґія
за ще нерозколотим.
Відкриття звичок, що стали плоттю і кров’ю, як принципу інертності,
стійкої до будь-якого роду повчань, спричиняє появу суми заходів, які стали інновацією старого світу з далекосяжними наслідками і які ми й дотепер
відчуваємо і несемо далі, а саме: це поворот до мистецтва виховання, або
paideia — спочатку це означало щось таке, як «мистецтво роботи над дитиною» або «техніка биття хлопчиків». Фактично діти як діти методично потрапляють до поля зору після емерджентності звичок. Вони як ще-неодержимі-звичками (Noch-nicht-von-Gewohnheiten-Besessenen) привертають
до себе увагу сумлінних керівників виконання вправ. У сутінках вчителів
(Lehrerdämmerung), які водночас є антропологічними сутінками, дитина
перетворюється з феномену генерації, що підростає, на актора у драмі виховання. Можна з упевненістю стверджувати, що до цього повороту у напрямку «напучення хлопчиків» діти були культурно невидимими. Тільки
після відкриття реґіону звички вони одержують привілей видимості, який
час від часу може слабшати, як у європейському Середньовіччі, але вже
13

Активному дієприкметнику; ця арґументація ґрунтована на граматиці німецької мови. — Прим. перекладача.
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більш ніколи не зникає повністю. Тепер хлопчики стають об’єктами піклування, яке перетворюється на справжнє мистецтво керування процесом
появи звичок та формування комплексних компетентностей на постаменті
автоматизованих вправ. Щоправда, перевага бути дитиною, її відносна неоформленість і відкритість формуванню мали свою ціну — це природна
вада хлопчиків, тобто їхня сильна емоційність і спонтанність; старожитні
вихователі, мабуть, не називали б себе «педагогами», якби не були впевненими, що залишаться ними надовго. За педагогом тут постає погано прихована постать дресирувальника — так само, як і за всім повчанням криється дресирування. Через це справжня історія педагогіки є також спільною
історією дітей та тварин. Якщо, згідно із Плінієм, дресирувальнику вдається, щоб слони ходили по канату або писали хоботом грецькі та латинські
слова, то й педагог має засобами простого дисциплінування сформувати у
своїх вихованців здатність розпізнавати та обирати свій життєвий шлях серед надміру інших можливих пропозицій.

Педагогіка як прикладна механіка 14
Оскільки у сутінках педагогів першого тисячоліття
до Христа якість інертності експліцитно розуміли як габітуальну, то виник
намір прибрати до рук звичку вже in statu nascendi 15, щоб перетворити колишній принцип опору на чинник кооперації.
Тут ми заторкуємо всю старожитну антропотехніку. Будь-яке технічне поводження з людиною — а на самому початку педагогіка була саме такою —
ґрунтоване на праідеї класичної механіки: поставити сили інерції на службу подолання самої інерції. Це уявлення святкує свій перший тріумф у
відкритті принципу важелю. Отже, маленька сила, примножена на більш
довгий шлях, може рухати більшу силу — схоже відкриття є засадовим щодо
відкорковування пляшки, що було відомо вже в античності. Mechane (з
грецької — хитрість) означає ніщо інше, як перемудрити природу її власними засобами 16. Педагогічна хитрість (mechane) ґрунтована на виваженому
рішенні використати звичку для її власного зняття — можна сказати і так:
вона застосовує імовірне як медіум для підвищення неймовірного. Ми беремо у звички її опірні властивості і підкладаємо їх під вагон недосяжних
цілей. Це матиме успіх, якщо педагог встигне добігти до довгого кінця важеля — тобто до коренів приведення до кондиції через повторення вправ.
Звідси походить «Repetitio est mater studiorum» («Повторення — це матір на14

Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 311–
313.
15
У становленні (лат.). — Прим. перекладача.
16
Див.: Sloterdijk P. Der andere Logos oder: Die List der Vernunft — Zur Ideengeschichte des
Indirekten // Achim Hecker (Hrsg.). Regel und Abweichen. Strategie und Strategeme. Chinesische Listenlehre im interdisziplinären — Dialog. — Berlin, 2008. — S. 87–112.
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вчання»). Маленькими людськими силами можна творити неможливе,
якщо їх помножено на більш довгий шлях тренування 17.
Відкриття цієї механіки викликає ейфорії, які накладають свій відбиток на духовні школи in statu nascendi, в Азії це було так само, як і в Європі.
Звідси — круте піднесення цілей навчання, що можна помітити як в езотеричному ядрі платонізму, так і у більшості форм брахманістського тренінгу
та в алхімії даосів. Безперечно, вся ця шкільна організація все ще послуговувала езотериці і підготовці до державної служби. Але найголовнішим завданням такого навчання було підведення адептів до вертикальної стіни,
на якій можна було спробувати здійснити сходження до неможливого. За
тезами рекламного проспекту школи, де написано «доброчесності можна
навчитись», криється езотеричний радикалізм, підсумований у посланні
(невимовному на європейських теренах): «Божественного можна навчитися». Але як, хіба ж можна піднестися до богів, опанувавши надійні методи?
А чи може бути це безсмертя лише справою тренування? Той, хто у це вірить, гадає, що він, разом із Платоном, індійськими вчителями та безсмертними даосизму, одержав мандат, щоб навчати неможливого, щоправда, не виходячи за межі маленького кола тих, хто має відповідні здібності.
