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ДО ЧИТАЧІВ

Одне з чільних завдань філософського розуму полягає в усвідомленні характеру сучас-
ності. Підсумком цієї роботи є те, що зазвичай називають «діагнозом нашого часу». 
Слід визнати, що як подібні діагнози, так і побудовані на підставі їх передбачення бодай 
найближчого майбутнього належать до числа найбільш непевних вправ філософського 
дискурсу. Попри те, що плин життя зазвичай видається ледь не рутинним, завтрашній 
день часто приносить неочікувані події.

Один з головних шляхів розуміння як наявного, так і перспективи майбутнього пролягає 
через осмислення минулого. Саме таку плідну можливість створив своєю книжкою 
«Червоне століття» академік Попович. Звісно, минуле століття не обділене увагою. 
Створені десятки блискучих творів істориків, філософів, соціологів, економістів про 
велетенську драму століття, що минуло. Але й серед них «Червоне століття» посідає 
гідне місце, а для українського гуманітарія воно особливо значуще. Значуще тим, що у 
калейдоскопі подій обирає ракурс, який викликає найбільший резонанс з долею нашою 
країни. Це не просто історія ХХ століття, а історія в її дотичності до українських по-
дій. Та й взагалі не про історію як таку йдеться Мирославові Поповичу, а про долю люд-
ства і людської особистості у екстраординарних ситуаціях століття тоталітаризму 
і світових воєн, виходу в космос і атомної енергії, науково-технічної революції та еко-
логічної кризи. Мало сказати, що цей твір належить до нечисленних сьогодні витворів 
філософії історії — практично зниклого на вітчизняних теренах жанру. Не меншу вагу 
має вироблений автором метод розгляду та аналізу, в якому органічно поєднується осо-
бистісне, екзистенційне переживання подій із масштабними історичними картинами. 
Це дійсно книга не про події, персони чи процеси, а книга про сенс. 

Необхідно було сказати про ці неординарні якості книги Поповича, щоб стало зрозу-
мілим, чому саме, відштовхуючись від її сюжетів, було вирішено провести розмову — 
зреш тою, радше розвідку, зондаж — щодо сенсу нинішнього, ХХІ століття. І вже в на-
шій готовності цей сенс шукати міститься теоретична позиція і виклик поширеній 
сьогодні відмові від будь-яких загальних міркувань, пов’язаних з долею людства (транс-
гуманізм та футурологічні вправи не беремо до уваги). 

Сподіваємося, здійснена спроба стане поштовхом для більш ґрунтовного розроблення 
по ставлених питань.

Тематичний блок наступного, п’ятого числа «Філософської думки» буде присвячено об-
говоренню сучасної епістемологічної термінології. Останнім часом ми є свідками деба-
тів щодо перекладу певних термінів українською. Зокрема це стосується текстів, при-
свячених епістемологічній проблематиці з різних філософських традицій, де ті самі 
ключові терміни можуть набувати різних значень, і це іноді несподівано прояснює для 
нас сенси, здавалося б, узвичаєних слів наукової, ба й повсякденної мови. 
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Мертвий хапає живого, каже французьке прислів’я. Спадщина ХХ століття 

нависає на столітті ХХІ. І це спадщина кровотечна. Світ і досі не позбувся 

наслідків новітнього аґресивного язичництва, парадоксально поєднаного зі 

здобутками не обмеженого мораллю емансипованого розуму. Ін дуст ріа лізація 

брехні, що нею були позначені тоталітарні експерименти у СРСР, Третьому 

райху, Китаї та Камбоджі, набула небачених донині масштабів. Сьогодні вкрай 

актуалізувалася загроза ядерної війни, здавалося б, назавжди нейтралізована 

раціональністю ґлобалізованого світу. Всі хтонічні сили минулого раптово ви-

йшли на поверхню суспільного життя. Це з усією очевидністю засвідчує новіт-

ній російський імперіалізм, що увібрав у себе міфологію «прий дешнього ха ма», 

традиції нігілізму та аномії, політичну культуру московського ханства, під-

жив люваного пропаґандистською машиною Кремля. 

Ось чому провідні наукові сюжети широко відомої праці Мирослава По по-

вича, книги «Червоне століття», нині набули гострої актуальності. Адже ця 

книга є свого роду енциклопедією фобій, хиб, збочень і латентних загроз, що 

по ходять від тих соціальних, політичних і культурних узвичаєнь віку ХХ, які 

призвели до найбільших жертв в історії людства. Саме тому ця праця породила 

ідею круглого столу, у рамках якого можна було б занурити найактуальніші 

наративи «Червоного століття» у сучасний смисловий контекст. Ясна річ, що 

таке завдання можна було виконати лише завдяки міждисциплінарній методо-

логічній оптиці. Отож до участі було запрошено відомих філософів, філологів, 

істориків, щоби спільними зусиллями шукати зцілення від фобій, хиб і збочень 

століття, що минуло, — принаймні визначитися із «діагнозом нашого часу». 

Рефлексії щодо цього діагнозу було побудовано на підставі виділення п’яти 

провідних сюжетів книги «Червоне століття» та екстраполяції їх на ситуа-

цію сьогодення. Кожний сюжет (питання) позначений символічним кольором, 

який задає оптику інтерпретації поточного — ХХІ — століття. 

Райдуга — багатоманіття (вся палітра) кольорів, яка має парадоксальний 

еквівалент у вигляді «Чорного квадрата» Малевича, який направду написаний 

не чорною фарбою, а утворений безліччю різнокольорових мазків.

Червоно-коричневий є символом екстремістських режимів (тоталітарних 

утопій), що спонукає замислитися над можливістю тоталітаризмів у сучас-

ному світі. 

Біле і чорне становлять очевидну контроверзу позитивного і неґативного, 

але водночас ця символіка відсилає до всеохопного (імперського) порядку та 

анархії.

Триколор, який став прапором Великої французької революції, позначає пи-

тання про історичну перспективу національної держави (визначального полі-

тичного надбання модерну).

Синьо-жовтий наразі очевидним чином символізує самовизначення сучас-

ної України в перспективі ХХІ століття.
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Райдуга чорного квадрата 

ДО ВИТОКІВ «ЧЕРВОНОГО СТОЛІТТЯ»:
погляд крізь оптику сьогодення

Мирослав 
Попович

© М. ПОПОВИЧ,

 2015

Перш за все хотів би зазначити — те, що я хотів 

ска зати, я вже сказав у книжці. Але, по-перше, 

книжка вже неадекватно висловлює те, що я сьо-

годні думаю. І можу похвалитися, що російський 

переклад цієї книжки виходить цього року в Хар-

ків ському видавництві «Фоліо», і я мав повну мож-

ливість зробити в російському варіанті такі встав-

ки, доповнення, які хотів, але наразі я б ліпше 

просто написав нову. Це було б простіше, ніж якось 

модернізовувати стару. 

Тому я не наполягатиму на букві того, що там 

сказано, але хотів би доповнити сказане загальни-

ми міркуваннями, якими я керувався, коли писав 

цю книжку. Ці міркування стосуються того, що не 

увійшло до бібліографії, до загальних джерел кни-

ги. Я би відніс до них, по-перше, працю Жоржа 

Дюмезиля про осетинський епос і, власне кажучи, 

про скіфську модель світу. По-друге, я б сюди від-

ніс Фрома, такий собі психоаналітичний підхід до 

соціальних явищ, виражений у багатьох його книж-

ках. Що стосується більш близького до нашого часу 

і до наших турбот, то я б назвав, по-перше, Мірчу 

Еліаде і Карла Мангайма, який, на мій погляд, дав 

класичний аналіз поняття консерватизму на німець-

кому матеріалі, що його я повністю використав, 

може, щось йому і приписавши. Ще назвав би анг-

лійського етнолога Джона Тернера, який про ана-

лізував поняття екстреми. Власне кажучи, він дає 

нам можливість зробити певну класифікацію, яка 

може бути використана при аналізі сучасності.
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Як бачите, це все такі дуже абстрактні питання, дуже віддалені від того, 

що можна назвати проблематикою XX сторіччя, але все ж я сподіваюсь, що 

загальний орієнтир я обрав правильний. При всіх змінах тексту і контексту 

я хотів би зберегти цю головну спрямованість.

Перш за все це триєдина концепція індоєвропейської культури, яку 

розвинено згаданим Дюмезилем. Ця концепція виходить із того, що для ін-

доєвропейських мов, а також для індоєвропейського мислення, я б сказав 

категорійного мислення, маємо таку систему. Є три головні засади, на яких 

будовано ідеологію, політику та практики різного роду індоєвропейського 

кола культур. Ці речі чудово ілюструються на підставі міфології. Цілком 

природно, що я зараз за браком часу не згадуватиму міфологічних персона-

жів і власне міфологічний матеріал, який дуже красиво уписався б сюди. 

Ідеться про три основні підвалини — три функції, які мають своє міфо-

логічне втілення і, понад те, можуть бути розписані по всіх культурних яви-

щах. Перша з них — це військова, або силова функція. Друга — це функція 

духовності, функція ідеологічна, а третя — це, власне кажучи, те, що дає 

життя. Вони мають своїх яскравих представників у міфології і, крім того, 

вони дають нам можливість класифікації. Ці класифікації дуже розплив-

часті. Але ми скрізь знайдемо щось спільне. Скажімо, у військовій функції 

маємо Перуна, який проходить і через індійську міфологію під зовсім не-

сподіваними назвами. І слов’янський Перун, і Перкунас у литовській мі-

фології тощо. Маємо функцію, для якої не можна назвати носія, бо жерці 

не завжди були її носіями. Ми маємо такі свідчення на початку другого ти-

сячоліття, маємо свідчення з германської філології, де йдеться про те, що 

раніше жрецькими фірдонними функціями займалися жінки. Хто знає, 

які ще можна приписати їм функції. Для нас це функції, які втілені у Велесі. 

І всі звідси асоційовані духовні сили. І, нарешті, функціювання як таке 

можливе тоді, коли є рід, коли народжуються і вмирають, коли життєві 

сили мають своїх богів у певній ситуації. Хоч як це дивно, можна знайти 

відповідники цих трьох сил у різних культурах, у тому числі культурах не 

обо в’яз ково індоєвропейського типу. В цьому плані можна критикувати 

картографію духовного  світу. Але зручніше не критикувати, а подивитися, 

що з неї можна взяти. 

Таким чином, слід констатувати, що в рамках такого абстрактного під-

ходу можна знайти праве і ліве загалом. І нам потрібна така класифікаційна 

сітка, яка б дала змогу «порозставляти» різні сили, назвавши одні «прави-

ми», а інші «лівими». Отже, про «правих» і «лівих». Структура, про яку я 

говорив, це такий інваріант, який проходить крізь усю культурну історію 

людства, і тому можна наводити так багато цікавих деталей. Але в кожній із 

цих культур, в яких по-своєму скомбіновано всі головні напрямки, в кожній 

із них можна знайти якісь тенденції, які ми будемо умовно називати «пра-

вою» і «лівою». Хотів би одразу заперечити проти розуміння «лівого» як 

більш революційного чи більш радикального. Все залежить від того, яка це 
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сила. «Лівий» та «правий» — це характеристики методів боротьби. Тобто 

якою є частка лібералізму і якою є частка консерватизму. 

Звичайно, можна просто сказати, що є ліберальна концепція, завжди 

певною мірою схильна до м’яких форм реакції на світ, і є консерватизм, який 

ми чомусь обов’язково асоціюємо з англійськими консерваторами. Хоча 

більше сюди пасує приклад німецького консерватизму. Оскільки, це я цитую 

вже Мангайма, в Англії не так яскраво була виражена консервативність як 

така. Наприклад, Тетчер і Рейґана ми всі розглядаємо як консерваторів. До 

речі, в Америці можна побачити, хто це є за своєю політичною приналеж-

ністю — демократ чи консерватор, на перших же кроках, з першого погляду. 

Вони і вдягаються інакше, та для нас все це закритий словник. Сьогодні 

консерватор не так виглядає, як виглядав, скажімо, 100 років тому. 

Проте консервативна концепція не поширюється на економіку. З точки 

зору економічних платформ, всі названі і не названі мною діячі є ліберала-

ми. Рейґаноміка — це лібералізм, причому лібералізм такий, як його було 

сформульовано противниками президента Рузвельта в 1930-х роках. Був 

свого часу міністр фінансів Мейлон, який сформулював цю позицію, яку 

ми сьогодні називаємо ліберальною. Це — ліберальна позиція в економіці. 

Але річ у тому, що цей лібералізм не відповідає в повному розумінні 

слова поняттю «лібералізм»; у критичній ситуації дуже часто так звані лібе-

ральні моделі (згадаймо Альфреда Монда, мондистстькі моделі, моделі пре-

зидента Ґувера чи подібного роду моделі діячів ХХ століття) не є в розхожо-

му сенсі ані ліберальними, ані консервативними. 

Тому я звернув би увагу на таку річ. У літературі, яка працює з поняттями 

«консервативний — ліберальний», маємо фактично справу з іншими критерія-

ми. Недавно у Франції тривала журнальна полеміка про те, що таке сучасні 

«ліві». Річ у тому, що сучасні французькі чи англійські ліві нічого спільного не 

мають із Петром Миколайовичем Симоненком. І не мають нічого спільного 

взагалі із тією літературою і з тими трендами, які ми називаємо «лівими» чи на-

віть «лівацькими». Йдеться про те, що ті уявлення, які ми сьогодні асоціюємо із 

лівими фланґами політичного життя, ці уявлення базуються на поняттях лівиз-

ни, які були в ходу в 1950-ті та 1960-ті роки. І наше завдання — знайти, що 

справді спільного є у тих, хто називає себе лівими сьогодні, насамперед за кор-

доном, адже про наших так званих лівих, комуністів годі й говорити (це не ліві 

сьогодні; це зовсім інше — рудименти, які просто не вкладаються в ці рамки). 

Я пропоную розглядати опозицію «правого і лівого» виходячи з Ман-

гай мового розуміння консерватизму. Для Мангайма консерватором є той 

політичний діяч, та політична течія є консервативною, яка пропонує ре-

формувати су спільство в певному напрямку. Дійсно, реформувати суспіль-

ство можна і ліберальним і консервативним чином. Але, в будь-якому разі, 

не можна стояти на місці. Сучасний Захід не стоїть на місці, він запускає 

мотор в економіці, запроваджуючи, скажімо, ліберальні реформи. Чому ми 

вважаємо, що ці реформи консервативні? 
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Тут Мангайм наполягає ось на чому. Якщо політична сила орієнтована 

на часткові зміни при збереженні структури як такої, тоді цю силу можна 

вважати консервативною. Якщо ж вона виходить із загальних принципів, 

якщо зміняються принципи побудови даної структури, то це є те, що  можна 

назвати «лівим». Отже, може бути «лівий», дуже радикально настроєний 

щодо сучасного суспільства, прихильник дуже великої кількості змін, але ці 

зміни врешті є заплатами, доповненнями при збереженні певної структури. 

Щоб не займати багато часу у вас, я буду переходити, так би мовити, вже до 

сьогоднішнього дня. 

Отже, «лівий» — це не той, хто радикально змінює світ. «Лівий» — це 

той, хто виходить із певних принципів, наполягає на тому, що є певні цін-

ності чи ідеали, які підлягають змінам, але так, аби дещо головне не зміню-

валося. Це, власне кажучи, ми й називаємо «лівим курсом». Передвоєнний 

час, якому головно і присвячена ця книжка, передвоєнний час мусив якось 

зламати наявні опозиції й суперечності чи примирити їх, що вилилося по-

тім у геополітичний пасьянс, хто з ким і проти кого… 

Ґлобальний світ у ХХІ столітті, загалом ХХІ століття я не чіпатиму. Я хочу 

завершити ХХ-м. Тоді консерватизм європейський був представлений у 

Німеччині військовими колами і колами промислових сил. Цей консерва-

тизм ставився до екстреми — до гітлерівської екстреми — з великою підозрі-

лістю і відмовився від такого альянсу в середині 30-х років, що точно можна 

датувати 1936 роком. У 36-му склалася така система, коли хазяї життя, прус-

ські магнати уже не мали змоги радикально впливати на політику. Політика 

була суто в руках у гітлерівської партії. Ще у 1938 році була можливість для  

німецького політичного світу уникнути подальшого перебігу подій. Треба 

було розібратися, що можна взяти зі світової демократичної спільноти і як 

можна поводитися з диктатурою Сталіна. Для Європи Сталін був меншим 

злом, ніж Троцький. Надзвичайно цікава бесіда французького посла в Ні-

меччині перед його від’їздом на батьківщину, коли почалася війна. Він був 

прийнятий Рибентропом і сказав Рибентропові, що ви, мовляв, робите ве-

лику помилку; ви починаєте війну, якої вам виграти не вдасться, і в резуль-

таті ані ми (європейська демократія) не будемо у виграші, ані ви. І Ста лін не 

буде в виграші. Переможе Троцький. (Троцький для нього був страшнішим 

за Сталіна, бо то була світова революція.) Сталін після 29 року закрився у 

своїй фортеці, й там, за мурами вже могло відбуватися все що зав годно. Що 

робити з революційною Росією, європейський Захід не знав. Щодо неї не 

можна було знайти якісь алгоритми, й ніхто не розумів, на яких засадах 

можна мати справу із більшовиками. 

Європейський світ не знав, що таке граничний радикалізм. Це явище було 

зрештою досліджено на африканських матеріалах Чарльзом Тейлором, і арти-

кульовано як «антиструктура». В кожному суспільстві є якийсь горлань, якийсь 

«лівак» (не знаю, як іще це можна позначити, тож сприймайте ці слова радше 

як художню метафору, а не як соціологічну чи економічну реальність). 



10 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 4

Мирослав ПОПОВИЧ

Дуже цікавий аналіз цього явища на матеріалах японської культури. В 

японській культурі завжди в селі є те, що у нас називали «городской сума-

сшедший». Це не у прямому розумінні божевільний, це явище, грецькою 

назване «„διώτης». «Ідіотес» — це той, хто живе не так як усі, за якимись ви-

ключними нормами, як такий, що ставить себе у повну протилежність своєму 

оточенню. І один такий «ідіот» має бути в кожній японській спільноті. І з нього 

всі «взятки гладки». Це дуже гарно ілюструє й інститут юродства. До речі, 

юродиві з’явилися у Візантії за християнських часів і не прижилися у Київ-

ській Русі (з літописних матеріалів нам відомий тільки один юродивий). 

Натомість культ юродства дуже поширився в російському світі. Це не нови-

на, не я це відкрив. Але вивчити цей феномен, — чому він був такий поши-

рений в Росії й чому не прижився на півдні, — цього ніхто, наскільки я знаю, 

не зробив. Тож у цьому розумінні дуже цікаві матеріали Тейлора. 

Я би сказав так, що на початку консервативний світ, — я маю на увазі  

консервативний бомонд, консерваторів-комільфо, людей із суспільства, — 

ці люди готові були зробити будь-які ходи на тій шаховій дошці, але не 

сприймали гітлерівську публіку як належну до політичного світу. Коли я був 

малий, у нас тривала окупація. Я був на окупованій території. І в сусідів на 

квартирі стояли німецькі офіцери. Я сам цього не бачив. Але там дівчинка 

була, Сашенька, у цих сусідів, яка уважно дивилася на все те. І от вона мені 

розповідала, що кожного вечора вони пили спочатку ром, а потім і само-

гонку. Коли вони випивали, то починали із себе корчити нацистів. Гавкали, 

піднімали руку на «Хайль Гітлер», робилися ідіотами, реготали страшенно. 

Вони всі належали до середнього класу. Один з них, я знаю, був із сім’ї ма-

ленького фабриканта, другий — з офіцерської сім’ї, але все це була культур-

на Німеччина. Вони були в союзі із гітлерівцями, але ніколи не ототожню-

вали себе з ними. 

Наведу ще один цікавий момент. У Німеччині, в нацистській Німеччині, 

більш стійкими прихильниками нацизму були не багаті люди чи навіть 

люди середнього статку; насамперед до нацистів приставали ті, хто просто 

не мав ніяких переконань. Їм просто давали цю жуйку, мовляв, вони най-

вищої раси і т. д., і т. ін. Вони не мали більшості на виборах, які привели до 

влади Гітлера. Вони мали в цей період приблизно 30 відсотків. Менш як 

третину. Але історія показала, що, по-перше, завжди знайдеться антиструк-

турний елемент у кожному суспільстві, який буде гавкати, волати «Хайль!»; 

це те, що ми називаємо «тітушками». А другий момент полягає в тому, що 

ці антиструктурні елементи можуть легко взяти владу. Вони примітивні, 

вони брутальні й дуже легко асимілюють ті підводні течії, які на той час іс-

нують; вони легко беруть владу і дуже неохоче її віддають. 

Це, власне кажучи, ситуація, в якій ми зараз живемо. Ми боїмося при-

ходу антиструктурних елементів, симптомом яких завжди є ставлення до 

правлячих кіл. Не до верховного вождя, людина з харизмою може бути по-

рядною, в усякому разі, вона може бути кумиром для широких народних мас. 
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У зв’язку з цим важливо переглянути концепцію народовладдя. На ро до-

владдя не є владою народу. Точніше, це може бути влада більшості, але ті, 

хто має більшість, зовсім не обов’язково будуть представляти народ; це не 

завжди буде «глас народу». Романтизм ХІХ століття йшов під гаслом «Глас 

народу — глас Божий». Це XVIII століття, ще до французької революції. 

Влада народу ніколи не може бути дійсно тим, що ми схильні звати гласом 

Божим, а в принципі це те, що ми називаємо національним інтересом. Я по-

вторюю — це саме те слово, яке не хотілось би вживати, бо не зовсім зро-

зуміло, як виокремити ту субстанцію, яку ми з вами називаємо «суспільний 

інтерес». 

І насамкінець хотів би сказати, що у нас сьогодні повністю розгромле-

ний «лівий» фланґ. І мало шансів на те, щоб наш «лівий» фланг (який скрізь 

у світі має якесь парламентське обличчя), наші спадкоємці «лівого» флангу 

1920–1930-х років могли надихнути якісь сучасні «ліві» сили. «Ліві» в тому 

розумінні, про яке я раніше казав, тобто групи людей, які керовані певною 

високою ідеологією, які виходять з принципів, власне донкіхотська тенденція 

в європейській культурі. Ось це є власне «лівий» фланґ. 

З іншого боку, найвпливовішою силою, яка протистояла і протистоїть 

зараз радикалізму в різних його формах, є та консервативна, у мангаймів-

ському розумінні, сила, яку ми називаємо націонал-демократією. (Або не 

називаємо, щоб бодай не образити.) Націонал-демократи в Польщі у 1920-х 

роках — це були ті сили, які навіть збройні випади робили проти лівих (ска-

жімо, Наратович у Польщі, у Варшаві). Таким чином, націонал-демократія, 

якщо ми згадаємо те, з чого я починав, — це третя фундаментальна сила. 

Ці три фундаментальні сили сьогодні виступають як три фундамен-

тальні цінності — свобода, рівність, братерство (liberté, égalité, fraternité). 

Якщо це перекласти у більш сучасних поняттях, то це є свобода, справедли-

вість і солідарність. Вони заступають місце тієї тріади засадових функцій, за 

Демюзилем, яку я назвав раніше. 

Отже, націонал-демократія може бути ліберальною, може бути кон-

сервативною, залежно від того, в якому стані вона перебуває сама. Для неї 

характерним є те, що вона у принципі демократична, але прихильник лібе-

ральної демократії може втратити демократизм, оскільки ставить перед со-

бою інші цілі. Я не кажу які, бо це не є першочергові риси. 

Сказати, що я з’ясував стосунки із своїм читачем, я не можу. Мені важко 

було знайти тут потрібні слова, бо я ніколи не намагався викласти на 16 сто-

рінках сенс того, що я написав на 40 друкованих аркушах.

Мирослав Попович — академік, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди На ціо-

нальної академії наук України, головний редактор часопису «Філософська думка». 
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СУЧАСНИЙ 
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПАСЬЯНС

© С. ПРОЛЕЄВ, 2015

Питання на нашій панелі, нагадую, поставлено на-

ступним чином: «Хто з ким і проти кого у ґлобаль-

ному світі ХХІ століття?» Ідеться про своєрідний 

геополітичний пасьянс сьогодення. Тема майже не-

осяжна, а реґламент доповіді вкрай об межений. 

Тому висловлюся в режимі тез, без належного роз-

гортання і арґументації основних тверджень. Щоб, 

за потреби, у процесі подальшої дискусії, якої поза 

сумнівом заслуговує тема, розгорнути ті чи ті по-

ложення доповіді.

Експозиція ХХ століття
На початку вдамся до невеликої генеалогічної ре-

конструкції стосовно минулого, ХХ століття. ХХ сто-

ліття було століттям Світової війни, яка мала у пер-

шій половині століття гарячу фазу (з певною паузою 

в ній на 15–20 років), а у другій половині — холодну 

фазу, закінчення якої припадає на 1989–1991 роки. 

Конфіґурація світу у другій половині століття була 

задана ялтинсько-потсдамською системою. Хоч і 

вважається, що ця система підвела підсумок Сві-

товій війні (достеменно лише її гарячій фазі), але 

насправді вона не була системою миру. Ялтинсько-

пот сдамська система була системним розподілом сві-

тової гегемонії, і отже, продовженням війни інши-

ми засобами. Зокрема, у вигляді так званої «хо лод-

ної війни».

У 1990-х роках світова гегемонія, образно ка-

жучи, валялася під ногами і ніхто її не підбирав. На 

це можуть заперечити, що повноту гегемонії пере-
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брав на себе Захід, однак це не так. Гегемонію треба здійснювати, культиву-

вати. Реалізовувати як продуману цілеспрямовану програму. Натомість За-

хід сприймав свою перевагу як просту органічну властивість. От начебто 

«історія закінчилася» — тим, чим і мала закінчитися. Таке собі уявлення, 

хоч як це парадоксально, близьке до марксистської оптики розвитку люд-

ства як «природно-історичного процесу». Захід дійсно домінував, але не 

опікувався організацією гегемонії, здійсненням гегемонії як цілеспрямова-

ного режиму всесвітнього панування.

Цьому органічному домінуванню Заходу був кинутий виклик іслам-

ським тероризмом 11 вересня 2001 року. В цей день закінчилося ХХ століт-

тя і розпочалося нове — ХХІ-ше. 

Важливо зазначити, що цей виклик постав у вже новому, ґлобальному 

світі, який стрімко утворювався в ті ж таки 1990-ті.

Що маємо на сьогодні?
Отже, кілька тез, щоб бути максимально лаконічним.

Теза перша: На сьогодні світовий порядок, що існував донедавна, за-

знав краху. Цей крах унаочнився фіаско Заходу, який не спромігся ефек-

тивно відповісти на виклики двох аґресій — Росії та Ісламської держави. 

Відтак на місці світового порядку постав відкритий простір змагання сил, в 

яке — себто змагання — будуть залучені всі основні світові гравці. Головним 

призом у змаганні є світова гегемонія, яка була провідним конститутивним 

принципом всієї міжнародної системи (власне, порядку світового уряду-

вання) від часів закінчення Світової війни ХХ століття.

Цей порядок був започаткований як підбиття підсумків Світової вій ни 

ХХ століття, одним з його істотних виразів, як вже зазначалося, стала ял-

тин сько-потсдамська міжнародна політична система. Звісно, протягом іс-

нування понад півстоліття світовий порядок не залишався незмінним. Він 

пережив кілька істотних метаморфоз, серед яких особливо значущими були 

система мирного співіснування, унаочнена Гельсинкі 1975 року, та крах 

«со ціалістичного табору» у 1989–1991 роках. Разом із тим засадовий для 

нього принцип світової гегемонії продовжував діяти. Нездатність За ходу, 

який на сьогодні грає роль світового гегемона, ефективно й дієво відповіс-

ти на виклик, яким стала передусім російська аґресія, зруйнувала чинний 

світовий порядок.

Це не означає, однак, що сам принцип світової гегемонії перестав діяти. 

Крах світового порядку робить ситуацію простором, відкритим для змаган-

ня сил. Змагання за ту ж гегемонію. Цілком імовірно, що людству доведеть-

ся пережити період цього згубного, руйнівного змагання, яке оп риявнить 

лише те, що у ґлобальному світі гегемонія неможлива і має поступитися 

місцем співіснуванню неспростовних відмінностей.

Теза друга: Змагання за світову гегемонію, хоч і є найбільш імовірним 

сценарієм найближчої геополітичної перспективи, посутньо є архаїчним і 
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не відповідає реаліям ґлобального світу. Ґлобальний світ, який слід розу-

міти як історично безпрецедентний світ всепланетного людства, існує як 

простір / дійсність неспростовних відмінностей. Неспростовні вони не тому, 

що «глибинні», «сутнісні» тощо, а тому, що принципово не можуть бути 

усунуті, знівельовані будь-якою універсальною підставою єдності. Відтак 

ключовим завданням всепланетного людства стає вироблення формату про-

дуктивного співіснування в режимі неспростовних відмінностей.

Теза третя: Архаїчність боротьби за гегемонію робить безглуздою всю 

комбінаторику політичних союзів, домінування, переважних впливів, кон-

т  рольованих просторів чи ресурсів тощо. Міркування про те, чи здатні США 

втримати свою перевагу, на що вистачить потуги Китаю, чи збережеться ці-

лісність Євросоюзу або Росії, хто з ким поєднає зусилля для досягнення 

своїх політичних цілей, — все це не має принципового значення. Це все — 

логіка вчорашнього світу, логіка боротьби за світову гегемонію.

Натомість головною політичною (і геополітичною) задачею сучасності 

ХХІ століття стає розв’язання колізії неможливості універсальних приписів, 

з одного боку, і нагальної потреби існування у форматі ґлобального світу, 

себто всепланетного людства — з іншого. Бачимо протилежні інтенції, які 

утворюють гостру колізію. Як можливе її розв’язання?

Теза четверта: Ґлобальний світ не здатен триматися силою універсаль-

них приписів. Так є вже тому, що нині відсутня інстанція, здатна як про-

дукувати, так і леґітимувати такі приписи. Універсальна нормативність — 

для всіх зобов’язувальне належне — може існувати лише у вигляді утримань. 

Або інакше — у вигляді негативної за своїм змістом нормативності.

Очевидна також загальна спрямованість універсальних утримань: вони 

покликані встановити безконфліктний режим співіснування неспростовних 

відмінностей. Основою цього має стати розв’язання споконвічного фунда-

ментального завдання людства: приборкання насильства і вилучення його з 

арсеналу засобів, яким оперують світові гравці. Просто кажучи, універсальні 

утримання мають унеможливити війну, створити ефективний режим її запо-

бігання. Це видатне історичне завдання, яке людство не спромоглося вико-

нати впродовж тисячоліть своєї цивілізованої історії. Однак на сьогодні, в 

умовах ґлобального світу, його не можна не виконати. Або воно буде бодай 

більш-менш успішно розв’язане, або всепланетне людство само-зни щить ся.

Теза п’ята: Поруч із співіснуванням неспростовних відмінностей стоїть 

інша, не менш важлива характеристика ґлобального світу. Нею є мобіль-

ність. Історично небачена мобільність, що повсякчас зростає, тягне за со-

бою зміну головних персонажів, що є учасниками ґлобальної ситуації. Все 

більшою мірою ними є не країни, держави та інші макроутворення, а інди-

віди. Ліпше сказати — нові індивіди, синґулярності (одиничності). Світ, в 

якому основними гравцями були національні держави, йде в минуле.

Світ, створений індустріальною цивілізацією, був світом мобілізацій. 

Мобілізацій будь-якого ґатунку: економічних, політичних, ціннісно-світо-
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глядних, споживацьких, інтелектуальних, естетичних, військових тощо. 

Мобілізації створювали суспільство мас і водночас трималися існуванням 

людей у форматі мас. На сьогодні втрачає потугу не лише національна дер-

жава, а й суспільство мас із властивим йому принципом мобілізації. На 

авансцену виходять синґулярність, мережа і мобільність як базові характе-

ристики сучасної соціальності.

Теза шоста: Дана метаморфоза тягне за собою глибинну зміну кордонів 

та розмежувань. Тепер суто географічний критерій меж та ідентичностей 

втрачає свій примат. Неврахування цієї обставини зробило, зокрема, ціл-

ком неефективною популярну Гантинґтонову теорію «війни цивілізацій». 

Спроба намалювати світову мапу цивілізацій, щоб простежити лінії «роз-

ламів», у світі мобільності приречена на дедалі очевиднішу невдачу. Роз-

межування, звісно, існують. Однак вони проходять не географічно, взагалі 

не топографічно, а соціально — всередині суспільств. Носіями цивілізацій-

ної ідентичності стають не стільки великі колективності, окреслені певною 

територією, а синґулярності з певним культурним кодом і здатністю утво-

рювати динамічні мережі. Великі культурно-цивілізаційні тотальності, роль 

яких також не можна применшувати, все ж таки є не власне суб’єктами, а 

ефектами ґлобального світу. 

Відтак, завершуючи, на вихідне питання «Хто з ким і проти кого у ґло-

бальному світі ХХІ століття?» відповів би так: всепланетне людство проти 

війни, яка криється у ньому самому та інспірована неспростовними від-

мінностями, які є для нього конститутивними. Супутній момент, що су-

проводжує цю ситуацію, можна сформулювати у вигляді наступного пи-

тання: чи здатен індивід на самодіяльність, на самочинність, — чи він у 

ґлобальному світі є лише продуктом дії інших, надперсональних сил? Пи-

тання залишається на сьогодні відкритим. Означена колізія — чи спромож-

не всепланетне людство запобігти війні, яка загрожує його зруйнувати та 

унеможливити (хоч вона й іманентна його природі) — на сьогодні є, згадую-

чи давній вираз Талейрана, достеменною політикою. Тому на сьогодні гео-

політичні міркування мають розгортатися не у вигляді калькуляції можли-

вих геополітичних пасьянсів і союзів, а у вигляді аналізу вироблення форм 

співіснування, які вможливлять буття всепланетного людства. Все інше — 

не політика, а інтриґа. Хоч би якою значущою, захопливою, важливою для 

доль окремих людей чи країн ця інтриґа була.

Валентин Лук’янець: Ви нічого не сказали про діяльність транснаціо-

нальних корпорацій, про їхню владу, про їхні практики використання медіа та 

мереж як засобів владарювання (у вигляді інтернет-людей, інтернет-смарт-

речей тощо). У зв’язку з цим Ваш гімн синґулярності виглядає смішно у по-

рівнянні з тією владою, яку мають транснаціональні корпорації і які насправ-

ді ділять земну кулю відповідно до власних, згоден, гуманітарних інтересів.

Сергій Пролеєв: Дякую. Якщо є гарний привід, залюбки посміюся. Од нак 

зазначу, що не співаю гімнів будь-чому, а лише аналізую наявну ситуацію. 
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Поняттям синґулярності я позначаю формат існування людини у ґлобаль-

ному світі. Головними актами, конститутивними щодо синґулярності, є 

вхід- вихід у мережі — тобто режим залучення до системи контактів. Якими б 

не були транснаціональні корпорації, держави і наддержави, можливості їх 

владарювання характером і властивостями сучасного світу мобільності над-

звичайно обмежені. Безумовно, їхня інституційна влада не викликає запе-

речень (хоча принагідно зазначу, що, наприклад, антимонопольний рух та 

антимонопольне право — це також потужний чинник світової економіки 

та процесу самовідтворення ринку, який, до речі, на сьогодні також є вель-

ми підваженим феноменом). Однак як зводити до неї складні залежності та 

впливи ґлобального світу, так і перебільшувати її немає підстав. Згадаймо 

поділ у недавньому минулому Microsoft саме під дією антимонопольного 

законодавства. Вся потуга цього світового гіганта нічого не вдіяла проти 

норми закону. Тому якраз лякалки якимись всемогутніми корпораціями чи 

іншими персоніфікаціями старого хворобливого комплексу «світової заку-

ліси», взагалі пояснення світових процесів у дусі конспірологічної свідо-

мості — ось що здається мені насправді смішним і теоретично безсилим. 

Звісно, я не заторкував багатьох важливих питань влади у сучасному світі, 

але це цілком природно, бо висловив лише головні тези.

Валентин Лук’янець: Чому закінчився час національних держав — це зро-

зуміло. Цю проблему вирішили якраз транснаціональні корпорації. Во ни 

відняли владу у національних держав…

Сергій Пролеєв: Не згоден.

Валентин Лук’янець: Тоді маєте сказати, чому закінчився час націо-

нальних держав.

Сергій Пролеєв: Одна з хиб запропонованого Вами бачення зумовлена 

тим, що ми мислимо процеси винятково у вигляді взаємодії суб’єктів. Тим 

паче макросуб’єктів — держав, корпорацій, таємних організацій (як-от ма-

сони) тощо. Натомість щонайменше стільки ж підстав мислити реальність 

десуб’єктивовано. Тому питання, «хто» поклав край добі національних дер-

жав (яка, до речі, не закінчилася, а закінчується — це процес), є концеп-

туально вразливим. Значущість національних держав науково-технічна ре-

волюція дезавуювала значно потужніше за всі транснаціональні корпорації. 

Мобільність як новий режим існування, перетворення суспільства мас на 

світ синґулярностей — ось що заперечило національну державу значно 

більше. Чільна роль у цьому процесі належить появі нового способу існу-

вання людей, а не якимсь макросилам у вигляді начебто всевладних корпо-

рацій. Те, що Ви кажете, лежить на поверхні, на кшталт суперечностей на-

ціональних суверенітетів та транснаціональних інтересів. Це безумовно є. 

Однак у розумінні сучасної ситуації я не випадково розрізнив політику і 

інтригу. Зараз можемо десять годин без перерви провести в розмовах на 

рівні інтриґи: хто з ким і що буде, застосують ядерну зброю чи ні, що від 

цього станеться — безліч речей можна проговорювати. Це, поза сумнівом, 
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життєво важливі сюжети — зрештою, помремо ми чи не помремо, не бай-

дужа для нас річ. Однак перспектива ґлобального світу все ж визначається 

колізією, на яку я вказав. І саме від успішності її розв’язання буде залежати 

подальша доля людства і саме його існування.

Антон Фінько: На початку свого виступу Ви зазначили, що ІДІЛ (Іс лам-

ська держава) кинула виклик Заходові. Нещодавно на конференції в Тегерані 

я спілкувався саме з, так би мовити, ІДІЛознавцями. Ці фахівці зазначили, 

що відносини значно складніші. І це стосується багатьох подібних організа-

цій — як-от брати-мусульмани чи Аль-Каїда. Наприклад, Британія є цент-

ром безлічі мусульманських фондів. Британія, яка завжди проводила, за ви-

разом Гани Арендт, імперіалістичну політику, постійно була у центрі цих 

зв’язків, зокрема зв’язків з ісламоцентричними, фундаменталістськими ру-

хами. Деякі оглядачі вважають, що це відносини не виклику, а відносини 

типу «брат мій — ворог мій». Так само, до речі, і деякі російські високопоса-

довці висловлювали симпатії до екстремістських ісламських рухів, напри-

клад, до ісламістів Узбекистану. Чи маємо ми підстави вважати, що тут така 

однозначна картина виклику чи тут стосунки радше симбіотичні?

Сергій Пролеєв: Дякую за питання. Безумовно, я з Вами згоден щодо 

складних стосунків залежності у цій царині. Я мав на увазі приклади аґресії 

Росії та ІДІЛ передусім як виклики світовому порядкові, які його зруйнува-

ли. Захід, першою чергою США, в цьому судженні фіґурували, по суті, як 

головні відповідальні за збереження цього світового порядку — місія, з 

якою вони не впоралися. При цьому, я не простежував генеалогії зв’язків 

екстремістських ісламських рухів з західними країнами. Міг би навіть по-

силити Вашу думку. Йдеться не просто про існування фондів, джерел фі-

нансування ісламських рухів у західних країнах чи про підтримку їх певни-

ми політичними силами на Заході. Взагалі те явище, яке не зовсім точно 

називають ісламським тероризмом, є тінню практики західного панування 

у світі ще від часів колоніальної доби. Тероризм постає як ідеологічний на-

слідок тієї системи світу, в якій незаперечно домінував Захід. Тут зв’язок 

навіть глибший, ідейний. Однак цей стосунок «ворог мій — брат мій» чи 

навпаки — він взагалі характерний для історії модерного Заходу. І хоч як це 

парадоксально — не останньою чергою внаслідок модерного принципу то-

лерантності. Згадаймо — щоб не занурюватися у товщу століть — бодай по-

чаток минулого, ХХ століття. Та страшна більшовицька Росія, про яку ка-

зав Мирослав Володимирович, яка нажахала Захід і мала стати колискою 

світової революції і з якою Захід не знав що робити, вона була створена 

самим Заходом в тому сенсі, що найрадикальніша опозиція царському ре-

жиму спокійно жила на Заході (до речі, і в союзних царській Росії держа-

вах), звідти вела пропаґанду, там оформлювалася ідейно, працювала. Якби 

Захід не дав їй прихисток, то не було б невдовзі цього жахіття для нього. 

Тому такі колізії та парадоксальні зв’язки (й не тільки щодо цього прикладу) 

взагалі властиві західній історії. Це своєрідна родова риса Заходу.
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Микола Симчич: Ви казали про майбутню ключову роль синґулярності — 

що індивіди будуть все вирішувати. Але яким чином це може відбуватися? 

Через який механізм індивіди можуть вплинути на макроподії — на те, чи 

буде війна, чи ні?

Сергій Пролеєв: По-перше, на жаль, війна буде, і не одна.