Куди це веде, показує довгий шерег духовних та атлетичних екстремістів,
які у минулих тисячоліттях визначали образ людства.

Дидактичне вознесіння: навчання
для життєздатного життя (für lebendes Lebens) 18
Немає ніякого значення, як презентувала себе стародавня школа — екзотерично чи езотерично, вона ніколи не вважала себе
метою своєї діяльності. Ще максима середньовічних майстрів шкільного
діла — non scholae sed vitae discimus 19 — намагалась гучно проголосити: ми
17

Поряд із педагогічним вихованням через просвічене повторення культури здавна ще
мають техніку виховання через залякування або засвоєння норми через шокове
закарбування сакральної сцени [Mühlmann, 2007], де показано, як мемоактивний
фітнес колективу може посилитись через спільно здійснювані драми убивання. У
цьому світлі християнська меса є формою подвійного закарбування, з одного боку,
через постійно повторювану драму убивання, а з іншого — як тренування у заміні
кривавого жертвоприношення символічною грою. — Прим. П. Слотердайка.
18
Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. — S. 314–
315.
19
Це перекручення сатиричного висловлювання Сенеки: non vitae sed scholae dicsimus
[Epistolae morales ad Lucillum, 106, 12] (навчаємося не для життя, а для школи). Воно
констатує деградацію школи до виробництва знань. Через це безпосередню шкільну
програму, тобто вивчення божественного, довелося транслювати через інші медійні
засоби, наприклад, через листування філософа зі своїм молодшим другом. Також можна припустити, що Сенека сам перекрутив прислів’я, й тоді цілком виправданою є автентична версія, до якої повернулися середньовічні вчителі, а саме: non scholae sed vitae
discimus. — Прим. П. Слотердайка.
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навчаємо не для потреб базового табору, а виключно для експедиції. Але хоч
би як скромно звучало це визнання, у подальших інтерпретаціях воно набуло страшенного розміру. Щоправда, слово vita у першому читанні означало не більше, ніж відповідність вимогам зовнішнього фронту, тобто у професіях та на службі. Але кожному учасникові цієї високої гри було зрозуміло, що тим самим було позначено лише перший крок. За своїм глибшим
дизайном заклик «навчати для життя» був паролем для проектів найкрутіших сходжень — проектів, які зазіхнули на висоту божественного.
Таке зрівняння бога і життя давало змогу нарощувати надзвичайне вертикальне напруження. Воно змушувало давати радикальну відповідь звичайним уявленням про сенс «життя». Одразу ж стало можливим утворювати вищий ступінь до предиката «живий», а іменник «життя» множити на
самого себе. Той, хто сказав «життя», рано чи пізно скаже «життя для життя». Тоді «навчатися для життя» означатиме навчатися для чистої надмірності. При вивченні потенційованого життя наштовхуєшся на vita vitalis,
яка знаходиться вертикально щодо вісі емпіричного існування. Це задає
напрямок первинному сюрреалізмові — тобто вертикальному рухові, дієвому в усіх високих культурах; на Заході його невдало назвали «метафізикою». Мабуть, кращим терміном була б «метабіотика» або, щоб не покидати терену латини, «суправіталістика», хоча слід визнати, що обидва слова
через свою незграбність треба знищити на місці. Термін «метафізика» перебував на чолі всіх наших навчальних планів, доки його не відтіснив інший поняттєвий покруч — survival 20, вчення про який стало орієнтиром для
модерних людей.
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Інтерв’ю Петера Слотердайка
з головним редактором німецького
філософського часопису «Philosophie Magazin»
Вольфрамом Айленберґером 21
Пане Слотердайк, Ви вели свій щоденник упродовж чотирьох десятиріч. Тепер
Ви вирішили його оприлюднити. Чи було це заплановано?
Я ніколи не думав видавати мої нотатки цілком для нащадків. Для цього
треба бути, як Русо, переконаним, що власне життя є безцінною коштовністю. Моя позиція щодо автобіографічної проблематики полягає у тому,
що при підготовці до публікації треба вилучати з нотаток усе тривіальне,
дотичне до приватного життя.
Ви самі назвали ці нотатки «засобом транспортування дрібниць». Мабуть,
Ви висловились так, щоб уникнути докору у нарцисизмі?
Мабуть, що так. Але я взагалі не вважаю нарцисизм чимось таким, чого
треба соромитись. Це зосередження уваги на самому собі, він просто є способом функціювання модерної суб’єктивності. Ми приречені на співвіднесення себе із самим собою або ж наше виховання змусить на таке. Ми маємо тут
справу з еготехніками, які визначають наше життя вже упродовж 200 років.
Назвіть приклади таких еготехнік.
Вже понад сто років ми живемо в оточенні дзеркал, ведемо щоденники, пишемо автобіографії, листи. Все це є еготехнічними медіумами, які
стали надзвичайно важливими для модерного життя.
Чи можна вважати ведення щоденника у цьому розумінні різновидом філософського домашнього тренера, на якого можна «покладатися» кожного дня?
Людина, що живе і пише, є передусім рядкоробом (Zeilenmacher).
Писати рядки — це не те саме, що дихати, але якщо робити це постійно, то
писання також стане веґетативним та автоматичним, а перехід до цього,
власне кажучи, відбувається дуже добре, якщо скористатись ось цим домашнім тренажером для писання — книжкою для нотаток.