Мирослав Попович: Дякую, Сергію Вікторовичу, за звістку.

Сергій Пролеєв: Перепрошую за сумне повідомлення. Війна буде, тому 

що війна вже відбувається, вона триває. Ми в ній перебуваємо — і це стосу-

ється не лише України, в тому-то й проблема. Коли кажуть про війну, то що 

мають на увазі? Наше уявлення пов’язане з макровеличинами: війна — те, 

що оголошує держава; війна — те, що породжується певними політичними 

союзами та суперечностями. І в цьому індивід, звісно, губиться як несумір-

на величина. Однак ситуація значно складніша. Сама війна, згадаймо хрес-

томатійне, розпочинається у головах і, зрештою, відбувається насамперед 

всередині індивідів. До того ж і поняття індивіда треба проблематизувати. 

От ми тут зібралися — певні особи, конкретні тілесні індивіди. Це начебто 

факт. Однак чи цей емпіричний факт є дійсністю? Не випадково мій виступ 

завершився постановкою питання: чи спроможний (і на яких засадах) су-

часний індивід до самочинності. Поняття синґулярності покликане якраз 

не просто позначити людського індивіда (для цього вистачає понять), а по-

значити певний шлях, розв’язання даної колізії людської самочинності в 

умовах ґлобального світу. Бо очевидно, що класичні форми обґрунтування 

автономії індивіда — самість, особистість, ідентичність — на сьогодні втра-

тили дієвість. Однак чи постане нова форма — це відкрите питання. І якщо 

вона постане, то це і буде зупиненням війни. Не ті чи ті індивідуальні зу-

силля (щодо цього не буду вигадувати рецептів), а сам новий дієвий спосіб 

існування людської автономії. Не хочу вдаватися до натуральних ілюстра-

цій, але уявіть собі, що всі особи стали пацифістами і не йдуть на війну. 

Уряд оголошує, а вони не воюють — всі, по всі боки кордонів. Звісно, є по-

тужні соціальні інститути, які здатні індивідуальною волею нехтувати і 

примушувати до певних дій. Однак можливості інститутів, зрештою, об-

межені, вони далеко не всесильні. Це велика ілюзія, що ми живемо в дій-

сності, яку створюють рішення урядів, діяльність економічних макроін-

ститутів тощо. Вони щонайбільше впливають на реальність, а не створюють 

її. Тому мені йдеться не про реакції індивідів на війну, скажімо, оголошену 

урядом. Це ситуація заздалегідь програшна, можливості впливу вкрай об-

межені. Йдеться про стан самої соціальності, яка уможливлює певні дії со-

ціальних інститутів (урядів зокрема) чи робить їх неможливими. Саме тут 

полягає головний ефект синґулярності. Тому йдеться не про змагання ін-

дивідуального суб’єкта з загальним суб’єктом (тією ж державою). Тут воче-

видь сили нерівні, хіба що маємо приклад героїчного вчинку, який надихає, 

створює моральний зразок тощо. Тоді теж буде досягнуто ефекту, але істот-

но іншого ґатунку.
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Марина Столяр: Мене дуже зацікавила Ваша доповідь, оскільки кілька 

днів тому довго спілкувалася з колишнім афганцем. Він розповідав, що 

таке війна і як вона відбувається, і це аж ніяк не вкладалося в узвичаєні 

уявлення. Коли Ви зараз сказали про феномен синґулярності, я нарешті 

усвідомила, що вже афганська війна демонструвала зовсім інші відносини. 

Вони на індивідуальному рівні домовлялися з моджахедами, з різними гру-

пами. Бойові дії відбуваються, мають бути якісь втрати — ось вони визна-

чали якихось алкоголіків, наркоманів, і з того боку подібним чином. Тобто 

війна постала не як зіткнення держав, а як таке собі мереживо індивідуаль-

них взаємодій, в яких навіть між ворогуючими сторонами виникало поде-

куди щось на зразок партнерства. Застосоване Вами поняття синґулярності 

допомогло мені усвідомити цю незвичну картину.

Олександр Литвинов: У продовження попереднього виступу я, як люди-

на з Луганська, можу навести приклади вже не з афганської, а з нинішньої 

війни. Між блокпостами сторін відбувається постійна, конкретна торгівля 

геть усім. Від продуктів і медикаментів до навіть, хоч як це прикро, життів 

людей (подібно до розказаного моєю колеґою). Це та правда, яка прозирає 

з-під узвичаєних уявлень про щось людське, патріотичне тощо. Це ті реалії, 

які існують сьогодні. Той Афганістан, на жаль, у нас вдома. І тут, принагід-

но, хотів би запитати : чи не пропустили ми в нашій розмові категорію ро-

зуму, яку ніхто сьогодні не згадав. Бо таке враження, що нині відбувається 

гобсівська війна «всіх проти всіх». Але ж Гобс казав, що це властиве природ-

ному станові — додержавному, майже напівтваринному. З іншого боку, зрос-

тання ролі індивіда ми теж не можемо заперечити. Маємо кричущу супереч-

ність: з одного боку, ми знаємо ледь не дату польоту людини на Марс — цієї 

високої звитяги, яка виявляє людську креативність, засвідчує людське в 

людини, а з іншого — бачимо бійку архаїчних систем мислення та дії на 

кшталт принципу переваги сили, терору й т. ін. Чому ми не згадали про 

розум? Може, саме він виявиться (попри відомі обмеженості проекту мо-

дерну) найдієвішою силою?

Сергій Пролеєв: Безумовно, розум потрібен. Потрібен зараз і буде по-

трібен надалі. Однак у виступі я наголошував, що ґлобальний світ — це світ 

неусувних відмінностей. Розум є різний. Не просто різні «типи раціональ-

ності» — глибоко відмінні рівні, формати розумності. В цьому сенсі, розум 

сам із собою конфліктує не менше, ніж з іншими — позараціональними — 

силами. Розум різний. Так от — який нам потрібен розум? Зокрема, і той 

ро зум, який розуміє, що універсалістські проекти, які передбачають певну 

гомогенізацію людства й існують у вигляді універсальних приписів, не при-

датні для ґлобального світу та самоорганізації всепланетного людства. Щоб 

зрозуміти це, теж потрібен розум. А не знов і знов запускати ці проекти, 

знов і знов намагатися утвердити тепер уже свою гегемонію у світі. Також 

надзвичайно потужний розум потрібен для того, щоб виробити універсаль-

ні утримання, які мають прийти на зміну світові універсальних приписів. 
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Я зовсім не відкидаю універсальність як таку, як конститутивний чинник 

для ґлобального світу. Лише наголошую, що вона має отримати неґативний 

характер — не позитивних приписів, а утримань. Для відкриття їх і дотри-

мання, для вироблення режиму існування в цьому вельми незвичному світі 

утримань замість приписів потрібен неабиякий розум. Бо на сьогодні на-

віть для того, щоб це конкретно уявити, розуму не зовсім вистачає. Особливо 

у тих лідерів, яким він передусім потрібен.

Валерія Корабльова: Мені хотілося б у контексті нашого обговорення 

звернутися до практичних аспектів. У зв’язку з цим хотіла б відреагувати на 

тезу щодо особливостей сучасного світу. Мені здається, що ХХІ століття 

якраз відзначається підважуванням синґулярної картини світу, тому є дум-

ка, що це візія західних інтелектуалів. Що ґлобальний світ — це розтягну-

тий до планетарних масштабів західний світ. Звісно, існують реальні під-

стави для того, про що ми говорили, — мережність, синґулярність тощо. 

Але сьогодні вони підважуються, в тому числі всередині самого західного 

світу. Потенціал спільнотності ще не вичерпаний. Ідеться не лише про на-

ціональну державу, про кризу якої говорять (що є вельми дискусійним пи-

танням), а про спільнотність як таку, про потенціал солідарності, про що 

казав Мирослав Володимирович. Дякую за те, що згадали лозунг Великої 

Французької революції, бо про свободу та рівність багато говорять у захід-

ному світі, а от братерство ледь згадують. Сенс французького слова fraternité 

близький до caritas, що означає, зокрема «небайдужість один до одного» і є 

протилежним автономності західного дієвця, що є ахілесовою п’ятою лібе-

ралізму, який надуніверсалізує індивідуальну свободу. Український Майдан, 

можливо, вказав нам вихід, надавши приклад цього сучасного caritas, коли 

індивід не розчиняється в масі, і разом з тим постає потужна спільна дія. Не 

менший запит на солідарність походить і з екологічної проблеми — бо лише 

об’єднавши зусилля, людство взагалі здатне вижити. 

Петро Йолон: Хочу заторкнути проблему, яка має чільне значення для 

ХХІ століття. Мирослав Володимирович у своїй книзі виділяє три кризи. 

Кожна з них закінчилася великими збуреннями, зокрема Перша і Друга сві-

тові війни. Я хотів би поняття кризи застосувати також і до тих наслідків, що 

їх мають спроби встановлювати і регулювати світовий порядок. Люди добре 

розуміють, що війна — це погано. Великі руйнації, жертви, занепад. Тому 

після Першої світової війни була створена Ліґа націй як інструмент запобі-

гання війні. Друга світова війна показала, що це рішення, яке не здатне ні-

чому зарадити. Міркували так: зберуться представники всіх держав, разом 

обговорять, поміркують і на підставі розуму, як зазначав один з наших учас-

ників, ухвалять конструктивне рішення. Але Німеччина спокійно вийшла з 

Ліґи націй, і та нічого не змогла вдіяти. Після Другої світової війни також 

вирішили створити орган для запобігання політичним, економічним, гума-

нітарним катастрофам у світі. Врахували невдалий досвід Ліґи націй і до ди-

пломатичного чинника додали силовий — створили Раду безпеки, якій на-
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дали повноваження діяти не лише дипломатично, а й із застосуванням 

військової сили. Це мало свій ефект: якщо після Першої світової мир тривав 

лише 20 років, то після Другої людство прожило без великих воєн значно 

довше. Але й ця система виявилася вразливою, оскільки не стосувалася тих 

п’яти країн, які є постійними членами Ради безпеки і мають право вето на 

рішення Ради. А як показав досвід, і серед цих країн можуть бути аґресори, 

і ООН не має інструментів для їх приборкання. Це на сьогодні головна проб-

лема. Знайде людство спосіб, як приборкати аґресора серед постійних членів 

Ради безпеки, буде все гаразд. Не знайде — у ХХІ столітті людство че кають 

не просто великі, а надвеликі проблеми. Але, вочевидь, тут лише дип ло-

матичних засобів та інших часткових, як от санкції, недостатньо. Потрібні 

більш ґлобальні заходи силового характеру. 

Олексій Панич: Кажучи про зміну суб’єктності в сучасному світі, не слід 

забувати, що так само активно переосмислюється поняття війни. Перший 

імпульс іде від Просвітництва і полягає в ідеях гуманізації війни. Коли 

Лоренс Стерн пише, що протистояння армій могло б скористатися досві-

дом сільської бійки й визначати переможця битви не за кількістю мертвих 

тіл, а за кількістю розбитих носів, — це спосіб якщо й не запобігти війні як 

такій (що, мабуть, неможливо), але зробити її гуманнішою. Цей імпульс 

триває до сьогодні і буде лише підсилюватися у ХХІ столітті. І друга мож-

ливість — збільшення суб’єктів війни, в якій беруть участь не лише держа-

ви, а й інші утворення. Як-от уже згадані транснаціональні корпорації. Чи, 

скажімо, війна Аль-Каїди проти США. Це той виклик, з яким держава час-

то не може впоратися, оскільки супротивник не позиційований у звичний 

спосіб. Маємо потужну систему, проти якої діє мобільна мережа, яка по-

всякчас змінює свій формат і розміри. І разом зі зміною розмірів зміню-

ються її властивості: коли велика — набуває потуги, коли мала — просто 

розсипається і неначе зникає. Перехідні моделі — це якраз гібридна війна. 

Хто веде гібридну війну? Держава її не веде. Ведуть якісь структури, мере-

жа, що користується непрямою підтримкою певної держави. Відтак питан-

ня, яке постає у ХХІ столітті, полягає не в тому, щоб позбутися війни як 

такої, а в тому, щоб зробити війну максимально безкровною. Щоб люди 

втрачали не життя, а репутацію, інформацію, доходи тощо. Все це буде 

менш нелюдяно, ніж прямі життєві втрати. 

Анатолій Єрмоленко: Що стосується універсалізму: говорити, що універ-

салізм «теоретично-небезпечний», як мінімум, науково некоректно. Ад же 

європейський політично-етичний універсалізм, що тягне свій родовід при-

наймні від космополітизму стоїків, — це не уніфікація, не стандартизація 

соціокультурних життєвих форм, а той шар будь-якої культури, який ви-

никає на певному етапі її розвитку, що пов’язаний із принципом універса-

лізації. Цей принцип реалізується в золотому правилі моральності великих 

релігій осьового часу, категоричному імперативі Канта і, нарешті, у прин-

ципі дискурсу комунікативної філософії, який є тестом для перевірки на 
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значущість цих соціокультурних життєвих форм. Не треба плутати універ-

салізацію і уніфікацію, тим паче універсалізм — з імперіалізмом. Справді, 

тоталітарні утопії і нацизму, фашизму, і комунізму претендували на світове 

панування, однак це не має жодного стосунку до принципу універсалізації. 

І, як уже зазначалося, небезпеки чатують на нас якраз у партикулярист-

ській редукції цього принципу, у зведенні європейського універсалізму до 

партикулярних життєвих форм. Ще раз нагадаю боротьбу з космополітиз-

мом за радянських часів. До того ж, що стосується Німеччини, то варто 

звернутися до досліджень самих німців, зокрема до твору, який я цитував, а 

саме до праці «Руйнація моральної самосвідомості: шанс чи загроза. Прак-

тична філософія в Німеччині після націонал-соціалізму», авторами якої є 

найвидатніші філософи сучасності. 

Олег Білий: Дозволю собі кілька слів також сказати. Перше стосується 

доповіді Мирослава Поповича і стосується твердження про неможливість 

маркувати політичні рухи сучасності. Мені здається, що такий мікс або 

конґломерат ідейних настанов вже виявив себе на початку ХХ століття у 

форматі масових політичних рухів, на ґрунті яких утвердилися і нацизм, і 

фашизм, і комунізм. Не випадково у своїй промові 1923 року Ґебельс по-

рівняв Гітлера і Леніна, і це порівняння означало утвердження нового сти-

лю політичної поведінки в Європі. Пізніше це відбилося у двох визначен-

нях: нацизму як консервативної революції і комунізму як радикальної 

революції. Продуктом цих масових рухів, хоч як це парадоксально, була 

расистська теорія в різних її формах. У комунізмі існував класовий, со-

ціальний, а пізніше номенклатурний расизм. Який тепер — маю на увазі 

Пу тіна — переріс в націонал-соціалізм. Бо путінівський режим демонструє 

відвертий національний расизм у вигляді «русского мира». Друга моя ре-

марка стосується проблеми гегемонії. Існує ілюзія, що після Другої світової 

війни виникла ґлобальна гегемонія США. Це неточно, тому що ототожню-

вати Бреттон-Вудську систему фінансових взаємин зі світовою гегемонією 

помилково, оскільки тут бракує військової компоненти. Ми ж маємо на 

сьогодні боротьбу за реґіональну гегемонію з боку путінівської Росії.

Сергій Пролеєв — доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філо-

софії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 

президент Українського філософського фонду.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 4 23

Червоно-коричневе: вибіркова 
спорідненість тоталітарних утопій

© А. ЄРМОЛЕНКО, 2015

ТОТАЛІТАРИЗМ: СУПЕРЕЧНОСТІ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ І ДЕСТРУКЦІЯ 
МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО 
УНІВЕРСАЛІЗМУ

Анатолій 
Єрмоленко

На запитання «якого кольору» століття хотілось би 

відповісти ілюстраціями американського худож-

ника єврейського походження, представника аб-

страктного експресіонізму Марка Ротко, в яких уже 

не має не тільки змісту, а й форми. Є тільки колір, 

точніше, барвиста гра кольорів у всій їхній яскра-

вості, насиченості, ясності та строкатості. 

Проте тут ітиметься не про це, не про живопис 

так званого «кольорового поля» абстрактного екс-

пресіонізму на кшталт Ротко, або Бернета Нью ма на. 

Йтиметься про інші кольори, про кольори, на жаль, 

сплюндровані політикою ХХ століття: червоний, 

білий, чорний, коричневий, зелений, голубий (нав-

мисно вживаю тут це слово) тощо. За всіма цими ко-

льорами у ХХ сторіччі стоїть політика — жахлива, під-

ступна, політика кривавого, червоного кольору, неза-

лежно від того, під якими партійними знаменами та 

штандартами і в якій уніформі вона здійснювалась. 

Відтак, відповідаючи на запитання, якого ко-

льору століття, скажу, що назва книжки Ми рослава 

Володимировича «Червоне століття», ма буть, як-

най  краще відповідає кольору ХХ сторіччя, започат-

ковуючи обговорення, рефлексію всього того, що 

довелося пережити нашому народові і людству в ці-

лому в цьому сторіччі. Причому в книжці не йдеть-

ся про історію століття і навіть про філософію істо-

рії; як зауважує автор на початку книжки: «Головна 

мета — побачити смисл історії нашого часу»  1. 

1 Попович, Мирослав. Червоне століття. — К.: АртЕк, 2005. — С.3.
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Але побачити смисл означає ще й переосмислення і навіть пере-смислення 

історії (даруйте за неологізм), не тільки історичну герменевтику, а й критичну 
герменевтику історії. Адже твердження «історія не має умовного способу» (рос.: 

сослагательного наклонения) правильне лише частково, воно має сенс тільки в 
дескриптивно-телеологічному, а не в прескриптивно-ак сіо логічному аспекті: ми 
не можемо post factum змінити історичні події, але можемо змінити ставлення до 
них, оцінку їх, і з погляду сьогоднішнього досвіду їх пере-смислити, а отже, зро-
бити правильний вибір, зокрема й так званий цивілізаційний. 

Я не буду зараз ретельно аналізувати так званий цивілізаційний підхід, 

запропонований Гантинґтоном, тут я приєднуюся до критики його кон-

цепції Мирославом Володимировичем. Зазначу лише таке: нещодавно на 

щорічних зборах нашої академії наук академік Петро Толочко у своїй допо-

віді про 1000-річчя від смерті князя Володимира, скептично говорячи про 

європейський цивілізаційний вибір, сказав, що цивілізаційний вибір вже 

давно зроблено, понад 1000 років тому, князем Володимиром. Тим самим 

він позбавив нас, сьогоднішнє покоління такого вибору. 

Як тут не згадати Канта, який у роботі «Відповідь на запитання: що 

таке просвітництво» писав: «Жодна епоха не може взяти на себе зобов’язан-

ня та поклястися поставити наступну епоху в таке становище, коли для неї 

було б неможливим розширити свої (передусім, настійно необхідні) пі-

знання, позбавитись від помилок і взагалі рухатись вперед у просвітництві. 

Це було б злочином проти людської природи, першоджерельне призна-

чення якої міститься саме в цьому поступі вперед. І прий дешні покоління 

мають цілковите право відкинути подібні рішення як такі, що є нелеґітим-

ними і навіть злонамірними»  2. І так само, як ми не можемо вирішувати за 

на ступні покоління, так само й не можемо бути заручниками рішень по-

перед ніх поколінь. 

Відповідаючи на інше запитання, чи можливий тоталітаризм сьогодні, 

можна сказати, що це залежить від нас, наскільки ми зможемо осмислити його 

витоки та причини виникнення, зрештою «смисл» того, що відбулося. Це те, 

що робили в Західній Європі, зокрема в Німеччині. І зрештою німецька думка 

відповідала на це запитання впродовж усього повоєнного періоду і своїми ху-

дожніми творами; згадаймо принаймні «Доктора Фау с туса» Т. Мана, «Ні мець -

ку новелу» Леонгарта Франка, «Урок німецької» Зиґфрида Ленца, твори лау-

реатів Нобелівської премії Гайнриха Бьоля, Ґюнтера Ґраса, Нелі Закс і багатьох 

інших. Хто хоча б трохи знайомий з німецькою літературою, це знає. Це склад-

ник денацифікації усього культурного поля німецького суспільства. 

Подібні процеси денацифікації відбувалися в усіх сферах німецького 

суспільства, зокрема у філософії та в теоретичній соціології. Таке переос-

мислення розпочалося славнозвісними, точніше, сумнозвісними, запитан-

2 Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение?// Кант И. Соч. — М.,1966. — Т. 6. — 

С. 29. 
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нями Теодора Адорно «Як можлива філософія після Аушвіца» та Ганса 

Йонаса «Як можливе поняття Бога після Аушвіца?». І німецька філософія в 

повоєнний період відповідала на ці запитання творами тих самих Адорно, 

Йонаса, Гани Арендт і багатьох інших, критикою Мартина Гайдеґера, при-

чому не тільки його політичних уподобань, а й філософії. 

Нагадаю, що Гайдеґер підписав сумнозвісну Відозву професорів німецьких 

університетів і вищих навчальних закладів до Адольфа Гітлера і на ціонал-

со ціалістичної держави, ухвалену зборами на честь річниці на ціо нал-со ціа-

ліс тичної революції, 11 листопада 1933 року в Альбертгале, у Лейпцизі, яку під-

писало близько 1000 німецьких відомих науковців. На цих зборах Гайдеґер про-

голосив промову з таким змістом: «Німецькі вчителі й товариші! Німецькі спів-

вітчизниці та співвітчизники! […] Ми відмовилися від обож нення неукоріненого у 
ґрунті та владі мислення. Ми вбачаємо кінець філософії як служниці такого мис-
лення. Ми свідомі повернутися до ясності й певності простого й неуникненного пи-
тання про сутність буття. Первинна мужність, в якій суперечність із сущим у 

цьому питанні або виростає, або руйнується, є іманентнішою спонукою у пи-

танні про народну науку (völkischen Wissenschaft ) […] Націонал-со ціа ліс тич на 
революція не є переходом державної влади в руки іншої політичної сили чи партії, 
ця революція є повним перетворенням нашого німецького буття (deutschen Daseins). 
Відтепер це потребує рішучості й від пові дальності»  3. 

Принагідно зазначу, що часто-густо, особливо молоді наші науковці, 

захоплюючись цим, справді видатним, філософом ХХ століття, не врахо-

вують цю критику, зокрема й той факт, що переймаючись «забуттям буття» 

філософією, Гайдеґер приходить до «забуття логосу» (К.-О. Апель). Тому 

його політичні уподобання хоча й опосередковано, але пов’язані з його 

фундаментальною онтологією. Тому в Німеччині дещо інакше ставляться 

не тільки до Гайдеґера, а й до інших ідеологів «ґрунту і влади». 

У соціологічній літературі це було запитання про відповідальність ні-

мецької теоретичної соціології, зокрема її батьків-засновників, засновни-

ків німецького соціологічного товариства, таких як Вернер Зомбарт та 

інші. Наприклад, Зомбарт спершу вітав націонал-соціалізм як втілення 

давнішньої ідеї «німецького соціалізму». Щоправда, згодом був надто роз-

чарований і змінив свої погляди. Згадаймо також суперечки Г. Шельскі з 

Т. Адорно, Г. Шельскі з Р. Дарендорфом, Г. Шельскі з Р. Кьоніґом. Зрештою 

Дарендорф напише таке: «Класична німецька соціологія хоча й не була 

джерелом ідеології націонал-соціалізму, проте втрамбовувала шлях до на-

ціонал-соціалізму». І ці дискусії тривають і досі  4.

3 Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler 

und dem nationalsozialistischen Staat. — http://de.wikipedia.org/wki/
4 Schnitzler Sonja: Soziologie im Nationalsozialismus zwischen Wissenschaft und Politik. Elisa-

beth Pfeil und das „Archiv für Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik“ (Frank 

Thieme) (KZfSS, 66, 2014: 663–666).



26 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 4

Анатолій ЄРМОЛЕНКО

Це були пошуки відповідей на запитання про відповідальність філосо-

фії, гуманітарних і соціальних наук. Цю проблематику було започатковано 

після війни Альфредом Вебером, молодшим братом Макса Вебера, у книж-

ці «Розрив із попередньою історією. Подолання нігілізму?»  5, де, зокрема, 

порушувалося питання: націонал-соціалізм — це розрив із попередньою 

історичною традицією, як один із проявів проекту модерну, чи це її продо-

вження, як певної реґресії до домодерних форм соціальності. Звісно, від-

повідь на це питання не може бути простою, тим паче, що уникнути тота-

літаризму не вдалося багатьом країнам Європи. 

Ще складніше оцінювати антимодерну реакцію на модернізацію. Від-

повідні оцінки залежать від того, на якому щаблі перебуває суспільство. Це 

вкрай важливо особливо на крутих поворотах цього розвитку, коли амбіва-

лентність критики модерну проступала особливо гостро. Адже критика мо-

дерну гальмувала подальший суспільно-економічний розвиток, але водно-

час вносила корективи до такого розвитку. Отже, з одного боку, така крити-

ка знову ж таки допомагала уникнути падіння в безодню, з іншого боку, 

могла підштовхувати до цього падіння. Особливі пастки криються за «прос-

тими» рішеннями проблем модерну і модернізації. І про це багато написано. 

Я заторкну тільки кілька аспектів, що дасть можливість також зачепити пи-

тання про перспективи сьогоднішнього відродження тоталітаризму, а точ-

ніше, про запобігання йому.

По-перше, тоталітаризм — це явище модерну, яке виникає внаслідок 

асинхронії розвитку соціальних систем суспільства, коли раціоналізація 

життєвого світу відбувається насамперед як технічна та технологічна ра-

ціоналізація, за відсутності комунікативної раціоналізації життєвого світу, 

тобто створення демократичних інституцій і постконвенційної моралі. По-

дру ге, це явище недовершеного модерну, або «модернізації навздогін» так 

зва них «запізнілих націй». «Жовтневий переворот, — як пише Мирослав Во-

ло ди ми рович, — це насамперед розвал молодої демократичної держави»  6, що 

своєю чергою викликано слабкістю новостворюваних демократичних ін-

ституцій. Зрештою, слабкістю парламентаризму Ваймарської республіки 

можна пояснити і прихід до влади Гітлера. Тому це твердження має бути 

застереженням щодо нашої молодої демократичної держави, тим паче в 

умовах парламентсько-президентської республіки. 

Другий аспект — морально-етичний. Усім формам тоталітаризму влас-

тиве звернення до партикулярних етосів, що зумовлено руйнацією по лі-

тично-етичного універсалізму. Зокрема, мораль націонал-со ціа ліс тич ної 

Ні меччини мала світоглядно-ціннісну леґітимацію, яка, своєю чергою, спи-

ралася на «наукове» виправдання. Це виявлялося в тому, що морально-пра-

5 Weber A. Abschied von der bisherigen Geschichte. Ueberwindung des Nihilismus? –Francke, 

Bern, 1946.
6 Попович М. Червоне століття. — К.: АртЕк, 2005. — С. 15.
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вова сфера дедукувалася з натуралістичних (расистських, етноцентричних, 

націоцентристських) засновків, втрачаючи свою відносну самостійність. 

На цій основі перетлумачується й категоричний імператив Канта, який 

набуває партикулярного змісту і позбавляється своєї універсалістської фор-

ми та спрямованості. Один з ідеологів нацизму Ґ. Ритер у книжці «Смерть і 

диявол», яка отримала 1935 року щойно засновану Альфредом Розенберґом 

премію «Наука NSDAP», сформулював і відповідний категоричний імпера-

тив: «Чини так, щоб ти міг очікувати, що напрям твоєї волі збігатиметься з 

головним напрямом законодавства арійської раси»  7. Як бачимо, тут відбу-

вається редукція Кантового імперативу, узасадниченого принципом універ-

салізації, до партикуляризму спільноти, в даному разі — арійської раси. 

Хоча це може бути і народ, нація, країна, закон країни тощо, як, наприклад, 

у Айхмановій редакції: «Чини так, аби принцип твоїх дій був такий самий, 

як законодавця чи закону країни»  8. Гасло «Категоричний імператив Канта 

тільки для німців!» у нацистській Німеччині не видавався якоюсь абсолют-

ною нісенітницею. Про таку натуралістичну (етнічну, расову і т. ін.) хибу 

красномовно свідчить запитання-пастка Гітлера: «То народ для права чи 

право для народу?» Чим це все обернулося, ми також добре знаємо, зокрема 

із процесу над Айхманом в Єрусалимі, проаналізова ному Ганою Арендт. 

Отже, народ, нація у своїй натуралістично-емпіричній даності перетво-

рюється на останню леґітимативну інстанцію, безпосереднім втіленням якої 

є фюрер. Саме його вимога є категоричним імперативом: «Чини так, щоб 

фюрер, який здогадно знатиме про твою дію, схвалив би її»  9. Відповідно, со-

вість постає як інтеріоризація волі фюрера. Г. Ґьоринґ визначив це так: «Я не 

маю совісті, моя совість — Адольф Гітлер»  10. Таким чином, морально-пра-

вова сфера підпорядковується природній, а тому дістає ціннісне виправдання 

ідея нерівності, укорінена в расових, етнічних, національних відмінностях. 

Хоча проблема полягає в тому, хто і як визначає і леґітимує ці цінності. 

Просвітництво за таку леґітимаційну інстанцію взяло розум. Утім, доба мо-

дерну передбачала й становлення комунікативного розуму, інституціалізо-

ваного в громадянському суспільстві. Але монологізм факту чистого розуму 

як контрфактичної інстанції містив у собі небезпеку редукції до інструмен-

тального розуму, що дедалі більше перетворювався на домінанту. У марк-

сизмі-ленінізмі цей розум як інструментальний уявнився найпослідовніше 

і найоднобічніше, а саме як розум технологічного підкорення і природи, і 

7 Цит. за: Böhler D. Die deutsche Zerstöhrung des politisch-ethischen Universalismus. Über die 

Gefahr des — heute (post-) modernen — Relativismus und Dezisionismus // Zerstöhrung des 

moralischen Selbstbewustseins: Schance oder Gefärdung? Praktische Philosophie in Deutsch-

land nach dem Nationalsozialismus / Hrsg. von Forum für Philosophie, Bad Homburg. — 

Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1988. — S. 193.
8 Арендт Х. Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі. — К.: Дух і літера, 2013. — С.170.
9 Ibidem.
10 Ibidem. 
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людини, і суспільства. Тому в Радянському Союзі процеси індустріалізації, 

секуляризації та раціоналізації як складники модернізації розвивалися на-

самперед на основі інструментальної парадигми «практичного розуму». 

Саме такий розум мав привести до «всесвітнього братерства» людей. 

Однак через підкорення природи він привів також і до підкорення людей і 

тотального панування над суспільством. Адже цей розум був до того ж і мо-

нологічним. Його місцеперебування — партійний апарат, каста «професій-

них революціонерів», що відповідало технократичному поділу людського 

суспільства на суб’єкти та об’єкти практики управління. Саме «професійні 

революціонери» як суб’єкти історичного процесу і визначали ці останні 

цілі та цінності й на основі цього перетворювали дійсність, спираючись на 

досить нечіткий образ майбутнього комуністичного суспільства. 

Проте тут спрацьовувала історична інерція та історична герменевтика, 

коли «мертвий хапає живого». Інерція історії «бере своє», ставлячи все на свої 

місця, і за майбутнім дедалі чіткіше пробиваються контури минулого. По пе-

редні історичні смисли перетлумачують («хапають») модерні, коли марксизм 

під впливом православ’я перетворюється на політичну релігію; традиційний 

для Росії етатизм дістає свого прояву в радянській державі, а азійський спо-

сіб виробництва — в соціалістичних виробничих відносинах. Отже, технічна 

й технологічна модернізації дедалі більше супроводжуються консервацією 

(на перших етапах цього розвитку і з першого погляду ще непомітною) до-

модерних суспільних відносин та інституцій і врешті-решт призводять до 

«рефеодалізації соціальної дійсності». Такий невтішний «діагноз доби». 

Проте таке діагнозування було здійснено ще, так би мовити, по живих 

слідах жовтневого перевороту — М.Вебер, М.Бердяєв. Зокрема Бердяєв у 

статті «А была ли в России революция» писав: «Старая власть, старая мо-

нархия не была у нас свергнута революцией, она сгнила, разложилась и 

бесславно пала, как падает гнилое яблоко с дерева. Но яд от гниения ста-

рой России остался внутри народного организма и продолжает разлагать 

жизнь русского народа. Вот эти процессы гниения старой России и при-

нимают у нас за ”развитие и углубление революции”»  11.

Ясна річ, що це накладає свій відбиток і на етос. Закладені в християн-

стві універсалістські інтенції перетлумачуються історичними етосами домо-

дерної доби, утворюючи своєрідний симбіоз із класовою мораллю у тлума-

ченні марксизму. Мораль втрачає свій трансцендентальний, прескриптивний 

вимір, набуваючи суто дескриптивних значень партикулярного класового 

етосу, як, скажімо, у статті Л.Троцького «Их мораль и наша». 

Звісно, така позиція містить загрозу історицизму і релятивізму. Тому 

загальнозначущість і об’єктивність моралі виводиться з іншої онтології, 

онтології майбутнього, тобто комунізму. Відповідно категоричний імпера-

11 Бердяев Н.И. А была ли в России революция // Бердяев Н. Собрание сочинений. — 

Париж: YMCA-PRESS, 1990. — Т. 4.  — С.102–112.
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тив за доби будівництва соціалізму та комунізму був таким: «Чини так, щоб 

твої дії були спрямовані на будівництво комунізму і відповідали твоїй пар-

тійній совісті»  12. За цим також криється ресентимент — індивідуальний, 

класовий, соціальний і, нарешті, натуралістичний. 

Просвітницький розум перетлумачується тут на основі концепту «об’єк-

тивно-необхідної ходи історії», від імені якої й виступали «професійні рево-

люціонери». Адже «марксизм-ленінізм робив ставку не на комунікативний 

розум людей як представників демократичних інтересів, а отже, й не на по-

літичну силу переконання власних арґументів у дискусії, а на об’єктивно 

необхідне, що науково передбачається, загострення класової боротьби та 

протиріч у капіталізмі, які мають відтак привести до світової революції» 13. 

Проте така історична герменевтика призводить до того, що розвиваєть-

ся тільки одна гілка раціональності — інструментальна раціональність, одна 

гілка модернізації — техніко-технологічна модернізація. Тому со ціальна 

мо дернізація насправді обернулася демодернізацією. Фактично розум і було 

спрямовано єдино на підкорення — людей, людства, природи, космосу. Це 

інструментальний розум, який перетворився на стратегічний. 

Тому процеси модернізації в Радянському Союзі, так само як і в Ні меч-

чині, були підпорядковані єдиній меті — світовому пануванню, інструмен-

тальний розум від самого початку було спрямовано на підготовку до війни. 

Можна сказати, що це послідовна реалізація ідеї розуму Просвітництва, 

хоча варто зауважити, що йдеться тут тільки про один її складник — а саме 

інструментальний. Другим її складником, а саме комунікативним розумом, 

фактично було знехтувано. Проте саме останній є підґрунтям і політичної 

(демократичної), і етичної раціональностей. Саме комунікативна раціона-

лізація як основа розбудови громадянського суспільства і могла б стати тим 

чинником, який і визначав би останні цінності перетворення людської дійс-

ності: і природи внутрішньої, і природи зовнішньої. 

Тому попри досить істотні відмінності право-консервативна (націонал-со-

ціалістична) і ліво-проґресистська (комуністична) ідеології подібні за своєю 

антимодерною реакцією на модернізацію, щоправда в тому її аспекті, який 

стосується комунікативної дії, комунікативної раціоналізації життєвого сві-

ту, а отже, й побудови відкритого громадянського суспільства і демократич-

них інституцій загалом. Явний традиціоналізм у націонал-соціалізмі обер-

нувся технічним проґресизмом, а явний технічний проґресизм комунізму 

перетворився на модернізований традиціоналізм. Однак і там, і там габітуси 

партикулярного етосу (нації або класу) прагнуть реалізації на ґлобальному 

12 Mayer H. (Hrsg.). Totalitarismus und Politische Religionen. B.II. — Paderborn etc.: Schö-
ningh, 1996. — S. 235.

13 Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності у ситуації сучасно-

го світу // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : Підручник. 1996. – 

С. 399.
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рівні. І там, і там вони спираються на стратегічну дію, яка підпорядковує 

комунікативну. Стратегічна дія і в націонал-соціалізмі, і в комунізмі набуває 

свого первинного значення, тобто як дія, спрямована на війну. 

Проте тоталітаризми як правого, так і лівого ґатунків були підготовлені ін-
телектуально, «консервативною революцією», що проявилося в критиці капіта-
лізму, модернізації, демократичних інституцій тощо. Врешті-решт, соціальний 

порядок, побудований і в Німеччині, і в Радянській Росії, був націонал-со-
ціалістичним. Так, я не обмовився, висуваючи гіпотезу, що «смысл русского 

коммунизма» і всієї радянської системи, попри інтернаціоналістську рито-

рику, латентно містив у собі націонал-соціалістичний зміст. Зокрема цей 

факт відкрито проявився в Радянському Союзі в сумнозвісній кампанії «бо-

ротьби з космополітизмом» кінця 1940-х років. 

Тепер щодо відповіді на запитання «якого кольору ХХІ сторіччя?» і 

«якщо минув тоталітаризм, як живе фашизм?». Гадаю, що сьогодні навряд чи 

можна стверджувати, що тоталітаризм минув остаточно, як не минув фа-

шизм, нацизм, комунізм, і сучасні його модифікації у вигляді православного 

фашизму, православного нацизму «русского мира» тільки підтверджують цей 

діагноз. І кольори ХХ століття ще не вицвіли, вони ще майорять. Я нещо-

давно згадував на нашому останньому круглому столі концепцію Фу куями 

про «кінець історії», яка передбачала перемогу ринкового господарства і де-

мократичних інституцій у всесвітньому масштабі. На жаль, багато хто і з нас 

також сподівався, що так воно й відбудеться. Проте історія розвивається за 

спіраллю, і часто-густо, на жаль, це спіраль із колючого дроту. Сьогодні Росія 

знову пішла колом. І так само як свого часу Східна Німеччина трансформу-

валася із націонал-соціалізму в комуністичний соціалізм, так само й Росія 

через нетривалий період невдалих демократичних перетворень переходить 

до інших форм тоталітаризму, який поєднує і фашизм, і нацизм, і комунізм. 

Якось один із російських можновладців хизувався своєю відповіддю 

канцлерці Німеччини Анґелі Меркель на її закид про порушення прав лю-

дини і норм демократії в Росії: мовляв, ще імператриця Катерина ІІ хотіла 

побудувати демократію в Росії, проте Росія не готова до демократії, як не 

готова вона й досі, понад 200 років по тому. Справді, політик має виходити 

з того, щоб відрізняти реальну спільноту від ідеальної. Проте його мораль-

ний обов’язок полягає в тому, щоб наближати реальну спільноту до ідеаль-

ної, що означає робити все для того, щоб сприяти побудові демократичних 

інституцій, а не цинічно заявляти про «неготовність народу», ототожнюю-

чи процеси модернізації з вестернізацією, американізацією тощо. 

Зрештою, так звані «кольорові революції», що відбулися в північній 

Африці і на пострадянському просторі, — це процеси, пов’язані з модерні-

зацією, яка хоч і виникає спершу в Європі, проте набуває універсального, 

загальнолюдського значення. Тому варто зауважити, що посткомуністичні 

країни споріднені не належністю до якоїсь позаісторичної, скажімо, пра-

вославно-слов’янської цивілізації, а тими елементами домодерну, які й 
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гальмують цей поступ уперед, реґресуючи суспільство. Такий собі домодер-

ний постмодерн із його моральним релятивізмом і навіть нігілізмом, у яко-

му десь загубився модерн. Якщо не проводити інституційну модернізацію, 

то це й надалі призводитиме до революцій, і ніхто не наважиться передба-

чити, якого вони будуть кольору, принаймні не в смислах «кольорового 

поля» мистецтва абстрактного експресіонізму. Однак не хотілося б закінчу-

вати цим невтішним висновком, а, скориставшись кольоровою метафори-

кою цього мистецького напряму, варто нагадати, що у Ротко є твір, викона-

ний у кольорах державного прапора України. Захищаючи ці кольори і те, 

що вони означають, ми маємо надію на гідне життя й суспільний поступ. 

Петро Йолон: Свого часу Вінстон Черчиль висловив думку, мовляв, 

«фашизм знищено, але фашизм існуватиме у вигляді боротьби проти фа-

шизму». Як Ви вважаєте, чи підтверджується ця думка сьогодні?

Анатолій Єрмоленко: Не те, що підтверджую, а й завважу, що ми й зараз 

переживаємо таку «боротьбу». Так само як НДР свого часу дрейфувала від 

однієї форми тоталітаризму до іншої, Росія також здійснює цей рух. «Рус-

ский мир» — це відродження нацизму, комунізму, фашизму як певний сим-

біоз цих форм тоталітаризму. Якось на симпозіумі про війну було сказано, 

що Росія вважає, що має індульґенцію щодо того, бо оскільки вона пере-

могла фашизм, то вже апріорі не може бути фашизмом. Насправді, тут одна 

форма тоталітаризму заступає іншу. Що тут можемо протиставити? Не ду-

маю, що ми можемо впоратись із цим кожний наодинці. І оскільки я захи-

щаю парадигму інтерсуб’єктивності, то вважаю, що ми маємо протистояти 

цьому спільно, утворюючи та розвиваючи інституції громадянського су-

спільства. І таким був Майдан. Ще раз процитую Д. Бьолера про те, що 

Майдан за умов цифрових технологій перетворився на всесвітньо-історичне 

явище. Це те, що може здолати і колишній, і сьогоднішній фашизми. 

Сергій Йосипенко: Наскільки німецький досвід подолання тоталітариз-

му є корисним у нашій ситуації? Це запитання постає з огляду на те, що ми 

у ХХ сторіччі маємо справу не просто з якимсь єдиним феноменом тоталіта-

ризму, репрезентованим нацизмом, фашизмом та комунізмом, а з цілою па-

літ рою тоталітарних та авторитарних феноменів різного кольору та інтенсив-

ності. Це добре відчуваєш, коли читаєш книгу М. Поповича, якій присвячено 

наш симпозіум, бо в ній, якщо продовжити порівняння, за про понова не орга-

нізаторами симпозіуму, є не лише кольори, а й відтінки та напівтони. Ні-

мецький тоталітаризм панував 12 років, мав дуже високу динаміку, яка заче-

пила всю Європу, і яскраво закінчив своє існування катастрофічною пораз-

кою у війні. Наш, комуністичний тоталітаризм тривав набагато довше; у 

будь-якому разі ми можемо дискутувати: був політичний режим у СРСР після 

1953 або ж після 1956 року тоталітарним чи це була якась перехідна форма. 

У будь-якому разі ми маємо справу з набагато складнішою спадщиною, 

ніж німці чи італійці після Другої світової війни. СРСР існував упродовж 

життя кількох генерацій людей, і для кожного з них була своя радянська 
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дійсність — був СРСР ГУЛАГу, Голодомору, масових репресій 1930–1940–

1950-х років, і був той СРСР 1960–1970–1980-х років, який більшість із при-

сутніх тут пам’ятає, — це світлі часи нашого дитинства, юності, молодості, 

коли не було згаданих жахів, хоча цей «соціалізм із людським обличчям», 

безперечно, зберігав тяглість із попереднім періодом. 

А отже, коли ми в сучасній Україні хочемо відмовитись від спадщини 

радянського тоталітаризму чи засудити її, то перед нами постає проблема — 

і коґнітивна, і емоційна: що вважати цією спадщиною? Для багатьох наших 

співгромадян, здебільшого старших генерацій, радянська спадщина зали-

шається живою, її просто штучно, насильно відібрали у них у перебігу подій 

кінця 1980-х — початку 1990-х, і радянська доба залишається для них своє-

рідним острівним часом. Для таких людей здобутки комунізму мають абсо-

лютну цінність, а всі його злочини — можливо, трохи завеликою, але необ-

хідною ціною за ці здобутки. І є інші наші співгромадяни — це не ли ше, але 

переважно ті, хто народився або виріс у незалежній Україні; вони вважають, 

що 1991 року все закінчилося необоротно і сьогоднішні українці не мають 

до цього жодного стосунку. Для цієї категорії людей існують лише злочини і 

жахи комунізму, а його здобутки, якими вони все-таки прямо чи непрямо 

користуються, виглядають нікчемними. Відтак, сучасні звертання до радян-

ського минулого потрапляють у пастку, коли більшість із тих, хто знайомий 

з радянським тоталітарним феноменом, не хоче його засуджувати, щонай-

менше засуджувати його як тоталітаризм нарівні з нацизмом і фашизмом, а 

більшість тих, хто його засуджує, насправді мало його знають. А якоїсь тре-

тьої сили, як у випадку окупованої союзниками після Другої світової війни 

Німеччини, немає. Тож наскільки чинним залишається для нас німецький 

досвід? Або ж нам, зважаючи на особливості нашої ситуації, можливо, по-

трібно винаходити нові форми подолання тоталітаризму?

Анатолій Єрмоленко: Почну з того, що один із німецьких соціальних тео-

ретиків сказав: «Демократія в Німеччині існує вже довше, ніж третій райх». І це 

завдячуючи тому, що Німеччина пройшла тривалий і наполегливий шлях де-

нацифікації. Однак це було не так просто. Коли відома антинацистка і анти-

фашистка Марлен Дитрих повернулася до Німеччини, то близькі їй люди, на-

віть родичі цуралися її. І я вже говорив, що і в літературі, і у філософії, і в 

соціології тощо німці зробили велику роботу культурної денацифікації. І вся 

символіка Німеччини була поставлена поза законом. Хоча, скажімо, па м’ят-

ники Марксу, Леніну не зносили. А у фойє Уні вер ситету імені Гумбольдта і досі 

мозаїкою викарбувана 11 теза Маркса про Фоєрбаха. Інший приклад — Віль-

ний університет Берліна, де виставлено композицію, в якій засуджується той 

факт, що багато науковців Німеччини підтримали націонал-соціалізм. Що 

стосується нашого тоталітаризму, то, я згоден, суспільство нашої молодості так 

званого розвиненого соціалізму (вітхий тоталітаризм) доволі відрізнялося від 

суспільства молодості наших батьків (жорсткий тоталітаризм). Звісно, воно не 

було таким жорстоким, як за часів сталінського тоталітаризму, тому сьогодні 
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можливі його ідеалізації, особливо в наш важкий час. Мабуть, багато було та-

кого, що можна згадати із задоволенням і розумінням на основі герменевтики 

пережитого досвіду, що спирається на той життєвий світ, який і є горизонтом 

розуміння. Проте одна річ, коли ми підходимо до цих речей як окремі особи, 

інша річ, коли ми оцінюємо їх як науковці. Адже, аби мати правильне розумін-

ня, потрібна глибинна, критична герменевтика. А це вже завдання критичної 

соціальної філософії, якою є філософія дискурсу. 

Олег Білий: Хотів би висловити ще одне міркування стосовно досвіду 

Німеччини. Слід мати на оці, що Німеччина (я не втомлюсь повторювати 

це) й досі є країною з обмеженим суверенітетом, тому що на її території пе-

ребуває значна частина американських військ. Добре відомий в Україні ні-

мецький політолог Андреас Умланд під час нашої розмови з цього приводу 

сказав, що в Німеччині свого часу відбулася дискусія «Хто більше зробив 

для Німеччини — Конрад Аденауер чи американці?». Мені здається, що для 

проґресу, для модернізації, для утвердження демократичного ладу амери-

канські війська зробили значно більше, ніж Аденауер, ніж уся публіцисти-

ка, ніж каяття й т. ін. Як ви ставитесь до цієї моєї провокативної думки? 

Анатолій Єрмоленко: Ця суперечка з Вами, Олеже, довготривала. Звісно, 

якби не було американської окупації, і не тільки американської, а й західних 

союзників, то, мабуть, не було б і сучасної Німеччини. Але чи варто запере-

чувати те, що зробили самі німці, і не тільки в культурній сфері, а й у побудо-

ві соціального ринкового господарства, соціальної держави, демократичних 

інституцій. Я вже цитував положення про те, що демократія в Німеччині 

триває довше, ніж тисячолітній райх. Друге, що я хотів ще раз зауважити, 

стосується змісту поняття «тоталітаризм». Я не погоджуюсь із твердженням 

Антона Фінька про те, що основна ознака тоталітаризму — це репресія. То-

талітаризм — це коли держава проникає в усі сфери життя. Гадаю, що радян-

ський режим і за часів «реального соціалізму» був тоталітаризмом, прагнучи 

контролювати геть усе, аж до найінтимніших сфер людського буття. Інша 

річ, що у складному суспільстві, яким і був уже «розвинений соціалізм», було 

досить проблематично здійснювати цей контроль. У цього тоталітаризму на 

певному етапі просто забракло ресурсів контролювати всі сфери. Адже з єди-

ного центру можна керувати тисячами підприємств, навіть десятками тисяч, 

проте навряд чи можна керувати сот нями тисяч, складну мережу яких утво-

рювала радянська економіка «реального соціалізму». Що стосується «модер-

нізації навздогін», якщо її не зводити тільки до технічно-тех но логічної мо-

дернізації, то вона відбувалася і в Німеччині як «нації, що запізнилася» (Макс 

Шелер), проте була також перервана нацизмом. 

Анатолій Єрмоленко — доктор філософських наук, професор, заступник директора з науко-

вої роботи, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України. 
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На схилку, скажімо так, «ліберально-ко му ніс тич но-

го» «Нового мира» –під орудою Твардовського — 

там з’явилася вельми змістовна стаття «Радищев и 

Робеспьер». З підзаголовком одного із розділів цієї 

статті «Уроки осьмнадцатого века». Що ж. На часі, 

отож, уже написання, так би мовити, гіпертрактату: 

«Уроки двадцятого століття». В огромі вітчизняного 

письменства зрештою з’явився ніби «протограф» 

такої майбутньої над книги. Це саме огром! — нау-

кових, публіцистичних, есеїстичних та ін. текстів, 

як друкованих, так і усних, — академіка М.В. По-

по вича. А ці нотатки тут можна розглядати як мар-

ґіналії до зазначених текстів — у напрямі до май-

бутньої систематизації тих «уроків». 

Урок перший — це, насамкінець минулого сто-

ліття, планетарного значення катастрофа надам-

біційного соціалістично-комуністичного проекту. 

Що його витоки сягають аж у «фольклорну» глиби-

ну і давнину; і далі, від екзотичних сектантських 

«утопій» Середньовіччя і перших власне утопій 

Но вого часу аж до марксизму рішуче в усіх його 

версіях, інваріантах, «етіологіях». «Марксизм — це 

остання християнська єресь» (Маритен), що його 

засади у найширших, аж колосальних масштабах 

були здійснені-одержавлені, «осуспільнені» на схил-

ку Першої світової війни. А по тому міріади со-

ціально-історичних колізій довкола того проекту. 

А по тому — ґрандіозна поразка останнього. 1917–

1991 — хронологія того дійства, всіх його трагедій, 

драм і, зрештою, трагікомедій… Від того проекту 

нині, схоже, залишилися лише інституційні оскол-

ки у скандинавських соціал-де мо кра тичних коро-
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лівствах та риторично-філологічні дискусії на з’їздах «лейбористських» пар-

тій Старого світу: залишати чи не залишати у своїх статутах саме слово «со-

ціалізм»? А власне: урок той полягає, передовсім, у злободенному ульт ра-

реакційному вольті країни — донедавна світового центру здійснення того 

проекту. Інституційно, ідеологічно (а особливо семіотично-емблематично!) 

це здійснення закінчилося поверненням тієї країни — Росії — в умови свого 

попереднього історичного існування. Умовно кажучи, — аж у 1916-й рік. 

(Зло боденні ґротески цього повернення: недавній обов’язковий радянський 

культ радянського «імператора» Червоної Армії Михайла Васильовича 

Фрунзе остаточно поступився там місцем так само обов’язковому культу 

«Михаила Васильевича Алексеева»; іменитого царського генерала, а згодом, 

1918-го року, першозасновника «білої»-Добровольчої-армії.) На гро ма джую-

ться, відтак, еверести й монблани таких російсько-ретардаційних ґротес-

ків — у всьому нинішньому євразійському ландшафті. Але головне — пе да-

го гіч но-настановче — значення цього, першого уроку — дослідити: а коли ж 

усе-таки розпочалася катастрофа того проекту? З розмаїття сталінських чи 

подальших неосталінських «термідорів» радянської історії? Чи, може, на-

багато раніше? Чи не з перших годин його здійснення? А може ще раніше? 

З перших його ініціаторів-конструкторів-ентузіастів-провозвісників? Ска-

жі мо, з радикалізму Йоахима Флорського чи Томаса Мора? Останній зі своєї 

утопії усунув приватну власність, але залишив — інститут рабства, «трудові 

табори», що у них ув’язнені виконують особливо тяжкі роботи?.. Словом, 

«вопросы, вопросы и вопросы», як Алєксандр Блок називав один свій есей. 

Написаний рівно за десять років до появи «Дванадцяти» (1918-го). А вже 

наступного року Блок записав у своєму щоденнику: «Рабовласника Лєніна 

змінить рабовласник Мілюков». Зрештою, сучасна «офіційна» Росія та її гу-

манітарії-ідеологи ставляться до Лєніна доволі стримано (занадто для них 

«лівого»). Надаючи перевагу зовсім іншим інститутам і персонам минулого. 

Починаючи з Романових і закінчуючи всіма їхніми «силовими» церберами. 

Нещодавно російське МВС влаштувало виставку, присвячену москов ському 

полковнику Зубатову, провозвісникові так званого «по лі цей ського соціаліз-

му»! Отже, сталінського? Так на наших очах закінчується спроба до творен-

ня абсолютно альтернативної — нібито абсолютно «справедливої»! — циві-

лізації. Спроба, започаткована сьомого листопада 1917-го. Гадаємо, що не-

вдовзі цей «ювілей» остаточно витіснить інше сьоме листопада, 1799-го 

року. Коли війська «Третього Риму» ввійшли у власне Рим (один із епізодів 

доби «наполеонівських війн»); і потім вельми неохоче залишили його. Проте 

десь через двадцять років «росіяни з Аляски», в режимі завзятого флібус-

тьєрського експромту, заволоділи Гавайськими (тоді Сандвічевими) остро-

вами, «анексували» їх. І по тому — теж неохоче — їх залишили: після корот-

кочасної вій ни зі США (власне, вже з тамтешніми флібустьєрами). Ха-

рактерно, що відразу після анексії Криму російські дипломати вищого еше-

лону, одне одному: а тепер на черзі Аляска!
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Отже, якщо Росія 1917–1991, відома під гучним геополітичним псев до-

німом-топонімом «Радянський Союз», — то, чи не з перших своїх сезонів, — 

справді реконструкція минулого, поновлення головної його «конструкції», 

тоді постає аж нагальна потреба — у якійсь новій історіософській і власне 

історіографічній макро- і мікроскопії. Спрямованій у бік не лише того все 

ще загадкового формально «лівого», але посутньо «правого» у російських 

стихіях, а й у бік усіх його, того проекту, попередніх світоглядних витоків. 

Нелегка, дуже нелегка робота. Але ж російсько-комуністичний урок то-

тальної там столітньої імплікації в історичну матерію такої рідкісної там 

гості як «справедливість», і те, з яким планетарним гуркотом, від полюса до 

полюса, обвалилися ті зусилля, — цей урок неодмінно належить засвоїти та 

освоїти. Кажуть, що історія повторюється? Додамо до відомого афоризму: 

спочатку справді у вигляді трагедії, потім у вигляді фарсу; — а потім знову 

у вигляді трагедії. «Потрійний ритм буття», — як говорив наш київський 

земляк В.Ф. Асмус, який (першим!), у незабутньому 1919-му, віднаходив 

тут, у Києві, очевидні паралелі поміж «воєнним комунізмом» і казармою 

Миколи Першого, жандармською його кирзою. Тож продовжимо ці спо-

стереження?

Урок другий — це, власне, урок щодо необхідної і неуникної «деконст-

рукції» ліберальної демократії, з певного часу оголошеної чи не єдино пра-

вильним шляхом у суспільній творчості людства. Адже сьогодні всі (рішуче 

всі!) конституції світу (окрім північнокорейської) за своєю ритори кою-лін-

ґ вістикою є ліберально-демократичними. Справді ж: під ферулою цих кон-

ституцій ведеться-живеться нібито краще, аніж під тоталітарним дахом. Але 

ж, як сказано у популярному романі одного киянина, «цеглина на голову ні 

з того, ні з сього не падає» («Майстер і Маргарита»). Тут, для найбільш лако-

нічної характеристики ліберальної демократії найбільше годиться славно-

звісний соціологічний фейлетон покійного Лєшека Ко ла ковського. «Що 

таке соціалізм» (1956 рік): це коли нема того чи того суспільного «неґативу» 

(приміром, зворушливої солідарності прокурора і адвоката і т. ін. Десь близь-

ко ста таких умов-позицій…). Так от: ліберальна демократія — теж хороша 

річ. Якби на всьому її історичному часопросторі не траплялося б у ній зло-

вісно системних — або фашистських, або комуністичних — аварій. Від по-

відні дорожні пригоди рішуче на всіх ліберально-демократичних маршрутах 

новочасної історії справді — саме системні і систематичні. І настільки ж у тій 

своїй системності-спорадичності не вивчені. Наївні посилання на те, що 

причиною тих, стримано кажучи, інцидентів «було те, що було забагато лі-

берального, але замало демократії». А чи ж навпаки. А загалом такі пояс-

нення схожі на пояснення водія, який після дорожнього інциденту скар-

жився дорожній поліції: винна ґравітація...

Урок третій, але, зрозуміло, не останній. XX століття «некалендарно», але 

се мантично-точно закінчилося тим самим вересневим нью-йоркським ранком 

2001-го. Стоси книг, починаючи з абата Рейналя, автора першого (1770 ро ку) 
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колоніального «Архіпелагу Гулагу»  1 і закінчуючи незліченними «орієнталія-

ми» сучасної науки! І разом з тим абсолютно незрозуміло: чому і як, та ще й 

з такою неймовірною швидкістю, вчорашня жертва нині перетворюється на 

ката? І ката не лише свого ката вчорашнього… Справді: чому і як?!

Відповіді у тих стосах, схоже, не знайдемо. Але там і поза тим — нале-

жить шукати .

…Наприкінці 1960-х автор цих рядків став випадковим свідком лютої 

бійки поміж пітерськими студентами-«тубільцями» і їхніми колеґами, по-

спіль із «третього світу». Одверто кажучи, розпочав бійку таки «третій світ»… 

Отож, пітерські міськомівці і КДБ потому вели слідство. І вели його на-

стільки по-дурному, що один «наш» студент, комсомольський лідер, весь у 

синцях, заявив, аж захлинаючись від люті: якщо знущання над нами буде 

продовжуватися, ми, радянські студенти, «організуємо куклуксклан на марк-

систських началах»…

Ні, це не вихід. Але ж інший вихід треба шукати: адже, можливо, з усіх 

«уроків XX століття» нині це найбільш сиґнальний, найбільш грізний.

У тих пошуках рекомендую ще раз погортати «Червоне століття» на-

шого старшого колеґи, М.В. Поповича.

Вадим Скуратівський — літературознавець, культуролог, доктор мистецтвознавства, 

професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Кар пен-

ка-Карого. Академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв 

України.

1 «Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans 

les deux Indes» (Філософічна і політична історія про установлення та комерцію євро-

пейців в обох Індіях).
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ЧИ РУХАЄ РЕСЕНТИМЕНТ ІСТОРІЮ?Віктор 
Козловський

Треба визнати — фундаментальне історичне дослі-

дження Мирослава Володимировича провокує дис-

кусію, що й не дивно з огляду на тематичний мас-

штаб та обсяг проаналізованого матеріалу. Ша нов-

ний автор запропонував ориґінальну філософію єв-

ропейської історії ХХ сторіччя, де головною ідеєю 

є виявлення тих криз, через які пройшли європей-

ські країни впродовж ХХ сторіччя. Автор починає 

своє дослідження з аналізу Першої світової війни 

як першої великої кризи західної цивілізації у ми-

нулому сторіччі, наслідком якої стала більшовиць-

ка революція в Росії. Ця історична подія започат-

кувала системні зміни на європейському конти-

ненті, що унаочнилось владою радикальних полі-

тичних сил — фашистської партії в Італії, на ціонал-

 соціалістичної в Німеччині, а також авторитарних 

режимів у Португалії (Салазар) та Іспанії (Франко). 

Відтак перші десятиріччя ХХ сторіччя виявилися 

кризовими, що мало ґрандіозні наслідки для Єв-

ропи. В цей період європейська політична мапа 

була не просто змінена, а розшматована вщент. 

Cвіт опинився в ситуації розколу, з’явився новий 

«могильник» — більшовицька Ро сія, яка не лише 

догори дибки поставила життя власного народу, 

перебудувавши все на комуністичних засадах, а й 

кинула виклик західній цивілізації, її економічним 

і політичним засадам, змусивши західних лідерів з 

острахом спостерігати за тими змінами, що відбу-

вались у Росії. Таким чином, перші десятиріччя 

ХХ сторіччя, як зазначає М. Попович, стали багато 

в чому вирішальними для цього сторіччя загалом. 

А хіба початок нового ХХІ сторіччя виявився не та-
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ким бурхливим? Терористична атака на США 2001 року (11 вересня), війни 

в Афганістані, Іраку, Лівії, безліч дрібніших, але не менш кривавих сутичок 

і терористичних атак по всьому світові, і зрештою російська аґресія проти 

Грузії та України. 

Кожна така подія певною мірою нагадує якісь події минулих часів, але 

лише за якимись зовнішніми ознаками. Ніякі зовнішні аналогії з поперед-

німи історичними подіями (улюблена тема таких порівнянь — це події, що 

передували Другій світовій війні) не пояснюють, чому саме тепер ми пере-

живаємо нечуване загострення міжнародних відносин, яке набирає такої 

сили і непримиренності, що дехто з експертів не відкидає можливості ви-

никнення масштабної війни, навіть ядерної. 

Все, що тепер відбувається на наших східних теренах, виглядає як щось 

не реальне, не очікуване, ці трагічні події захопили нас зненацька. Майже 

ніхто з експертів не вважав за можливе загострення міжнародних відносин, 

ініціаторкою якого могла б постати сучасна Росія. Цю країну розглядали як 

вельми слабку, з відсталою, неефективною, сировинною економікою, ар хаїч-

ними методами управління, «суверенною демократією», корупцією тощо. 

Підрахунки експертів свідчили, що перевага західних країн над Росією є 

багаторазовою (в економіці — у 20—25 разів). Тож вважалося, що сучасному 

російському керівництву не вистачить ні політичних, ні економічних, ні на-

уково-технічних, ні військових ресурсів для дестабілізації світопорядку. 

Більшість експертів були переконані, що російська влада не зважиться масш-

табно діяти всупереч інтересам західних країн. У цьому плані більшу стурбо-

ваність викликали зростання економічної експансії та військової потуги 

Китаю, ніж політичні амбіції Росії. Крім того, експерти були переконані, що 

включення Росії до «великої сімки» (яка після цього стала «вісімкою») по-

силювало її передбачуваність. І навіть вторгнення російської армії в Грузію 

2008 року західні лідери сприймали як хоча й неприємну подію, але не надто 

масштабну, без якогось суттєвого впливу на світовий порядок. Захід заспо-

коювало те, що Росія не пішла на пряму анексію Абхазії, зберігши за нею 

статус «незалежної держави», хоча всі розуміли, що це є суцільною фікцією. 

Росія одразу встановила контроль над економічним і політичним життям 

цієї квазідержави, розмістивши там чималий військовий континґент. 

Новий крок у своїх зовнішньополітичних амбіціях Росія зробила на 

початку 2014 року, коли без будь-яких дискусій і вагань анексувала Крим і 

розпалила вогнище кривавої «гібридної» війни на сході нашої країни. Саме 

анексія Криму унаочнила принциповий вододіл між тим, що Росії дозволя-

ли робити раніше і на що західні лідери закривали очі, та тим, з чим цивілі-

зований світ погодитись вже не міг. 

Ми опинилися в осередді нової реальності — масштабного проти стоян ня 

Росії не лише з Україною, а й із західною цивілізацією. Вочевидь це проти-

стояння затягнеться до повного виснаження однієї із сторін. Важко уяви ти, 

що західні країни знесиляться у цьому «змаганні». Тож це стосується Росії і 
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нас. І це питання для нас є вкрай важливим — наскільки вистачить нам 

ресурсів вести цю гібридну війну. Ніхто точно не скаже, як довго вона три-

ватиме, або що нас очікує, коли одна із сторін цілковито виснажиться. 

Тож Росія зробила новий крок — відкрито анексувала чужу територію. 

Це було здійснено під гаслами ідеології «русского мира», яка виправдовує 

анексію чужих земель без будь-яких обмежень, якщо на цих землях колись 

ступала нога «русскоговорящей» людини. Поки що це наша земля, але це 

«поки що». Треба пам’ятати, що ця «людина» побувала колись і на Алясці, 

і в Каліфорнії. Є про що подумати західним політикам!

Ця ідеологія виявилась дивною сумішшю різноманітних архаїчних мі-

фів, густо замішаних на ірраціональних суґестивних заклинаннях про ве-

лич та унікальність Росії та її народу, багатовікову історію, що сягає часів 

Київської Русі, велику і неповторну російську культуру. Тепер до цього до-

лучився ще один чинник — православний фундаменталізм, який є підвали-

ною ідеології «русского мира». Осереддям цієї ідеології є звеличення росій-

ського народу як «святого православного народу». Як співають в одній 

сучасній російській пісні, «быть русским — это значит быть святым!!!». Тож 

російський народ постає як богатир, що бореться за християнські цінності 

на тлі занепаду християнських засад західного світу. І ця облуда лунає з краї-

ни, де впродовж майже всього ХХ сторіччя запроваджували політику во-

йовничого атеїзму, що призвело до того, що більшість населення Росії ні-

коли не читала Біблії, не пройшла вишкіл релігійного виховання, не має 

стійкої традиції участі у церковному житті. Добре відомо, що для більшості 

населення Росії відвідування церкви мало чим відрізняється від участі в 

якомусь театральному дійстві. Для багатьох, хто на свята відвідує церкву, 

залишається незрозумілим майже все, що там відбувається, — від молитов 

до церковних обрядів і ритуалів. І головне — для більшості населення Росії 

християнство не увійшло у повсякденне життя, не стало моральним імпе-

ративом у спілкуванні з ближніми. Як казав один із сучасних російських 

публіцистів, для російської людини християнство є тією одежиною («каф-

таном»), за якою прихована «язичницька душа». Цікаво, що на цю особли-

вість російського православ’я звернув увагу наприкінці ХІХ сторіччя Во ло-

димир Соловйов у статті «Візантизм у Росії». Через якихось двадцять років 

більшовики відкидають навіть таке, вельми «специфічне», російське хрис-

тиянство, і країна занурюється в темряву державного атеїзму з усіма його 

жахливими наслідками — геноцидом священиків і віруючих, знищенням 

культових споруд і релігійних цінностей, войовничою атеїстичною пропа-

ґандою тощо. Цікавим моментом є те, що російський люд досить легко від-

кинув свої «релігійні забобони» і з великим ентузіазмом кинувся руйнувати 

церкви. І це тривало майже 70 років! То про яку святість російського народу 

може йтися! Войовничим запалом відрізняється і міфологія «русского 

мира». Свідченням цього є хоча б ті політичні шоу, які «ллються» з росій-

ських телеканалів. Виступи на цих шоу тих, хто хоча б частково не згоден з 
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цією міфологією, викликають з боку ведучих, учасників і «масовки» не-

приховане роздратування, зневагу, злість. Аудиторії цих шоу просякнуті 

«сірчаною кислотою» ненависті і презирства до тих, хто має сміливість ду-

мати самостійно, а не за вказівками кремлівських міфотворців. Зневага і 

ненависть зростають, коли участь у цих шоу беруть українські громадяни, 

які намагаються проінформувати російське суспільство, що насправді від-

бувається на східних теренах нашої країни. Тут зазвичай зчиняють галас, 

ґвалт, істерію, лунають погрози, образи на адресу українського учасника. 

Мабуть, це і є «євразійська комунікація». 

Вся ця мішанина архаїчних міфів з ідеологічними гаслами налаштовує 

своїх адептів на вороже ставлення не лише до нас, а й до західного світу, 

який у рамках російських пропаґандистських кліше постає як «розсадник» 

антихристиянських цінностей. Все це виглядає як щось абсурдне, чого на-

чебто не повинно бути у ХХІ сторіччі — за доби новітніх інформаційних 

тех нологій, ґлобалізації, соціальних мереж і масової культури. Здавалось, 

Росія, яка пройшла через дві світові війни, кілька революцій та громадян-

ську вій ну, комуністичну диктатуру, автоматично застрахована від сповза-

ння до стану «архаїзованого абсурду». І все ж на наших очах відбувається 

його вельми успішна реанімація, понад те — перебіг подій свідчить, що по-

вернення до цієї архаїки (яка вочевидь ніколи цілковито й не зникала) вка-

зує на те, що ми маємо справу вже навіть не з варварством (яке передбачає 

принаймні слідування хоча б якимсь правилам у своїх стосунках з інши-

ми), а з дикунством, що означає просту річ — стосунки з будь-ким не пе-

редбачають дотримання будь-яких правил чи спонтанну їх зміну за «влас-

ним бажанням», особливо якщо це дозволяє піднятися нарешті «з колін», 

на яких довелось принизливо стояти перед Заходом за часів Єльцина. Так 

принаймні вважає переважна більшість росіян. Таку «гру без правил» ми 

спостерігаємо на наших східних теренах, де представники «русского мира» 

ведуть війну, не дотримуючись ніяких приписів, порушуючи будь-які до-

мовленості та угоди!

Отож ми є свідками брутальної експансії велетенської за розмірами 

країни (а це понад 17 млн кв. км) на чужі землі. До речі, ця «велич» тьмяніє 

з огляду на чисельність населення — всього 143 млн населення, що майже 

стільки, як в Японії, але менше, ніж у Бангладеш, Нігерії, Пакистані, Бра-

зилії, не кажучи вже про Китай, Індію, США. За прогнозами експертів, чи-

сельність російського населення до 2050 року знизиться до 110—115 млн 

жи телів, і за цим показником Росію обійдуть ще й Ефіопія, Конго, Філіппіни, 

Єгипет, Мексика та В’єтнам. Сумна перспектива для країни з величезною 

територією й непомірними імперськими амбіціями! Відтак ми маємо справу 

з країною, де домінує якийсь особливий соціально-психологічний стан, за-

садовим для якого є вороже сприйняття навколишнього світу, чіткий поділ 

на «своїх і чужих». Таке світосприйняття спирається на відмову від модерно-

го способу мислення і занурення в архаїку. Це веде до суттєвого спрощення 
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і навіть примітивізації політичних практик і, як наслідок, до відмови від 

міжнародно-правових засад сучасного світопорядку. Ніякі міжнародні уго-

ди не можуть стати на заваді експансії «русского мира». Тож міжнародне 

право відкинуте, мов стара ганчірка, і Росія намагається запровадити новий 

порядок, де б їй було надане якесь особливе право встановлювати, кому та 

як існувати, хто з держав колишнього СРСР (республік, як полюбляють ка-

зати дотепер кремлівські діячі) повинен увійти до «русского мира». 

Відомий співець «русской идеи» М. Бердяєв якось сказав, маючи на 

увазі більшовицьку Росію та фашистську Італію, що сучасний світ сповзає 

до «нового середньовіччя». Те, що ми спостерігаємо тепер, це, так би мови-

ти, новий етап архаїзації російського суспільства, час, який за своєю ірраціо-

нальною спрямованістю та облудою дає фору навіть комуністичному проек-

тові, провайдери якого апелювали принаймні до пролетарського ін тер на-

ціоналізму, а не до націоналістичного «русского мира». До цього інтернаціо-

налістичного аспекту комуністичного проекту привертає увагу М. Попович. 

Вчений зазначає, що після Першої світової війни з’являється нова політич-

на реальність, де з усією гостротою постає питання про умови існування 

нових колективних (національних) ідентичностей у межах тих нових дер-

жав, що утворилися на уламках колишніх імперій — Австро-Угор ської, Ос-

манської, Російської. З цього приводу М. Попович пише: «Єдиною супер-

національною державою, яка пережила катаклізми війни, стала комуніс-

тична Росія. Вона зуміла знайти цінності, які радикально замінили вкрай 

спорохнявілі ідеали «Бога, царя и отечества»  1. Більшовицька Росія, вважає 

М. Попович, зі своїми комуністичними ідеями пролетарського інтернаціо-

налізму та світової революції запропонувала власну відповідь на кризу на-

ціональної ідентичності. Як на мене, не слід перебільшувати життєздатність 

цього проекту, оскільки розв’язання національного питання виявилось 

ефемерним і примарним. Чи можемо ми розглядати формування так звано-

го єдиного радянського народу відповіддю на той трабалістичний виклик, 

про що пише М. Попович? За своєю суттю радянський народ, згідно із за-

думом комуністичних вождів, мусив «заморозити» національне питання у 

багатонаціональній країні, а з часом і подолати його. Тож «єдиний радян-

ський народ» за багатьма ознаками був не просто ідеологічною конструк-

цією, а певним міфом, який все ще продовжує жити, що ускладнює рух на-

шого суспільства до європейської спільноти, реформування суспільного 

життя. А без таких реформ у нас мало шансів зберегти свою незалежність. 

Те, що відбувається в сучасній Росії, свідчить про її нестримне занурен-

ня в «архаїзований містицизм», який живиться міфами щодо повернення 

«исконно русских земель», що в політичному плані означає відновлення ім-

перії в кордонах СРСР. У цьому контексті я погоджуюсь з думкою шановно-

го доповідача, пана В. Скуратівського, щодо бажання росіян за будь-що від-

1 Попович М. Червоне століття. — К. : АртЕк, 2005.
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родити минуле, поновити його головну конструкцію. Підтримуючи цю дум-

ку, хотів би додати таке — способом існування цієї конструкції є імперська 

експансія, захоплення дедалі нових земель, територій (така собі «просторо-

ва імперія»). І найголовніше — вона не здатна ці нові землі освоювати. Ні за 

царів та імператорів, ні за генсеків та президентів освоєння велетенських 

просторів не мало вирішального значення для цієї імперії. Ви нят ками з 

цього правила були лише території із стратегічними покладами корисних 

копалин, особливо з енергетичними ресурсами, які є економічною і полі-

тичною основою існування цієї імперії. Але ці відносно невеликі території 

потопають у океані не освоєних і не заселених російських просторів, що 

тягнуться на тисячі кілометрів. Майже вся азійська частина цієї країни (а це 

13 млн кв. км ) є таким мало заселеним (дві людини на один кв. км) і не 

освоєним простором. Примітно, що і європейські землі цієї імперії дедалі 

більше підпадають під «тлін запустіння», особливо північні території, і на-

віть цент ральні (так звані нечорноземні) райони Росії. Це по в’язано зі 

стрімкими процесами депопуляції російського населення, згортанням еко-

номічної активності на цих землях. Певне освоєння територій (особливо 

Півночі, Да лекого Сходу), що відбувалось за радянської доби, було по в’я-

зане з військовими потребами СРСР, з наміром радянських вождів створити 

вздовж величезної лінії кордону численні військові бази, гарнізони тощо.

 До речі, мілітаристське підґрунтя економічного розвитку є визначаль-

ною ознакою «просторових імперій». У зв’язку з цим досить пригадати 

Золоту орду з її націленістю на перманентне захоплення (але не освоєння!) 

чужих земель. Власне з орди і «вилупився» Мос ковський улус (який не має 

нічого спільного з Київською Руссю, де жили слов’янські племена, нато-

мість у Московському улусі — угро-фінські і тюрк ські племена, які й склали 

основу «великоросів»), пізніше Московське царство, яке за часів Петра І 

отримало назву Російської імперії (це відбулося досить пізно, 1721 року). 

Слід підкреслити, що політичні утворення з «геном» просторової експансії 

спроможні лише до екстенсивного розширення, а не інтенсивного (куль-

турного і технологічного) освоєння територій. Для росіянина земля є про-

стір, який не потребує якогось прискіпливого культурного освоєння, пле-

кання і збереження як певного світу. Можливо, це пов’язано саме з велетен-

ськими розмірами цієї країни, що породжує певну зневагу до землі, точніше, 

небажання дбайливо її освоювати, обробляти, оскільки завжди можна пере-

йти на нові землі чи захопити у сусідніх народів їхні землі і примусити їх 

працювати на себе. «Просторові імперії» вельми аґресивні! І не треба вважа-

ти, що ця логіка притаманна минулим епохам, її стрижень зберігається і діє 

в сучасних міфологічних уявленнях російського народу. За всіма ознаками 

міфологія «русского мира» є такою «картиною світу», де в центрі — просто-

рова експансія, обґрунтовувана боротьбою за права «пра вославных русско-

говорящих», що передбачає захоплення тих земель, де ці «говорящие» меш-

кають. Хіба не це ми спостерігаємо на наших землях?
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Тож чи можна спинити цей «відновлювальний» процес? Мабуть, керів-

ництво Росії (а це не лише Путін, до якого привернута увага всіх світових 

засобів масової інформації, а вся верхівка російської влади, яка, попри те, 

що перебуває у сутінках свого «вождя», дієво його підтримує; без цього він 

не зміг би поводити себе так зухвало) не має наміру добровільно зупиня-

тись на «досягнутому». Тим паче, що російський народ плекає надію від-

новити велич своєї країни, її домінування в сучасному світі («Нам никто не 

указ! Мы всё сами можем!» — улюблені репліки росіян). Які ж важелі має 

Росія в своєму розпорядженні для досягнення цієї мети? Цілком очевидно, 

що в арсеналі російського керівництва залишився лише один дієвий чин-

ник — силовий тиск, аґресивні дії. Справа в тому, що економічні важелі, 

газовий шантаж України та Європи вже не діють ефективно і переконливо. 

Тож лише аґресивна політика щодо своїх сусідів є тим важелем, яким ще 

може скористатись російська влада. Відтак лише поразка Росії в її про-

тистоянні цивілізованому світові зупинить її територіальну експансію. 

Причому поразка багаторівнева — це і політична поразка, яка призведе до 

ізоляції цієї країни, і глибока економічна криза, і поразка у «гібридній вій-

ні» також. 

Постає ще одне запитання — чи призведе така поразка до вивільнення 

свідомості російського народу від облуди архаїчних міфів про власну велич, 

чи звільнить від імперських зазіхань? Які констеляції зможуть запустити ме-

ханізм «перекодування» масової свідомості населення цієї країни, змусять 

росіян хоча б частково переглянути свої «улюблені» міфи? Для нас це важ-

ливе питання, оскільки ми змушені існувати поряд з країною, населення 

якої сповідує ці міфи, плекає їх як свої «духовные скрепы». А це уможлив-

лює дедалі нові рецидиви цієї жахливої імперської хвороби, яка є вкрай не-

безпечною, оскільки розповсюджується в державі, що має ядерну зброю. 

Досвід Німеччини, Італії, Японії показує, що таке «перекодування» 

масової свідомості відбувалось під безпосереднім і вирішальним впливом 

країн-переможців — США, Англії, Франції. Це було пов’язано також з оку-

пацією цих переможених країн, без чого такі зміни не були б можливі. Чи 

можливо це у випадку з Росією? Важко сказати. Водночас було б наївно 

сподіватись, що внутрішні опозиційні сили задля демократичних змін ро-

сійського суспільства здатні до рішучих і безкомпромісних дій. Як свідчить 

російська історія, народ цієї країни зазвичай з великим «духовним підне-

сенням» погоджується з домінуванням авторитарних і тоталітарних режи-

мів, натомість усі спроби запровадити щось на кшталт демократії, після 

короткочасних успіхів, завжди закінчувались поразкою і поверненням до 

довготривалого домінування «авторитарного раю», хоч би якими ідеологіч-

ними кліше це виправдовували. Відомо, що від пролетарського інтернаціо-

налізму радянська влада фактично відмовилась після війни. Свідченням 

цього є промова Сталіна, де він підняв на нечуваний раніше п’єдестал ро-

сійський народ як народ-переможець — переможець над німецькими за-
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гарбниками. Ця промова започаткувала згортання інтернаціоналізму і нові 

репресії проти багатьох народів Радянського Союзу. 

Чи доцільно розглядати всю цю суміш трабалістської архаїки з геополі-

тичними амбіціями як своєрідне втілення комплексу неповноцінності, 

підсиленого довготривалим ресентиментом, що нібито притаманний ро-

сійському суспільству? Як на мене, ці добре відомі концептуальні стерео-

типи лише частково пояснюють те, що відбувається на наших очах в центрі 

Європи. Вважаю, що такі пояснення мусять бути складнішими. Російські 

амбіції не зводяться до якихось психологічних комплексів і ресентименту. 

Те, що надихає російську людину, є суперечливим поєднанням архаїчних 

міфів, ідеологічних імперативів і концептуальних побудов (на кшталт «рус-

ского мира», євразійської цивілізації), в центрі яких виправдання будь-

яких дій, якщо вони слугують відновленню та розширенню імперії. Таким 

чином, саме міф про велич Росії (а це уявляється лише в імперських обла-

дунках) і презирство до всіх, хто не сповідує цього міфу, є підґрунтям для 

сучасного російського експансіонізму. Характерно, що більшість росіян 

щиро переконані, що без відновлення імперії їхня країна не має історичної 

перспективи. Відтак лише імперія (у будь-якому вигляді — СРСР, Єв ра-

зійський союз тощо) є єдино можливою формою політичного буття росій-

ського народу. Саме цей комплекс міфо-ідеологічних імперських візій 

уможливлює той політичний радикалізм, який демонструє кремлівська 

влада, дії якої підтримують, за останніми опитуваннями, майже 90% насе-

лення Росії, і ще 85% погоджуються навіть з певним погіршенням свого 

добробуту (щоправда, не зрозуміло, про який рівень погіршення йдеться) 

задля торжества «величі» своєї країни. Сумний рекорд, який свідчить про 

патологічний стан російського суспільства. Водночас цей дивний стан має 

свою логіку — це логіка імперської експансії та ворожого ставлення до 

всього «не русского». Відтак ми ще довго змушені будемо вести боротьбу з 

цією «євразійською ордою», яка демонструє дивовижну монолітність і ціл-

ковиту зневагу до життя як чужих народів, так і власного народу. На що не 

підеш задля вгамування своїх імперських апетитів!

Назіп Хамітов: Чи погоджуєтесь Ви с тезою Бердяєва про те, що росій-

ський комунізм є своєрідною перверсією російської православної менталь-

ності?