Одним із найзворушливіших, але також і найпросвітленіших аспектів цих
нотаток є те, що автор книги «Ти мусиш змінити своє життя» показує себе як
людину, що живе не так, як слід, яка постійно каже собі: «Ти повинен розпочати страйк проти себе», «Ти повинен відрізати повідки».
Так, усе слушно. Тут йдеться про мій дуже застарілий конфлікт, який я
почав усвідомлювати лише з роками або десятиріччями. Власне кажучи, я
сам є невдалою комуналкою, де мешкають представник богеми та атлет,
можна сказати і так: я людина, яка вважає, що посідає певне місце у зоні
досягнень, але полюбляє розслабитись на вакаціях. Здебільшого носій до21
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сягнень у мені виконує добровільно свої справи. Але трапляються дні, коли
більш явно заявляє про себе інший бік, ця вічно не заспокоєна богемна
складова.
Центральним поняттям Вашої філософії, особливо книги «Ти мусиш змінити своє життя», є «вертикальне напруження». Таке напруження із середини
людини продукує образ прийдешньої самості — самості вмільця, якої можна
досягти, виконуючи вправи. Це перегукується з диктатом Ніцше: «мусиш стати таким, яким ти є».
Людське існування завжди визначається через різновид антропологічного розрізнення. З одного боку, існують люди, яким уже вдалося стати
людьми у цьому більш високому сенсі, а з іншого — й такі, що порпаються
на рівні попередніх щаблів. Починаючи з першого тисячоліття до нашої
ери, антропологічне розрізнення заявляє про себе передусім як розрізнення
між святою та профанною людиною. Батьківщиною цього розрізнення є
Індія, але почасти воно дається взнаки також і в єврейській культурі; в античності ж — це індоєвропейська ідея мудреця. Вся історія є історією антропологічного розрізнення між людьми, які у своєму специфічному аспекті просунулись більш далеко, порівняно з іншими, не такими розвиненими.
Той, кого заторкує це розрізнення, викликає підозру в елітарності. Але,
якщо я правильно Вас зрозумів, Ви радше хочете наголосити, що в принципі
цей шлях до змін свого життя у такий спосіб залишається відкритим для кожної людини, якщо вона виконує вправи.
Це проблема, яка зберігається у людській спільноті упродовж двох із
половиною тисячоліть. Гаутама Будда досяг тут чогось — це помітили всі
люди навколо нього, але він нічого нікому не нав’язував. Він тільки повчав
інших і тим самим повідомляв про природний збіг буття та знання, перед
цим quasi не могли встояти всі ті, хто потрапляв у сферу його вчення. Я не
беру на себе сміливість стверджувати, чи відбувалось це так само у Христа
та Магомета. Для цього треба мати більше джерел.
Що особливе відрізняє Гаутаму Будду від інших постатей святих, якщо
дозволити собі таке порівняння?
Найбільш приваблює те, що Будда не просто встановлює імперативи
для поведінки, а завжди пов’язує кожний імператив із різновидом правил
для виконання вправ. Християнство також сформувало навколо себе культуру виконання вправ (Übungskultur), де антропологічна неймовірність уміння бути християнином набула надзвичайно сильного прояву. Адже тут вийшли на сцену майстри християнства, перед ними згас увесь вокабуляр грецьких атлетів, з якого залишилось тільки два грецькі слова: melete та askesis.
Перші ченці називали себе атлетами Христа. І упродовж цілого тисячоліття,
власне до Лютера, християнство було насамперед чернецькою релігією.
Інакше кажучи, вимога надлюдини є субстанцією антропології старожитніх
високих культур.
А як щодо Модерну?
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Модерн руйнує, а не будує проблематику надлюдини. Ми радше намагаємось зробити еґалітарне вирівнювання між тими, хто має найвищі
досягнення, і тими, хто не досяг нічого. Ми створили багатоманітність
життєвих форм, щоб знівелювати це розрізнення. Доба антропологічного
розрізнення для нас здебільшого завершена. Ми не визнаємо, що існує
субстанційне королівство. Ми не визнаємо, що існує субстанційна мудрість. Ми не визнаємо, що існує субстанційна святість. Ми не визнаємо
також, що існує субстанційний геній. Отже, всі чотири форми антропологічного розрізнення, які впродовж двох із половиною або трьох тисячоліть
були конститутивними, тепер більш-менш завершені. Через це Макс
Шелер назвав наш час добою вирівнювання — тим самим він мав на увазі
наближення до кінця старого напруження між духом і життям.
Ви говорили про Будду як про очевидне впливове явище. Але існують такі
постаті, як Сократ, які в наслідку залишили неґативне відчуття — ресентимент.
Маєте рацію. Щойно була визначена найвища позиція, той, хто вже
досяг її, перестає бути свідком цього розрізнення, а також не занадто бажає
бути його пропаґандистом. Здебільшого він є свідком того, що існують вертикальні напруження. Це висуває на передній план ресентимент, через це
ми маємо також ресентиментальну індустрію впродовж усього існування
високої культури. Отже, не можна виконувати професійні обов’язки філософа, не тренуючись щоденно у питті келиха отрути.
Ви також є об’єктом таких публічних ресентиментальних реакцій.