Віктор Козловський: З цією тезою російського філософа частково мож-

на погодитись. Марксистський комунізм є західним продуктом, проте 

практика російського більшовизму була б неможлива без ментальних 

«скреп», що й уможливило швидке поширення комунізму в Росії. Але це не 

лише православні чинники, а й потужні язичницькі міфологічні сюжети. 

Одним із таких сюжетів є зневага до приватної власності. До речі, комуніс-

тична влада одразу скасовує інститут приватної власності, що також відпо-

відає очікуванням російського народу, який традиційно був «прив’язаний» 

до общинної власності. І це відрізняє комуністичну систему тоталітаризму 
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від фашизму і націонал-соціалізму, які попри свою жахливу ідеологію і 

практику все ж зберегли приватну власність. Російські більшовики з пер-

ших кроків свого володарювання позбавили приватну власність леґального 

статусу. Свідченням цього є майже повна націоналізація всіх «заводів і па-

роплавів», яку більшовики здійснили одразу після захоплення влади. І на-

віть часткове відновлення приватної влади, на яке більшовики змушені 

були піти на початку 1920-х років під тиском економічної катастрофи і го-

лоду, що були зумовлені політикою «військового комунізму» (а це насиль-

ницька експропріація приватної власності, експропріація сільськогоспо-

дарських продуктів, відмова від грошової системи тощо), нічого принципово 

не змінювало в комуністичних настановах. Відомо, що т. зв. нова еко но-

мічна політика була чинною лише 6–7 років, після чого все було згорнуто. 

І правові засади також були цілковито підпорядковані політичній доціль-

ності — боротьбі з класовими ворогами. 

Сергій Грабовський: Я вважаю, що не треба перебільшувати відмінності 

між нацизмом і комунізмом, оскільки відомо, що Гітлер неодноразово 

шкодував щодо відсутності в Німеччині планової економіки, яка б функці-

ювала на засадах тотального одержавлення, як це мало місце в СРСР. 

Мабуть, нацисти просто не встигли «одержавити» всю власність. Відомо 

також, що після замаху на Гітлера 1944 року були скасовані майже всі пра-

вові норми, які хоча б частково захищали людину, її права і власність. 

Віктор Козловський: Ви маєте рацію, але треба пам’ятати, що мрії дикта-

тора Німеччини у радянській Росії швидко і без будь-яких вагань було втіле-

но в життя вже у перші роки комуністичної влади. Кілька років непу не варто 

розглядати як відмову від загальнонародної (державної) власності — неп, як 

казав Ленін, це лише тимчасовий відступ більшовиків, які дуже швидко пе-

рейшли у рішучий наступ на приватну власність (навіть дрібну) і на ті со-

ціальні групи (класи, як полюбляли казати більшовики), які були суб’єктами 

приватної власності, — буржуазію, селянство тощо. Це відомі речі. І в цьому 

плані комуністична диктатура була навіть жорсткішою, ніж інші тоталітарні 

режими, оскільки крім знищення прав і свобод людини, соціальних груп, 

націй і народностей (і в цьому комунізм споріднений з фашизмом і націонал-

соціалізмом) комуністичний режим радикально обмежив економічні права 

громадян, позбавивши їх приватної власності, ідеологічно засудивши її як 

інструмент експлуатації — ще один улюблений марксистський міф, що міц-

но засів у свідомості людей «пострадянського простору», хоча, як свідчать 

сучасні соціологічні дослідження, сила його впливу поступово занепадає. 

Сергій Пролеєв: Дозвольте висловити запитання у форматі міркування, 

оскільки мені цікаво почути думки Віктора Петровича у відповідь. Ми 

щой но прослухали два виступи  2 — багато в чому відмінні, але й поєднані 

2 Ідеться про доповіді В. Скуратівського «Уроки XX століття» і В. Козловського «Чи ру-

хає ресентимент історію?».
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відчуттям загрози, яка походить від імперської Росії, від імперського про-

екту та ідеї величі. Це, справді, своєрідна історична константа, яка весь час 

виявляє себе в історії Росії. Вона виявляє себе не з однаковою інтенсивніс-

тю, однак прагнення величі весь час дається взнаки. І воно повертає історію 

Росії «на кола своя», спричиняє її аґресію та експансію. 

У цих спостереженнях багато правди, однак я хотів би звернути увагу на 

деякі інші аспекти нинішньої ситуації. Вочевидь, зараз відбувається вій на і 

ми переживаємо аґресію Кремля проти нашої країни. Причому я зробив би 

акцент саме на понятті «Кремль», позначаючи ним нинішній путінівський 

режим на відміну від Росії, навіть з її складною історичною спад ковістю. 

Попри реальність бойових дій Кремль старанно і дуже наполегливо уникає 

прямого оголошення та визнання стану війни. Він весь час діє в режимі 

спецоперації. Поняття гібридної війни, як на мене, тут не підходить, бо це 

якраз уперте уникання військового конфлікту в будь-якому вигляді. Шляхом 

воєнного розв’язання конфлікту путінівський режим не йде. Понад те: він 

всіляко уникає його визнання в просторі своєї пропаґанди, передусім звер-

неної на російську аудиторію. Це важливий симптом, що, як на мене, дає 

підстави суттєво інакше інтерпретувати наявну ситуацію. Бо все, що було 

сказано доповідачами, цілком відповідало би дійсності, якби зараз ішла 

відкрита війна. Війна ще не розпочалася з боку Росії і ще невідомо, чи роз-

почнеться. 

Наступне питання стосується структури спадкового комплексу, який 

історично обтяжує російську свідомість. Адже ідея величі визначає не весь 

його зміст. У ньому є й інші потужні складові. Зокрема те, що я назвав би 

«спокусою Європи», або «зваблювання Європою». Це також вельми потуж-

ний чинник. Він не суто ментальний, звісно. Всі добре розуміють, де пере-

бувають основні фінанси російської еліти, найпривабливіша особиста 

власність (звісно, не заводи-пароходи), де живуть та навчаються їхні діти, 

де відпочивають їхні сім’ї тощо. Отже, чи не потребує запропонований до-

повідачем діагноз певної корекції? 

Відтак питання до Віктора Петровича: чи є події, які ми спостерігаємо 

(і від яких потерпаємо) імперським реваншем, реалізацією ідеї величі, чи 

це спроба путінівського режиму відновити характерну для ХХ сторіччя, але 

на сьогодні вочевидь архаїчну, систему розподілу світової гегемонії (про що 

йшлося, зокрема, у моїй доповіді)? В останньому випадку слід говорити не 

стільки про відновлення імперії як такої, скільки про відновлення своєї 

участі — з боку Росії — у розподілі світової гегемонії. Одним із показових 

арґументів на користь такої інтерпретації є ідея «євразійського простору» — 

від Лісабона до Владивостока. Адже навіть ідея величі реалізується в істо-

рично відмінних формах. Так от, чи не здається Вам, що базовим планом 

Кремля напередодні всіх колізій, пов’язаних з євроінтеґрацією України, 

було створення саме Євразійського простору від Лісабона до Владивостока, 

в якому б домінувала Росія? Це передбачало конверґенцію Європейського 
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та Євразійського (що мав бути створений) союзів під переважним впливом 

Росії. Чи не тому лунали свого часу дивні обмовки з боку деяких представ-

ників режиму Януковича: ми вступимо до Євросоюзу, але разом з Росією?

Віктор Козловський: Я погоджуюсь з тим, що сучасний етап російської 

експансії має свої особливості, які вирізняють її від попередніх періодів ім-

перської історії цієї країни. Головне в тому, що тепер ця експансія розгор-

тається в ґлобальному світі, де сформовані і діють міжнародні правові ін-

ституції. І тому аґресивні дії російської влади б’ють не лише по нас, а й по 

світовому порядку, який складними шляхами формувався після Другої сві-

тової війни, а також після розпаду СРСР, і до якого, до речі, цілком добро-

вільно приєдналась і Росія. 

Щодо ідеї російського керманича стосовно необхідності будувати єди-

ну Європу від Владивостока до Лісабона, то треба мати на увазі одну важ-

ливу обставину — об’єднання європейських країн відбувалось упродовж 

тривалого часу, так би мовити, поетапно — спочатку, у перші роки після 

Другої світової війни, це було реґіональне (кількох країн) об’єднання рин-

ків вугілля та сталі, пізніше, у 1960—1980-х роках, «Спільний ринок», і 

лише у 1990-х роках з’являється Європейський Союз, ґрунтований на 

спільних не лише економічних, а й політичних засадах. І це ліберально-

демократичні засади, до яких Росія не має жодного стосунку, оскільки ці 

цінності ніколи по-справжньому не утверджувалися як щось вартісне для 

російського народу. Хоча, безперечно, є й своєрідна «спокуса» з боку сучас-

ної Європи, оскільки життєві стандарти європейського світу в рази пере-

важають будь-які «духовные скрепы» сучасної Росії, і це чудово розуміє 

певна частина суспільства цієї країни. І все ж попри це ми спостерігаємо 

принципові відмінності між російськими і європейськими ціннісними на-

становами, що, зрештою, зумовлює принципово різні шляхи інтеґрації. 

Для європейських країн об’єднання було складним, суперечливим, аж 

ніяк не ідеальним процесом. Але чи здатна людина, яка є істотою доволі 

недосконалою, створити щось ідеальне? Тож слід визнати, що загалом цей 

процес був успішним, попри всі проблеми і виклики, які ЄС доводиться 

постійно долати. Чи здатна Росія, її політичне керівництво запропонувати 

якісь нові, сучасні, перспективні підходи до розширення ЄС «від Тихого 

океану до Атлантичного»? І головне — на яких цінностях таке розширення 

повинно відбуватися? Всі такі пропозиції, точніше — пропаґандистські 

гасла, кремлівське керівництво виголошує не щиро, оскільки ці заяви нія-

ким чином не відповідають реальним діям, політиці російської влади. Крім 

того, Росія дедалі більше вповзає у «панцир самоізоляції», автаркії. То до 

чого тут якась європейська інтеґрація? Є і ще одна обставина — для тради-

цій російської політики завжди було не прийнятно грати за тими правила-

ми, від яких не можна («за власним бажанням») відмовитись без дотриман-

ня міжнародно-правових процедур. Так званий «консенсус», якому сліду-

ють країни ЄС, ніколи не був і не стане імперативом для «євразійської» 
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країни. Міф про власну «велич» не дозволяє грати за демократичними про-

цедурами, особливо якщо це потребує поступитися хоча б частиною цієї 

«величі» на користь партнерів. Усі такі поступки російський народ сприй-

має як свою поразку, намагання Заходу хитрощами знову «поставили нас 

на коліна», принизити «велику» країну. За таких передумов важко уявити 

(навіть гіпотетично), яким чином таке розширення може відбутися. 

Зрозуміло, що якась невелика частина російського суспільства може і ба-

жає жити за європейськими стандартами, а не за євразійськими міфами. 

Але треба розуміти, що не ця марґінальна група визначає політику цієї кра-

їни. Переважна більшість російського народу підтримує дії кремлівської 

влади, це потрібно сприймати як факт і не плекати ілюзій щодо відірванос-

ті «влади від народу», що колись все зміниться на краще, демократія в Росії 

переможе. Такі очікування безпідставні, оскільки не враховують доміную-

чих настроїв «російської народної душі». Тож ми переживаємо часи, коли 

ця країна дрейфує все далі і далі від Європи. При цьому російська влада 

всіляко поширює свій вплив там, де це ще можливо. Тож вона демонструє 

певну ізоляцію щодо західних країн, оскільки ці країни сильніші й успіш-

ніші за всіма можливими показниками і критеріями, і водночас намагається 

активно впливати на ті країни (це країни колишнього СРСР, до певної міри 

БРІКС, ШОС), де ще можливо домогтися хоча б якогось підтвердження 

своєї значущості, впливовості. Щодо країн колишнього СРСР, то тут ціл-

ком прий нятно, впевнені російські політики, діяти без особливих церемо-

ній, застосовуючи різні форми грубого диктату, силових дій. Чого варте 

хоча б пра вило, яке діяло у Митному союзі (а тепер і в Євразійському сою-

зі), згідно з яким кількість голосів у структурах, які приймають спільні рі-

шення, встановлюють на підставі величини ВВП (?!) кожної країни-учас-

ниці. Чим це відрізняється від звичайного диктату! Відтак Росія має не-

спростовне право самостійно приймати будь-які рішення, оскільки її 

частка у загальному ВВП цього об’єднання становить майже 80%. За такої 

«демократії» всілякі дискусії і «консенсуси» зайві! То чи не такі євразійські 

«правила розширення» хоче запропонувати Росія цивілізованим європей-

ським країнам? Вбивча перспектива. 

Сергій Грабовський: Хотів би додати репліку, що стосується твердження 

Віктора Козловського, що, мовляв, «усе, що тепер відбувається на наших 

східних теренах, виглядає як щось нереальне, неочікуване, що ці трагічні 

події захопили нас зненацька». Хто ці «ми»? Принаймні, ані себе, ані деяких 

своїх колеґ до цих «ми» віднести не можу. Кілька фактів і посилань. Доцент 

Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв під псевдонімом «Богдан Крим-

ський» 2003 року опублікував у тижневику «Українське слово» статтю, де 

детально розглянуто взаємини Кремля й Банкової (нагадаю, тоді в Україні 

правила трійця Кучма–Янукович–Медведчук) і зроблено припущення щодо 

долі Севастополя, який, на думку Лосєва, ця трійця в обмін на певні пре-

ференції готова була передати Росії. Він писав, що 2000 року в Севастополі 



50 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 4

Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ

бойові частини морської піхоти ЧФ РФ у місті за чисельністю дорівнювали 

бойовим частинам України, а вже 2003-го російський гарнізон Севастополя 

мав вчетверо переважати український. Проаналізувавши поступки адмініст-

рації Кучми Кремлю задля того, щоб угамувати експансіоністські апетити 

останнього, автор статті робив висновок, що така фактична капітуляція пе-

ред Росією не заспокоїть «великого сусіда», а лише спонукатиме до подаль-

шої експансії. Відкупитися Севастополем не вдасться, постане питання про 

Крим, потім про «Новоросію», а далі про решту.

2010 року Ігор Лосєв в журналі «Сучасність» писав, що укладена Яну ко-

вичем у Харкові угода з російським президентом Медвєдєвим про продов-

ження перебування російського флоту на українській території до 2047-го 

перетворює Україну на протекторат Російської Федерації з метою анексії 

Севастополя і Кримського півострова, а також періодичного провокування 

політичної нестабільності на українському Півдні, що становить реальну 

загрозу державному суверенітету України.

Київський політолог Віктор Каспрук 2008 року в «Українській правді» 

писав. із посиланням на знайомого російського журналіста, що, за плана-

ми Кремля, Крим відійде до Росії без будь-якої війни за кількома сценарі-

ями: через загострення прихованих конфліктів у Криму, на півдні та на пів-

денному сході України; «захист» російськомовного населення і російських 

громадян (котрі незаконно отримали подвійне громадянство) в Севастополі 

і Криму; і через завдання Україні військово-політичної поразки (не обо-

в’язково реґулярними військами, а різноманітними «ополченцями» та «до-

бровольцями»). Зверніть увагу: 2008 року Каспрук, поряд із іншим, вираху-

вав два ключові терміни, якими сьогодні московські пропаґандисти та їхні 

західні друзі позначають російські війська та місцевих бандитів, що ведуть 

війну проти України на Донбасі: «ополченці» та «добровольці».

Можна згадати ще низку статей цих двох авторів (особливо кримчани-

на Лосєва, який добре знає як ситуацію на півострові, так і процеси, що 

відбуваються в Росії; її він уже 2000 року, через півроку після приходу до 

влади Путіна у журналі «Сучасність» прямо назвав «постваймарською»; хто 

знає історію, той зрозуміє паралель з Німеччиною 1933 року), а також ін-

ших українських аналітиків щодо аґресивності Росії та найімовірніших 

векторів цієї аґресії. Проблема в тому, що ці застереження та прогнози, 

зроблені на ґрунті серйозної арґументації, не були ані почуті політиками, 

ані оцінені належним чином на рівні інтелектуальної спільноти.

Віктор Козловський: Дякую, пане Сергію, що Ви згадали про Ігоря Ло-

сєва, відомого політичного аналітика, людину, яку я добре знаю і вельми 

шаную. Але що доводить Ваше посилання на аналітичні розробки панів 

Лосєва і Каспрука? Хіба їхні спостереження спростовують мою тезу щодо 

того, що ні громадськість («ми»), ні державні інститути, ні так звана розвід-

ка, ні західні спецслужби не знали, «коли і як» відбудеться анексія Криму. 

Хіба кілька публікацій можуть підвищити ґрадус підозри до «братньої краї-
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ни», радикально похитнути віру значної частини українського суспільства у 

«мирні наміри» північного сусіда? Щиро кажучи — ні! Не можуть! Це сто-

сується також державних інституцій, які за всі роки нашої незалежності не 

акцентували уваги на можливих аґресивних діях Росії, тим паче на можли-

вій анексії української землі. І ще одне — треба розрізняти дії, пов'язані з 

накопиченням військової потуги, і реальні військові дії (у нашому випадку 

так звану гібридну війну), що захопили нас зненацька. І ми (і не лише «ми», 

а й державні інститути) не мали ніякої більш-менш надійної інформації 

щодо того, коли і як розпочнеться ця війна й відбудеться анексія Криму, 

коли і як розгорнуться жахливі події на сході. Мабуть, слід уникати суто 

доктринерського підходу до дійсності, який полягає в тому, що теоретик 

щиро переконаний у тому, що його візії, його аналіз подій і є єдино правиль-

ним поглядом на ці події, і тому суспільство і державні органи влади зо бо-

в’язані діяти у відповідності з цим аналізом. При цьому теоретик не бере до 

уваги одну вагому обставину — його аналіз може стати актуальним лише за 

умов, коли сама дійсність зміниться, радикально «наблизиться» до аналізу 

(якщо наблизиться; це передбачити на 100% неможливо, це не під силу лю-

дині). Події останнього року так змінили нашу політичну дійсність, що пуб-

лікації шанованих панів Лосєва і Каспрука починають сприйматися як про-

рочі, хоча вони й не вказували, коли і як (а саме це надзвичайно важливо!) 

почнуть розгортатися події в Криму і на сході нашої країни. Тож я вважаю, 

що лише post factum ми здатні оцінити певні інтелектуальні здобутки, якщо 

до цього нас підштовхне сама дійсність, її нові смислові контексти. 

Віктор Козловський — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігіє-

знавства НаУКМА. Царина наукових інтересів — історія європейської та вітчизняної філо-

софії, соціальна філософія, філософська антропологія.
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За умов більшовицького тоталітаризму відбувалися 

творення декоративних форм громадянського су-

спільства (всіляких спілок, професійних об’єд нань) 

і водночас організація ГУЛАГу задля роз в’я зання 

завдань індустріалізації, усталення так званого дер-

жавного капіталізму.

Інтернаціоналістська ідеологічна модель, яка бу-

ла продуктом державності більшовицького космопо-

літичного істеблішменту 1920-х років і практич ної 

ста лінської політики приборкання національних ру-

хів, передбачала численні культурні автономії, підпо-

рядковані партійно-радянській системі влади.

Тим часом дедалі виразніше набирали сили та 

чинності неформальні інституції, які утверджува-

ли неформальну ідентичність, руйнуючи зсередини 

внут  рішню логіку системи. Неформальні інституції 

побудовані на цілій низці правил, які в кожному 

своєму пункті суперечили правилам леґальних, фор-

мальних інституцій. Свого часу Джордж Орвел ви-

гадав чудову метафору для цієї шизоїдності так зва-

ного реального соціалізму: «Всі свині рівні, але є 

деякі з них — рівніші».

Це вочевидь спричиняло виникнення подвій-

ної офіційної імперської ідентичності. З одного бо-

ку, ідентифікувальна уява породжувала таку кон-

кретну колективність, як «радянський народ», а з 

іншого — такі, як «українці», «грузини», «латиші» 

тощо. Саме ця подвійна ідентичність уможливила 

розквіт національних незалежницьких ідеологій на-

прикінці 1980-х років.
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Але найскладніше питання, що виникає у зв’язку з використанням мо-

делей ідентифікації, втілюваних у формальних інституціях, — це питання сто-

совно переваги неформальних інституцій. Один із ключів до відповіді можна 

знайти у Гайдеґеровому екзистенціалістському розумінні природи належ-

ності та принципу бути разом. Потреба бути разом, потреба в належності 

зумовлюється стурбованістю, яку індивід переживає, коли відчуває загрозу 

бути поза рамцями, у примітивній самостійності, неубезпеченим. І саме 

стурбованість утворює базу ідентичності, спонукає до належності.

Адже належність, корпоративне членство убезпечує від загрози при-

мітивної самотності, що її невіддільними атрибутами є відчуження й неза-

хищеність. Формальні інституції ж неспроможні ґарантувати захищеність, 

убезпечити від загроз.

Мішель Фуко взагалі вважає ідею примирення закону і порядку не-

здійсненною — закон, мовляв, завжди співвіднесений з юридичною систе-

мою, а порядок — з адміністративною системою, специфічним державним 

устроєм. Ось чому спроба примирення завжди завершується інтеґрацією 

закону до державного ладу. Те саме, на мій погляд, стосується і співвідно-

шення між універсальною моделлю ідентичності і системами колективної 

безпеки, що їх ґарантує певний державний устрій, або порядок.

Якщо поглянути на історію виникнення держав, то вона рясніє численни-

ми несподіванками, аж ніяк не прогнозованими з боку ініціаторів державо-

творення й часто-густо сприйманими як випадок, викликаний всілякими 

кон стеляціями подій. Але при цьому поза сумнівом залишається той факт, що 

держава є цивілізованою формою, або однією з форм, у яких постає цивіліза-

ція, на відміну від форм первісного «ґемайнштафту». І з цього погляду мені 

видається знаменною і знаковою та теоретична шана, що її висловив Ричард 

Рорті на адресу дистинкції між варваром і цивілізованою людиною, запропо-

нованої Йозефом Шумпетером. Ця дистинкція полягає у непорушному до-

триманні певних переконань попри усвідомлення їхньої відносної (релятив-

ної) цінності, що й відрізняє цивілізовану людину від варвара. Звернімо увагу 

на термін «переконання». Він символізує вибір тих чи тих цінностей як систе-

ми норм, що їх має намір неуникненно дотримуватися індивід. Розвиваючи 

цю дистинкцію, Рорті вважає, що саме визнання випадковості словника, в 

якому закарбовуються найвищі сподівання, є визнанням випадковості свідо-

мості цивілізованої людини, яка залишається відданою цій випадковості. 

Мабуть, історія Сполучених Штатів Америки, як жодна інша, підтверджує це 

судження. Адже відомо, що батьки-засновники країни під цією назвою цілком 

усвідомлювали релятивну цінність ідеології, покладеної в підґрунтя амери-

канської конституції. Але саме відданість своїм переконанням, попри цілко-

виту випадковість їхнього походження, забезпечила міцність державного фун-

даменту й довге життя конституційних норм. Цілком імовірно, що саме тому в 

юриспруденції Сполучених Штатів виняткового значення набуло так зване 

прецедентне право з його повагою до випадку, ба й апологією випадковості.
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Найбільш важливим і принциповим положенням прагматичної кон-

струкції Джеймса для нашої теми є акцидентний характер вірування. Фак-

тично, згідно з В. Джеймсом, ми знаходимо себе віруючими, ледь знаючи, 

як і чому, а наша віра є пристрасним утвердженням жадань, в яких нас під-

тримала соціальна система. Існування держави загалом і національної дер-

жави зокрема неодноразово підтверджувало звичку не вірити у те, що не 

має користі.

Воля до віри в інноваційну метафору як мистецьку мрію дорівнює волі 

до віри в національну державу як образ етнічної самоідентифікації, по суті, 

віри в уже наявне. Держава, попри всі намагання юристів збагнути способи 

її леґітимації, залишається у своїй основі порядком речей (М. Фуко), уста-

леним унаслідок вольового акту віри та гри випадковості.

Леґітимація образу історії постає як спосіб леґітимації влади. Най по-

ширенішою стратегією, що її метою є леґітимація образу історії, є возвели-

чення переможців у колективній пам’яті (Дж. Ваттимо). Сам переможець є 

образом успішного володарювання й завжди має карт-бланш на контроль 

історичного процесу через систему опцій. Він завжди творить упривілейо-

вану історію. В такий спосіб створюють підстави для узвичаєння інститу-

ційного ладу, для усталення символічного порядку.

З іншого боку, пропаґандисти мондіалізму чи ґлобалізму, на кшталт 

Жака Аталі, безперечно заскочені сьогодні спалахом національних ідентич-

ностей. Так само, як проповідь остаточної перемоги лібералізму, увиразнена 

свого часу Френсисом Фукуямою у вигляді ідеї кінця історії, німотствує пе-

ред лицем економічної кризи, загалом пропаґандисти ґло балізму німот-

ствують перед лицем таких явищ, як проголошення ре ферендуму про неза-

лежність Шотландії, «спалах Каталонської ідеї», загрози розпаду державної 

цілісності Бельгії, що походить від нездоланного конфлікту онтологій між 

фламандцями та валлонами. Привертає до себе увагу та обставина, що саме 

в Європі, де було вистраждано не одну ґлобалістську мрію, ще й досі не 

лише жевріють старі (баски, Північна Ірландія), але й раз по раз спалахують 

нові потенційно руйнівні конфлікти ідентичностей.

Ґлобалізація завжди була пов’язана з боротьбою за ресурси, за терито-

рії. Завоювання нових територій супроводжувалося динамічним перемі-

щенням мас, спонукало до вдосконалення зброї, засобів зв’язку, способів 

урядування, що сприяли утримуванню під контролем новоздобутого про-

стору. Можна навіть говорити про номадійний характер планетарного роз-

просторення культур і цивілізацій. При цьому спостерігалося прагнення 

поширити сформовані локальні ідентичності та габітуси, вірування та тех-

нології на нові землі. В перебігу історичного розгортання ґлобалізаційних 

процесів владні домагання і військова складова визначали перспективи 

цивілізаційного руху. Ця обставина від самого початку пов’язана з тим, що 

я називаю волею до ідентичності. Йдеться про створення безпечного уні-

версуму для об’єднаних виробленими у межах духовних і господарських 
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практик індивідів. Безпечний універсум постає на ґрунті онтологічної по-

треби людей бути разом, спертої на досвіді ризиків, катаклізмів і втрат.

Однією з найбільш відомих зразків ґлобалістської ідеології є месіанізм. 

Він завжди спирався на складний комплекс психологічних, расових, цивілі-

заційних чинників, парадоксальним чином поєднуючи в собі ідею обранос-

ті, окремішності, винятковості того чи того типу спільноти та універсальний 

сенс закладеної в ньому програми. Нині месіанізм заведено відносити до так 

званого традиційного дискурсу, зорієнтованого на культивуванні причетно-

сті до виняткової рятівної місії. Рано чи пізно месіанізм ставав важливою 

частиною ґлобалізаційних проектів, утворюючи міфологічне підґрунтя для 

наступальних ідеологій імперських держав. Таке підґрунтя зазвичай може 

збе рігатись упродовж сторіч у вигляді національних ідентифікаційних сте-

реотипів. Прикладом тут може бути висловлена російським ченцем Філофеєм 

ідея Третього Риму, яка попервах відігравала роль ре лігійно-політичної мі-

фології, що її мета полягала у леґітимації претензій Московського царства на 

візантійську духовну спадщину. Як відомо, Третій Рим після падіння перших 

двох (Старого — власне Риму і Нового — Кон стантинополя) уособлював со-

бою останній духовний форпост православного християнства, але по суті 

став стратегічним символом боротьби московських князів за імператорський 

титул. Ідея Третього Риму на довгі роки стала фундаментом політичної міфо-

логії Російської імперії та її ґлобалістських претензій.

Стереотипи месіанізму, зашифровані у теорії Третього Риму, було відро-

джено у доктрині Леніна, згідно з якою і всупереч марксистському профе-

тизму вважалось можливим побудувати соціалізм в окремо взятій країні і 

вже під військовими штандартами Росії розгортати світову революцію. Ціл-

ком імовірно, що Леніна надихав приклад Наполеона Бонапарта, який праг-

нув об’єднати Європу під егідою «Французького світу» у воєнний спосіб.

Зазвичай месіанізм як нормативний ґлобалізм експлуатує прагнення 

безпеки, що є засадовим щодо соціальної та політичної ідентичності. Так 

само він експлуатує почуття зверхності і право на виняткову репрезентацію 

універсальних цінностей, і відповідно — право на непідсудну дію.

Лише під орудою міжнародного авторитету держав-націй формуються 

умови міжнародної політики, яка є результатом «дозвільного» ґлобального 

порядку, що сприяє утворенню і підтримці транснаціональних зв’язків та 

інституцій. Саме реґіональна гегемонія надпотуг або авторитетів на ціо-

нально-державних утворень уможливлює інституційну експансію міжна-

родних організацій.

Ідея суверенітету як виняткової правової норми, яка є засадовою для 

національних правових систем, вочевидь увіходить у суперечність з будь-

якими транснаціональними проектами та, ясна річ, проектами ґлобаліза-

ційними.

У транснаціональних інституціях по суті закладено інституційну матри-

цю національної держави. Вони є продуктом історичного розвитку Держави-



56 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 4

Олег БІЛИЙ

Нації, власне історичним продуктом. Державницький міф спирається на 

систему уявлюваних інституцій як історично виплеканих цінностей і нор-

мативів у процесі усталення національного буття. Цілком природно, що при 

цьому етатистський міф, який переймає уявлення про на ціональну державу, 

живить і ідеологію ґлобалізації.

Олег Білий — доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН Ук-

раї ни.
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МАЙБУТНЄ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ:
оптимізм переважає

Олександр
Майборода

«Червоне століття», якому присвячено твір М.В. По-

повича, вмістило в собі безліч взаємно переплетених 

тенденцій. Одна з них — національно-ви зволь ні рухи 

та виникнення нових національних держав як наслі-

док розпаду імперій і процесу деколонізації. Вивчення 

історії виникнення і розвитку цієї тенденції дає ма-

теріал для роздумів щодо майбутнього національних 

держав — теми, яка зараз є однією з найбільш обго-

ворюваних у колі ґлобалістики й футурології. Для 

Ук раїни дискусії на цю тему особливо важливі як 

для нової національної держави, народ якої стоїть 

перед сакраментальним питанням — чи вартими 

бу ли і є жертви, принесені заради державності. 

У сучасній літературі з ґлобалістики часто по-

вторюється припущення про розмивання суверен-

ності держав, про втрату ними своїх суспільно-орга-

ні зо вувальних функцій, про перехід цих функцій до 

позадержавних суб’єктів — транснаціональних кор-

порацій, міжнародних об’єднань, навіть інституцій 

неурядового характеру.

Прогнози такого роду випливають, на мій по-

гляд, із перебільшення значення, яке надають окре-

мим фактам впливу великих бізнес-корпорацій на 

державні справи. На основі цих окремих фактів ро-

биться загальний висновок про зсув державного су-

веренітету від держав до приватних, корпоративних, 

громадських утворень та мережевих структур, які де-

далі частіше відіграють вирішальну роль у визначенні 

цілей багатьох держав і навіть наддержавних акторів.
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Такого роду прогнози випливають із розуміння ґлобалізації як гомоге-

нізації світу. Звісно, елемент гомогенізації у сучасному світі присутній, але 

він не домінує. Про те, що ґлобалізація не є фатальною для національної та 

етнічної різноманітності, яка проявляється, у т.ч. державотворенням, свід-

чить, зокрема, досвід Радянського Союзу.

Стосовно сутності цієї цивілізації заслуговує на увагу оприлюднена в 

журналі «Неприкосновенный запас» (2014, № 6) 1 думка Й. Арнасона, що 

«радянська модель була стратегією модернізації, ґрунтованої на синтезі ім-

перської та революційної традицій, але вона була також і ґлобальним яви-

щем. Її формування, експансія і розпад не можуть бути пояснені без ураху-

вання міжнародних зв’язків, а її історія була суттєвою частиною ґлобаліза-

ційного процесу у ХХ столітті. Як показали події останніх років, не лише 

посткомуністична частина світу, а й ґлобальна ситуація формувалися ра-

дянським досвідом і відчуватимуть вплив довгострокових наслідків радян-

ського колапсу». 

Радянську модель і справді можна вважати реґіональною ґлобалізацією. 

У ній запроваджувався реґіональний космополітизм у вигляді концепції 

«нової історичної спільноти людей — радянського народу». Етнокуль тур  на 

специфіка витіснялася на задній план методами русифікації, нав’язування 

спільного історичного міфу в русскій версії, здійснювалися масштабні та 

безперервні спроби замінити місцеві традиції й обряди загальнорадянсь-

кими. Загальносоюзні й союзно-республіканські міністерства діяли фак-

тично як транснаціональні корпорації, не зважаючи на місцеві потреби, а 

часто і всупереч їм. Відбулася фактична уніфікація правового простору: 

конституції, цивільний, трудовий, карний і карно-процесуальний кодек-

си, які стосувалися безпосередніх інтересів і прав людини, у союзних рес-

публіках виглядали написаними під копірку. Національна державність рес-

публік, що входили до Радянського Союзу, була, по суті, символічною, 

багато в чому декоративною і ритуальною. І втім, навіть той набір політико-

 державної семіотики, що був залишений для населення республік, зумовив 

зміцнення в ньому, насамперед в автохтонних етносах, почуття національ-

ної єдності та прагнення самостійної державності.

Немає ознак того, що капіталістична ґлобалізація матиме інакший ре-

зультат впливу на долю національних держав, а відтак і на долю їхніх етніч-

них субстратів. Безпосередньо загрозою національній державності вважа-

ються транснаціональні корпорації. Ця загроза явно перебільшена: річ у 

тім, що суверенність держави проявляється монополією на правопорядок; 

що ж до ТНК, то вони можуть виступати лобістами і «кориґувати» націо-

нальне право до своїх інтересів, але «відкориґоване» право не перестає бути 

національним. До того ж у більшості випадків ТНК вигідніше пристосову-

1 Йдеться про переклад фраґментів статті: Arnason J. Civilizational Patterns and Civilizing 

Processes // International Sociology. — 2001. — Vol. 16. — № 3. — P. 390—397.
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ватися до чинного національного законодавства, ніж витрачатися на його 

«кориґування» з допомогою лобістів. 

Наслідком діяльності ТНК може бути деструкція національного ринку, 

позбавлення його цілісності. У такій ситуації може статися денаціоналізація 

еліти, розбіг між її інтересами й інтересами нації. Але наслідком, найімовірні-

ше, стане зміцнення солідарності нації у своїй ворожості до еліти, її зовніш-

ніх хазяїв і спроби поміняти її. Такого роду ситуації сприяють зміцненню 

уявлень про спільну долю як основу національної свідомості. Навіть удачі 

ТНК щодо зміни урядів також соціум вважатиме своєю спільною долею, і це 

зміцнюватиме його історичну свідомість і національну ідентичність.

Про обмежені можливості ТНК у руйнуванні національної державності 

свідчить досвід СРСР, чиї союзні й союзно-республіканські міністерства 

були саме такого роду суб’єктами. Вони визначали характер розвитку в усіх 

республіках, вони примушували ухвалювати під свої потреби різні плани, 

навіть кориґувати законодавство: приміром, захотілося меліораторам річи-

ще рік міняти й тим часом «пиляти» державний бюджет, і це їм вдавалося. 

Радянські ТНК були суб’єктами внутрішньої боротьби за державний бю-

джет: воєнно-промисловий комплекс, сільське господарство, міністерство 

меліорації — всі вимагали для себе найбільшого шматка. Ця мета була для 

них, звісно, важливішою за культурну гомогенізацію державного простору.

Передбачення щодо майбутнього національної державності невіддільні 

від питання про майбутню етно-національну мозаїку людства — збережеть-

ся вона чи її замінить безнаціональний і безетнічний ґлобальний соціаль-

ний субстрат.

У етнополітології існують достатньо арґументовані думки про цілкови-

ту поєднуваність ґлобалізації та етнічної гетерогенності світового соціаль-

ного субстрату. Е. Сміт, зокрема, пояснює життєздатність етнічності вадами 

сучасної ґлобальної культури. За його оцінками, ґлобальна культура не має 

історичної основи ритму розвитку, відчуття часу і послідовності, вона без-

контекстна й безчасова, не здатна вдаватися до минулого, вона пливка, по-

всюдна, безформна й історично неглибока, позбавлена будь-якого відчуття 

розвитку. Крім того, безчасова ґлобальна культура не відповідає поточним 

потребам і не навіює ані спогадів, ані прагнень до неї, ані жодної колектив-

ної амнезії, яка б допомогла замінити наявні «глибокі» культури космополі-

тичною «поверхневою» культурою; вона не зачіпає жодної струни серед ве-

личезної маси людей, поділених за класовою, статевою, реґіональною, 

релігійною чи культурною ідентичністю. Вихід за межі етнічності внаслідок 

модернізації Е. Сміт вважає міфом, неспроможність якого випливає з не-

розуміння тяглості тієї ролі, яку відіграють культурні та етнічні ідентично-

сті, що виникли у домодерну епоху.

Відповідно оцінюють, зокрема О. Борковська у своїй монографії «Іслам і 

проблеми державності на мусульманському Сході» (М., 2009), і перспективи 

етнічності у міжнародній системі: «Так само дедалі більша взаємозалежність 
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державних систем у різних реґіонах світу, як і в Організації Об'єднаних 

Націй, висуває на передній план відмінності культур і прив'язує багатьох лю-

дей ще тісніше до їхньої етноісторії та спадщини, які, на їхню думку, опиня-

ються під загрозою. Відчуття незамінності власних культурних цінностей за-

гострюється з тим, як дедалі помітнішає ґлобальна одноманітність. Але це не 

просто питання реакції еліт чи народів на помічені загрози. Бажання зберег-

ти давні цінності та традиції — це не просто ностальґія колекціонера старо-

житностей, це спонука до реставрації втраченої спільноти, до оживлення її 

”золотого віку”, до відновлення спільноти через її очищення від чужорідних 

елементів і до законного повернення їй окремішної культурної спадщини». 

Загалом, футурологія деетнізації людства має ознаки парадоксу. Де ет-

нізацію бачать засобом запобігання етнічним конфліктам, але вона ж може 

легко перетворитися і на делеґітимацію багатьох національних держав, 

яким космополітична футурологія також пророкує або зникнення, або роз-

мивання. Але ґлобальний крах національно-державної структуризації сві-

тового простору, зважаючи на етологічний інстинкт людей до соціумних 

форм існування, знову покликав би їх до групової самоідентифікації, яка 

найпростіше відбувається на етнічних засадах.

Припущення, що світове інформаційне співтовариство не залишить у 

собі місця для етнічності, наражається на ряд інших ґрунтовних контр  ар-

ґументів, наведених А. Ландабасо Ангуло та А. Коноваловим у книзі «Теро-

ризм та етнополітичні конфлікти» (М., 2004). По-перше, починаючи з дру-

гої половини ХХ століття у світі відбувається «етнічний ренесанс» у вигляді 

зростання інтересу до етнічної самобутності та заходів з її відродження та 

зміцнення. По-друге, розвиток технологічного виміру в різних країнах від-

бувається у взаємозв’язку з культурним, що зумовлює активізацію остан-

нього. По-третє, сама інтенсифікація світової комунікації включає інтен-

сифікацію міжетнічних контактів, посилює етнічну самоідентифікацію 

лю дей та етнічну мобілізацію. Система масових комунікацій — радіо, теле-

бачення, відео, персональні комп’ютери — дає можливість етнічним і мов-

ним спільнотам розвивати власні соціальні й культурні мережі, що умож-

ливлює протистояння тискові загальнонаціональної культури, тим самим 

стимулюючи етнічні націоналізми. Відтак, зміна елементів та підвалин тра-

диційної культури під дією ґлобальних ціннісних орієнтацій веде до прямо 

протилежного ефекту — до етнічної мобілізації як засобу зміцнення етно-

культурної солідарності. Тобто ґлобалізація породжує зворотну тенденцію — 

до індивідуалізації.

Упевненість у справедливості припущення про збереження етнічністю 

свого факторного впливу на міжнародну систему природно тягне за собою 

питання про зміст ролі, яку етнічність відіграватиме. З одного боку, не 

можна іґнорувати такий прояв ґлобалізації, як переважання на національ-

них культурних ринках іноземного продукту над місцевим. Водночас до-

слідники ґлобальних трансформацій визнають, що наразі важко визначити 
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подальшу еволюцію національних культур. Невпевненість щодо гомогені-

зації культурної сфери дозволяє вважати, що ця невпевненість випливає зі 

спостережень за доволі сталою міцністю етнокультурних зразків і стерео-

типів, якими керуються у своїй поведінці ті, з кого складаються соціальні 

субстрати національних держав.

Навіть експансія якоїсь однієї мови чи культури не призводить до 

зникнення національної ідентичності. Знову можна послатися на наслідки 

радянської ґлобалізації. Приміром, в Радянському Союзі загальний тренд 

полягав в асоціюванні всієї держави з Росією. Згадаймо пісні про війну — 

чи часто можна було почути в них про українців, про татар або інших? 

Постійно лунало: «Россія перемогла», «переміг русскій народ, русскій дух» 

і т. д. Однак, це не призвело до домінування в радянських республіках ро-

сійської, а через неї радянської ідентичності над національною. Чому? 

Тому що зберігалася семіотична роль знаків, якими об'єднується нація і які 

є для неї дуже важливими. Насамперед, це культурні знаки. В СРСР відбу-

валася масштабна русифікація, російська мова стала мовою армії, промис-

лового комплексу, технічної документації, мовою науки, особливо природ-

ничої, але, попри те, це теж не призвело до розмивання національних 

ідентично стей. Між іншим, сама російська культура, і класична, і масова, 

якщо взяти її основні компоненти — музику, образотворче мистецтво, літе-

ратуру, розвивалася під впливом Заходу. Тобто прояви вестернізації мали 

давнє коріння, але їхнім результатом стало не зникнення національних 

культур, а набуття ними нових рис, і не більше. Досвід показав, що мовна і 

культурна експансія надає своєрідності національним культурам, прино-

сить нові елементи, але примордіальна основа цих культур зберігається.

Небезпеки для національної держави як історичного феномену на да-

ному етапі немає. Можуть виникати небезпеки для конкретної держави, 

яка стоїть перед загрозою фізичного знищення зовнішнім аґресором, як, 

наприклад, Україна наших днів. Але загалом національна державна в прин-

ципі ніколи не зникне. 

Може змінитися національно-державна структура світу, вона може по-

міняти свою конфіґурацію в результаті анексії, загарбань, можливо, роз-

падів. Приміром, якщо розпадеться Бельгія, то не на дві безнаціональні, 

бездержавні частини, а на дві національні держави. Так само може трапи-

тися в Іспанії або Великій Британії. Але все ж таки структуризація міжна-

родної системи буде полягати в тому, що національна держава зберігати-

меться і зміцнюватиметься, тому що в міжнародній системі основним еле-

ментом завжди будуть не транснаціональні корпорації, не якісь там різного 

роду об'єд нання, які зникають, змінюються і т. ін. Сама потреба міжнарод-

ної системи в самоорганізації, у запобіганні ентропійності зумовлює збере-

ження звичної структуризації світового порядку на підставі національної 

державності. Плюс до цього, людина сама за своєю природою комуніка-

тивна, вона прагне соціумного способу життя. Хоч якими будуть наслідки 
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майбутніх біфуркацій у міжнародній системі, людство буде фор мувати, тво-

рити нові форми національної державності, якщо навіть якісь із них зника-

тимуть.

Анатолій Єрмоленко: Так, я згоден, що нація є одним із найважливіших 

«витворів» людського суспільства. нація залишається і сьогодні важливим 

соціокультурним утворенням. Нагадаю, що саме поняття нації походить 

від лат. nasci — народжувати, отже, первинний зміст цього поняття означає 

певну спорідненість людей за народженням. Звісно, новоєвропейський 

процес формування націй поступово виходить за межі цього первинного 

змісту, набуваючи політичного виміру. Адже ми забули ще про одне вкрай 

важливе поняття, це поняття громадянського суспільства. Адже й самі на-

ції розвиваються і формуються разом зі створенням національних держав і 

громадянських суспільств аж до становлення політичних націй, «знімаю-

чи» етнічний вимір. І ґлобалізація є логічним продовженням цього проце-

су. Але треба зауважити, що попри те, що ми переживаємо зараз серйозні 

проблеми становлення нашої національної держави, ґлобальні проблеми 

нікуди не зникли, і їх треба розв’язувати націям разом, адже вони загрожу-

ють і нам, і світові в цілому. І тому за «доби ґлобалізації» я хотів би слідом 

за Юрґеном Габермасом запропонувати іншу концепцію, концепцію «пост-

національних констеляцій», в якій нації та національні держави нікуди не 

зникають, але частина їхніх повноважень делеґується наднаціональним 

політичним, правовим та культурним інституціям. Справді, вони ще не 

надто ефективні, і навіть слугують інтересам великих держав і транснаціо-

нальних корпорацій, однак — це об’єктивний процес, який, проте, потре-

бує і політично-етичної ґлобалізації, тобто «ґлобалізації другого порядку» 

(Карл-Отто Апель) або утворення «ґлобального етосу» (Ганс Кюнґ), що є 

осучасненим варіантом Кантового концепту «всесвітнього громадянського 

суспільства» як певної ґлобальної метаінституції. 

Олександр Майборода — доктор історичних наук, професор, завідувач відділу етнополіто-

логії, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етно-національних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 
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У січні 1945 року репортер газети «Saturday Evening 

Post» Едґар Сноу надрукував матеріал під час своєї 

подорожі Україною. Він, зокрема, писав, що вій на, 

яку дехто схильний називати «російською славою», 

мала б бути «по-справедливості визнана насампе-

ред українською війною… Міста, промис ловість, 

землеробство та людність жодної іншої європей-

ської країни не зазнали таких тяжких ни щень»  1. 

«Українськості» Другій світовій війні надають 

багато фактів. Згадаю дещо. 15 березня 1939 року 

угорське військо вдерлося у Карпатську Україну, 

що тільки-но проголосила державну незалежність. 

Українці захищали цю незалежність, і це був пер-

ший військовий виступ проти гітлерівського союз-

ника. Ціною крові та жертв, Закарпаття було при-

єднано до Угорщини. 2 вересня 1945 року ґенерал 

українського походження Кузьма Дерев’янко від 

імені Радянського Союзу на борту американсько-

го лінкора «Міссурі» підписав Акт капітуляції 

Японії. Згадані історичні дати — важливі етапи 

ґлобальних інфернальних подій — не повинні ви-

падати з поля зору.

Не повинні, але випадають. Насамперед це 

сто  сується постсовєтської Росії, яка сьогодні, за 

визначенням Роберта Конквеста, нагадує край-

ню форму корпоратистсько-етатистського псев-

1 Цит. за: Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування 

модерної української нації ХІХ–ХХ століття. — Київ: Ге-

неза, 1996. — С. 262.  
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до ка піталізму  2. Капіталізм капіталізмом, а ідеологія цілком імперсько- со-

вєтська. 

28 квітня 2015 року Президент Росії Владімір Путін під час свого візиту 

до Санкт-Петербурґа відвідав те, що назвали «масштабною панорамою 

“Бит ва за Берлін”». Росіяни самі для себе відновили частину Рейхстаґу, на 

східцях якого Путін сфотографувався. Росіяни самі для себе визначили 

«перших прапороносців над Рейхстаґом» — Ґріґорія Булатова, Віктора Пра-

 во  то рова та Івана Лисенка  3. При цьому, ясна річ, забули про Олексія Бе-

реста і про те, що було кілька груп прапороносців. 

Парадокс, але через 70 років після закінчення Другої світової війни ре-

жим Путіна апелює до героїчних стереотипів часів Совєтського Союзу, до 

міфу «Великої вітчизняної війни». Все це, як і розмови про «народ-пе ре-

можець», потрібне для того, щоб «зарезервувати» виправдання експансії. 

Розпочата 2014 року російсько-українська війна унаочнила це. Свої аґре-

сивні дії російське керівництво прагне втиснути у певний символічний 

контекст власноруч модельованого героїчного наративу, де в якості воро-

гів, ба більше, — «фашистів», призначено українців. 

До всього цього Путін фактично схвалив впровадження партику-

лярного російського проекту щодо Другої світової війни. Тепер, за за-

думом путінських ідеологів, перемога в ній має виглядати як перемога 

Росії та росіян. Саме на цю ідею працюють ресовєтизовані підручники 

та інші публікації, сучасні російські комеморативні практики, симво-

лічний простір. Це намагаються обґрунтувати російські науковці, а та-

кож наукова та (особливо) журналістська шантрапа. Україні та україн-

цям в цій пропаґандивній кампанії відведено переважно роль зрадників 

і колаборантів. Ось чому, а не через нашу меґаломанію (що нею дехто 

таки грішить) слід чітко і внятно сказати про участь українців в Другій 

світовій війні. 

Українці воювали в різних арміях світу. За різними джерелами, від 35 до 

50 тисяч українських добровольців з числа канадських еміґрантів, а серед 

них майже півтисячі офіцерів, у 1941–1942 роках виявили готовність всту-

пити до Канадських збройних сил. Йдеться майже про 11% української 

громади цієї держави (а це в довоєнні роки близько 360 тисяч). 

Своїх посланців скерувала до армії США північноамериканська гро-

мада українців. Майже 40 тисяч американців українського походження 

брали участь в операції «Оверлорд» (Overlord), тобто у висадці на європей-

ський континент 6 червня 1944 року, воювали в тихоокеанському реґіоні, у 

Малій Азії, Північній Африці, Італії, Німеччині. 

2 Див.: Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям. — Київ: Видавництво Со-

ломії Павличко “Основи”, 2003б. — С. 237.
3 Див.: «На то и щука, чтобы карась не дремал» // lenta.ru, 28.04.2015 (електронний ре-

сурс). Режим доступу: http%//lenta.ru.
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5 тисяч українців з Франції, визнаних придатними, у складі «Іноземного 

Леґіону» брали участь у всіх великих боях за Фландрію, під Седаном, над 

Сомою (травень 1940 року), над Сеною, Марною, Луарою, Соною (червень 

1940 року). Василь Порик очолював французький партизанський підрозділ 

у Франції. 

Кожен восьмий вояк 2-го корпусу ґенерала Владислава Андерса був 

українцем. У 1942 році корпус залишив територію СССР та у складі бри-

танських експедиційних військ брав участь у боях в Єгипті, Лівії та Італії. У 

травні 1943 року почалося формування 1-ї піхотної дивізії імені Тадеуша 

Костюшка під командуванням полковника Зиґмунда Берлінґа. В цій поль-

ській дивізії також воювали українці.

У 1940 році склад совєтських військ виглядав так: 61% росіян, 19,6% 

українців, 4,1% білорусів, 15,3% представників інших національностей. 

На передодні совєтсько-нацистської війни відсоток українців в армії дещо 

зріс. Адже на території західних військових округів активно формувались 

нові з’єд нання, переважно за рахунок місцевих людських ресурсів. Мо бі лі-

зація на початку війни також значно додала українців до військ. Особливо 

висока частка (понад 50%) воїнів-українців була у частинах Південно-За-

хід них та Південних фронтів, що були розташовані на території УССР.

Після трагічних поразок початкового періоду війни, а також у зв’язку з 

німецькою окупацією України кількість українців в армії значно зменши-

лася. Коли почалося вигнання німецьких окупантів, ця кількість зросла 

майже утричі порівняно з початком 1943 року. На середину 1944 року це 

було 33,9% (росіян було 51,7%). Тобто у цей час кожен третій воїн був украї-

нець, а кожен другий — росіянин. Загальна кількість українців у складі 

Червоної/Совєтської Армії під час совєтсько-нацистської війни становила 

(за різними відомостями) від 6 до 7 мільйонів осіб. 

У Червоній/Совєтській Армії під час війни налічувалося понад 300 ге-

нералів українського походження. Всього українці та мешканці України 

отримали 2,5 мільйона орденів та медалей (загальна кількість 7 млн). Серед 

Героїв Совєтського Союзу українці становили 18,2%. Тричі Героєм Со вєт-

ського Союзу став льотчик Іван Кожедуб — уродженець Сумської області. 

Із 115 двічі Героїв Совєтського Союзу, удостоєних цього звання під час вій-

ни, — 32 українці та уродженці України.

Отже, здається, і наведених прикладів достатньо для спростування тези 

«кремлівського Муссоліні» (так назвав Владіміра Путіна Збіґнєв Бже зин-

ський) про вирішальну роль саме Росії у перемозі над нацизмом. Українці 

у більшості своїй були на боці антигітлерівської коаліції. Та не завжди під 

час Другої світової війни кремлівські вожді були на цьому боці.

«…У 1937 році було створено державний ансамбль народного танцю 

СССР під керуванням Іґоря Моісєєва. Ансамбль запрошували в Кремль на 

так звані інтимні прийоми, скажімо, на дні народження когось із керів-

ників. І ось восени 1939 року на одному з прийомів Сталін підійшов до 



66 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 4

Юрій ШАПОВАЛ

Моісєєва й запитав, чому немає нових номерів у концерті. «Що скажуть, 

те й робимо», — відповів Моісєєв. Тоді Сталін сказав:

— Все одно того, що нам потрібно, ти не поставиш.

— А що потрібно, Йосіф Віссаріоновіч?

— Ну, розгром Англії та Франції ти ж не поставиш? — і він усміхнувся»  4.

У серпні 1939 року Сталін із Гітлером, змовившись, поділили Європу. 

Це був політичний, військовий і економічний союз двох диктатур, супро-

воджуваний відмовою Сталіна від ідеології антифашизму. Підписання пак-

ту Гітлер–Сталін поставило СССР у стан аґресора і союзника ініціаторів 

європейської війни. У вересні почалася війна, першою жертвою якої впала 

Польща. Англія та Франція за неї заступилися. І ось перед керівником ан-

самблю Сталін прохопився словом, розкрив те, що не прочитати в його тво-

рах: він мріє, щоб нацисти розгромили Англію і Францію.

Фактично до 22 червня 1941 року тривало «романсування» Німеччини і 

СССР. Останній сумлінно постачав майбутньому супротивнику паливо, 

збіжжя — все, про що домовились. І не лише це. Москва передала нацистам 

майже 4 000 німців (в тому числі членів сімей німецьких комуністів, репре-

сованих в СССР). Втім, і німці дещо виконували. У Берліні в театрах давали 

спектаклі за п’єсами Алєксандра Островского «Лес» і Антона Чехова «Три 

сестры». У державній опері на вулиці Унтер ден Лінден, в центрі Бер ліна, 

здійснили постановку опери «Иван Сусанин» під первісною назвою «Жизнь 

за царя». Німці зробили навіть фільм за романом Ільфа та Пєтрова «12 сту-

льев». Фільм був слабкий, а актор Ганс Мозер, який грав Остапа Бендера, 

звів свою роль до трюків  5. Не зрозумів суті. Як і Гітлер не зрозумів багато 

важливих речей, розпочавши війну з СССР.

«Вся наша нечулість, боягузництво, наше зрадництво і пілатство, і гру-

бість, і дурість під час всієї історії воз’єднання Східної і Західної України є, 

по суті кажучи, цілковитим звинувачувальним актом, є чимось, чого історія 

не повинна нам простити, є чимось, за що людство повинно нас презирати, 

якщо б воно, людство, думало про нас». Так оцінював у своєму щоденнику 

Олександр Довженко те, що сталося у вересні 1939 року на за хідноукраїнських 

землях, що належали раніше Польщі. А польський літератор Чеслав Мілош 

писав про трепет «перед Імперією, що простує й простує на захід, озброєна 

луками, списами, бетеерами, на “газіках”, у папахах, з картотекою визво-

лених країн…» 6.

Вступ Червоної армії на територію Західної України викликав неодно-

значну реакцію у місцевого населення. Хтось сприймав це, як панацею, 

4 Шаповал Ю. Неказкові історії Шахерезади. Ігор Моїсєєв як дзеркало радянської епо-

хи // Дзеркало тижня. — 2005. — 5–11 лютого (№ 4).
5 Див.: Филиппов И.Ф. Записки о «Третьем рейхе». — Москва: Международные отноше-

ния, 1970. — С. 97–98.
6 Цит. за: Рябчук М. Присутність Мілоша // Столичные новости. — 2004. — 31 августа — 

6 сентября (№ 31–32).
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бажану деполонізацію, а хтось — як окупацію з усіма її атрибутами — роз-

стрілами, ув’язненнями, масовими депортаціями. Всього депортовано було 

близько 320 000 осіб. Дотепер не підраховано кількість померлих у транс-

портах, в’язницях, таборах та розстріляних на підставі різних вироків. Крім 

того, після початку совєтсько-нацистської війни у 1941 році були розстрі-

ляні тисячі в’язнів і військовополонених. 

Вже та перша совєтизація західноукраїнських земель (як і ресовєтиза-

ція по війні) в черговий раз довела безжальність стратегії сталінської Росії 

щодо України. Червоний диктатор ніколи не забував прагнення українців 

до незалежності, продемонстровані у 1917–1920 роках. Він люто боровся 

не лише із відвертими супротивниками більшовиків. Серед української 

прокомуністичної етноеліти він постійно вишукував «сепаратистів» і «на-

ціонал-ухильників», висловлював недовіру всій Компартії України, а зреш-

тою використав складну ситуацію початку 1930-х років для упокорення 

України за допомоги Голодомору. 

У планах Адольфа Гітлера Україна посідала особливе місце. Власне, ці 

плани будувалися з урахуванням захоплення України. Вона, зокрема, мала 

стати важливою складовою частиною реалізації «Плану голоду» (Der Hun-

gerplan). Цей план передбачав голодування жителів окупованих територій  

СССР для того, щоб отримати додаткові продукти харчування для німець-

ких вій ськ і населення Німеччини. На території України нацисти здійсню-

вали політику тотального винищення євреїв (загинув понад 1 мільйон, а Ба-

бин Яр у Києві став символом трагедії євреїв України), а також політику 

планомірного винищення слов’ян — українців, росіян, поляків, білорусів. 

Приреченій на те, щоб опинитись між двома тоталітарними потугами, 

Україні під час Другої світової війни судилося пережити протистояння ре-

ґулярних армій, геноциди, депортації, мобілізації, вивезення на роботи, 

тотальні руйнування. Війна, що постійно ставила людину перед екзистен-

ційним вибором, стала для суспільства ще й тяжким моральним випробу-

ванням, адже визначатись у власній позиції доводилося кожному.

Наведу для прикладу страшні своєю сліпотою, але вистраждані слова 

однієї робітниці, зафіксовані чекістським інформатором: «Добре, що на-

реш ті почалася війна, життя в СССР стало нестерпним. Примусова праця 

і голод всім набридли, скоріше б кінець усьому цьому»  7. А ось слова одно-

го професора з міста Миколаєва: «Радянський Союз поставив себе проти 

всіх демократичних держав, розпочавши, в альянсі з Німеччиною, війну з 

Поль щею...»  8. 

Хоч би як прагнули московські ідеологи створити однозначно неґатив-

ний образ українського руху опору під час Другої світової війни, неспрос-

7 Город у линии фронта // Московские новости. — 1995. — 26 марта-2 апреля (№ 21).
8 Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 16, оп. 32 (1951), 

спр. 13, л. 183–198. 
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товним залишається той факт, що основною метою цього руху було вста-

новлення Незалежної Української Держави. Саме це слід пам’ятати при 

аналізі діяльності Організації Українських Націоналістів (ОУН), а також 

дій Української Повстанської Армії (УПА) та націоналістичного підпілля. 

Невипадково нацисти інтерпретували Акт Проголошення Відновлення 

Української Держави 30 червня 1941 року як намагання ОУН встановити 

місцевий уряд і поліцію, як спробу бандерівського керівництва поставити 

німецькі власті перед доконаним фактом. Так воно й було. 

1 листопада 1944 року з’явився документ під назвою «Національно-

український рух резистансу — УПА». Цей документ був підготовлений для  

Fremde Heere Ost (східна секція німецької служби для оцінювання військо-

вої розвідки) полковником Райнгардом Ґеленом. Документ стверджує, що 

«метою ОУН є створення незалежної національної Великої України»  9. 

Автор також пояснює, що «стосунки між німцями й українцями поступово 

погіршувались — ОУН поставилася вороже не лише до поляків і більшо-

визму, але також до німецької адміністрації. На той час їхня боротьба була 

спрямована проти німців, совєтів і поляків. Після повторної окупації 

України Червоною Армією, УПА воює виключно проти совєтів ...»  10

Такого роду документи дають уявлення щодо справжньої мети і взаємин 

керівництва ОУН з німецькою владою. Зрозуміло, не слід ідеалізувати діяль-

ність ОУН і УПА, але слід завжди бачити контекст, в якому вони діяли. 

Окреме і складне питання — це дії українських націоналістів під час 

польсько-українського міжетнічного конфлікту 1942–1944 років (включно 

з подіями на Волині у 1943 році). У цьому кривавому протистоянні поляки 

втратили до 40 тисяч, а українці — до 16 тисяч осіб. 

Разом із тим УПА здійснювала боротьбу проти совєтських партизанів. 

За офіційними даними, у партизанському русі комуністів було лише 13,9%, 

комсомольців — 19,9%, а інші — безпартійні  11. Окремого вивчення потре-

бує національний склад партизанів. Тут є розбіжності, як і різночитання 

щодо кількості. У деяких працях часів СССР стверджувалося, що чисель-

ність червоних партизанів в Україні сягала понад 170 чи навіть понад 500 

тисяч. У той самий час інші дослідники називають цифру близько 50 тисяч 

тих, хто вів активну боротьбу. Фахівці тримаються останньої цифри  12. 

Не підлягає сумніву, що саме СССР зрештою став головною силою 

збройного опору нацистсько-тоталітарному блокові. Проте при цьому не 

можна забувати слова фронтовика (причому не формального, а справж-

нього), письменника Данііла Ґраніна. Він якось зазначив, що «розгром фа-

9 The National Archives of the United States, T 78/562, «Die national-ukrainische Wi der stan-

dsbewegung UPA», Stand: 1. Nov. 1944, с.2. 
10 Там само, с. 3.
11 Див.: Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.  Історичні нариси. Книга пер-

ша. — Київ: Наукова думка, 2011. — С. 529.
12 Там само, с. 531.
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шизму був єдиною заслугою Совєтського Союзу перед людством»  13. Єдиною! 

А далі Ґранін зауважив, що перемога «відповідала мілітарному духові совєт-

ської імперії» 14.

Не варто забувати про це, а також про той політичний поворот, що його 

здійснив Сталін з 1943 року з поверненням погонів і слова «офіцер», з роз-

пуском Комінтерну і відновленням патріархії Російської православної церк-

ви. Ідеологічно Совєтський Союз почав перетворюватись на Росію, що за-

вершилось знаменитим сталінським тостом у 1945 році «за великий русский 

народ» і відповідними акцентами у політиці щодо інших народів СССР. 

Іронія історії: через 70 років після сталінського тосту Владімір Путін та 

його клеврети знов русифікують історію війни, інструменталізуючи її для 

власних потреб. Ось чому одним з найактуальніших завдань є тепер, сказа-

ти б, дерусифікація історії Другої світової війни, відновлення реалістичних 

уявлень про цю зовсім неоптимістичну трагедію. 

Сталін до кінця своїх днів здійснював антиукраїнську стратеґію, не до-

віряючи українцям, санкціонуючи періодичні «антинаціоналістичні» кам-

панії. Врахування цього, а також інших репресивних акцій, дає підстави 

ревізувати один з наріжних комуністичних постулатів — про визволення 

України. У 1944 році такого визволення (у повнокровному сенсі цього по-

няття) не відбулося. Сталося вигнання нацистів з території України, а на 

зміну одному антидемократичному режимові прийшов  інший — комуніс-

тичний. У 1941 році Гітлер забрав Україну у Сталіна. Під кінець війни 

Сталін відбив її у Гітлера і поновив над Україною московське панування. З 

розумінням цього, як видається, пов’язана необхідність позбутися ще од-

нієї хибної звички — згадувати лише про перемогу. 

Поет, письменник, фронтовик Булат Окуджава якось написав: «А все-

таки жаль: иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше 

побед». Щоб оцінити перемогу, ніколи не можна забувати про її ціну. 

Інакше п’єдестали будуть таки вищими за перемоги. 

Друга світова забрала життя 50 мільйонів людей. Сталін «визначив» 

цифру втрат совєтського народу у 7 мільйонів осіб, Хрущов — у 20 мільйо-

нів. У горбачовську «перебудову» втрати визначили у 27 мільйонів. У добу 

Єльцина цифру зменшили на 400 тисяч і нині в Росії говорять про 26,6 

мільйонів загиблих. Загальні втрати Німеччини — до 6 мільйонів. В СССР 

загинуло 18 мільйонів мирного населення. 

Кількість громадян СССР, яких призвали на військову службу, — 34,5 

мільйона осіб. До 1 липня 1945-го у совєтських збройних силах залишалося 

всього 12,4 мільйона. Серйозні фахівці вказують, що облік втрат загиблими 

та зниклими безвісти в Червоній армії було поставлено надзвичайно погано. 

13 Даниил Гранин: я в долгу перед своей войной // Московские новости. — 1995. — 26 мар-

та — 2 апреля (№ 21).
14 Там само.
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Важко повірити, але лише 1990 року вперше з’явилась офіційна цифра 

втрат збройних сил — 8,6 мільйонів. Нині вважається більш правдивою 

цифра у понад 10 мільйонів, а німецька армія втратила 2,8 мільйона. 

«Bloodlands» — саме цим неолоґізмом позначив американський історик 

Тимоті Снайдер землі, що найбільше постраждали від нацистської та комуніс-

тичної диктатур. До «кривавих земель» (а саме так переклали українською 

поняття, винайдене Снайдером) він, зокрема, включив Польщу та Україну. 

«Можливо саме тут — між підрахунком мертвих і постійною реінтерпретацією 

цього підрахунку — лежить завдання історії»  15, — зауважує Тимоті Снайдер.

Загальні демографічні втрати України у війні (включно з убитими, по-

мерлими від хвороб і голоду, жертвами концтаборів, депортованими, ева-

куйованими, тими, хто відійшов разом з німцями) становлять до 14 мільйо-

нів осіб  16. Від 1 січня 1941 року до 1 січня 1945-го населення України 

зменшилося з 40,9 мільйона до 27,3 мільйона 17. Втрати СССР становлять 

до 40% сукупних втрат, заподіяних всім учасникам Другої світової війни, 

разом узятим. Матеріальні втрати України дорівнюють приблизно 40% то-

дішніх загальносоюзних втрат.

Напевно і наведеного достатньо, щоб зрозуміти: не слід святкувати за-

гибель людей і колапс мирного, нормального життя. Ми повинні мати День 

перемоги і пам’яті. Прислухаймось до історії, відчуймо мовчання тих, кого 

немає сьогодні з нами, тих, хто був правдивим визволителем людства від 

нацистської чуми. І тоді зрозуміємо: це не день парадів, демонстрації сили. 

Україна повинна бути частиною людства, яке (на відміну від Росії та її 

колишніх колоній) відзначає цей день 8 травня. 7 травня 1945 року (це було 

після 2 години ночі) німецька делеґація у в місті Реймсі у Франції (за участі 

начальника Головного штабу Союзних експедиційних сил, ґенерала Вол-

тера Сміта, представника Ставки Верховного Головнокомандування при 

командуванні союзників, ґенерал-майора Івана Суслопарова та заступника 

начальника Штабу національної оборони Франції ґенерала Франсуа Се ве-

за) підписала акт про безумовну капітуляцію Німеччини. Капітуляція на-

була чинності 8 травня після 23 години. 

Сталін зажадав, щоб у Берліні, в зоні совєтської окупації, відбувся 

«дубль», друга церемонія підписання капітуляційного акту. Сталося це у 

передмісті Берліна Карлсгорсті о 22 годині 43 хвилини за центрально-єв-

ропейським часом (у Москві вже було 9 травня). Ще до підписання акту 

Міхаіл Калінін підписав указ Президії Верховної Ради СССР про проголо-

шення 9 травня Днем Перемоги. 

15 Снайдер Т. Криваві землі. Європа поміж Гітлером і Сталіним. — Київ: Ґрані-Т, 2011. — 

С. 415.
16 Див.: Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. Книга дру-

га. — Київ: Наукова думка, 2011. — С. 778. 
17 Там само, с. 737. 
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Ось так важлива для людства подія виявилась якби розділеною «нав-

піл». До речі, за Сталіна згадане свято Перемоги (як неробочий день) про-

трималось недовго: його фактично скасували (оголосили робочим днем) 

наприкінці 1947 року 18. Хоча офіційно про це не мовилося, але зробили це з 

огляду на жахливі наслідки війни, в тому числі на колосальну кількість ка-

лік на вулицях. Вони унаочнювали банальну істину — як же можна святку-

вати те, що принесло стільки горя. Поновили День Перемоги як свято і ви-

хідний за Леоніда Брежнєва 1965 року. Поновили з метою політико-ідео-

логічного «цементування» суспільства. Це супроводжувалося відродженням 

сталінських міфів, героїзацією війни, неправдою, формуванням мілітарної 

психології. Всім тим, що робить нині новий кремлівський диктатор.

Сучасники згадували, що у Гітлера при рукостисканні долоня була хо-

лодною і вологою. Ти як би торкався рептилії. Мені чомусь видається, що 

саме таке відчуття викликають всі диктатори. Скільки б і в який би спосіб їх 

не вихваляли… 

…Завершуючи, поставлю вічне запитання: що робити? Поза сумнівом, по-

трібна широка дискусія на тему місця і реальної ролі України в добу Другої сві-

тової війни. Потрібне некон’юнктурне інтердисциплінарне осмислення траєк-

торії українського соціуму у контексті конфліктної динаміки 1939–1945 років. 

Сучасна російська окупація частини України стимулює до вивчення панівних 

практик окупаційних режимів, стратегії виживання цивільного населення і — 

безумовно — проблеми спротиву і колабораціонізму. Все це важливо, адже ми-

нуле може жорстоко помститися за легковажне ставлення до себе. Тим паче, 

коли йдеться про таку серйозну річ, як війна.

Юрій Шаповал — доктор історичних наук, професор, керівник Центру історичної політо-

логії.

18 В Президиуме Верховного Совета СССР // Известия. — 1947. — 24 декабря (№ 302).
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УКРАЇНЦІ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ:
про бездержавну суб’єктність української нації

Сергій 
Грабовський

До ґрунтовного виступу Юрія Шаповала я переду-

сім хочу додати, що для українців ця війна мала свої 

виразні особливості. Українці, на відміну від росіян, 

французів, британців, американців та майже всіх ін-

ших націй, воювали з нацистами та їхніми союз-

никами від самого початку Другої світової війни. 

Ук раїна була одним з головних театрів воєнних дій 

Другої світової й одним із ключових її «призів». 

Водночас вона не була суб’єктом геополітики на 

рівні держави — але й не була пасивним об’єк том.

Війна для українців розпочалася 1 вересня 1939 

року, коли сто тисяч жолнежів та офіцерів з-поміж 

галичан та волинян у складі Війська Польського зу-

стріли вогнем нацистських аґресорів, коли літаки з 

чорними хрестами бомбили Львів, Луцьк, Сар ни, 

коли віце-маршалок Сейму другої Речі По спо литої 

Василь Мудрий заявив про підтримку пар ла мент-

ськими українськими політичними партіями опо-

ру Гітлерові, і тривала безупинно повних шість ро-

ків, до 2 вересня 1945 року, коли після стрімкого 

маршу танкістів і мотопіхоти маршала Родіона Ма-

линовського через Гобі та Хінган, що його вивчають 

у військових академіях усього світу, генерал-лей  те-

нант Кузьма Дерев’янко від імені СРСР підписав 

Акт про капітуляцію Японії на борту американ-

ського лінкора «Міс сурі».

Українці не були у цій війні пасивною біома-

сою, «гарматним м’ясом» у руках тоталітарних по-

літичних сил, хоча ці сили їх і намагалися зробити 

такими. Українці воювали з Німеччиною та її союз-
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никами у складі різних армій та рухів Опору. Більшість українців воювали з 

нацизмом у лавах Червоної армії з 22 червня 1941 року, але далеко не тільки 

там. Всі шість років Другої світової українці безперервно воювали з нацис-

тами, фашистами та японськими мілітаристами, без жодної паузи, без «ви-

хідних». На всіх фронтах і на всіх океанах — не лише на території Європи 

чи в Тихоокеанському реґіоні, а й у Північній Африці, на Близькому Сході, 

на теренах Атлантики та Індійського океану. У польських підрозділах на 

За хідному фронті (то були громадяни Речі Посполитої), у французькій ар-

мії (особи з французьким громадянством) та у французькому Іноземному 

леґіоні 1940 року служили тисячі добровольців-українців. Після того, як 

Франція вийшла з війни, солдати-українці воювали у складі військ де Ґоля. 

Понад десять тисяч українців воювали з 1942 року у Війську Польському на 

різних ділянках Західного фронту; вони брали участь у знаменитій битві 

при Монте-Кассіно (Італія). А 1944 року хлопці з українських сімей США 

та Канади — як громадяни та солдати цих країн — брали участь у висадці в 

Нормандії. За перший місяць у Нормандії висадилося близько 40 тис. аме-

риканських вояків, які походили з родин українських переселенців до 

Штатів. А у складі французьких партизанів (макі) діяли три окремі україн-

ські формування: батальйон імені Тараса Шевченка, батальйон імені Івана 

Богуна та відділ поручика Круковського, які спільно із французами підри-

вали німецький тил і брали участь у забезпеченні успіху операції з висадки 

союзних військ.

При цьому саме ті, хто задовго до 22 червня 1941 року бився з нацистами 

у лавах армій Польщі, Франції, Британії та — після виходу Франції 1940 ро-

ку з війни — у формуваннях «вільних французів» де Ґоля, зберегли честь 

ук раїнської нації, адже Радянський Союз майже два роки був фактичним 

союзником нацистської Німеччини (28 вересня 1939 року у Москві навіть 

було підписано радянсько-німецьку Угоду про дружбу й кордон) та фа-

шистської Італії (з нею договір про дружбу СРСР підписав ще 1933 року), 

відтак Червона армія спільно з Вермахтом вела бойові дії проти польських 

військ, влаштовувала «вечори дружби» з німецькими вояками і навіть про-

вела спільний парад у Бресті. «Дружба народів Німеччини та Радянського 

Союзу, зміцнена кров’ю, має всі підстави бути тривалою та міцною», — так 

Сталін оцінив наприкінці 1939 року спільні бойові «заслуги» Червоної ар-

мії та Вермахту — знарядь аґресії двох червонопрапорних тоталітарних ре-

жимів. Утім, сталося інакше — тривалою ця дружба не стала, а от міцною до 

часу була — досить взяти до уваги цифри, які характеризують економічну 

та військово-технічну співпрацю Москви та Берліна (і не забуваймо про 

аналогічну співпрацю Москви та Риму).

Не забуваймо й інше: після гучно проголошеного «визволення Ні меч-

чини від нацизму» радянські переможці негайно пристосували концтабір 

Бухенвальд для своїх потреб, відправляючи до нього не лише діячів гітле-

рівського режиму, а й усіляких «буржуазних демократів», які не схотіли 
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прийняти нову владу. Причому дехто з нових в’язнів уже сидів у концтабо-

рах влади попередньої за ті самі гріхи — за прагнення свободи для свого 

на роду…

Воно й не дивно: прихід до влади Гітлера не став трагедією для більшо-

сті членів та симпатиків Компартії Німеччини. «Я завжди допускав і віддавав 

відповідні накази, щоб колишніх комуністів брали в (нацистську. — С.Г.) 

партію негайно. З дрібнобуржуазного боса соціал-демократичної проф-

спілки ніколи не вийде націонал-соціаліст, а з комуніста — завжди!» Це го-

ворив ніхто інший, як сам Адольф Гітлер. «Наці № 2» Герман Ґерінґ вислов-

лювався не менш чітко: «Мої найкращі штурмовики — колишні комуністи». 

І справді, обидві червонопрапорні партії виступали проти «розтлінної бур-

жуазної демократії», за тоталітарний соціалізм, проти «буржуїв лондонсько-

го Сіті та нью-йоркської Вол-Стрит», за планову економіку та концтабори 

для «ворогів народу». Відтак різниця між обома партіями була не більшою, 

ніж між двома чобітьми — носик одного загнутий трохи ліворуч, іншого — 

праворуч…

Так, Червона армія змусила Гітлера з Ґебельсом укоротити собі віку, а 

заодно й по-варварськи вбила сотні тисяч німецьких жінок та дітей (просто 

так, заради розваги), а скільки німкень зґвалтували радянські солдати й 

офіцери, це, мабуть, неможливо підрахувати (і не лише німкень; на околи-

ці Берліна була в’язниця, в якій нацисти тримали єврейок-спортсменок, 

артисток, лікарок — тих, хто мав у минулому якісь заслуги перед державою; 

вони вціліли у тих жахіттях, їх не зачепила есесівська охорона, але перше, 

що зробили з ними «визволителі», — це всіх зґвалтували).

Іншими словами, Червона армія не звільнила Східну Німеччину від 

пар тійно-номенклатурного режиму, а «підсадила» на місце одних тоталі-

тарних соціалістів інших. І коли німецькі робітники влітку 1953 року спро-

бували скинути новітніх фюрерів, на повсталих послали радянські танки.

Час зрозуміти: тоталітарні режими не можуть нести свободу і справед-

ливість.

Тоталітарні армії не здатні когось визволити.

Перемога одного тоталітарного режиму над іншим — це перемога одно-

го отруйного павука над іншим, тільки що отрута у того чимось відмінна. 

Або, як писав у знаменитому документальному романі «Бабин Яр» киянин 

Анатолій Кузнєцов, на рівні режимів та їхніх інструментів йшлося про «бо-

ротьбу Ко лими з Бухенвальдом»: «”Священна” війна СРСР проти Гітлера 

була лишень несамовитою боротьбою за право сидіти не в чужоземному, а у 

своєму власному концтаборі, плекаючи надії розширити саме його на весь 

світ. Між садизмом обох сторін принципової різниці немає».

Через обставини СРСР на початкових етапах Другої світової війни був 

де-факто і де-юре (угоди про дружбу з Німеччиною та Італією) союзником 

держав Осі, на наступних етапах став союзником Об’єднаних Націй, вод-

ночас (із 1944 року) відновивши війну проти законного уряду Польщі. 
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Головне тут — не буває «хорошого», «нашого», «правильного» тоталіта-

ризму. Бо ж у такому разі в плані ставлення до свого народу аж до 1944 року 

беззаперечно лідирує нацизм. Гітлер забезпечив німцям незрівнянно більш 

стабільне і заможне життя, ніж Сталін; у другій половині 1930-х рівень життя 

середньостатистичного німця був помітно вищим, ніж у будь-якій європей-

ській державі. Але ціною такого добробуту стала відмова від свободи — «фю-

рер думає за тебе!». Та й під час війни впродовж тривалого часу для «іс тинних 

арійців» зберігали соціальні ґарантії та восьмигодинний робочий день.

Хоча за будь-якого тоталітаризму людина має шанс залишитися люди-

ною. І тому нам таки є ким пишатися: тими мільйонами українців, хто 

пройшов війну під різними прапорами та в різних арміях й усупереч усьому 

зберіг у собі людське. Це і є справжні переможці — ті, хто не пустив у свої 

душі отруєні випари обох червонопрапорних режимів. А на додачу одного з 

цих режимів у результаті війни не стало — і це теж її позитивний результат.

І хоча Україна мала під час цієї війни тільки квазідержавність у вигляді 

УРСР і підпільний парламент — Українську головну визвольну раду, її роль 

не зводилася до ресурсної бази. 1941 року переважна маса українців у скла-

ді Червоної армії провела своєрідний «страйк», не бажаючи воювати «за 

Батьківщину, за Сталіна». Це мало наслідки: не випадково Сталін восени 

1942 року, якраз перед початком наступу під Сталінградом, змушений був 

санкціонувати розгортання на повну потужність «українського червоного 

патріотизму» і надав, бодай на папері, особливі права УРСР, аж до права 

мати власні збройні сили (це так і не здійснилося, але вплинуло на генера-

лів, офіцерів і значну частину рядового складу українців у Червоній армії) 

та права мати власну зовнішню політику (це вилилося у кілька угод УРСР з 

комуністичними урядами держав Центрально-Східної Європи у 1944–1945 

роках та в набуття Україною бодай формального статусу члена-засновника 

ООН). Гітлер похопився через рік, надавши українцям статус «арійського 

народу», та це вже було марно й запізно, хоча й порятувало від смерті у та-

борах полонених і на роботі в Німеччині сотні тисяч українців, бо їх пере-

стали вважати людьми «другого ґатунку», «унтерменшами».

Отака парадоксальна «бездержавна політична суб’єктність» українців 

була фактом у цій війні і відіграла у ній значну роль. Є інший приклад такої 

«бездержавної суб’єктності» — Індія, що в ті часи була британською коло-

нією та охоплювала весь півострів Індостан. Тільки в другій половині 1942 ро  ку 

Махатма Ганді, який був беззаперечним авторитетом для переважної біль-

шості населення Індостану, дозволив його мешканцям воювати і вбивати на-

цистів та їхніх союзників. З того часу британська армія, у складі якої воювали 

індійці, перейшла у наступ, а генерал Горбатов пізніше назвав індійську (влас-

не, сикхську) піхоту чи не найкращою піхотою Другої світової війни.

Істотна відмінність українців від тодішніх індійців (які нині є громадя-

нами трьох держав) полягає в тому, що індійці воювали лише по два боки 

фронту: у складі армії Британської імперії на боці Об’єднаних Націй та у 
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складі Індійської національної армії, яка була підпорядкована тимчасовому 

урядові Вільної Індії й билася на боці держав Осі, натомість українці — не 

лише на боці Об’єднаних Націй; вони, образно кажучи, воювали по «три 

боки фронту». Бо, по-перше, на «кривавих землях» (Тимоті Снайдер) Цент-

рально-Східної Європи різні представники антигітлерівської коаліції вою-

вали ще й між собою, по-друге, певна частина українців, як «західняків», 

так і «східняків», воювали на боці Німеччини «через тиск непереборних по-

літичних обставин», а це, навіть на думку Нюрнберзького трибуналу, не 

було злочином у разі особистого невчинення злочинів проти людства і лю-

дяності, по-третє, тому, що це — стійка традиція останніх ста років, тож на-

зва нашої панелі, мабуть, не зовсім точна.