Публічна персона завжди мусить займатися тренінгом у розрізненні
між самою собою та своїм медіальним образом, цим аватаром, який циркулює ззовні. У моїх опублікованих нотатках із щоденника є кумедний пасаж,
де я описую себе як щось на кшталт ляльки вуду, яку добропорядні люди
нашпиґували голками і застосовують для того, щоб допомогти іншим добрим людям впоратися з їхніми почуттями переваги над іншими. Адже люди
полюбляють свої думки і передусім речі, яких вони зрікаються. Мої спостереження дають змогу стверджувати, що людина, якщо вона здійснила
колись щось на зразок вибіркового відхилення будь-якої особи, пристрасно прив’язується до такої ситуації, бо вона є частиною її власної особистості, ненависть є чинником формування особистості.
Яку роль відіграє філософія у зв’язку з удосконаленням самого себе — мабуть, вона була упродовж минулих двох тисячоліть первинною тренувальною технікою для людей, які побажали змінити своє життя у цьому вертикальному сенсі?
Це цілком так, щоправда, доти, доки існує філософія. Але не треба забувати, що разом зі смертю Плотіна філософія перестає бути головною
частиною західної культури. Починаючи з IV сторіччя і до раннього Ренесансу філософія прислуговувала теології і не мала свого власного існування, точніше, релігія взяла її на службу як групу раціональної підтримки.
Це означає, що великий масив вправ філософського modus vivendi, як це
вперше було помічено у Боеція, зникає на тисячу літ у безодні. Якщо
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Ренесанс можна вважати поверненням богів, то також є підстави говорити
про повернення філософії.
Сьогодні багато говорять про повернення філософії. Але гадка про це дуже
пов’язана з очікуванням, що філософія допоможе змінити життя людей.
Це можна вважати знаком того, що колективний бюджет розумності не
можна довго вводити в оману ідеологічними диктатами, які в останні 200
років значною мірою визначали образ філософії. З одного боку, існує страшенне ідеологічне спотворення філософії, яке було дієвим в останні 200
років. Водночас дається взнаки її жахлива академічна деформація. Обидві
вони є найлютішими ворогами первісного концепту філософського життя.
Академізм та ідеологізм сьогодні дивним чином лікуються через спонтанну
кон’юнктуру у пошуках орієнтацій свідомого життя. У таких пошуках неминуче звернення до філософії за її доброю старою адресою. Сподіваємось,
що вхідні двері не будуть намальованими на шпалерах.
А хто вийде з цих дверей?
Відповідь дійсно є дуже інформативною: звідти вийдуть люди, які, наприклад, по-новому визнають філософію як мистецтво жити. Першим, хто
вийшов із цих дверей, був Фуко. Це насправді великий мислитель. У модусі
всього його життя, мислення та інтелектуальної поведінки не можна не помітити філософську рису. Я від самого початку був переконаним, що філософію слід перемістити до прикметника, це означає, що йдеться не про те, щоб
зберегти дисципліну, субстанцію, факультет з такою назвою, а радше про
modus operandi життя, мислення, заняття наукою і політикою, де modus operandi
всіх цих речей стає філософським. Тільки у цьому сенсі мої записні книжки є
філософськими. Але не через те, що я багато говорю про філософію, а оскільки у цьому проявляється габітус життя, яке здійснює саморефлексію.
Ваша терапевтична пропозиція, здається, полягає у посиленні напруження. Звідси Ваші закиди: «Ви недостатньо напружені!». Або: «У вас хибне напруження!». І все це у наш час, коли всі й без того перенапружені.
З цим я хотів би посперечатись. Адже у мене інший опис причин цього
становища. За моїм первинним спостереженням, дуже мало людей насправді живе в автентичному вертикальному напруженні. Більшість не тягнеться вгору, а метушиться внизу. Це контропис, тобто моя вихідна позиція. Я добре розумію, що тих, кого поганяють, також можна описати як
напружених — звідси їхні мрії про розслаблення та відпочинок. Але ці люди
мають іншу проблему, а не ту, на яку я вказую.
Припустімо, що в когось прокинулось відчуття: я живу не тим життям,
яким хочу або повинен жити. Де я знайду це інше життя? Адже завжди існує
кілька пропозицій, а досвід показує, що люди у переважній більшості десь на
ранньому етапі зробили хибний вибір, і одразу ж у своєму перенапруженні побігли у хибному напрямку.
Добре підмічено. Раніше було радше так: закидали приманку у вигляді
унікальної особистості. Здебільшого з поля чотирьох вищостей — святих,
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королів, героїв та геніїв. Це четвірка людських приманок, які показують іншим людям, що можливе попереду та на висоті. Але якщо хтось хоче убезпечитись перед такою принадою, тоді виникає цілковито новий режим, у
своїй більшій частині ідентичний тому, що ми спостерігаємо сьогодні. Тут
вертикальне розрізнення репрезентується не через ці чотири позиції вищості, а через установлення ранґів, що є сучасним інструментом інтерпретації
вертикального розрізнення. Але за всім цим ранжируванням криється нігілістичне припущення, що все це лише зовнішні оцінювання; до того ж це
нічого не говорить про справжню цінність речей. Висловлюючись соціологічно, це означає, що місце зразка заступає відома людина.
Мабуть, сьогодні усі хочуть стати Швайнштайґерами 22 ?
Точно. Якщо не можеш стати Сократом, ставай Швайнштайґером. До
речі, Леонардо да Вінчі — я цитую його в одному місці моїх нотаток — чудово
висловився: «Хто не може стати тим, ким він хоче, той повинен воліти того,
чого він може». З другої половини цього речення стартує модерний динамізм
волі. Волій того, чого можеш. Тим самим ми вже тенденційно виходимо зі сфери прагнення до більш високого вміння. Заспокоює тільки те, що найдосконаліша людина-вмілець у всі часи дає вирішальні вказівки тим, хто нічого не
вміє, як визволитись із пастки нещасливої свідомості, яка в них неминуче пробуджується через безпосереднє порівняння з такою людиною. Леонардо, мабуть, відчував, що поруч із ним може зростати тільки нещаслива свідомість.
А хіба не існує іншого прочитання висловлювання Леонардо, наприклад,
що вертикальному напруженню має передувати самопізнання. Чи не буде сліпою самооптимізація без самопізнання?
Я також хотів би вказати на це. Я стверджую, що єдине, що може врятувати від запаморочливого виміру буття у вертикальному напруженні, є
те, що, визнаючи його, не треба вдаватись до саморуйнівних форм порівняння. Людство й дотепер не відкрило більш сильного засобу, ніж пряме
порівняння з більш успішними, щоб зробити когось нещасливим. Водночас
усе життя є єдиною виставою для демонстрації відмінності між людьми, які
роблять справи так, як вони можуть, та іншими, що роблять це краще.
Треба знати, що порівняння є моральною пекельною машиною, яка спустошує людське життя. Водночас воно є неминучим. Треба знати, як зупинити шкідливі порівняння, щоб пробігти марафон життя саме з тією швидкістю, яка для мене тепер є можливою і правильною.
У традиційному філософському розумінні саме дух заслуговує на тренування. Але у культурі сьогодення поліпшення самого себе означає насамперед
тілесне самовдосконалення.
Цілком так. Але тіло у цьому випадку є метафорою для позначення
всього, отже, воно виходить за межі суто фізичного. Спортивне тіло і духовне тіло не можна мислити окремо одне від одного. Мозок є надзвичайно
22

Відомий німецький футболіст, на разі капітан збірної Німеччини. — Прим. перекладача.
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активним марафонним органом, бо кожний, хто мислить, не може не сперечатися з висловлюваннями інших бігунів — і зовсім не обов’язково, щоб
вони були конкурентами. Ось найбільша моральна таємниця: отрута порівняння водночас перетворюється на лікувальну дію, але як таке відбувається? Отруту можна застосовувати як протиотруту, якщо зрозуміти: ти можеш почати бігти тільки з того місця, на якому зараз перебуваєш, і не
швидше, ніж дозволяє рівень твоєї тренувальної підготовки.
У спорті, наприклад, на наступній Олімпіаді, ми станемо, з одного боку, свідками натренованих тіл, а з іншого — також технічних і почасти маніпульованих тіл.
Це веде до пекла розрізнення між людьми, тобто до пекла рекордів, до
пекла найвищих результатів, які можливо показати лише в обхід — через
гібридизацію, бо на ваги покладено вже не людські можливості самовдосконалення. Але і в цій царині також треба дуже ретельно розглядати явища,
людину не можна мислити без її аксесуарів. Ніцше запитав би на цьому
місці: «Хто розповість нам історію трутизн, що викликають сп’яніння, або
історію наркотиків?». Хіба не вся висока культура була також і історією засобів сп’яніння, допінгу?
Це центральна проблема сучасного спорту.
Спортивна етика не безпідставно відокремилась від поля загальної
етики. З того часу вона стала майже поліцейською дисципліною.
Вона педагогічно виправдана у тому сенсі, щоб «бути прикладом».
Праформою антропотехніки є педагогіка. Педагоги намагаються зробити всевмільців (Alleskönner) з дітей, яких вважають поліморфними невмільцями (Nichtskönner). Головною ідеєю софістської педагогіки є те, що
людина все зможе, якщо забажає. Це мета класичної Paideia: життя спрямовується до повноти, життя само по собі є багатогранністю.
Аналогією цього прагнення до багатогранності у спорті, мабуть, є десятиборство?
Так, життя — це декатлон, загальне десятиборство. Великою інтуїцією
софістів було те, що вони серйозно вважали, що кожна людина має властивості десятиборця або багатоборця і через це має навчатися всебічно.
Дивовижним ідеалом софістських програм виховання було те, що вони хотіли зробити з людини істоту, здатну протистояти всім найбільшим загрозам людського існування аж до найграничніших меж, тобто амеханії —
amechania. З грецької це означає — безпорадності. Коли людина вже не має
mechane, тобто жодної хитрості, жодного трюку, жодного допоміжного засобу. Amechania — це стан, в якому людська істота попросту ніколи не повинна перебувати. Усе виховання — це подолання amechania.
Так у цьому розумінні Ви софіст?
Безперечно. Якщо софіст є прототипом вихователя і якщо сутність виховання полягає в тому, щоб запропонувати людині засоби допомоги, які
врятують її від занурення до безмовності й безпорадності, тоді душею і тілом
треба бути софістом.
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КИЇВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Про власне київський контекст Довженкової творчості, його «поетичного кінематографу» ми, рядові
шанувальники, треба зізнатися, згадуємо нечасто.
На заваді тому аж ніяк не скупість чи беззмістовність цього контексту — радше яскравість загальносвітових і принаймні всеукраїнських обріїв, у
яких вимальовується перед нами постать великого
майстра. Довженків сад — ну що тут іще додати?
Променіння сліпить очі...
Якщо примружитися, можна, звичайно, якісь
деталі й розгледіти. От, скажімо, ошатний двоповерховий будинок на розі бульвару Шевченка й
Терещенківської, відомий аматорам київської старовини як «дім Сан-Донато»: на початку 30-х років
минулого століття тут був розташований Київський державний інститут кінематографії, і Олександр Петрович читав у ньому лекції з теорії кінорежисури... [Безручко, 2008].