У Першій світовій війні більшість українців воювали у війську Ро сій-

ської імперії та забезпечували тил (земства в українських губерніях), мен-

шість — у війську Австро-Угорщини (в тому числі й перше українське вій-

ськове формування у ХХ сторіччі — леґіон Січових стрільців), ще одна мен-

шість (minimum minimorum) разом із Леніним воювала проти «ім періалістич-

ної війни», але не за мир, а за перетворення її на війну громадянську.

У Російській імперії спалахнула революція — й озброєні українці поді-

лилися на три табори: прихильників «єдиної нєдєлімої» у різноманітних 

форматах, «мазепинців» та ленінців. А у 1918–1921 роках іноді доходило до 

бойових зіткнень аж «чотирьох шабель» (Ю. Яновський), хоча реально най-

частіше у них було три сторони, бо махновці приставали то до «червоних», 

то до УНР.

Не буду вдаватися у теоретичні подробиці, процитую фраґмент роману 

Юрія Яновського «Вершники», де дія розгортається якраз у степах При-

азов’я: «”З тобою мова буде потім, — сказав Іван, — а я служу революції, ін-

тернаціо налу”, — і, ще перемовившися з Гертом, мовчки підійшов до купи 

полонених, оглянув їх уважно, розглядаючи кожне обличчя, мов машинну 

деталь на браковці, пройшовся раз і двічі й почав говорити:

“Хлопці, — сказав Іван, — от і скінчилася ваша служба в зрадника й 

бандита батька Махна… Відступаємо ми перед кривавим царським генера-

лом Денікіним, пробиваємось на Київ… От і ви, серед вас є, певно, і обдуре-

ні бідняки, ми закликаємо вас, бо ви з нами одного горя, — ставайте поруч 

битися за правду бідних. Бідняки й трудящі будуть з нами, і всі, як один, до 

перемоги, хай живе Радянська влада. Червона Армія!”

Герт подав команду, трохи людей одійшло ліворуч і стало, а решта піш-

ла купою геть, нешвидким кроком пішла геть, всі очі дивилися на них, і 

панувала мовчанка. Купа одходила далі й далі, вони прискорювали кроки, 

дехто став підбігати, один вирвався з купи й побіг, за ним другий, третій, 

уся купа побігла, як отара овець, побігла щосили, не оглядаючись, тікаючи 

від смерті. Тоді Іван Половець наказав приготувати кулемети. За його зна-

ком кілька кулеметів почало стріляти, і кулемети спинилися, коли завдання 

було виконано».
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А йдеться-бо у «Вершниках» про тих махновців, що самі кинули зброю 

і здалися на милість «червоних»…

Додам до цього, що в 1941–1944 роках на окупованій нацистами тери-

торії УРСР розгорілася люта війна між радянськими партизанами і німець-

кими поліцаями з-поміж місцевого населення. Війна, так би мовити, «все-

редині» радянсько-німецької війни. Обидві сторони були нещадними: 

палили села, вбивали сім’ї своїх ворогів, катували полонених. Для остан-

ніх, утім, був вихід: служив Сталіну — йди служити Гітлеру (і навпаки), тоб-

то заміни один червоний прапор іншим або отримуй кулю в потилицю. 

«Метод Івана Половця» широко використовували обидві сторони, тим 

паче, що серед поліцаїв вистачало колишніх червоноармійців і міліціоне-

рів. Скажімо, саме з військовополонених був сформований «Український 

курінь», який нацисти спочатку використовували на допоміжній «роботі» 

під час масових розстрілів євреїв у київському Бабиному Ярі і якому потім 

доручили і самі вбивства.

Але то німецька поліція, хоч і набрана з етнічних українців, а були ж і 

власне українські формування, які не менш запекло поборювали одне од-

ного. Йдеться передусім про УНРА Тараса Бульби-Боровця та УПА, очолю-

вану тоді Климом Савуром. І це притому, що проти обох діяли і німецькі 

окупанти, і радянські партизани, і польські загони…

Одним з найважливіших підсумків Другої світової війни для України 

став «демократичний поворот» національно-визвольного руху. Річ у тому, що 

в усіх учасників цього руху перед очима стояв сумний досвід Центральної 

Ради. Її лідери — всуціль соціалісти й демократи — мали владу, але не зуміли 

втримати її, розгубивши масову народну підтримку, оскільки через свій «де-

мократизм без берегів» вони не зважувалися на силові заходи проти ворогів 

незалежності України. Тим самим вони прирекли себе на поразку. Не од но-

значним був і досвід демократичних українських сил на Західній Україні в 

часи панування там другої Речі Посполитої. Тож не випадково в аванґарді 

змагань за незалежність України постала Організація українських націона-

лістів (ОУН). Ідеологією ОУН виступав чинний, тобто не словесний, а дійо-

вий націоналізм. Він вимагав від кожного члена організації абсолютної по-

святи себе інтересам визволення свого народу. До своїх лав ОУН приймала з 

великим відбором. Радше це був таємний орден палких патріотів, готових на 

все задля України й орієнтованих на гасло: «Здобудемо або не будемо!»

Під час війни ОУН, призвичаєна до підпілля, виявилася єдиною полі-

тичною силою, здатною самостійно діяти на українських теренах. Після 

розколу на революційних націоналістів (ОУН під проводом Бандери) та 

поміркованих (ОУН під проводом Мельника) перші зробили ставку на на-

родне повстання проти німецьких окупантів і недопущення на українські 

терени більшовиків. При цьому аналіз настроїв населення України — як 

Західної, так і Східної — показав, що ОУН зможе підняти широкі маси про-

ти окупантів тільки під гаслами демократії. Цей аналіз було зроблено вліт-
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ку 1942 року в Дніпропетровську в підпільному центрі ОУН під керівни-

цтвом члена проводу Василя Кука. Один із лідерів ОУН Роман Шухевич, 

який наступного року очолив УПА, твердо підтримав цей висновок.

Новий погляд став основою рішень ІІІ Великого збору ОУН у серпні 

1943 року. Під керуванням Романа Шухевича цей збір здійснив радикаль-

ний перегляд політичної програми революційної ОУН. Метою організації 

стало створення не тоталітарної, а демократичної української держави. 

Програма, затверджена ІІІ Великим збором ОУН, передбачала демократич-

ні вибори, свободу національних меншин, вільне підприємництво і багато 

інших речей, що потім стали засадовими для програмових документів пізні-

ших формацій визвольного руху, які врешті-решт відображено і в сього д-

нішній Конституції України.

Потому логічним кроком стало створення представницького органу, 

який би сформував тимчасовий уряд вільної України. У першій половині 

1944 року тривала підготовка до створення такого органу, який мав стати — 

за умов воєнного часу — максимально представницьким. Участь в Ук раїн-

ській головній визвольній раді (УГВР) для політичних сил була зумовлена 

двома приписами — бути самостійницькими та належати до антитоталітар-

ного ідеологічного спектра. Учасники УГВР, конституйованої влітку 1944 

року, не сподівалися на швидку перемогу — вони працювали на широку іс-

торичну перспективу, себе самих вважаючи тільки ланкою на шляху України 

до свободи. Ніхто з них, хто потрапив до радянського полону, не спокусився 

«благами» з годівниці спецслужб; ніхто з тих, кому вдалося прорватися на 

Захід, не відмовився від ідеалів демократії та від політичної боротьби. Надалі 

головною лінією серед політичної еміґрації стала національна демократія. А 

нерозривність національного визволення, прав людини та політичних сво-

бод стала «червоною ниткою» діяльності дисидентського руху 1960–1980-х 

років. Ця лінія стала домінантою революційних подій останньої чверті сто-

річчя — від студентської «Революції на ґраніті» до незавершеної донині 

«Революції гідності». Але разом із тим залишилися достатньо популярними 

(що не дивно з огляду на постколоніальний і постгеноцидний статус Ук-

раїни) і тоталітарні ідеї, пов’язані з радянським минулим, і авторитарні 

репліки на них.

Отож головні підсумки Другої світової війни для України є такими:

— Не всі українці воювали на боці однієї з тоталітарно-соціалістичних 

держав.

— Не всі українці воювали з нацистами та їхніми союзниками у Чер во-

ній армії.

— Зумовлене ситуацією перебування СРСР у складі антигітлерівської 

коаліції не реабілітує і не може реабілітувати тоталітарну радянську систему.

– Не всі українці-військовики заплямували себе союзництвом з Гіт-

лером, а ті, хто заплямував себе цим (як червоноармійці, так і націоналісти), 

здебільшого змили ці плями власною кров’ю.
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То хто все ж виграв Другу світову війну? Якщо брати на рівні суспільно-

го ладу, то її програли всі тоталітаризми, включно із радянським, оскільки, 

по-перше, останній переконливо продемонстрував свою неефективність, 

по-друге, без поставок за ленд-лізом він не пережив би 1942 року. Якщо взя-

ти це питання на рівні військових стратегій, то програв війну СРСР, а от ви-

грали західні союзники та Німеччина. Якщо ж узяти «окопну правду», рі-

вень молодшого офіцерства і рядових бійців, то українці є співтворцями пе-

ремоги над фашизмом і нацизмом, у результаті якої Гітлер застрелився, а 

Мус соліні був повішений догори дриґом. Така вона непроста й багатовимір-

на, та війна. Не дивно, що в її оцінці українці донині перебувають «по три 

боки фронту».

Віктор Козловський: Ви навели багато фактів, цікавих і часом парадок-

сальних, але чи не варто було більше зосередитися на речах концептуаль-

них? І друге — як усе ж таки досягнути, виходячи з історичного досвіду, єд-

ності всіх українців навколо певних базових принципів?

Сергій Грабовський: По-перше, моєю головною метою і було дати той 

бек ґраунд, без якого всі розмови про тоталітаризм і роль українців у Другій 

світовій війні просто провисають у повітрі. Можна, звичайно, малювати різ-

ного роду схеми й концепції, виходячи з метафізичних абстракцій, але, як на 

мене, їх і так у нашій філософській думці забагато. Тож ішлося передусім про 

те, щоб дати шановним учасникам симпозіуму інформацію до роздумів, 

поєд нану з авторськими концептуальними висновками, — скажімо, щодо 

можливості існування «хорошого тоталітаризму» чи щодо «демократичного 

повороту» в національно-визвольному русі. По-друге, досягнення єдності 

всіх українців «на своїй території» — річ, на жаль, неможлива, а прагнення до 

цього — політично небезпечне і шкідливе. На цьому спинюся докладніше.

2013 року, напередодні «Революції гідності», за даними різних соціоло-

гічних служб, від 20% до 28% дорослих громадян України проголосували би 

проти незалежності української держави. При цьому, за даними Со ціо ло-

гічної групи «Рейтинг», попри те, що за незалежність проголосував би 61% 

опитаних, патріотами своєї країни вважав себе 81% опитаних. На Дон басі 

кількість опитаних, які були готові відстоювати територіальну цілісність 

України зі зброєю в руках, у півтора рази перевищувала кількість тих, хто 

підтримав би незалежність. Політики не звернули уваги на соціологічні 

дані, а даремно: вони засвідчили, що від однієї п’ятої до однієї четвертої 

громадян української держави ототожнювали себе з «русско-со вет ским ми-

ром» плюс мали специфічне розуміння патріотизму, яке полягало у готов-

ності боротися зі зброєю в руках за цілісність України, що перебуватиме у 

статусі колонії чи протекторату «великой России». Подальші події підтвер-

дили точність даних соціологів. Сьогодні картина дещо краща, але все ж 

далека від нормальної, коли кількість противників незалежності мінімаль-

на, а патріотизм практично повністю тотожний незалежництву. Реальний 

(та оптимальний) варіант — це коли стабільна підтримка незалежності 
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сягатиме 80–85%, а кількість її явних противників впаде до 7–10%. Кращих 

за ці результатів досягти неможливо, бо живемо ми поруч із колишньою ім-

перською метрополією, яка неодмінно і в неототалітарному, і в «ліберально-

му» варіантах прагнутиме мати Україну у своїй зоні впливу або взагалі — у 

складі відновленої імперії. Але такого розподілу думок цілком досить для 

впевненого руху вперед (щодо інших частин населення, то слід домогтися 

їхньої лояльності до держави та нейтралізації залишків радикальних против-

ників незалежності). Згадаймо, вперше в історії більшість українців 2013 року 

діяли «на своєму боці» — і цього вистачило, щоб зупинити Путіна. А якщо 

йтиметься про навіть не дві третини, а чотири п’ятих громадян? Такого дер-

жавницько-демократичного консенсусу на ґрунті уроків історії, в тому числі 

Другої світової війни, досить для роз в’язання всіх проблем України.

Сергій Грабовський — cтарший науковий співробітник Інституту філософії НАНУ, канди-

дат філософських наук, член координаційної ради Асоціації українських письменників.

Сейфулла Рашидов: Як очевидець і учасник передвоєнних мітингових і 

військових подій в Луганську хотів би доповнити кількома репліками заторк-

нуту тут тему проросійських настроїв і громадянської позиції моїх земляків-

луганчан (проблему, про яку йшлося, зокрема, у виступі Сергія Грабовсько-

го). Майже увесь час я був в гущі подій: мітинги, обговорення, круглі столи, 

конференції, неочікувані контакти з озброєними бандитами та ін. Якщо го-

ворити про суспільну психологію, то перше, що мене вразило, — це боягузт-

во, байдужість, зрада і високий рівень проросійських настроїв. Це при тому, 

що половина луганчан за переписом — українці за національністю.

Я знав багато етнічних українців, педагогів ВНЗ у тому числі, котрі ак-

тивно демонстрували свої проросійські настрої. Один тільки приклад. Зі 

слів мого колеґи й близького друга, на його кафедрі із 17 докторів і кандида-

тів наук 15 були налаштовані проросійськи. Хоч як це прикро, але йдеться 

про філософську кафедру. Люди, що стали кандидатами, докторами наук в 

Україні, далеко не бідують, брали участь у мітингах і підтримували натовп 

криками «Росія, Путін!», нападали на учасників проукраїнських мітингів. 

Раптом випнулася назовні прихована досі на задвірках свідомості проросій-

ська ідентичність. 

Соціологів, психологів, філософів, педагогів чекає велика робота з ви-

вчення цього феномену. Власне кажучи, значна частина донбасівців була го-

това ненавидіти галичан, Україну, тобто живильний ґрунт для українофобії 

був уже свідомо підготовлений. У відповідний момент це легко уявнилося. 

Поясню. У старшого покоління неґативне ставлення до представників 

Західної України збереглося ще з часів панування комуністичної ідеології. 
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І сьогодні свою ненависть до них багато хто пояснює тим, що нібито батька 

або дідуся убили бандерівці, що, мовляв, будучи у Львові свого часу на по-

ставлене російською мовою запитання одержав відповідь українською 

(тільки уявімо собі, що у своєму рідному місті москвичі або ростовчани при 

зустрічі з українцями переходять на українську). Мій приятель розповідав 

мені, як його літній сусід заганяє неслухняного п'ятирічного онука додому 

із погрозами: «Заходи скорее, бендеровцы идут».

Що стосується силових структур, то і поведінка, і настрої переважної 

частки їхніх представників були проросійськими. Запам'яталося, як один 

підполковник, старший міліційного наряду, що забезпечував безпеку про-

українського мітингу, переконував мене, що мітингувальники перед захоп-

леною будівлею СБУ ставляться до них краще, ніж на проукраїнському 

мітингу (а як же, міліція впродовж усіх бунтівних днів була «з народом»). 

Цим він виказав, на чиєму боці симпатії міліціонерів. Безумовно, діяльність 

російських інститутів громадянського суспільства (ЗМІ, релігійних ор га-

нізацій в особі насамперед Московського патріархату, муфтіятів, козацтва, 

деяких політичних партій і т. ін.) стосовно України стала додатковим чин-

ником розколу і формування агресивних настроїв в українському су спіль-

стві. Численні візити російського патріарха в Україну завжди включали по-

літичну складову.

Далі. Тільки у Донецькій області експерти налічили близько 12 козачих 

організацій, що чинили останніми роками деструктивний вплив на су спіль-

но-політичні процеси в Україні. Навпроти будівлі СБУ стоїть церква прямо-

го підпорядкування Московському патріархатові, прихожанки якої цілими 

днями стояли біля СБУ на колінах з іконами в руках. 

І ще одна проблема, на якій я спинюся, — це проблема корупції. Іноді 

мені здається, що корупція для української держави страшніша, ніж путін-

ські танки. Наведу приклад з військового життя. У двадцятих числах серпня 

минулого року я з нетерпінням чекав звільнення Луганська українськими 

збройними силами: місто було практично оточене з усіх боків. Один із сту-

дентів-іноземців, відправлених мною в групі з Луганська продовжити на-

вчання в Рівному в телефонній розмові з упевненістю заявив, що Київ не 

зможе узяти Луганськ.

Я його запитую: «Чому? Адже це справа одного-двох днів». Його арґумен-

ти звелися ось до чого: «Ми їхали через ЛНР-івський блокпост. Там у нас про-

сто так зібрали по 200 грн з людини. А на українському блокпосту у студента-

африканця забрали тисячу доларів, і тоді тільки нас пропустили». Тобто 

проб лема корупції для нашої країни, для нашої української держави, як я вва-

жаю, залишається фундаментальною. Як очевидцеві подій, мені іноді здава-

лося, що головні сепаратисти сидять у Києві. Тому, перефразовуючи Адама 

Міхніка, можна сказати: найстрашніша біда України — це самі українці.
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Володимир Климчук: Я хочу відреаґувати репліками на деякі виступи 

учасників симпозіуму. Передусім на здивування істориків: «Чому навколо 

історичних фактів у філософському середовищі точиться така немислима 

навіть для істориків полеміка?» Мабуть, тому, що історія (на відміну від лі-

топису) — це сюжет і трактовка фактів, або, як вважають ініціатори симпо-

зіуму, «наративи». Факти потребують не лише уточнення та осмислення, а й 

переосмислення. В умовах свободи слова, думки і верифікації.

Історики певною мірою послуговуються як фактами, так і міфами, і для 

серйозного дослідника найважливішим завданням є розуміння причин ак-

туалізації тих чи інших фактів і процесів, відмова від старих і поява нових 

міфів — «зачакловування й розчакловування дійсності». Сама ж дійсність 

перетворюється на історичну суто через наратив. Слово «наратив» є тут дуже 

вдалим, бо не виключає ані піднесення, ані вульґаризації, ані пафосу, ані 

провокації. Зазначу, що у словнику загальновживаних слів «історія» почи-

нає набувати смислу, найближчого до слова «репутація».

Моя центральна теза у цьому виступі — історію роблять люди і пишуть 

також люди. Саме тому ми все акцентованіше говоримо не про «об’єктивні 

причини» або «закономірності», а про мотиви дій та вчинків, задуми та 

проекти учасників історичного процесу. Успіхами та провалами ми комусь 

«завдячуємо». Так говорили навіть марксисти.

Як прихильник ліберальної демократії, особливо уважно слухав роздуми 

С. Пролеєва про форми синґулярності, прагнення і можливості реалізації 

люд ського «Я» в історичному русі. Й не побачив методологічної суперечно-

сті із цілком слушними застереженнями академіка Поповича про небезпеку 

приходу до влади «ідіотів», «ексцентриків», «юродивих», які не лише можуть 

підірвати світовий порядок, а й, маючи доступ до сучасних технологій, зни-

щити світ як такий. Тож проблема виховання відповідальної, розумної люди-

ни, як і проблема суспільного контролю, залишається вкрай ак туальною для 

нашого часу. Проблему «колективного ідіотизму», справді, варто розглядати 

у площині маніпулятивних можливостей, але ж глибинні корені явища ле-

жать у природі людини. Ними, на жаль, щонайменше цікавляться науковці 

тих народів, що пережили й переживають епохи тоталітаризму та посттоталі-

таризму й мають для того невичерпний матеріал. В усякому разі явища мані-

пуляції масовою свідомістю, доленосне в історичному русі народів, залиша-

ються поза увагою саме філософської думки.

Вагомо й переконливо звучали усі судження про роль цінностей. Біда 

лише в тому, що наразі найбільше розводяться в політиці про цінності най-

більші циніки. Ціннісна демагогія витіснила навіть ідеологію. На ній три-

мається сучасний популізм.

Учасників симпозіуму, як мені здалося, об’єднує гайдеґерівське ро-

зуміння історії, у тому сенсі, що історично зумовленими є всі аспекти 

життя, включно з духовними. Тут варто підкреслити, що дух не живе у 

соціальному вакуумі. Але тоді виникають претензії й до самого духу і ми 
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знову звертаємось до контролю, до розумності у формі «режиму неґатив-

них утримань». 

Сьогодні ми перебуваємо в одному з найтривожніших, найнапружені-

ших, найвідповідальніших моментів нашої історії, коли вочевиднилася не-

обхідність термінової, невідкладної зміни цієї системи організації життя, 

господарювання й управління. Вочевиднилася майже для всіх, крім тих, 

кому було добре й за минулих часів, передусім криміналу, чиновнику-

хабарнику чи імітатору, що набув визнання у своїй «творчій діяльності». 

Біда в тому, що саме вони стали очільниками реформування. Звідси розгуб-

леність і сум’яття у головах мільйонів.

А тут ще й війна, на якій гинуть вже не сотні, а тисячі людей. За що і за 

кого? Ці питання посилюють розгубленість і тривогу далеко не сконсолідо-

ваного суспільства.

Тож зараз, як ніколи, потрібна мобілізація розуму, врахування теоре-

тичного, історичного та практичного досвіду людей, причетних до інтелек-

туальної праці.

У центр уваги варто поставити одну з найголовніших онтологічних проб-

лем — проблему віри й довіри. Тут багато говорили про історичний воєнний 

досвід, зокрема досвід Другої світової війни. Так от, хоч би якими злочинця-

ми були Гітлер та Сталін, війну вони розпочинали з майже стовідсотковим 

«рейтингом довіри». Натомість рейтинг наших очільників, зок рема й голов-

нокомандувача, останнім часом не виходить за межу однозначного числа.

Аналізувати необхідно не лише військову доктрину Росії, а й насампе-

ред наміри, мотиви, до речі й ціннісні орієнтації суб’єктів історичного про-

цесу. Ми не відповіли більш-менш чітко на питання: «Що дає Путіну вій-

на?» Мабуть, перш за все посилення й продовження своїх владних, авто-

ритарних повноважень. Заради них він веде політику незгасного військо-

вого кон флікту.

Такий підхід був би дуже корисним при аналізі дій або бездіяльності 

наших головних реформаторів і патріотів. І перше питання: чому за період 

реформування і патріотичних заклинань зубожіння народу катастрофічно 

посилилось, а статки можновладців сягнули немислимих висот? Що таке 

деолігархізація, декоруптизація, демонополізація, декриміналізація в розу-

мінні мільярдерів при владі? Аналізу потребують усі призначення на вищі 

керівні посади, особливо у силових структурах.

Насторожує курс мирного вреґулювання військового конфлікту, назва-

ного «моїм» и «єдино можливим». Ідеться про Мінські угоди, в яких звід-

кись з’явилось зобов’язання, хороше чи погане, але неприпустиме для між-

народного документа, змінювати Конституцію країни. А яке враження 

справляє призначення переговірниками людей, що підозрюються у скоєнні 

тяжких злочинів проти українського народу? «Велика дипломатична пере-

мога» фактично заблокувала будь-які інші формати  міжнародних зустрічей, 

бо всі вони завершуються відсиланнями до Мінських угод. Але підозрюю, 
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що у більшості голів країн західного світу просто немає довіри до наших 

реформаторів. Їм (Меркель чи Обамі), жебракам за мірками нашого прем’єра 

чи президента, просто по-людськи незручно сідати за один стіл з мільярде-

рами й обговорювати питання матеріальної чи фінансової допомоги наро-

дові багатостраждальної країни.

Наприкінець виступу наведу приклад з історії — про мотиви. Приклад 

суб’єктивного, власного тлумачення, зрозуміло, з претензією на істину (бо 

такою є природа людини). Друга світова війна завершилася 1945 року, а от 

глибока демобілізація в СРСР розпочалася аж через 10 років (скорочення 

армії на 1 млн 200 тис.). Коли колгоспниці коровами орали поля, сотні ти-

сяч молодиків муштрували на плацах. Згадайте фільм «Анкор! Еще Анкор!». 

Випускати з казарми людей, що пройшли війну, бачили, нехай і зруйновану, 

Європу, було небезпечно.

От і з нинішніми добровольцями треба щось робити. Бо віддають жит-

тя не за гроші, не заради кар’єри, а за віру в майбутнє країни. На людях же 

ми їм «низько вклоняємось».

Олександр Литвинов: Зосереджусь на трьох взаємопов’язаних поняттях 

у соціокультурній площині в контексті проблем, що їх тут обговорюють: 

привілеї, рабство, азійство. Всі вони є характеристиками тоталітарних ре-

жимів «червоного століття», всі вони залишаються тими рудиментами ми-

нулого, що гальмують поступ нашої країни у бажаному напрямку. Всі вони, 

як на мене, також у підмурках трагічної ситуації, що склалася на сьогодні. 

Привілеї як суб’єктивне право, відділене від зобов’язання, за визначенням 

литовського філософа права А. Вайшвіли, то є аґресія проти суспільства і 

«ближнього», а це ми споглядаємо і в сучасній Україні, причому йдеться 

фактично про конвертацією влади в матеріальні статки як одну з форм ко-

рупції, ще й законодавчо закріпленої. Іншим аспектом є привілеї столиці як 

символічного втілення влади, що також є «калькою» з імперських зразків 

концентрації величного й несправедливого: Київ перебрав на себе функції 

Москви з усіма її апетитами щодо провінції — суто азійський мотив внут-

рішньополітичного ґатунку, абсолютно протилежний європейському та пів-

нічноамериканському. Азійським виглядає і ставлення до пересічного гро-

мадянина, що дозволило в такий собі парадоксально-закономірний спосіб 

носіям саме азійсько-радянського світогляду атакувати суверенітет України, 

використавши цей ресурс минулого для збереження того спе цифічно-раб-

ського стану населення, що склався за останні 20 років як постійні спроби 

відтворення тотального ГУЛАГу попередніх часів. Виступи, що мали на меті 

відстояти свободу і гідність, результати мали вельми обмежені, ще й на об-

межених територіях, а їхня матеріалізація приносила плоди знову відомого 

штибу: зубожіння мас з такими знайомими закликами до терпіння й обіцян-

ками поліпшення життя в майбутньому, хоча можновладців це не обходило.
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Українці у Другій світовій війні: про бездержавну суб’єктність української нації

Щодо рабства, то воно, поряд із певним юридичним втіленням (у будь-

яких формах, наприклад, кріпацтва, включно з радянськими варіантами 

прив’язування людини до певного місця праці або проживання), має й інші, 

насамперед економічне втілення: зазначене зубожіння населення (що, до 

речі, також прив’язує людину до певного місця) стає підставою зростання 

можливостей маніпулювання через вплив на свідомість, коли йдеться про 

задоволення елементарних потреб людини. Тут будь-яка провінція України, 

за винятком кількох міст, є такою територією, і культурні відмінності, якщо 

їх штучно не наголошують політики з відомою метою, відходять на другий 

план. А причини повстання рабів у всі часи були практично однаковими.

До сказаного про «сучасне азійство» слід додати, мабуть, лише такий ґро-

тескний та ірраціональний мотив радянського, по суті, зразка, як повстання 

рабів на захист своїх рабовласників, що ми його маємо сьогодні. Як на мене, 

непомірна жадібність, аморалізм та водночас примітивізм уявлень про цін-

ності життя, що його постійно демонструвала влада, робить вельми сумнів-

ним європейський вектор розвитку, який є перш за все раціональним і мо-

ральним. З іншого боку, пригніченість свідомості значної кількості людей 

догматизмом заяложеної версії християнства (щодо цього є доволі цікава 

праця Д. Зильбермана «Православна етика та матерія комунізму») тисне на 

загальну ситуацію, так би мовити, ще й «знизу». Усвідомлюючи схематичність 

(а отже, обмеженість) викладення цих думок, усе ж таки підкреслю саме 

останнє й висловлю таке: культивування раціонального та критичного мис-

лення, незважаючи на всі вирування постмодерністської доби, особливо для 

таких країн, як Україна, залишається нагальною проблемою, яку слід роз-

в’язувати на всіх рівнях — від освітнього до політичного. Інакше намагання 

«людей минулого» повернути нас у «червоне століття» можуть здійснитися.

І наостанок, не можна не засмучуватися від того, про що тут сказано, і 

смуток цей посилюється як мінімум через те, як це сказано. Маю на увазі 

поєднання неймовірного науково-інтелектуального рівня та блискучих ви-

ступів із враженням ухилу в певну однобічність наведених точок зору на по-

точні події. 

Головним тут для їх очевидця постає не тільки підступність дій сусідньої 

держави, а й відлуння цієї підступності в діях всередині нашої держави. Слід 

говорити про подолання тоталітаризму не тільки як зовнішнього впливу, не 

тільки як впливу історії, а ще й як (і насамперед) внутрішнього — і в країні, 

і в собі — стану та відповідних (у тому числі організаційних та реґулятивних) 

форм спільного (соціального) життя. Наприклад, питання недолугих і на-

віть неприпустимих дій української влади в Криму і на Сході практично не 

обговорювалося, а це, як на мене, є питанням головним, оскільки говорити 

про винятково поганого сусіда й винятково доброго хазяїна — позиція не-

критична, а отже, слабка. Для людини, що мислить самостійно, вже давно є 

зрозумілим, хто є той сусід, утім, слід, гадаю, шукати шляхи реальної та 

адекватної протидії йому. 
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Обминули тут також делікатне, але дуже нагальне питання православ’я, 

яке — у відомій його «спецпризначенській» версії — відігравало й відіграє 

свою роль одного з державних підрозділів у формуванні світогляду грома-

дян не тільки тієї країни, а й інших. Говорю це як людина, що неодноразово 

слухала проповіді, де надто не стикуються світле миролюбство Сина Божого 

з темною аґресивністю текстів церковників. 

До того ж верифікувати слід усі версії, навіть такі, що не подобаються, 

бо відкидання точки зору Іншого теж є помилкою, як мінімум науковою. 

Потрібна постійна інтелектуальна та моральна атака на владу, бо тільки така 

активність дасть змогу переорієнтувати мотиви діяльності держави на кож-

ну людину в модальності її — держави — служіння цій людині. Завдання 

надскладне, але без виконання його втрачає сенс пошук шляхів до просто 

нормального людського життя, що його ми пов’язуємо з поняттям євро-

пейського вибору.
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ПОНЯТТЯ DASEIN 
У ФІЛОСОФІЇ КАРЛА ЯСПЕРСА

Лариса 
Мандрищук

ПАНОРАМА СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

Вступ
У філософії Карла Ясперса одним з головних є по-

няття Dasein. Водночас це поняття є й одним з 

найменш прозорих, про що свідчить вже хоча б те, 

що Ясперсове поняття Dasein часто сприймають 

крізь призму того, як розумів Dasein Гайдеґер. І це 

не випадково, бо їхні філософські погляди на пев-

ному етапі становлення мали спільне джерело.

На початку ХХ сторіччя Герман Ґотчед та Крис-

тіан Шремпф спільно переклали німецькою мовою 

тексти на той час ще майже невідомого данського 

мислителя Серена К’єркеґора і уклали їх в дванад-

цятитомне «Зібрання творів Серена К’єр ке ґора». 

Дослідження та поширення К’єр ке ґо рових ідей 

ста ло поштовхом до виникнення в Німеччині но-

вого філософського напрямку, який Фриц Гай не-

ман назвав філософією екзистенції (Exis  ten z phi lo-

sophie) і до якого зарахував передусім Карла Ясперса 

та Мартина Гайдеґера як творців цього напрямку. 

Підставою для такого зарахування було виявлення 

низки спільних рис у філософуванні обох мислите-

лів, одна з яких — використання поняття екзистен-

ції (Existenz) у новому специфічному значенні. Спе-

цифіка полягала в тому, що поняття екзистенції у 

філософії Ясперса та Гайдеґера стосувалося ви-

ключно людини та жодної іншої живої істоти, тим 

більше не йшлося про екзистенцію як існування 

метафізичного абсолюту чи теологічного Бога, що 

можна було ще зустріти у філософії Фридриха Ше-

лінґа, лекції якого слухав К’єркеґор. Сам К’єр кеґор 
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розрізняв два поняття існування, а саме: Tilvaerelse — існування всього су-

щого, крім людського, та Existents — людське існування, в якому людина 

здійснює постійний вибір «або/або» [Коли, 2009: с.67—68]. Цим розрізнен-

ням К’єркеґор намагався підкреслити винятковість існування людини, яка, 

на відміну від усього іншого живого, існує в такий спосіб, що усвідомлює 

факт власного існування та його завершення з настанням смерті. Ясперс та 

Гайдеґер, виокремлюючи людину як особливе суще серед усього іншого су-

щого, пішли шляхом, подібним до К’єркеґорового. Так, Ясперс обрав по-

няття Existenz для означення самобуття людини (Selbstsein des Menschen), а 

Гайдеґер — для означення людського способу існування [Heidegger, 1976: 

S. 374—375].

Розглядаючи проблему людської екзистенції, Ясперс та Гайдеґер ви-

користовують у своїх текстах також поняття Dasein, яке в їхньому філо-

софуванні та мисленні посідає важливе та дискусійне місце. Важливе, бо 

поняття Dasein є одним із головних як у філософії Гайдеґера (оскільки ек-

зистенціальна аналітика Dasein для Гайдеґера є передумовою його фунда-

ментальної онтології), так і у філософії Ясперса (оскільки Dasein є одним із 

способів прояснення буття через суще, що є людина), а дискусійне — ос-

кільки ні Гайдеґер, ні Ясперс не ототожнювали Dasein із Existenz, що було 

поширеним до цього часу в німецькій філософії  1, а кожен із них утворив 

його нове значення. Оскільки ж у подальші роки фундаментальна онтоло-

гія Гайдеґера стала відомішою та популярнішою, ніж перієхонтологія 

Ясперса, а Гайдеґерову та Ясперсову філософію часто продовжували роз-

глядати як щось споріднене, виникла плутанина та змішування Ясперсового 

поняття Dasein із Гайдеґеровим, хоча значення вони мають різні: поняттям 

Dasein Гайдеґер означує людину як суще, яке єдине тільки має здатність за-

питувати про буття, а Ясперс під поняттям Dasein розуміє наявне існування 

людини, що є одним із способів пізнання охоплюючого.

Питання про буття. Subjekt-Objekt-Spaltung
У 1930-х роках Ясперс був уже досить відомим 

філо софом не тільки в Німеччині, а й поза її межами, хоча філософської 

1 Термін Dasein, так само як і Existenz, виник на ґрунті ґерманізації латинського слова 

existentia і дослівно означає «наявне існування», тобто «da sein». Починаючи від Іману-

їла Канта, в німецькій філософії Dasein та Existenz використовували переважно як сино-

німи, ці терміни позначали існування будь-якого сущого (живого чи неживого, існу-

вання Бога тощо). Проте із появою філософії екзистенції поняття Dasein та Existenz 

почали розрізняти, вони стали позначати лише людські прояви. Тому, наприклад, Жан-

Поль Сартр, який у 1930-х роках слухав лекції Гайдеґера, передав французькою мовою 

Гайдеґерове поняття Dasein як «людська реальність» (réalité humaine) [Sartre, 2006: р.152], 

хоча й такий переклад був далеко не досконалим, на що критично відреаґував і сам 

Гайдеґер, заявляючи, що таке розуміння Dasein у його фундаментальній онтології веде 

лише у протилежний бік від правильного розуміння.
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освіти він не здобув, за що Ясперсові неодноразово на початку його діяль-

ності докоряли, зокрема Гайнрих Рикерт. Свій професійний шлях Ясперс 

розпочав із вивчення юриспруденції, а згодом медицини. 1909 року захис-

тив дисертацію з медицини «Туга за домом і злочин» при Францеві Ніслу, 

директорові університетської психіатричної клініки в Гайдельберзі, до яко-

го після захисту пішов працювати асистентом-волонтером. Результатом 

цієї діяльності стала його праця «Загальна психопатологія», з якою 1913 ро-

ку Ясперс за допомоги Нісла та Вебера габілітувався при філософському 

факультеті Гайдельберзького університету за спеціальністю «психологія». З 

1914 року в цьому університеті Ясперс читає лекції з психології пам’яті, 

психології сприйняття, психопатології, які стали основою для його праці 

«Психологія світоглядів» (1919), яку помилково дуже часто розглядають як 

першу його філософську працю, проте яка радше була лише його шляхом 

до філософії  2, бо саме завдяки «Психології світоглядів» Ясперс отримує 

посаду завідувача кафедри філософії, після чого розпочинає ґрунтовне ви-

вчення історії філософії і одночасно викладає її студентам; знайомиться 

1920 року з Гайдеґером, про якого Ясперс почув вже наприкінці Першої 

світової, що й підштовхнуло його до знайомства з ним, яке згодом перерос-

ло в тісну взаємну дружбу.

Гайдеґера, який ще не так давно займався теологією, та Ясперса, 

який ще тільки нещодавно займався медициною та психологією, дуже 

швидко пов’язали спільні інтереси — філософія. Обидва намагаються 

на ново поставити питання про буття, що було зроблено вже в перших їх-

ніх головних працях: Гайдеґером — у «Бутті та часі» (1927), Ясперсом — у 

«Філософії» (1931—1932). У цих працях вони означують свої способи 

філософування: Гайдеґер свій — як фундаментальну онтологію, а Ясперс 

свій — як філософію екзистенції, від чого Ясперс пізніше відмовився у 

праці «Про істину» (1947), назвавши свою філософію перієхонтологією 

2 Ясперс і сам не вважав «Психологію світоглядів» філософською працею, оскільки її 

було присвячено проблемам психології: «Власне, її назва «Психологія світоглядів» 

зумовлена, принаймні зовні, моєю тодішньою академічною позицією. Моя робота 

була пов’язана з психологією, не філософією... Поряд з лекціями про психологію від-

чуттів, пам’яті, втоми я читав лекції передусім із соціальної та етнічної психології, 

психології релігії, моралі, характерології. З цих лекцій одна була для мене найважли-

вішою. Її було опубліковано 1919 року під назвою «Психологія світоглядів». Робота 

над нею стала — хоч я ще цього і не усвідомлював — моїм шляхом до філософії» [Яс-

перс, 2009: с.9]. Але вже у цій праці можна віднайти зародкові ідеї Ясперса, які він 

розвинув, починаючи із своєї тритомної «Філософії» (1931—1932). Так, наприклад, у 

«Психології світоглядів» Ясперс пише про такі межові ситуації (Grenzsituationen), як 

боротьба (Kampf), випадок (Zufall), смерть (Tod), провина (Schuld), які пізніше були 

ним скориґовані, так, випадок він замінив на страждання (Leid); розглядає проблему 

суб’єкт-об’єктного розщеплення (Subjekt-Objekt-Spaltung), але ще не пов’язує її з пи-

танням про буття; а поняття Existenz хоч і використовує, але воно ще не має жодного 

специфічного значення.
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(Periechontologie)  3. Отже, свою увагу Ясперс, так само як і Гайдеґер, зосере-

джує навколо онтологічної проблематики: «Філософія почалася з питання 

«Що є?» — перш за все є усіляке суще, речі у світі, форми неживого та живо-

го, безконечно різноманітне, все, що приходить та минає. Але що ж є справ-

жнє буття, тобто буття, яке все разом тримає, є засадовим для всього, з якого 

все, що є, виходить?» [Jaspers, 1989: S. 24]. Питання «Що є?» Ясперс вважає 

головним для філософії, оскільки саме з нього вона розпочинається.

Щоб дати відповідь на питання про буття, Ясперс перш за все нама гається 

зрозуміти, як влаштоване людське пізнання і чи взагалі можливо в якийсь 

спосіб пізнати буття. Спираючись на філософську традицію і розглядаючи 

людину як істоту мислячу, Ясперс пояснює людське пізнання через перейня-

тий від Канта термін свідомості взагалі (Bewußtsein überhaupt), яку розуміє як 

вроджену здатність пізнання людини, завдяки якій всі люди пізнають в єди-

ний спосіб. Розмірковуючи над свідомістю взагалі, Ясперс доходить виснов-

ку, що її головною структурою, а відповідно і головною струк турою здатнос-

ті пізнання людини, є суб’єкт-об’єктне розщеплення (Sub jekt-Objekt-Spal tung), 

на ґрунті чого свідомість узагалі розглядає себе як суб’єкта, а все інше, що її 

оточує, — як об’єкти. Завдяки цьому розщепленню людина може пізнавати, 

бо сприймає все те, що є навколо неї, як відмінне від неї самої, що, в свою 

чергу, надає можливість для порівняння, на якому й ґрунтоване самопізнання 

3 Термін «перієхонтологія» було створено Ясперсом для означення свого вчення про бут-

тя або, іншими словами, вчення про всеохопне (Umgreifende), він походить від давньо-

грецького слова περιέχω, що означає «оточувати, обіймати, містити в собі, перевершу-

вати, бути сильнішим» тощо. Ясперс обрав це слово, посилаючись на його значення у 

давньогрецьких натурфілософів: Фалес стверджував, що все виникає із води, а тому 

вода все охоплює, те ж саме стверджували Анаксимандр та Анаксимен відповідно щодо 

апейрону та повітря. Оскільки, згідно з Ясперсом, буття охоплює все суще і є його 

основою, то буття він ще називає всеохопним (Umgreifende). Поняття «Umgreifende» 

вперше було використано Ясперсом в його праці «Розум та екзистенція» (1935) і вже 

незадовго після цього розвинено у працях «Філософія екзистенції» та «Про істину».