Утім, не буду вдаватися до переліку місць у
Києві, де побував майстер, людей, з якими він знався, — про це, либонь, можуть бути написані великі
томи. Власне філософський інтерес передусім, на
мій погляд, являє стосунок Довженка до Києва загалом — серця Вкраїни, яке на очах ставало соціалістичним. Тут, у Києві, минули роки творчого
змужніння митця, тут за німецької окупації помер
його батько. Сюди він згодом поривався душею і
тілом зі золоченої клітки вождя, що десятиліттями тримав його при собі, перекривав шляхи на
Вкраїну, — аж зрештою в Довженка народилася
розпачлива думка просити Сталіна, щоб по смерті
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бодай серце його «закопали… в рідну землю у Києві десь над Дніпром на
горі…» [Довженко, 1966: с. 222].
А проте є цілком очевидним, що коли не сам Київ радянської доби, то
принаймні радянська оптика його бачення, як і оптична система всієї радянської України, формувалася не без впливу славнозвісного режисера.
Причому цей вплив міг би і мав би бути ще незмірно більшим, — у всякому
разі, так уважав і того прагнув сам Олександр Довженко.
Спробуймо зрозуміти спосіб і характер цього впливу. Палка любов до
своєї землі і свого народу залишалася у Довженка, як і у багатьох інших
українських митців того часу, невтамованою, належним чином не втіленою
і саме через це — всепроникною і дражливою, позбавленою спокою і міри.
Зі свого боку, над нею нависала і безнастанно гнітила її, тягла з неї соки
така ж «безмірна» радянська патетика, саме і надана митцям для всілякого
закарбування й увічнення. Я б не сказав, що між тим і тим полюсами даного типу художньої свідомості, попри зростання напруги, не існувало нічого
спільного — сполучною ланкою між ними насамперед, як уявляється, поставав звеличувальний міф Народу-творця, титанічна енергія якого відгукувалася в Довженковім серці жагою піднесеної величі та краси. «Думай
неухильно тільки про велике» [там само: с. 318], — виводить для себе настанову художник незадовго до смерті; ця настанова, що зазирає вже у саму
вічність, безперечно, втілює один з провідних мотивів усього творчого
шляху видатного українського кіномайстра.
Приклад самого Довженка показує, наскільки дієвою, ба навіть надихальною, незважаючи на свою внутрішню надломленість, могла бути духовна формація, що поставала на описаній антагоністичній основі. Разом із
тим, з її надр незмінно віяло деякою фундаментальною нещирістю; недаремно Довженко так уперто намагався здолати її і в інших, і в самому собі.
Так вперто — і так, на жаль, безуспішно. Відома сентенція режисера про
«чисте золото правди», заради якого, мовляв, слід прибрати геть «всі п’ятаки
мідних правд» [Довженко, 1968a: с. 357], всупереч її вихідному заміру, сама
у контексті часу почала сприйматися як виправдання нещирості. На жаль.
Велична і патетична, гучноголоса, сповнена оптимістичної наснаги,
прихованої нещирості і відчуження з подвійним дном, українська радянська культура мала свої вершини і низи; вона втілювалася в Довженкові
стрічки, революційні поеми, пам’ятники вождям, творила власний ландшафт, розливалася широким потоком по селах і містах, стрімкою зворотною
хвилею накочувалася на Брест-Литовське шосе, те саме, яким їхав на кінофабрику, що згодом дістала його ім’я, Олександр Петрович Довженко...
В «Автобіографії» 1939 року, згадуючи оту дорогу, режисер писав: «… вона
відігравала і зараз відіграє в моєму повсякденному житті велику і погану
роль. Я не люблю її, протестую проти неї щодня ось уже десять років... Це
стало наче якимсь пунктом мого нервового захворювання. Протягом десяти років я щодня зриваю з цієї чудової, прямої, широкої вулиці всі п’ять
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недоладних рядів телеграфних, телефонних і трамвайних стовпів, які роблять цю вулицю схожою на хмільник, і ховаю кабель у землю. Я засипаю
рови і зрізую горби, я її нівелюю, знищую трамвай, що перебуває у стані
перманентного ремонту, і замінюю його автобусами і тролейбусами до самого Святошина, а вулицю заливаю асфальтом на бетонній основі. Вулиця
робиться широкою, прямою, як стріла, і хвилястою. Я знищую жалюгідні
халупи і замінюю їх невисокими гарними будинками. Я реконструюю Галицький базар — місце, що найбільше розчаровує в Києві, — перетворюючи його на озеро з красивою набережною. Моя уява доходить до впевненості, що тільки після цього всі режисери почнуть робити хороші картини»
[Довженко, 1968b: с. 103–104].
У своєму світосприйнятті Довженко, безперечно, був художником ваґнеріанського типу: енергія художнього творення для нього природним чином
долала межі мистецтва і випромінювалася на навколишню дійсність, маючи
на меті реальне переображення і неоковирної вулиці, і Києва, і всієї Вкраїни.
Під цим кутом зору варто перечитати, зокрема, Довженкові нотатки
щодо архітектурного опорядження Нової Каховки, у яких режисер яскраво
виявляє свій хист світовлаштувальника-візіонера (див., напр.: [Довженко,
1966b: с. 83– 5, 111–112, 114–116, 148–149 та ін.]. Що ж до його візії оновленого Києва, то ось вона, просто зі щоденника 1948 року — з пісні, кажуть,
слова не викинеш:
«Єсть городи-герої. Київ — город-мученик.
Київ — город-геній, хворий на менінгіт.
Красивий, незважаючи на многолітні намагання архітекторів і горекерівників занапастити його красу витворами убожества й нікчемства.
Написати докладно, як підлабузники з архітектурної управи і підсліпуваті дилетанти нівечили його, ставлячи по записках «великих товарищей»...
жалюгідні коробки на самих видатних точках, які вимагали абсолютно інших споруд.
Київ — геніальне місто, геніальне місце. Київ — старець, руйнований
вісімсот років історичної своєї драми.
Описати докладно красу його вечорів і ночей. Дніпро і гори. Вулиці.
Повітря. Весну, весняні вечори.
Написати, як я переробляв його двадцять років. Присвятити щоденній
оцій перебудові Києва досконально розроблену главу, ніби се не з книги
кінорежисера, а з дисертації архітектора міста й ландшафту. Принципи перебудови... Окремі вулиці, майдани. Висотні точки. Панорами. Ансамблі.
Окремі розробки: Хрещатик, бульвар Шевченка, Володимирська. Нова площа Софіївська, об’єднана з площею Калініна. Віадуки. Міст через Дніпро і
його архітектура — міст — історія в скульптурі.
Зразкові села біля Києва — Вишгород, Межигір’я, Ходорів.
Євбаз — площа з озером. Пам’ятники.
Пам’ятник народу. Пам’ятник Герою. Пам’ятник жінці над Дніпром.
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Бібліотека. Міськрада. Відсутність ієрархічних атрибутів. Матеріал.
Колір. Ознака національного в стильових виразах.
Нова роль золота і бані.
Написати проекти пам’ятників на майданах. Сади — фруктові на майданах і вулицях принципіально.
Виноград на пісках під Києвом на основі штучної системи водопостачання.
Місто Київ — сад. Київ — поет. Київ — епос. Київ — історія. Київ —
мистецтво. Київ — поема. Київ — наймодерніше місто комуністичного суспільства.
Трактовка пам’ятника Леніну: розмір, матеріал, точка, виконання»
[Довженко, 1966a: с. 271–272].
Отакий собі соціалістичний Київ золотої найвищої проби, хіба що без
метро...
Чи ж вина майстра, що його бачення майбутнього зростало на отій
хисткій, отій болісній, вибухонебезпечній основі?
А біль дедалі зростав. Зростало, як казав Довженко, тиснення — кров’яний тиск. Зростала напруга життя. І мірою цього зростання чимдалі
більш людяним і стражденним ставав Довженків погляд на світ. Все частіше відвідують митця думки про страждання, смуток, жаль як справжні нервові вузли людського буття і, зокрема, його власної вдачі. «Сорадуйся і сострадай. Тільки через жалість, страждання людина зостається людиною, а
не каменем з викарбуваними на ньому письменами законів людських», —
занотовує Довженко у липні 1952 року [Довженко, 1966a: с. 285; пор.:
Довженко, 1968: с. 442]. І ще, тоді ж: «Основна моя пристрасть — етична»
[Довженко, 1966a: с. 285; пор.: с. 305].
Взагалі щоденникові записи Довженка хочеться цитувати і цитувати.
Сьогодні гріх не згадати принаймні ще одну його думку, яку можна розглядати як неминучий висновок з усього його принципово позитивного, налаштованого на «хороше в людях» [Довженко, 1966a: с. 175] життєсприйняття. Це думка про безглуздість і аморалізм війни; знаменно, що саме в
1945–46 роках митець раз у раз повертається до неї.
«...Війна — дурна, — наполягає Довженко. — Жорстокість і дурість, одягшися в атавістичні одіяння, оволодівають масами злочинців, затикають на
час своїх злочинств рот мистецтвам, себто тому, чим людина одрізняється
од тварини. Освячують сей кретиничний акт невмирущим твердженням:
коли стріляють гармати, музи мовчать.
І сам ідіотизм убивства і найганебнішого масового гвалту возводиться
в ранг — мистецтво війни! Воєнне мистецтво!
Воно таке ж мистецтво, як шизофренія» [Довженко, 1966a: с. 252 —
253; пор.: с. 219, 235].
А біль... «Товаришу мій Сталін, коли б Ви були навіть богом, я й тоді не
повірив би Вам, що я націоналіст... Коли немає ненависті принципової, і
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зневаги нема, і недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його
долі, ні до його щастя, ні гідності чи добробуту, — невже любов до свого
народу є націоналізм? Чи націоналізм в непотуранні глупоті людей чиновних, холодних діляг, чи в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче? Нащо обернули Ви моє життя на муку? Для чого одняли в
мене радість? Розтоптали чоботом моє ім’я?
Проте я прощаю Вас. Бо я є частина народу. Я все-таки більше за Вас»
[Довженко, 1966a: с. 212 — 213].
Боліло серце, боліло, та й вибухнуло. 25 листопада 1956 року Олександр
Довженко помер на дачі у Передєлкіно від інфаркту.