 Відмінність своєї перієхонтології від класичної онтології Ясперс обґрунтовує у другій 

своїй великій праці «Про істину»: «Наукове пізнання буття та його розчленування че-

рез вивід (дедукції чи конструкції) всього сущого з предметно адекватних продуманих 

принципів називають онтологією... Наш шлях — висвітлення всеохопного, яке ми шу-

каємо як початок усього, що у собі сховане і що ніколи не зможе стати адекватним до 

предмета. Називаємо ми це вчення перієхонтологією (Periechontologie), що виникло на 

цьому шляху, на противагу до онтології» [Jaspers, 1947: S.159—160]. Назвавши своє 

вчення про всеохопне перієхонтологією, Ясперс тим самим прагнув відокремити його 

від класичного вчення про буття — онтології, в якому він вбачав той недолік, що кла-

сична онтологія розглядала буття як певний порядок речей, єдність відчуттів чи певний 

предмет, тобто онтологія намагалася дати якесь предметне пояснення буттю. А періє-

хонтологія, за словами Ясперса, дає «непредметне» пояснення буття, оскільки вона 

взагалі не займається його поясненням чи доведенням, бо буття є тим, що випадає із 

людської свідомості. Тому єдино можливий шлях його пізнання — це висвітлення буття 

(Erhellung des Seins) через суще, на якому й ґрунтована людська здатність пізнання.
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людини та пізнання взагалі. Суб’єкт-об’єктне розщеплення, з одного боку, 

є причиною того, що свідомість узагалі є постійно інтенційно спрямованою 

на предмети (явища), внаслідок чого будь-яке мислення, уявлення чи піз-

нання є наслідком цієї спрямованості свідомості, а з іншого — воно є при-

чиною того, що свідомість взагалі сама конструює ці предмети (явища). 

Вказуючи на тотальну взаємозалежність суб’єкта та об’єкта, Ясперс, поді-

бно до Артура Шопенгауера, зазначає: «Жодного Я немає без предмета і 

жодного предмета немає без Я. Те саме іншими словами: жодного об’єкта 

немає без суб’єкта, жодного суб’єкта немає без об’єкта» [Jaspers, 1965: S.45]. 

З цього Ясперс робить наступний висновок: якщо суб’єкт та об’єкт є нероз-

дільними один від одного і одночасно в свідомості людини вони є завжди 

роздільними, то єдиним цілим суб’єкта та об’єкта є буття саме по собі або, 

як Ясперс його найчастіше називає, всеохопне (Umgreifende): «Ми називаємо 

це всеохопним, цілим су б’єкта та об’єкта, яке саме не є ні суб’єктом, ні 

об’єктом» [Jaspers, 1965: S. 45—46]. Окремо суб’єкт та об’єкт, як щось від-

мінне один від одного, з’являються тільки із свідомістю людини, яка роз-

щеплює всеохопне на суб’єкта та об’єкт.

Umgreifende. Межі його пізнання 
та способи його висвітлення
Все, з чим людська свідомість має справу, є, згідно з 

Ясперсом, нічим іншим, як явищами (Erscheinungen), буттям для нас. Ос кільки 

головною структурою людської свідомості є розщеплення все охоп ного на 

суб’єкта та об’єкт, то це означає, що людина не може сприймати буття саме по 

собі як єдність суб’єкта та об’єкта, а може сприймати лише їх розщеплення, 

внаслідок чого, згідно з Ясперсом, людина сприймає роздрібнене суще, через 

яке буття їй лише частково показується. Все пізнання людини можливе тіль-

ки через «розщеплення», натомість саме всеохопне є поза «розщепленням». 

На підставі цього Ясперс робить висновок, що сферою людського пізнання 

є виключно суще. Не маючи здатності мислити всеохопне, людина може хіба 

що на підставі пізнання сущого уявляти його як щось загальне, єдине, ціле та 

нероздільне, як сукупність усього сущого, що нібито протиставлене до Ніщо. 

Але, попри всю старанність людини уявити справжнє всеохопне, її свідо-

мість знову ж зіштовхнеться із усього лише образом всеохопного, що є також 

сущим, лише проявом всеохоп но го, а не самим всеохопним.

Всеохопне Ясперс пояснює як підставу всього існуючого, яка є непі-

знаваною, але яку можливо хіба що висвітлити (erhellen). Висвітлення все-

охопного (Erhellung des Umgreifenden) можливе внаслідок методологічного 

дослідження та пояснення, оскільки всеохопне не є предметом і його не-

можливо пізнати у звичний для нас спосіб, а тим більше дослідити науко-

вим шляхом. Оскільки ж мислення людини не може вийти за межі суб’єкт-

об’єктного розщеплення, а самé розщеплення є основою мислення людини, 

то висвітлення і дізнавання про всеохопне для людини можливе лише в 
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межах цього розщеплення, тобто через пізнання сущого, через яке виявляє 

себе всеохопне. Тому висвітлення всеохопного Ясперс будує на ґрунті деталь-

ного розгляду різного роду сущого. Зважаючи на те, що всеохопне неможливо 

пі знати, Ясперс доходить висновку, що способи висвітлення всеохопного че-

рез суще можуть бути різними і людина ніколи не може бути певною, що вона 

переглянула та проаналізувала їх усіх. Проте сам Ясперс обмежується лише 

трьома головними способами висвітлення всеохопного людини, які він дуже 

часто називає просто способами всеохопного (die Weisen des Um grei fenden). Ці 

способи висвітлення всеохопного Ясперс розділяє на дві головні групи, де в 

першій всеохопне виявляє себе як те, що відмінне від людини: як світ (Welt) і 

як трансценденція (Transzendenz), а в другій — як сама людина.

Схематично ці способи всеохопного Ясперс у праці «Про істину» [Jas-

pers, 1947: S.50] зображає так:

Das Umgreifende, das wir 
sind (охоплююче, яке є ми)

Das Umgreifende, das Sein selbst ist
(охоплююче, яке є саме буття)

Das Immanente: 
(іманентне)

Dasein (існування)
Bewußtein überhaupt 

(свідомість взагалі)
Geist (дух)

Welt 
(світ)

Das Transzendente 
(трансцендентне)

Existenz (екзистенція) Transzendenz (трансценденція)

Vernunft (розум)

Das Band aller Weisen des Umgreifenden in uns
(зв’язок усіх способів охоплюючого в нас)

Людина
Одним із способів висвітлення всеохопного є лю-

дина. У межах цього способу Ясперс виокремлює чотири сутнісні людські 

прояви, при дослідженні яких кожен окремо можна розглядати як ще один 

різновид шляху висвітлення всеохопного через суще, яким є людина: існу-

вання (Dasein), свідомість взагалі (Bewußtsein überhaupt), дух (Geist) та ек зис-

тенція (Existenz).

Dasein. Поняттям Dasein Ясперс означує існування людини як форму 

життя, в якій людина народжується, сприймає, потребує їжі, відпочинку, 

безпеки, старіє, вмирає тощо. Тобто Dasein є простим наявним людським 

існуванням, через яке також виявляє себе всеохопне.

Bewußtsein überhaupt. Ясперс виокремлює свідомість взагалі як одну з 

людських здатностей, завдяки якій всі люди пізнають єдиним шляхом, 

мислять і знають про себе (cogito ergo sum), на відміну від будь-якої іншої 
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форми живого існування, яка не має свідомості: «Як свідомість взагалі ми є 

єдиний в наших множинних суб’єктивностях існування більш чи менш 

справжній суб’єкт мислення взагалі» [Jaspers, 1965: S. 49]. Свідомість вза-

галі є умовою існування всіх явищ і будь-якого мислення.

Geist. Крім того, що людині властиві живе існування, свідомість взага-

лі, вона може мати і дух, який Ясперс розглядає також як окремий спосіб 

все охопного. Дух Ясперс визначає як здатність творити образи, а також 

об’єд нувати різні досвіди людини в єдине ціле. Завдяки духові людина 

фантазує, створює ідеї та оперує ними.

Existenz. Однією з найважливіших складових людського прояву, через 

яке проглядає всеохопне, є екзистенція, яка не є відірваною від існування, 

свідомості взагалі та духу людини, але вміщає їх в собі і є їхньою основою. 

На відміну від існування, свідомості взагалі та духу, екзистенція є транс-

цендентом, тобто тим, що відкриває в собі частинку трансценденції або, 

іншими словами, самого буття. Тому Ясперс визначає екзистенцію як са-

мобуття (Selbstsein), тобто автентичність людини у стані найповнішого її 

самоусвідомлення, в якому самé буття віднаходить самого себе: «З найдаль-

шого, з механізму, буття через життя і свідомість приходить немовби ближ-

че до себе, щоб в екзистенції знайти себе як справжнє» [Jaspers, 1947: S. 18]; 

«Буття, яке — в явищі існування (Daseins) — не є, а може бути і мусить бути 

і тому в часі вирішує, чи воно є вічне. Це буття є я сам як екзистенція. Вона 

є я, оскільки я не стаю сам для себе об’єктом» [Jaspers, 1956: Bd 2, S. 1]. 

Ототожнюючи екзистенцію із самою людиною в усій її повноті, коли та до-

сягнула стану глибокого самоусвідомлення, Ясперс водночас зауважує, що 

екзистенція не може бути об’єктом пізнання, як будь-який інший предмет, 

бо вона випадає із повного схоплення її свідомістю. Тому Ясперс пропонує 

екзистенцію, так само як і буття, висвітлювати — Existenzerhellung — за до-

помоги тільки власного екзистенційного досвіду у межових ситуаціях, хоча 

водночас і зазначає, що екзистенція навіть у такий спосіб не може стати до 

кінця ясною та зрозумілою. В процесі висвітлення власної екзистенції лю-

дина, як вважає Ясперс, уперше ставить питання про всеохопне саме по 

собі. Це питання виникає завдяки розумові (Vernunft), який у філософії 

Ясперса постає як найвища здатність пізнання людини, що властива тільки 

екзистенції. Свідомість взагалі у Ясперса належить до сфери розсуду (Ver-

stand), а сам розсуд Ясперс пояснює як здатність предметно і чітко мисли-

ти. Дух Ясперс пояснює як здатність оперувати ідеями та помічати ціліс-

ність, а розум — як здатність мислити поза будь-якими межами (трансцен-

дентування), розум схоплює єдність протилежностей та осмислює віру, 

чого не може зробити розсуд, а тому тільки розум мислить про способи ви-

світлення всеохопного як про єдину сукупність, через що Ясперс його на-

зиває зв’язком усіх способів всеохопного (das Band aller Weisen des Umgreifen-

den). Оскільки Ясперс розглядає розум та екзистенцію як нерозривні, то 

розум не постає у нього як окремий від екзистенції спосіб висвітлення все-
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охопного (так само як розсуд не є окремим способом висвітлення всеохоп-

ного від свідомості взагалі).

Хоча Ясперс розглядає ці чотири способи висвітлення всеохопного че-

рез людину (існування, свідомість взагалі, дух та екзистенція) як кожен окре-

мий спосіб висвітлення всеохопного і подає їх умовно як певну ґрадацію, 

проте він одночасно зазначає, що ці чотири способи висвітлення всеохопно-

го через людину не є відірваними один від одного, а становлять єдине ціле: 

«Коли я кажу, що ми є існування, свідомість взагалі, дух, ек зистенція, то я не 

маю на увазі, що ми є аґреґат цих способів всеохопного. В нас вони пронизу-

ються, служать одне одному, борються одне з одним» [Jaspers, 1965: S. 50].

Світ
Одним із способів висвітлення всеохопного, від-

мінним від способу його висвітлення через людину, є світ. Всеохопне як 

світ (Umgreifende als Welt) Ясперс розглядає як таке, що саме по собі також не 

може бути предметом пізнання, бо людина сприймає та пізнає лише явища, 

які світ їй демонструє: «Всеохопне світу не є предметом пізнання. Те, що 

стає предметом пізнання, є явищами, які охоплює буття світу, з якого вони 

виникають» [Jaspers, 1947: S. 91]. Світ Ясперс розглядає як всеохопне са ме 

по собі, але не ціле всеохопного, а його частину, яку завдяки су б’єкт- 

об’єктному розщепленню людина сприймає як щось інше, відмінне від неї 

самої, але в чому вона перебуває і чим обмежується.

Ясперс пояснює світ як такий, що не є створений людиною, але який і 

не є causa sui, а створений трансценденцією так само, як і людина: «Все-

охопне, яким є ми, насправді не є вивідним із всеохопного світу (aus dem 

Umgreifenden der Welt). Всі виведення того, що є ми, з предметно пізнаного 

буття світу є хибним: всеохопне, яким є ми, навіть не має зародкових перед-

щаблів у тому, що як світ для нас видається досліджуваним. Але неможли вість 

виведення також має силу в тому сенсі, що всеохопне, яким є ми, не виникає 

із всеохопного світу. Всеохопне, яким є ми, хоч і є у всеохопному, яке є сві-

том, але разом із світом має корінь у трансценденції» [Jaspers, 1947: S. 93].

Трансценденція
Останнім способом висвітлення всеохопного є транс-

ценденція, яка в розумінні Ясперса є «філософським богом». Як форма де-

якого божества трансценденція виявляє всеохопне через філософську віру, 

посилаючи шифри, зрозумілі лише для кожної окремої людини.

Поняття «філософська віра» (philosophische Glaube) було створене Яс-

персом для означення ним віри, протиставленої релігійній: релігійна віра є 

вірою в межах конкретного віросповідання, а філософська віра бере до ува-

ги всі релігії, через які Бог (для Ясперса — це трансценденція) проявляє 

себе людині різними шляхами, що не суперечать, а лише доповнюють один 

одного. Ясперс наполягав на тому, що філософська віра — це віра тільки в 
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те, що можна пояснити, на противагу релігійній вірі, яка часто ґрунтована 

на догмах і традиціях. За допомоги філософської віри Ясперс намагався до-

вести єдність віри та розуму, одночасно критикуючи К’єркеґора, який їх 

розділяв.

Пояснюючи трансценденцію як деяке божество, яке створило світ і люди-

ну і через пізнання якого людина ще в один окремий спосіб висвітлює все-

охопне, Ясперс в кінцевому підсумку називає трансценденцію всеохопним 

усього всеохопного (das Umgreifende alles Umgreifenden), таким чином ототожню-

ючи її із самим буттям, Єдиним, яке все обіймає і завдяки чому все існує: «Вона 

(трансценденція. — Л.М.) є так само ніщо, як і саме буття. Вона є як така, в 

якій сумніваються, а тому немовби схована. Бо вона не має власного, тільки 

їй належного тіла її наявності, як інші способи всеохопного, а говорить тільки 

через ті інші, які вона в собі містить і пронизує» [Jaspers, 1947: S. 109—110].

У своїй перієхонтології Ясперс не випадково використовує лише ці три 

головні способи висвітлення всеохопного — людину, світ і трансценден-

цію. Від самого початку Ясперс цікавився філософією Канта і використо-

вував деякі його ідеї у власних текстах, що ще більше підсилило неприхиль-

ність до Ясперса неокантіанця Рикерта. У випадку із трьома шляхами 

висвітлення всеохопного досить добре простежуємо їхню подібність до 

трьох трансцендентальних ідей Канта — світу, душі та Бога. Зрештою це за-

значає й сам Ясперс, коли обґрунтовує назви трьох частин своєї «Філософії» 

(«Філософська орієнтація у світі», «Висвітлення екзистенції», «Метафізика») 

[Jaspers, 1956a: Bd 1, S.ХХІІІ]. Кант, ставлячи питання про сферу людського 

пізнання, зазначив, що загалом цікавити людину можуть лише три речі — 

це світ, сама людина та Бог; і за межі цих трьох трансцендентальних ідей 

людське пізнання вийти не може. На підставі Кантового вчення про транс-

цендентальні ідеї Ясперс виокремлює три сфери сущого (людина, світ, 

трансценденція), в межах яких існує людське пізнання, і називає їх шляха-

ми, за допомоги яких можна висвітлити буття.

Головні значення поняття Dasein 
у філософії Ясперса
Коли йдеться про один із способів висвітлення все-

охопного у філософії Ясперса, а саме — про Dasein, то дуже часто це Ясперсове 

поняття сприймають через Гайдеґерове поняття Dasein  4. Більшою мірою це 

4 Для прикладу тут можна згадати хоча б український переклад книги Вольфґанґа Рьода 

«Шлях філософії: XIX–XX сторіччя». У цій книзі Ясперсове Dasein перекладено як 

«тут-буття» [Рьод, 2010: с. 202], що свідчить про певне сплутування Ясперсового поняття 

Dasein із Гайдеґеровим, яке часто й передають українською як «тут-буття». Ясперсове ж 

поняття Dasein потрібно було б передати українською як «існування», щоб, по-перше, 

уникнути плутанини із Гайдеґеровим поняттям, по-друге, щоб адекватно передати 

значення того, що мав на увазі сам Ясперс, коли розглядав Dasein як один із способів 

висвітлення всеохопного через людину.
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пояснюється великою популярністю філософії Гайдеґера, а відповідно і знач-

ним поширенням Гайдеґерового розуміння Dasein на противагу Ясперсо-

вому, яке залишилось менш відомим, проте також і тим, що й сам Ясперс 

перебував під впливом Гайдеґера не тільки за часів їхньої дружби, але й тоді, 

коли ці стосунки були вже розірвані: обидва майже в один час захопилися 

К’єр кеґором, обидвох було названо творцями «філософії екзистенції», оби-

два відмовилися від такого зарахування (Гайдеґер — першим, а за ним і Яс-

перс), обидва використали поняття екзистенції в іншому, ніж класичне, зна-

ченні (Гайдеґер уперше у «Бутті та часі» 1927 року, Ясперс уперше у «Філософії» 

1931—1932 років), обидва наново поставили питання про буття (Гайдеґер — 

у «Бутті та часі», Ясперс — у «Філософії»), обидва означили свої філософські 

ідеї як онтологію (спочатку Гайдеґер свої — як фундаментальну он тологію, а 

згодом Ясперс свої — як перієхонтологію), обидвох зацікавило питання про 

гуманізм (Гайдеґера — у «Листі про гуманізм» 1947 року, Ясперса — у праці 

«Про умови і можливості нового гуманізму» 1949 року).

Ще у «Психології світоглядів» (1919) Ясперс використовує як поняття 

Existenz, так і поняття Dasein, але в єдиному для обох класичному розумін-

ні — «існування» в найширшому його значенні, яке ще не обмежене люд-

ським проявом чи навіть існуванням живого сущого: «Ви є певно якось від-

дані вченням, потрапляєте у захоплення та натхнення, але вони мають межу, 

наприклад у певних матеріальних і соціальних умовах існування (Exis tenz-

bedingungen)» [Jaspers, 1919: S. 33]; «Вона (людина. — Л.М.) бачить обмеже-

ність і релятивність власного існування душі та культури (des eigenen See len- und 

Kulturdaseins)» [Jaspers, 1919: S. 153]. І лише у своїй праці «Філософія» (1931—

1932) Ясперс уперше робить чітке розмежування між поняттями Existenz 

(екзистенція) та Dasein (існування): «Не моє існування, отже, є екзистен-

цією, а людина в існуванні є можливою екзистенцією… Існування як буття 

живе і вмирає; екзистенція не знає ніякої смерті, оскільки стоїть до свого 

буття в пориванні або в занепаді. Існування тут є емпірично, екзистенція 

тільки як свобода. Існування є просто часово, екзистенція є в часі більше, 

як час» [Jaspers, 1956: Bd. 2, S. 2]. Термін Dasein Ясперс використовує для 

означення емпіричного існування людини, а термін Existenz — для означен-

ня самої людини у всій її повноті, яка здобула найглибше самоусвідомлення 

у власному існуванні через свідомість взагалі, дух та розум. Як правильно 

зауважив Йоганес Пфайфер, у Ясперса Dasein як емпіричне існування лю-

дини є лише основою для тільки ще можливої її екзистенції, проте ніколи 

не навпаки: «Існування (Dasein) є медіумом можливої екзистенції; екзис-

тенція в існуванні стає явищем: як між існуванням та екзистенцією опосе-

редковуюче, «межова ситуація», «безумовне діяння» та «абсолютна свідо-

мість» роблять очевидною сутність людини» [Pfeiffer, 1949: S.31—32].

Ясперс є одним із перших, хто розглянув Dasein у специфічно новому 

значенні, а саме — як наявне людське існування: «Я зробив себе об’єктом, 

коли міркую про себе; я є це тіло як цей індивід, з невизначеною самосві-
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домістю у дзеркалі моєї значущості для мого оточення: я є як емпіричне 

існування» [Jaspers, 1956b: Bd. 1, S. 13]. До Ясперса у німецькій філософії це 

зробив Гайдеґер у своїй праці «Буття та час» (1927), і хоча його поняття 

Dasein мало інше значення, ніж у Ясперса, але воно також стосувалося 

лише людини, і саме це вплинуло на дещо пізніше формулювання понять 

Existenz і Dasein у Ясперса.

Якщо брати до уваги всі праці Ясперса будь-якого періоду, то можна від-

найти кілька значень поняття Dasein, які Ясперс у своїх текстах не дуже чітко 

окреслює. Зокрема, Курт Залямун зазначає: «У працях Ясперса знаходиться 

багато використань слова «Dasein», які він не завжди ясно відмежовує одне 

від одного і які частково перетинаються» [Salamun, 2006: S. 44]. Залямун, до-

сліджуючи поняття Dasein у Ясперса, доходить висновку, що в його філософії 

можна виокремити три значення Dasein: перше широке значення — існуван-

ня всього, що з’являється у світі і що є предметом будь-якого нашого досвіду 

і мислення; друге вужче значення — емпіричне людське існування, яке мож-

ливо науково дослідити і яке протиставлене екзистенції; третє вузьке зна-

чення — «вітально та інстинктивно зумовлена тілесність людини» як один із 

способів висвітлення всеохопного [Salamun, 2006: S. 44—45].

Такий розгляд Ясперсового Dasein, який подав Залямун, є можливим. 

Проте він є дещо неточним, бо, по-перше, коли Залямун пише про широке 

значення Ясперсового поняття Dasein (існування будь-якого сущого), то 

він не зазначає, що у цьому значенні Ясперс використовує поняття Dasein у 

період до написання ним «Філософії», коли він ще цікавився психологією 

та психопатологією і не розглядав Dasein в якомусь відмінному від тради-

ційного значенні. Лише у своїй «Філософії» Ясперс вперше використав по-

няття Dasein у новому для німецької філософії значенні — як існування ви-

ключно живого сущого і, зокрема, існування людини: «Можна говорити 

про світ морського їжака, про світ мурах. Якщо я схопив ці світи розрізне-

но, то мені ясно: ці головні визначення, не їхні особливі змісти, мають вагу 

також для мого існування (Dasein); я беру в них участь, якщо я мислю себе 

як тільки-життя (Nur-Leben). Але я відрізняю себе від усього біологічного 

існування (Dasein). Якщо я знайшов себе як існування в своєму світі, то від 

цього моменту до-себе-приходження я не був більше тільки це існування. 

Через цей стрибок я помітив інше існування як існування, яке у формах жи-

вого має невизначену різноманітність, яку я (в якій я є не тільки існування, 

а й тут-тепер біологічний дослідник) відрізняю від себе і в собі, досліджую-

чи її» [Jaspers, 1956b: Bd. 1, S. 66]. По-друге, Залямун, виокремивши друге 

значення поняття Dasein у філософії Ясперса — емпіричне людське існу-

вання, не зазначив того, що поняттям Dasein Ясперс означив, крім люд-

ського існування, існування живого сущого загалом.

Ясперс у своїй «Філософії», обираючи для екзистенційного аналізу 

з-поміж існування всього живого сущого лише емпіричне людське існу-

вання, пов’язує його з онтологічною проблематикою, розглядаючи Dasein 
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як одне із головних явищ, через яке людина може довідатися про буття. Цю 

тематику Ясперс розвиває у своїх подальших працях («Філософія екзистен-

ції», «Про істину», «Мала школа філософського мислення» тощо), де на-

голошує на тому, що людське існування є одним із шляхів висвітлення все-

охопного. Це стало підставою для того, щоб виокремити й третє значення 

Ясперсового поняття Dasein — це людське існування як один із способів 

висвітлення всеохопного. Й якщо перше значення поняття Dasein (існуван-

ня всього сущого) у Ясперса не відноситься до його філософії і є лише вия-

вом Ясперсового наслідуванням традиційного використання слова Da sein, 

то два наступні значення цього поняття у філософії Ясперса є чітко відмін-

ними від першого і подібними між собою, оскільки третє значення вихо-

дить із другого, а тому їх поділ є лише простою умовністю для чіткішого їх 

розуміння.

Отже, аналізуючи головні праці Ясперса, загалом можна виокремити 

три значення поняття Dasein. Проте поданий нижче поділ є дещо відмін-

ним від запропонованого Залямуном:

1) перше значення (період зацікавлення психологією) — існування будь-

 якого сущого: чи то людини, чи то тварини, чи то Бога, чи то неживого су-

щого — у цьому значенні поняття Dasein Ясперс використовує у «Пси хології 

світоглядів» і ще дуже зрідка у своїй «Філософії», але вже не як головне зна-

чення;

2) друге значення (вузьке, предметне) — існування виключно живого 

сущого — це значення поняття Dasein Ясперс використовує, зокрема, у 

своїй праці «Філософія», а також у деяких інших (наприклад, «Про істину», 

«Мала школа філософського мислення»); проте Ясперс не надає все ж йому 

переваги, оскільки воно не вписувалося в його перієхонтологію;

3) третє значення (головне, онтологічне) — існування людини як один 

із способів висвітлення всеохопного — це значення поняття Dasein Ясперс 

використовував у всіх своїх філософських працях і пов’язував із питанням 

про буття.

Від першого значення поняття Dasein Ясперс практично повністю від-

мовився вже після періоду зацікавлення ним психологією. Друге значення 

не привертало великої уваги Ясперса, бо означувало існування всього жи-

вого сущого, яке можна дослідити на наукових засадах і яке людина сприй-

має предметно і без глибокого переживання, через що Dasein у цьому зна-

ченні Ясперс назвав предметним існуванням (gegenständliches Dasein). Із всіх 

трьох значень слова Dasein для Ясперса у його філософії було важливим 

тільки останнє, яке він називав ще всеохопне існування (umgreifendes Dasein), 

бо воно ґрунтоване на єдино істинному для Ясперса екзистенційному під-

ходові до прояснення людського існування. Крім того, воно відігравало 

важливу роль у його перієхонтології, бо Ясперс розглядав його як один із 

шляхів, за допомоги якого можна висвітлити буття.
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Dasein як спосіб висвітлення всеохопного
Після тритомної праці «Філософія» Ясперс через 

трохи більш ніж 15 років написав другу велику працю — «Про істину», в 

якій він чітко і структуровано викладає засади своєї перієхонтології. Саме 

у цій праці Ясперс подає більш виразне пояснення утвореного ним поняття 

Dasein, яке він почав використовувати ще у «Філософії» та в інших філо-

софських текстах: «Слово «Dasein» означає у слововжитку те, що виникає 

як визначене Щось у просторі та часі. Dasein у цьому значенні є відзначене 

перед тільки помисленим буттям сутностей (це є existentia — Dasein — на 

про тивагу essentia — сутності). Dasein у цьому розумінні є все, що трапля-

ється мені у світі втілено, все Інше, що мені протистоїть, існуючі речі, сили, 

те, що могутньо мене визначає, або те, що пропонує себе мені як матерія. 

На противагу цьому, Dasein має принципово інше значення, коли маємо на 

увазі всеохопне. Це є самознаходження (Sichfinden) буття як Dasein. Це 

Dasein виражене в «я є тут», «ми є тут» [Jaspers, 1947: S. 53].

Наголошуючи на відмінності між класичним та власним розумінням 

слова Dasein, Ясперс визначає його через стосунок до всеохопного, разом з 

тим обмежуючи його лише людським проявом. Тобто під поняттям Dasein 

Ясперс розуміє спосіб, в який людина є — живе існування, яке виявляє 

природно-тілесну індивідуальність людини, але в якому вона ще не мислить 

себе і навіть не є свідомою того, що вона «є тут», адже, згідно з Ясперсом, 

здатність знання про себе з’являється лише зі свідомістю взагалі  5. Ще біль-

ше наголошуючи на тому, що йдеться лише про існування людини, яке по-

збавлене свідомості, мислення та навіть духу, а має такі характерні ознаки, 

як тілесність, виникнення, зникнення, зміна, сприйняття, бажання, інс-

тинкти, Ясперс дедалі частіше у своїх пізніших працях пише не просто 

Dasein, а lebendiges Dasein (живе існування): «Ми називаємо життя існуван-

ням (Dasein)… Ми, люди, є способом цього живого існування (lebendigen 

Daseins), як такі є однією з форм життя» [Jaspers, 1965: S. 48].

Існування людини (Dasein) Ясперс у своїй перієхонтології розглядає як 

окремий спосіб, за допомоги якого можна висвітлювати всеохопне. Проте, 

незважаючи на головне значення поняття Dasein (людське існування як 

один із способів висвітлення всеохопного), яке Ясперс використовує пере-

важно у своїй перієхонтології і яке його цікавить, він спочатку виходить із 

того, що розглядає Dasein як існування будь-якого живого сущого — чи 

буде це життя людини, тварини чи рослини: «ми бачимо всеохопне існу-

вання як особливу дійсність, яка трапляється у світі. Ми називаємо її жит-

тям, життям людини, тварин, рослин. Але те, що стає для нас предметом як 

5 Найвідоміший дослідник філософії Ясперса Ганс Занер щодо цього стверджує: «Dasein 

як всеохопне не є ні окремим актом суб’єкта, що переживає, ні окремим об’єктивно 

пережитим виявом життя, а є відкритим простором живого, дійсного та наявного бут-

тя, з якого виходить кожна окрема з його маніфестацій» [Saner, 1991: S. 88].
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життя, є як таке більше не всеохопне» [Jaspers, 1947: S. 55]. У такий спосіб 

Ясперс у своїй філософії намагався відокремити живе суще від неживого, 

вказуючи на відмінність форм їхнього існування: живе суще в своєму іс-

нуванні виникає, змінюється, зникає, підпадає під вплив своїх внутрішніх 

потреб, інстинктів, натомість неживе суще є внутрішньо незмінним і лише 

наявним. Живому сущому властива внутрішня цільова спрямованість, на-

томість неживе суще позбавлене її. Людина, згідно з Ясперсом, є однією із 

форм такого живого існування, проте, на відміну від усього іншого живого 

сущого, вона знає про себе та своє існування, а також здатна пізнавати та 

мислити не тільки своє існування, а й усе те, що знаходиться навколо неї. 

Саме через людину, а не інше живе суще, виникає питання про буття. Тому 

Ясперс при постановці онтологічної проблематики відмовляється розгля-

дати існування всього живого сущого як окремий спосіб, за допомоги яко-

го можна висвітлювати буття. Оскільки, згідно з Ясперсом, існування тва-

рин та рослин для людини є предметно відстороненим і людина не може 

самостійно отримати досвід особливостей їхнього існування, бо їхнє іс-

нування вона сприймає як інше, чуже, далеке та предметне: «Висвітлення 

всеохопного існування, навпаки, відбувається не через погляд на інше, 

чуже, предметне, а через внутрішнє становлення того, що є я. Не всеохоп-

не життя в тваринах і рослинах я здатний висвітлити, а тільки всеохопне 

людського буття, в якому я сам собі є справжнім. Я переживаю життя» 

[Jaspers, 1947: S.57]. Тому в своїй перієхонтології Ясперс зупиняється лише 

на людському існуванні, бо самостійно глибоко переживати людина може 

тільки власне існування, яке для людини, з-поміж будь-якого іншого жи-

вого існування, завжди залишатиметься найближчим і чимось більшим, 

ніж лише простим об’єктом дослідження чи спостереження: «Я як дійсне 

існування є завжди більше, ніж я про нього знаю і можу знати» [Jaspers, 

1947: S. 58].

Згідно з Ясперсом, існування людини так само, як і існування будь-

якого сущого, можна науково досліджувати. Проте такий метод має недо-

лік, оскільки завжди підходитиме до пояснення людського існування з 

формального боку і розглядатиме його лише як предмет або як лише емпі-

ричне людське існування. Натомість Ясперс пропонує інший шлях — ви-

світлення існування людини, яке має суттєві переваги над іншими підхода-

ми, бо відкриває людині нові досвіди, які недоступні, наприклад, науці, а 

також те, що своє існування людина не спроможна пізнати до кінця. 

Висвітлення існування людини полягає в тому, щоб в актах переживання 

виключно власного існування (у жодному випадку не може йтися про ви-

світлення існування якоїсь іншої людини) людина в межових ситуаціях 

продумала власне існування, завдяки чому вона здатна помітити, що її 

власне існування є деяким проявом самого всеохопного (буття), явищем 

всеохопного. Тому існування людини Ясперс і визначає як один із спосо-

бів, за допомоги продумування якого можна висвітлити буття.
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Оскільки лише через людину постає питання «Що таке буття?», то 

Ясперс вважав доцільним усе живе суще, крім людини, разом із його жи-

вим існуванням віднести до світу, до сфери, яку людина сприймає як 

об’єкт, натомість людину розглянути як окремий, відмінний від світу, а 

також відмінний від трансценденції спосіб висвітлення всеохопного, який 

вміщає в собі окремі способи висвітлення всеохопного, такі, як існування 

(Dasein), свідомість взагалі (Bewußtsein überhaupt), дух (Geist) та екзистенція 

(Existenz).

Завершення
Отже, у своїй перієхонтології Ясперс надав перева-

гу онтологічному значенню свого поняття Dasein, а саме — людському іс-

нуванню як одному із способів висвітлення всеохопного, оскільки лише 

людина ставить питання про буття і шукає шляхів, за допомоги яких можна 

його пізнати. Про Dasein у значенні існування будь-якого живого сущого 

згадано лише побіжно та дуже зрідка, і то тільки для того, щоб порівняти 

існування живого нелюдського сущого з існуванням людини, тим самим 

наголошуючи на винятковості останнього, в якому людина, на відміну від 

усього іншого живого, має свідомість взагалі, дух та екзистенцію.

Те, що Ясперс у своїй філософії обмежився поняттям Dasein у значенні 

виключно людського існування як способу висвітлення всеохопного, на-

штовхує на думку про те, що не останню роль тут відіграла Гайдеґерова ек-

зистенціальна аналітика Dasein, подана у праці «Буття та час». Адже, по-

перше, сам Ясперс безпосередньо зацікавився словом Dasein лише у своїй 

праці «Філософія», яка вийшла друком на чотири роки пізніше від «Буття 

та часу» Гайдеґера, а до цього у своїх текстах Ясперс не приділяв особливої 

уваги слову Dasein, а тому використовував його лише в традиційному зна-

ченні як існування будь-якого сущого. По-друге, у праці «Філософія», в 

якій Ясперс уперше систематично виклав засади своєї філософії, ще не 

було чітко сформульоване онтологічне значення поняття Dasein (існування 

людини як одного із способів висвітлення всеохопного), про яке Ясперс 

детально пише вже у пізніших своїх працях, зокрема у «Філософії екзис-

тенції» (1938) та особливо у праці «Про істину» (1947). По-третє, саме у 

«Філософії» Ясперс, подібно до того, як це зробив Гайдеґер у «Бутті та часі», 

вперше розрізнив поняття Dasein та Existenz, які до того у своїх текстах він 

ототожнював. І якщо, наприклад, причину Ясперсового зацікавлення сло-

вом Existenz можна ще шукати у текстах К’єркеґора, які Ясперс читав, на 

підставі чого у «Психології світоглядів» подав власне пояснення деяких 

К’єркеґорових ідей (хоча і в цій праці Ясперс використовує поняття Existenz 

ще в тому ж класичному значенні як існування будь-якого сущого), то про 

слово Dasein такого стверджувати вже не можна.

1920 року у Фрайбурзі Ясперс познайомився із Гайдеґером, після чого 

за в’язалася дружба, що тривала трохи більше десяти років. Гайдеґер часто 
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приїжджав у Гайдельберґ до Ясперса, в домі якого й відбувалося їх спілку-

вання на різні теми, але переважно — про філософію. У своїх спогадах про 

Гайдеґера Ясперс згадував, що вже 1922 року Гайдеґер читав йому певні 

сторінки із свого рукопису «Буття та час», хоча головний зміст праці до її 

виходу друком для нього залишився невідомим [Ясперс, 2002: с. 30]. Після 

друку «Буття та часу» Гайдеґер власноруч подарував примірник Ясперсові, 

очікуючи на його зауваження та критику, якої Ясперс, проте, так і не подав. 

Сам Ясперс працював над своєю тритомною працею «Філософія» у 1920-х 

роках, коли значний вплив на його мислення справляли погляди Гайдеґера 

і коли почала формуватися його філософська концепція. Тому та подія, що 

Ясперс уперше тільки у своїй «Філософії», а не раніше, зацікавився словом 

Dasein (зрештою так само, як і словом Existenz), створюючи його нове зна-

чення і пов’язуючи його з питанням про буття, виглядає зовсім не випадко-

вою, хоча сам Ясперс такий вплив Гайдеґера на формування своїх ідеї за-

перечує: «Коли я працював над книгою «Про істину», набувало значення 

осмислення феномена Гайдеґера. Робота над «Філософією» у 1920-х роках 

мала цілком інший характер. Тоді я відчував певний зв’язок із ним, хоч і 

невизначений, проте при розробці мого філософування це зовсім не спада-

ло мені на думку» [Ясперс, 2002: с. 36]. У будь-якому випадку Гайдеґерове 

поняття Dasein було дуже добре відоме Ясперсові і викликало у нього не-

абияке зацікавлення, бо одна з лише кількох згадок про фундаментальну 

онтологію Гайдеґера в усіх Ясперсових філософських текстах була присвя-

чена саме поняттю Dasein у Гайдеґера: «Про буття в світі так само, як про 

Dasein та історичність, говорив сутнісне М.Гайдеґер (Буття та час, Галлє 

1927)» [Jaspers, 1956b: Bd. 1, S. 66]. Гайдеґер уперше в німецькій філософії 

розглянув слово Dasein у новому, відмінному від класичного, значенні. Під 

поняттям Dasein Гайдеґер розумів людину, суще, яке серед усього іншого 

сущого єдине тільки здатне ставити питання про буття. І назва Dasein для 

означення людини, згідно з Гайдеґером, найкраще відображає цю здатність 

людини, бо Dasein у цьому випадку розуміється не як існування, а як ось-

буття, тобто через людину буття з’являється тут. Таким чином, через по-

няття Dasein Гайдеґер у своїй фундаментальній онтології означив виключно 

людину і не поширював його на жодне інше суще. Гайдеґерове розуміння 

Dasein однозначно вплинуло на формування поняття Dasein у філософії 

Ясперса, яке за своїм значенням чітко відрізнялося від Ясперсового розу-

міння Dasein до зацікавлення ним філософією та знайомства з Гайдеґером.

Нове тлумачення слова Dasein у німецькій філософії відіграло вагому 

роль в європейській філософії взагалі й вивело її на нові горизонти філосо-

фування. Й хоча більш відомим є Гайдеґерове тлумачення Dasein, його не 

можна плутати з розумінням Dasein у філософії Ясперса. Загалом Ясперс ро-

зуміє Dasein як існування будь-якого живого сущого, проте у своїй перієхонто-

логії він усе ж використовує поняття Dasein виключно в одному значенні — 

існування людини. Ясперс розглядав людське існування (на відміну від іс ну-
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вання будь-якого іншого живого сущого) як таке, що бере безпосередню 

участь у висвітлені всеохопного, й відповідно виокремив його як один із спо-

собів висвітлення всеохопного через людину, натомість існування всіх інших 

живих істот Ясперс відносить до світу як одного з трьох головних способів 

висвітлення всеохопного поруч із трансценденцією та людиною.
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ЕСТЕТИКА

Інтенсивне дослідження природи візуальних мета-

фор — це фактично справа лише останніх 25 років. 

Якщо звернутися до англомовної наукової літера-

тури про візуальні метафори (що їх тут зазвичай на-

зивають visual metaphors або pictorial metaphors) за 

цей відтинок часу, то ми цілком очевидно поба чи-

мо в ній яскраво виражений тренд: домінування 

ідей Макса Блека та численних представників кон-

цептуальної (коґнітивної) теорії метафори. Серед 

найбільш знаних і часто цитованих англомовних 

до слідників, що вже доклали чимало зусиль, аплі-

куючи інтеракційну або концептуальну теорію ме-

тафори до творів візуальних мистецтв і візуальних 

зображень, передусім слід назвати Ноела Керола, 

Чарльза Форсвіла, Марію Ортис, Стюарта Кеплена. 

Ці вчені звернули увагу на окремі особливості пер-

шої стадії сприйняття візуальної метафори, під час 

якої глядач повинен розпізнати мету та джерело 

метафори. Зокрема, вони вказали на труднощі, з 

якими стикається глядач, що намагається розпіз-

нати мету та джерело, а також на притаманну візу-

альним метафорам симетричність зв’язку між ме-

тою та джерелом, що відрізняє візуальні метафори 

від вербальних. Ч. Форсвіл, крім того, побіжно про-

аналізував необхідність вербалізації візуальних ме-

тафор згідно з формулою «А — це В». Проте жоден 

із зазначених дослідників та їхніх менш знаних 

численних послідовників не спробував з’ясувати, 

яким же чином відбувається аплікація концепту до 
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Розпізнання мети та джерела метафори у візуальних творах мистецтва

мети та джерела візуальної метафори і що це змінює в нашому сприйнятті 

візуальної метафори. Отже, мета цієї статті полягає в тому, щоб проаналізу-

вати особливості розпізнання мети та джерела візуальної метафори на по-

чатковій стадії її сприйняття глядачем і завдяки цьому чіткіше розкрити від-

мінності між вербальними та візуальними метафорами. 