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Vitalii Terletsky, Mykhailo Minakov, Oleh Khoma, Vakhtang Kebuladze
Is the history of philosophy possible on the principles of transcendentalism? In memory of
Röd: Round-table sitting of Kantian society
Kantian society in Ukraine has held the philosophical seminar in memory of Wolfgang Röd
(1926–2014) on September 22, 2014. W. Röd was a member of Kantian society in Ukraine
from 1999 and took part more than once in the Society discussions. Wolfgang Röd was an
outstanding Austrian philosopher and philosophy historian. First scientific works by W. Röd
were written in the framework of German traditions of the history of philosophy. He has
formulated his methodological position as critical history of philosophy. Röd was one of
contemporary philosophers who studied in detail the problem of the theory and metatheory of experience which he understood in terms of transcendental philosophy. The last
of the fourteen-volume History of Philosophy by Röd (published in 2014 in co-authorship
with P. Basile) was dedicated to pragmatism and tradition of analytical philosophy.

Vakhtang Kebuladze
Beauty benefit and intellect autonomy
The paper deals with Kant’s distinguishing between free and dependent beauty. On the
basis of this distinguishing one can reveal the esthetic dimension of ethical. The author
points to connection between the ability to experience of free beauty, freedom of will and
intellect autonomy that is the esthetical, practical and theoretical aspects of human existence. In so doing the author notes the threats carried by the pure autonomous intellect.
They are especially brightly distinguished in the Enlightenment project which contains the
elements of totalitarianism that is indicated by Adorno and Horkheimer. The appeal to
general intellect may turn into something that Popper calls “philosophy of oracles”, which
try to interpret and then to transform the world, following general ideas of intellect. The
Ortega y Gasset idea that each thing has its unimaginable ideal can serve as alternative.
Keywords: autonomy of intellect, choice, free beauty, act, good, dependent beauty, ideal,
truth, art, intellect, freedom
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Victor Kozlovskyi
Is anthropology possible as a transcendental doctrine: Kant’s views
The article touches upon complex and highly polemical issues of Kant’s anthropology. In
our opinion, the position of the German philosopher can be clearly identified in different
variants of anthropological discourse; it is not only pragmatic anthropology that philosopher taught his students but also other variants of human research - physical anthropology,
moral anthropology. The latter, as it is known, is possible because a person has not only
empirical but also intelligible nature. In addition, in one of his remarks Kant also wrote
about so-called transcendental anthropology, though he is not unwrapped this idea in some
more or less valid theoretical structure. In his article, relying on the modern interpretation
of Kant’s vision of anthropology as a transcendental science about a person, we are trying
to identify the conceptual possibility of this idea, figure out whether it is the basic principle
of critical philosophy.
Keywords: human anthropology, pragmatic anthropology, moral anthropology, psychology,
transcendental unity of apperception, transcendental psychology, radical evil, experience,
empirical and intelligible nature, philosophical anthropology

Yurii Fedorchenko
The proof-structure of the transcendental deduction of categories
The article is devoted to research of the proof-structure of Kant’s transcendental deduction. Three steps in the proof-structure of the transcendental deduction of categories are
substantiated in the article: (1) explanation of the possibility to think of an object as such,
(2) explanation of the possibility to cognize the empiric object, (3) explanation of the possibility of the empiric object as the possibility of object experience.
Keywords: category, transcendental deduction, proof-structure, object, experience, cognition, thinking

Viacheslav Tsyba
Kant’s notion of the rule and language problems
The article deals with the coordination of thinking and language, logic and grammar within
transcendental idealism. The author argues that Kant’s treatment of grammar as a general
form of thinking extends the boundaries of his objectivity tenet. In the project of the
Critiques linguistic aspects of the synthetic acts are based on the ground of judgment rules.
It presupposes that grammar is a component of synthesis of empirical notions. Grammatical
rules contain preconditions of the objective significance which is a connection between a
category and its corresponding word. The self-consciousness thesis which unifies all the
rules for synthetic acts thereby explicates a process of following the rule through its grammar usage. However, the lack of criteria for distinguishing rigorous and unrigorous rules
both in Kant’s and in the philosophy of grammar would imply a revision of their theories
of meaning.
Keywords: language, thought, rule, grammar, synthesis, a priori, sign, proposition, concept, transcendental idealism
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Anatolii Loy
On urgency of the concept of “backward nation”
The idea of “backward nation” was introduced by H. Plessner and represented in the title
of his well known book. It was use for characteristic of pathology of political process, inherent in pre-war Germany in difference to its neighbors. A characteristic feature of “the
history of German spirit” was the absence of the steady tradition of national statehood on
the basis of political humanism, which is inherent in the legal principles of the institutional life of the society. Simultaneously, the stable orientation the national-state organization of the social life had been formed in the West-European countries in the 16–17th
centuries, small German principalities dreamt of uniting into the renewed variant of the
Holy Empire of the German nation. The illusions which concerned uniting the ideas of
empire and national state continued existing in Germany of the time of Bismarck and were
strengthened after the defeat in the World War I, when the accent was made on the national empire, its great-power attempt. Mystification of greatness of the nation, its language, rites and culture is inscribed in such orientation. The tragic consequences of realization of such orientation are generally known. Russia, its social consciousness, in its own
way, also suffers from the longing for being simultaneously the national state and empire.
The disposition towards the great-statehood, inherited from Mongols, dominates in
Russian mentality. The absence of traditions of institutional self-organization of the society on the legal principles determines the anti-western frame of mind, then hampers the
potentialities of political modernization of society, makes it one more variant of the backward nation.
Keywords: backward nation, political humanism, national state, great-statehood, empire,
nation
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