Інтеракційна теорія метафори (А. А. Ричардс, М. Блек) і концептуальна 

(коґнітивна) теорія метафори, умовним початком якої є праця Джорджа 

Лакофа і Марка Джонсона «Metaphors We Live By» (1980), різко протистави-

ли себе традиційним теоріям метафори від Аристотеля і до початку ХХ сто-

річчя, згідно з якими метафора — це штучна, зовнішня прикраса мови, яка 

не має жодної коґнітивної цінності, існує лише в самій природній мові й 

покликана справити певний вплив на слухача або читача. Натомість у інтер-

акційній і концептуальній теоріях первинною сферою існування метафор 

почали вважати мислення, а не мову, через що метафору й слід розуміти як 

«фундаментальну здатність розуму, за допомоги якої люди розуміють себе 

і світ, здійснюючи концептуальну проекцію знання з однієї сфери на ін-

шу» [Gibbs, 1994: р. 207]. Такі фахівці з концептуальної теорії метафори, як 

Р.В. Ґібс [Gibbs, 1994: р. 122—207], З. Кевечеш [Kövecses, 2010: р. 4, 7, 63— 

73], Дж. Лакоф і М. Джонсон [Lakoff, Johnson, 1980: р. 3—9], Дж. Лакоф 

[La koff, 1993: р. 203, 208—209, 241—244], чітко відрізняють концептуальну 

метафору від метафоричних мовних виразів  1, а також від цілої низки не-

вербальних маніфестацій концептуальних метафор. Справді, якщо кон-

цептуальні метафори існують на первинному рівні й становлять чималу 

частину нашої системи концептів, наших концептуальних полів, то у тако-

му випадку концептуальні метафори повинні віднаходити свою маніфеста-

цію не лише у природній мові, а й у нашій поведінці, жестах, снах, візуаль-

них мистецтвах та різних сегментах культури і соціального життя (політиці, 

історії, моралі, міфові тощо). 

В інтеракційній та концептуальній теоріях будову метафори демон-

струє парадигматична формула «А — це В», в якій «А» і «В» — це два різних, 

віддалених концептуальних домени, між якими і здійснюється метафорич-

на проекція (projection, mapping) окремих ознак чи структурних зв’язків. З 

часів появи «Метафор, якими ми живемо» Лакофа і Джонсона ці два кон-

цептуальних домени зазвичай називають доменом мети (target domain) та 

доменом джерела (source domain), або ж скорочено метою та джерелом. 

1 У самому мовному виразі, що має метафоричний характер, обидва розумові концепти 

не обов’язково повинні бути експліцитно виражені (як у знаменитому прикладі Макса 

Блека «людина — це вовк»): вони обидва (чи один із них) зазвичай наявні (наявний) 

імпліцитно, внаслідок чого сам мовний вираз є лише прикладом, зовнішньою маніфес-

тацією певної концептуальної метафори. Наприклад, як демонструють Лакоф і Джон-

сон, висловлювання «Її легко розчавити», «Пережите зруйнувало його», «Я розпадаюся 

на шматки», «Його психіка зламалась» є різними маніфестаціями однієї і тієї ж концеп-

туальної метафори «Психіка — це крихкий об’єкт» [Lakoff, Johnson, 1980: р. 28].
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Отже, у зазначеній формулі концептуальної метафори «А» — це мета, 

«В» — джерело. У метафорі, згідно з концептуальною теорією [Kövecses, 

2010: р. 4, 7—10; La koff, Johnson, 1980: р. 7—13; Lakoff, 1993: р. 206—208], її 

творець чи інтерпретатор використовує один концепт (джерело) для розу-

міння іншого концепту (мети): він проектує окремі елементи концепту-

джерела на концепт-мету, внаслідок чого концепт-мета змінюється і між 

ними виникає набір систематичних відповідностей. А на думку Ричардса 

[Ричардс, 1990] та Блека [Black, 1954—1955; Black, 1993], внаслідок мета-

форичного процесу неодмінно змінюються обидва концепти в метафорі, 

тому вони і вживали термін «інтеракція» для пояснення суті метафоричного 

зв’язку. У вербальних метафорах зв’язок між концептом-метою та кон цеп-

том-джерелом, як правило, є асиметричним, тобто спрямованим лише в 

один бік. Коґнітивні лінґвісти [Kövecses, 2010: р. 7] називають це принци-

пом односпрямованості метафоричного зв’язку. Мету («А») та джерело («В») 

концептуальної метафори («А — це В»), зафіксованої у природній мові, за-

звичай взагалі неможливо поміняти місцями, адже метафоричну проекцію 

найчастіше здійснюють від більш конкретного концепту до більш абстрак-

тного (А ← В). Якщо ж мету та джерело вербальної метафори спробувати 

поміняти місцями, то внаслідок цього значення метафори (набір проекцій) 

цілком зміниться. Натомість у візуальних метафорах, як твердить Чарльз 

Форсвіл [Forceville, 2008: р. 464], чітко розпізнати мету та джерело здебіль-

шого досить важко, оскільки візуальним зображенням — особливо статич-

ним зображенням — не властива лінійна будова, а також вони не мають ви-

значених правил синтаксису. Як наслідок, рішення про те, який із двох 

елементів у візуальному зображенні чи творі вважати метою, а який — дже-

релом, покладається на інтерпретатора, що зазвичай (хоч і не завжди) може 

також легко поміняти місцями мету і джерело у візуальній метафорі. Цієї 

думки дотримуються мало не всі дослідники, що практикували аплікацію 

інтеракційної та концептуальної теорій до візуальних творів і візуальних зо-

бражень. Так, Стюарт Кеплен [Kaplan, 2005: р. 170] говорить про багато-

спрямованість у візуальних метафорах, а Ноел Керол [Carroll, 2001: р. 349—

350, 365] — про здатність багатьох візуальних метафор викликати у глядача 

альтернативну, симетричну інтерпретацію. 

З точки зору інтеракційної та концептуальної теорій, метафорам влас-

тива одна вкрай важлива риса, якої традиційні теорії метафори не знали, 

адже були одержимі лише роллю схожості в метафорі. Цією рисою є значен-

ня відмінностей у метафоричному процесові. Не випадково фундатор інтер-

акційної теорії А.А. Ричардс у «Філософії риторики» (1936) писав про пси-

хічне напруження (tension), що його ми відчуваємо як результат взаємодії 

між двома компонентами метафори, двома різними думками — змістом 

(tenor) та оболонкою/носієм (vehicle), які позначають два предмети із досить 

різних сфер досвіду [Ричардс, 1990: с. 63—64]. Для Ричардса сила метафори 

залежить від відмінностей між двома компонентами тією самою мірою, що 
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й від схожостей [Ричардс, 1990: с. 64—65]. І саме така комбінація схожостей 

та відмінностей зокрема підштовхує реципієнта до активної інтерпретації 

метафори. Згодом послідовники Ричардса продовжували робити наголос на 

розпізнанні реципієнтом відмінностей між компонентами метафори. Про 

напруження у своїй статті 1979 року епізодично згадував Макс Блек [Black, 

1993], а його послідовник Ерл МакКормак приділив напруженню чи не 

найбільше уваги. На думку МакКормака, саме розпізнання відмінностей 

між атрибутами двох концептів у метафорі забезпечує створення нових ін-

сайтів і нових значень, оскільки під час метафоричного процесу відбуваєть-

ся трансформація відмінностей у небачені раніше схожості [MacCormac, 

1985: р. 50]. Для МакКормака розуміння метафори — це завжди поєднання 

аналогії та семантичної аномалії, адже розпізнання схожих атрибутів кон-

цептів формує аналогію, а розпізнання несхожих атрибутів — семантичну 

аномалію [MacCormac, 1985: р. 5]. Відповідно, вважає вчений, аби створити 

метафору, потрібно сумістити два та більше зазвичай непов’язаних, несхо-

жих концептів, що породить семантичну аномалію, симптомом якої і є емо-

ційне напруження у читача або слухача [MacCormac, 1985: р. 33—34]. Навіть 

Лакоф і Джонсон [Lakoff, Johnson, 1980: р. 84] у своїй класичній праці серед 

двох головних критеріїв метафори першим назвали «відмінність у різновиді 

діяльності», бо два концепти метафори (А і В) неодмінно повинні стосува-

тися різних видів об’єктів чи діяльностей, а якщо вони належать до одного 

виду, то у такому випадку це вже буде субкатегоризація, а не метафора. 

Для візуальних метафор також характерним є поєднання схожостей та 

відмінностей, проте завдяки тому, що такі метафори містяться на іншому 

матеріальному носієві й розраховані передусім на візуальне сприйняття, у 

них поєднання схожостей і відмінностей набуває іншого вигляду, ніж у 

вербальних метафорах, у яких це поєднання — з точки зору інтеракційної 

та концептуальної теорій — встановлюється лише між двома різними кон-

цептами. Натомість у візуальних метафорах схожості та відмінності в пер-

шу чергу існують між двома візуальними об’єктами (візуально репрезенто-

ваними чи побаченими безпосередньо) чи їхніми елементами і лише в дру-

гу чергу схожості та відмінності завдяки інтерпретації глядача постають і 

між двома концептами, пов’язаними з візуальними об’єктами. Це зумовле-

но передусім тим, що у візуальних метафор немає чітко визначеного, не-

двозначного способу сказати глядачеві «А — це В», тому вони повинні сиг-

налізувати про схожості та відмінності між двома різними концептами за 

допомоги візуальних схожостей і відмінностей між двома візуальними 

об’єктами. Ця особливість візуальних метафор є наскільки важливою, що 

Стюарт Кеплен [Kaplan, 2005: р. 174] у цьому контексті навіть пише про за-

гальне правило кодування для візуальних метафор, два елементи яких му-

сять мати достатньо схожостей на рівні візуальної форми чи абстрактних 

якостей, аби уможливити аналогію, але й достатньо відмінностей, аби гля-

дач не вирішив, що візуальну репрезентацію слід сприймати як буквально 
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істинну і що саме в цьому й полягала інтенція митця, який створив цю ві-

зуальну репрезентацію. Зрозуміло, що візуальні та концептуальні схожості 

все ж відіграють більш фундаментальну роль у візуальних метафорах, ніж 

відмінності. Проте тут є одна важлива особливість, яку не можна оминути 

увагою: справді, візуальні об’єкти — побачені безпосередньо чи візуально 

репрезентовані — сигналізують глядачеві про метафоричний зв’язок част-

кової схожості за допомоги візуальної часткової схожості, проте така візу-

альна схожість не обо  в’язково є однією лише схожістю між двома об’єктами, 

на що слушно звертав увагу Ч. Форсвіл [Forceville, 2009: p. 31; Forceville, 

1996: p. 145—146], і може також бути схожістю способу візуальної репре-

зентації об’єк та. Ін шими словами, візуальні метафори здатні демонструва-

ти глядачеві об’єкти, яким притаманна схожість обрисів, кольорів, розміру, 

ліній, співвідношення складових частин (пропорцій). Але таку візуальну 

схожість аж ніяк не можна вважати conditio sine qua non для візуальних мета-

фор, адже в них головну роль може відігравати інший тип візуальної схо-

жості: схожість розташування об’єктів у просторі, схожість освітлення, на-

прямку руху, точки зору глядача тощо. 

Аби ліпше зрозуміти необхідне для візуальних метафор сполучення ві-

зуальних схожостей і відмінностей, погляньмо на скульптуру «Дім знань»  2 

(2008, нержавіюча сталь), автором якої є каталонський митець Жауме Плен-

са. Ця скульптура є прикладом гібридної візуальної метафори  3 і реалізує 

2 Пленса зробив чимало варіантів цієї скульптури, які по-різному називають, вони ма-

ють незначні відмінності й перебувають у різних куточках світу — від Будапешта і до 

Гонконґа. Всі ці скульптури явно складаються у ланцюжок симулякрів, важливою осо-

бливістю логіки якого у візуальних мистецтвах є повторення тих самих візуальних 

форм, проте з маленькими відмінностями, через що ланцюжок симулякрів не виглядає 

як чиста серійність.
3 Гібридна метафора — два візуальних об’єкти чи їхні елементи скомбіновано в межах 

одного й того самого простору чи контуру в окремий, цілісний об’єкт, і при цьому оби-

два об’єкти чи їхні елементи належать до різних категорій і є несумісними у фізичному 

світі. Цей тип візуальної метафори найліпше пояснює Ноел Керол [Carroll, 2001], який 

пише про дві її головні ознаки. Він, щоправда, не виокремлює жодних інших типів ві-

зуальних метафор і для нього гібридна метафора є єдиною візуальною метафорою (сам 

він не вживає слово «гібридна», яким користується Форсвіл). Отже, на думку Керола, 

перша ознака цієї метафори — це «однопросторовість» (homospatiality) [Carroll, 2001: 

р. 349, 351, 354], бо така метафора — це завжди комбінована фіґура, результат асамбля-

жу дискретних елементів, які співіснують у межах одного й того самого простору. Мета-

форичний асамбляж такого характеру неодмінно створює впізнаваний цілісний об’єкт. 

Друга ознака [Carroll, 2001: р. 354—355] — це те, що ця метафора, об’єднуючи фізично 

несумісні елементи в цілісний об’єкт, пропонує глядачеві таким чином ототожнити, 

метафорично пов’язати дві неспіввимірні категорії (концепти). Очевидно, що гібридна 

метафора є одним із ключових компонентів сюрреалістичної візуальності, а картини, 

скульптури, фотографії та фільми сюрреалістів демонструють незліченні зразки вина-

хідливих гібридних метафор. Людина із висувними шухлядками в тулубі в «Антропо-

морфній шафі» (1936) і жінка-стілець у «Жінці з головою із троянд» (1935) Сальвадора 
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концептуальну метафору «людина — це мова» або ж «тіло — це текст (мо-

ва)», оскільки з’єднані одна з одною латинські літери (джерело метафори) 

утворюють «шкіру» людини (мета метафори), яка сидить на сідницях із 

щільно притиснутими до грудей коліньми (поза немовляти у лоні матері) і 

руками обіймає свої ноги. Всередині скульптура є порожньою і в ногах має 

вхід, куди безпосередній глядач може увійти і поглянути на навколишній 

світ крізь літери, внаслідок чого для такого глядача постає можливість вда-

тися до ще однієї конвенційної метафори — «світ — це текст». А якщо звер-

нути увагу на назву скульптури, а також на те, що скульптура має вхід усе-

редину так само, як і людська оселя, то маніфестованою тут метафорою має 

бути «мова — це людський дім», і в такому разі метою метафори вже є кон-

цепт «мова». Важливо, що оболонка з літер лише схематично повторює зо-

внішні контури людини, у якої немає ні обличчя, ні кінцівок рук, тому ти-

повий глядач «Дому знань» не може цілком ототожнити людину і множину 

літер (мову) або мову і людський дім. Схематичність дає змогу позбутися 

багатьох дрібних деталей, а обриси людини хоча й виглядають неповними, 

дещо грубуватими і спрощеними, та все ж є легко впізнаваними. Отже, у 

цьому випадку бачимо характерну для візуальних метафор комбінацію ві-

зуальних схожостей і відмінностей, яка пропонує глядачеві лише частково 

ототожнити концепт-джерело та концепт-мету метафори. 

Фахівці з концептуальної теорії метафори, більшість з яких за фахом є 

лінґвістами, хоча й твердять про існування концептуальних метафор у різ-

них знакових системах, проте, як правило, вважають, що дія та інтерпрета-

ція концептуальних метафор не залежать від сенсорної модальності, вна-

слідок чого вони не вбачають жодних істотних відмінностей між ма ні-

фестаціями концептуальних метафор у природній мові та інших знакових 

системах. Наприклад, Корнелія Мюллер пише, що встановлення метафо-

ричності — це загальний коґнітивний процес, а тому хоча метафори й іс-

нують у різних модальностях, та все ж вони від них не залежать [Müller, 

2008: p. 32—35]. Це означає, що хоч би якою була матеріальна реалізація 

певної концептуальної метафори і хоч би на яку модальність така реаліза-

ція була розрахована, проте у підсумку інтерпретатор усе одно сприймати-

ме розумом «один різновид об’єкта у термінах іншого», якщо скористатися 

загальновідомим формулюванням Лакофа і Джонсона [Lakoff, Johnson, 

1980: p. 5]. Проте, на мою особисту думку, сенсорна модальність помітно 

впливає на специфіку сприйняття концептуальної метафори, і у своїх на-

ступних міркуваннях я спробую продемонструвати, що візуальна модаль-

ність та особливості матеріального носія змінюють цілу низку аспектів у 

Далі, сови-листки у «Супутниках страху» (1942) Рене Маґрита, рука, що визирає із 

мушлі, у «Без назви» (1934) Дори Маар, дерева-сходинки у «Правді про комети» (1945) 

Доротеї Тенінґ — усе це характерні зразки гібридних візуальних метафор, типових для 

сюрреалізму.
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метафоричному процесові. Завдяки цьому можна більш чітко зрозуміти 

важливі відмінності між вербальними та візуальними метафорами. 

Порівняно з вербальними метафорами візуальні метафори вимагають 

від інтерпретатора дещо більших зусиль для розуміння, що зумовлено ці-

лою низкою чинників, серед яких слід назвати не лише типову симетрич-

ність зв’язку між метою та джерелом та можливість міняти їх місцями, а й 

важливу необхідність вербалізувати візуальну метафору, тобто використо-

вувати природну мову — мову лінґвістичних знаків — як інструмент і для 

метафоричного зв’язування різних концептів чи концептуальних доменів, 

і для маніпуляції з ними, і, врешті, для конструювання метафоричної фор-

мули. Отже, у процесі інтерпретації візуальних метафор природна мова 

неодмінно мусить функціювати як посередник, завдяки якому глядач пе-

ретворює апліковані до візуальних об’єктів концепти на мету та джерело 

концептуальної метафори. Акт розпізнання об’єкта як підведення його під 

певну категорію (концепт) здійснюється миттєво і без допомоги природної 

мови, проте ідентифікувати в розпізнаних візуальних об’єктах мету та дже-

рело метафори та зробити висновок про метафоричний зв’язок часткової 

схожості між ними можна лише за допомоги слів. Чарльз Форсвіл цей іс-

тотний момент у сприйнятті візуальних метафор, якого немає (чи майже 

немає) в інтерпретації вербальних метафор, називає «наклеюванням ярли-

ків» (labeling) на мету та джерело: «у візуальних метафорах (навіть якщо 

зрозуміло, які об’єкти у зображенні слід розглядати як мету та джерело ме-

тафори, що робить її придатною для сприйняття) (курсив мій. — П. Д.) 

об’єкти потрібно «перекладати» у концептуальну (і все ще вербалізовану!) 

форму «А — це В» для того, щоб їх можна було хоча б примітивно обговори-

ти» (курсив мій. — П. Д. ) [Forceville, 2008: р. 464]. А від того, які саме яр-

лики (концепти) глядач наклеїть на елементи візуального твору, аби роз-

пізнати в них маніфестацію метафоричної формули «А — це В», залежа тиме 

проекція в концептуальній метафорі, а, отже, і той набір відповідностей 

між різними концептами, який така проекція встановлює і який власне є 

значенням метафори. Тому наклеювання інших ярликів (підведення ві-

зуальних об’єктів під інші концепти) обов’язково змінить обидва компо-

ненти концептуальної метафори, якими є мета та джерело, і таким чином 

запропонує глядачеві інші шляхи для метафоричної проекції, інші ме та фо-

ричні інсайти. 

Специфіка метафоричних візуальних творів полягає у тому, що вони 

зазвичай дають реципієнтові більшу свободу у справі ідентифікації кон-

цептуальної метафори, ніж мовні вирази, а тому й припускають більшу 

кількість можливих тлумачень маніфестованої метафори. Розпізнання 

мети та джерела метафори у, наприклад, картині, малюнкові, скульптурі, 

кінофільмові чи фотографії — це активний процес конструювання, в якому 

вельми важливу роль відіграє природна мова, внаслідок чого конструюван-

ня поширюється і на проекцію в розпізнаній концептуальній метафорі. 
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Для прикладу погляньмо на скульптури, в яких закохані наскільки щільно 

зближуються і переплітаються одне з одним, що утворюють цілісну візу-

альну фіґуру. Твори Оґюста Родена «Поцілунок» (близько 1882, мармур) та 

«Вічна весна» (близько 1884, гіпсова модель, яку пізніше відлито у бронзі 

та висічено в мармурі), «Поцілунок» (1907—1908, перші гіпсові версії) 

Константина Бранкузі, «Закохані V» (1975, бронза) та «Закохані I» (1977, 

бронза) Чарльза Умлауфа, «Злиття душ» (2008, бронза) та «Спраглі кохан-

ня» (2008, бронза) Володимира Одрехівського та інші подібні скульптури 

можна розглядати як гібридні візуальні метафори, в яких метою є концепт 

«любов». (Оскільки закохані не є несумісними об’єктами у фізичному світі, 

то термін «гібридна метафора» тут є не цілком валідним. Це пояснює, чому, 

мабуть, чимало глядачів цих скульптур не знайдуть у них метафоричного 

значення.) Проте недвозначно ідентифікувати концепт-джерело в таких 

скульптурах-метафорах майже неможливо, адже вони припускають цілий 

спектр потенційних варіантів такого концепту. Цей спектр, звісна річ, не є 

вкрай широким, але є достатнім для того, щоб підштовхнути глядача про-

явити свою креативність — обрати якийсь один варіант, а, точніше, по суті 

створити його, або ж конструювати і перебирати різні варіанти один за од-

ним і в такий спосіб отримати задоволення від постійного оновлення самої 

концептуальної метафори. Отже, метафорою, втіленою у названих скульп-

турах, які візуально репрезентують обійми закоханих, може бути «любов — 

це близькість», «любов — це єдність», «любов — це дотик (тактильна кому-

нікація)», «любов — це ласка (пестощі)». На перший погляд, усі ці концеп-

туальні метафори видаються досить подібними, проте в тому-то й річ, що 

кожна з них комбінує різні концепти, робить наголос по-різному, а тому 

неодмінно різною буде й метафорична проекція, яка одні аспекти/елемен-

ти висвітлюватиме в концепті «любов», а інші приховуватиме, що зумовле-

но також частковим характером такої проекції. 

Ще одним ключовим чинником, що відрізняє візуальні метафори від 

вербальних і до того ж заохочує глядача до активної і творчої інтерпретації, 

на думку дослідників [Forceville, 2008: р. 463; Kaplan, 2005: р. 170], є висо-

кий рівень конкретності візуальних зображень, жестів і візуальних мис-

тецьких творів. Ця важлива особливість накладає невитравний відбиток на 

розпізнання мети та джерела візуальної метафори та її інтерпретацію гля-

дачем. Слова мають загальний характер, тому вони не здатні точно репре-

зентувати наш досвід, одиничне та конкретне. Як твердить Стивен Ульман 

[Ullmann, 1962: р. 118], за винятком мізерної кількості слів, що вказують на 

одиничні об’єкти, майже всі слова позначають класи предметів чи подій, а 

тому значення слів є не лише загальним, а й невизначеним, оскільки йому 

бракує точності — здатності передавати конкретні деталі. Не випадково 

Альфред Кожибський та інші представники загальної семантики — напри-

клад, С.І. Хаякава [Hayakawa, 1941: р. 23—25] — порівнювали природну 

мову з мапою, яка, як добре відомо, не є самою територією. Таку істотну 
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рису природної мови часто називають «абстрактністю» [Black, 1968: р. 148—

152] або ж «схематичністю» [Clark, 2003: р. 17], і вона дає вченим підстави 

говорити про довільність та непрозорість лінґвістичних знаків чи навіть 

про розрив, невідповідність, розбіжність між природною мовою та екстра-

лінґвістичною дійсністю. Натомість твори візуальних мистецтв неодмінно 

мають одиничні ма теріальні риси, що перетворює кожен такий твір на уні-

кальний предмет і дає змогу дослідникам писати про одиничність як части-

ну мистецької цінності візуальних творів [Heywood, 1999: р. 204] і ту їхню 

важливу характеристику, якою сучасна мистецька критика схильна нехту-

вати, розглядаючи візуальні твори як «тексти», цілком відірвані від їхнього 

специфічного матеріального носія, що слід вважати «приниженням» (deni-

gration) зору і візуального [Whiteley, 1999: р. 101, 110]. Одиничні, конкретні 

риси візуальних творів — це цятки, лінії, кольори, плями, обриси, мазки, 

текстура матеріалу та інші візуальні ознаки, які щонайтісніше пов’язані із 

самим матеріальним носієм, а тому нерідко їх не сприймають чи сприйма-

ють інакше у тому випадку, якщо глядач розглядає репродукцію візуального 

твору, а не безпосередньо сам твір. 

На нинішньому етапі вивчення специфіки візуальних метафор дослід-

ники поки що так і не пояснили, яким же чином конкретність творів ві-

зуальних мистецтв впливає на сприйняття концептуальної метафори, носієм 

якої вони є для певного глядача. Тому хоча б коротко потрібно спробувати 

розтлумачити цей момент. У візуальних метафорах конкретні риси і деталі 

здатні додавати щось суттєве до метафоричної інтерпретації, що її здійснює 

глядач. Виконують деталі таку функцію і на початковій стадії розпізнання 

мети та джерела візуальної метафори, і на подальшій стадії метафоричної 

проекції. Початково, накладаючи на елементи візуального твору ті чи ті 

концепти (інакше кажучи, здійснюючи категоризацію/концептуалізацію), 

глядач, по суті, матеріалізує ці концепти, надаючи їм візуальної форми. 

Злиття концепту та елемента (елементів) візуального твору в акті категори-

зації, поза сумнівом, радикально змінює і наше сприйняття таких візуаль-

них елементів, і інтелектуально-емоційне переживання аплікованого кон-

цепту, який за своєю структурою є гнучкою мережею взаємопов’язаних 

компонентів, серед яких суб’єкт залежно від контексту і завдання обирає і 

комбінує лише окремі. Зрозуміло, що для того, аби накласти концепт на 

елементи візуального твору, потрібно розпізнати хоча б невелику кількість 

візуальних деталей, які б підкріплювали аплікацію саме такого концепту, а 

не якогось іншого. Отже, вже навіть на стадії розпізнання мети та джерела 

візуальної метафори конкретні деталі починають відігравати важливу роль: 

від того, на яких деталях сфокусується глядач, залежатиме його вибір кон-

цептів для мети та джерела, встановлення схожості, а в подальшому — і спе-

цифіка проекції в метафорі. У цьому пункті також простежуються істотні 

відмінності між вербальними та візуальними метафорами. Метафоричний 

мовний вираз зазвичай легко і швидко пропускає інтерпретатора до тих 
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двох концептів, що є компонентами концептуальної метафори  4. Іншими 

словами, метафоричний мовний вираз є «прозорим» стосовно тієї концеп-

туальної метафори, яку він маніфестує і яка немовби просвічує крізь нього, 

оскільки сам мовний вираз не створює серйозних перешкод для розпізнан-

ня мети та джерела метафори. Головна причина цього полягає в тому, що 

чимало наших концептів зумовлено значенням слів. Внаслідок цього мета-

форичний мовний вираз здебільшого не припускає різних варіантів вибору 

мети та джерела, натомість інтерпретатор потім здобуває значно більше 

свободи під час здійснення метафоричної проекції. 

Таким чином, якщо вербальна метафора за своєю природою виявляється 

фактично взаємодією двох концептів, між якими і встановлюється метафо-

ричний зв’язок, то візуальну метафору аж ніяк не можна редукувати до самої 

лише взаємодії між двома різними концептами. Глядач візуальної метафори 

вже на стадії розпізнання мети та джерела змушений скріплювати візуальне 

та концептуальне, які повинні злитися в результаті акту категоризації, аби 

уможливити встановлення метафоричного зв’язку схожості/несхожості та 

подальше здійснення метафоричної проекції від джерела до мети. Проте таке 

скріплення візуальної матерії та концепту, який до неї докладають, для гляда-

ча візуальної метафори рідко коли буває стійким та остаточним і зазвичай має 

тимчасовий характер, адже конкретні деталі у візуальному творові, на яких 

робить наголос глядач у процесі розпізнання мети та джерела, здатні не лише 

підкріплювати вибір певного концепту, а й суперечити йому, підштовхуючи 

глядача знайти інший концепт для одного чи обох компонентів метафори. 

Через те глядач візуальної метафори мусить або не звертати уваги на непо-

трібні чи суперечливі деталі, що перешкоджають його категоризації, або по-

чергово практикувати аплікацію різних концептів для мети та джерела, фо-

кусуючись кожного разу на тих інших візуальних деталях, які давали б змогу 

концептові тимчасово склеїтися із візуальним твором. Усе це, поза сумні-

вом, порушує складні питання щодо природи категоризації під час візуаль-

ного сприйняття і природи концептів у людському мисленні. 

4 Це тільки якщо вважати, що між розумовими концептами (категоріями) та значеннями 

слів існує прямий і безпосередній зв’язок. Лакоф та інші коґнітивні лінґвісти вірять, 

що мислення існує до мови і що концепти визначають значення слів, адже між ними 

існує прямий причинний зв’язок від концептів до значень слів, які є лише зовнішньою 

маніфестацією концептів у мисленні. У праці «Жінки, вогонь і небезпечні речі» Лакоф 

демонструє, що категорії нашого мислення існують на первинному рівні, тому не-

одмінно структурують нашу мову, поведінку, комунікацію з іншими людьми. Через це 

для Лакофа мовні категорії належать до одного типу з категоріями мислення, демон-

струючи ті самі ефекти [Лакофф, 2004: с. 86—98]. Натомість, як твердять автори збірни-

ка статей 2010 року «Words and the Mind», що саме їх я підтримую, а не Лакофа, чимало 

наших концептів зумовлено словами, які їх формують і структурують. Проте такий ви-

сновок неможливо поширити на всі концепти в мисленні, тому сучасні дослідники 

стосовно гіпотези лінґвістичної відносності Сепіра та Ворфа не говорять ні «так», ні 

«ні» [Words and the Mind, 2010: p. 11]. 
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Як бачимо, розпізнання мети та джерела візуальної метафори зазвичай 

є нестійким, тимчасовим, залежним від дрібних візуальних деталей і по-

в’язаним із природною мовою, яка виконує тут функцію координації й 

уможливлює встановлення метафоричного зв’язку між метою та джерелом. 

Тому аби пояснити всю складність категоризації ad hoc під час розпізнання 

мети та джерела, потрібна складна сучасна теорія категоризації. Традиційні 

теорії категоризації [Smith, Samuelson, 1997: р. 161—163] непридатні для 

цього, бо в них акти категоризації під час сприйняття об’єктів неодмінно 

спиралися на фіксовану таксономію, що забезпечувало стабільність пі знан-

ня. Тому, з точки зору традиційних теорій категоризації, люди в різних ситу-

аціях повторюють одні й ті самі акти категоризації, адже до різних об’єктів 

аплікують одні й ті самі стабільні концепти (категорії). Проте у дослідженнях 

останнього часу вчені, спираючись зокрема й на праці Л.В. Барсалоу, різко 

розкритикували такий підхід і почали доводити, що акти категоризації за-

лежать від контексту, в якому об’єкт і людина перебувають, а також від за-

вдань, які людина розв’язує, а тому акти категоризації не повторюються, а 

постійно змінюються [Smith, Samuelson, 1997: р. 165—167]. Саме тому дві 

однакові жаби у двох різних ситуаціях людина обов’язково сприйматиме як 

різні об’єкти, аплікуючи до них різні концепти. Це означає, що навіть не-

значні зміни у контексті чи завданнях неминуче зумовлюють зміни у ком-

понентах концепту, під який підводять перцептивний стимул. Тобто неста-

більність категоризації тісно пов’язана з нестабільністю концептів: одне не 

існує без іншого. Такий теоретичний підхід до категоризації і концептів, 

поза сумнівом, справді точніше передає специфіку категоризації ad hoc під 

час розпізнання компонентів візуальної метафори. 

Звернімося до кількох візуальних творів, які допоможуть ліпше збаг-

нути щойно сказане. В окремих моментах танцю «Весна» китайська тан-

цівниця Ян Ліпін та її племінниця Сяо Цайці візуально репрезентують 

дощ, ритмічно нахиляючи тулуб і голову донизу та змахуючи довгим роз-

пущеним волоссям. Тобто у цьому випадку довге волосся виконує знакову 

функцію і є субститутом дощу, внаслідок чого один із компонентів мета-

фори (дощ) не має своєї звичної візуальної форми: у ролі репрезентованого 

об’єкта (денотата/референта), як і належить, він відсутній. З’єднання се-

міотичної репрезентації та метафоричної інтеракції пропонує глядачеві 

поглянути на волосся як на дощ — буквально побачити дощ у довгому роз-

віяному волоссі. Оскільки у цій візуальній метафорі один із двох компо-

нентів відсутній, а видимий об’єкт у певному контексті репрезентує неви-

димий, то її слід вважати контекстуальною метафорою  5. Мета та джерело 

5 Контекстуальна метафора — це один із трьох типів візуальної метафори (інші два — це 

гібридна метафора та візуальне симіле [Forceville, 2008: р. 464—467; Forceville, 1996: 

р. 109—145; Kaplan, 2005: р. 172—173; Ortiz, 2010: р. 162—163]), коли у певному кон-

тексті один візуальний об’єкт розташовано на місці іншого, внаслідок чого між види-
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маніфестованої в танцеві «Весна» метафори завдяки контексту і звукам 

розпізнавані відносно просто, загалом не припускаючи інакших варіантів, 

хоча обидва концепти метафори можна поміняти місцями, що, як уже мо-

вилось, є типовим для візуальних метафор. Отже, реалізованою тут у рухах 

тіла концептуальною метафорою буде «довге жіноче волосся — це цівки 

дощу» або «цівки дощу — це довге жіноче волосся». А оскільки періодично 

цю візуальну метафору супроводжує або музика, що наслідує ляпотіння 

дощових крапель, або шум дощу, то в такі моменти візуальна метафора пе-

ретворюється на мультимодальну метафору, розраховану одночасно і на ві-

зуальне сприйняття, і на слухове, адже, як наполягає Форсвіл [Forceville, 

2008: р. 469], використання кількох сенсорних модальностей і знакових 

систем є обов’язковою умовою для мультимодальної метафори. Без відпо-

відної музики чи звуків розпізнати зазначену метафору в рухах танцівниць 

було б досить складно чи навіть неможливо. У будь-якому разі така візу-

альна метафора справді є «живою», позаяк і візуальна, і концептуальна 

схожість між довгим жіночим волоссям і цівками дощу постає тільки вна-

слідок ситуативного конструювання танцівницями метафоричного зв’язку 

між ними і не існує для глядача до цього зв’язку як його основа. Цей при-

клад добре ілюструє те, наскільки категоризація візуальної схожості двох 

об’єктів, важливої для встановлення метафоричного зв’язку між метою та 

джерелом візуальної метафори, є за своїм характером категоризацією ad 

hoc, бо залежить від конкретного контексту і без нього є неможливою. 

Довге розпущене волосся і те, як його використовують Ян Ліпін і Сяо 

Цайці, пропонує глядачеві значну кількість конкретних деталей, оскільки 

волосся в обох є чорним, довжиною сягає середини стегна, а танцівниці 

розмахують ним у різні моменти із різною амплітудою, частотою, супрово-

джуючи також різні за характером змахи волосся різними рухами тіла (го-

лови, рук, ніг). Проте для розпізнання мети та джерела втіленої тут кон-

цептуальної метафори цілковита більшість візуальних деталей фактично 

не потрібна. Задіяними в акті категоризації виявляються лише ті деталі, що 

волосся жіноче, довге, розпущене і що змахують ним переважно згори до-

низу, тобто вертикально, адже саме таким чином дощ падає на землю. 

Мінімізація кількості деталей, потрібних для аплікації концепту до візу-

ального об’єкта та встановлення візуальної схожості, — це важлива умова 

мим об’єктом та відсутнім (та їхніми концептами) встановлюють метафоричний 

зв’язок часткової схожості. Характерно, що у цьому випадку видимий об’єкт перебу-

ває в чужорідному, недоречному для себе контексті, який для відсутнього об’єкта саме 

і є «своїм». Проте завдяки метафоричному зв’язкові між видимим об’єктом та неви-

димим контекст для глядача вже не відчутний як цілком недоречний: навпаки, кон-

текст бере активну участь у метафоричному зчепленні двох об’єктів, підказуючи гля-

дачеві за допомоги своїх дрібних ключів, який же об’єкт є відсутнім, і таким чином 

підштовхує глядача частково ототожнити як видимий об’єкт та відсутній, так і по-

в’язані з ними концепти. 
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того, що розпізнання мети та джерела візуальної метафори відбуватиметь-

ся відносно легко і не забере багато часу і зусиль. У цьому виявляється важ-

лива риса категоризації, яка за своєю суттю є потужним фільтром [Brosch, 

Pourtois, Sander, 2010: p. 68—69), адже дає змогу спростити складність ін-

формації про зовнішні об’єкти, які ми сприймаємо: під час категоризації 

перцептивних стимулів ми групуємо або класифікуємо їх як еквівалентні, 

підводячи під певну категорію (концепт), яку ми поділяємо з іншими 

людьми, тому сприймаємо лише ті окремі риси стимулів, завдяки яким 

стає можливим аплікувати концепт і, отже, здійснити класифікацію сти-

мулу. Саме через це категоризація об’єктів під час сприйняття, як твердять 

дослідники [Brosch, Pourtois, Sander, 2010: p. 69], відбувається досить швид-

ко і вимагає мінімуму коґнітивних зусиль. 

На противагу танцю «Весна» згадані вище скульптури закоханих чоло-

віка та жінки демонструють нам те, як наголос на різних візуальних деталях 

твору, що його здійснює глядач, призводить до різного вибору концепту 

для джерела метафори. На які саме деталі в скульптурі Чарльза Умлауфа 

«Закохані V» мусить спиратися акт категоризації під час розпізнання гляда-

чем двох компонентів концептуальної метафори? Якщо ключовими дета-

лями тут вважати поцілунок (між вустами закоханих є проміжок у кілька 

сантиметрів, але вуста явним чином зближуються, складаючись у форму 

для поцілунку), обійми руками, дотик ногами і тулубами, то глядач має 

схилитися до метафори «любов — це дотик» або ж «любов — це пестощі». 

А якщо глядач сфокусується на тому, що між оголеними тілами закоханих 

від колін (вони стоять на колінах) і аж до рівня шиї немає проміжку, і тому 

чоловік та жінка зливаються в одне ціле, дзеркально повторюючи навіть 

жести ніг одне одного, то в такому випадку результатом категоризації та 

встановлення візуальної схожості має бути або метафора «любов — це 

близькість», або метафора «любов — це єдність». А ось у скульптурі Во-

лодимира Одрехівського «Закохані» (1994, бронза) можна побачити ще 

більше маніфестованих концептуальних метафор завдяки винахідливому 

використанню двох птахів, що летять у височінь поруч із фіґурами закоха-

них, накладеними одна на одну, утворюючи цілісну фіґуру, хоча і з ефекта-

ми оверлепінґу, адже жіноча фіґура дещо нижча за чоловічу, є також від-

мінність у позиції ніг. І фіґура закоханих, і напрям тулуба птахів динамічно 

відхиляються від невидимої вертикальної осі в один і той самий бік, а одна-

ково складені руки закоханих мають часткову схожість із крилами. Також і 

розставлені ноги чоловіка, утворюючи внизу зовнішній контур цілісної фі-

ґури закоханих, демонструють схожість із хвостами обох птахів. Схожість 

між закоханими та птахами наголошує ще й те, що лінія польоту нижнього 

птаха, вказана напрямом його тулуба, здобуває своє продовження у лінії 

витягненої правої чоловічої і лівої жіночої рук, а лінія польоту горішнього 

птаха повторює лінію з’єднаних тулубів закоханих. Так завдяки цілій низці 

візуальних деталей, що підкреслюють схожість між закоханими та птахами, 
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глядач може побачити в цій скульптурі візуальне симіле  6, додавши до вже 

згаданих концептуальних метафор, типових для візуальної репрезентації 

закоханих, інші: «любов — це політ», «закохані — це птахи, що летять». 

Витлумачена у такий спосіб інтерпретація візуальних метафор у мисте-

цтві демонструє, що візуальна метафора аж ніяк не перетворює візуальний 

твір на «текст», на сукупність одних лише візуальних означників, позбавле-

них зв’язку з конкретними рисами матерії, в якій ці означники зафіксова-

но. Візуальна метафора, тимчасово і ситуативно склеюючи візуальне та 

концептуальне, дає змогу матеріальності стати важливою частиною про-

цесу породження значення, оскільки частину візуальних деталей концеп-

туалізують, а самі апліковані концепти в ролі мети та джерела концептуаль-

ної метафори при цьому матеріалізують. Саме тому одна й та сама кон-

цептуальна метафора, реалізована в різних візуальних мистецьких творах, 

не є тією ж самою, оскільки залежить від візуальної модальності. Все навіть 

складніше, адже один і той самий глядач здатен по-різному сприймати 

певну візуальну метафору в різні моменти своєї окремої інтерпретації. Це 

стає можливим завдяки конкретним візуальним деталям, які уможливлю-

ють і розпізнання мети та джерела метафори, і встановлення метафоричної 

схожості, і, врешті, саму метафоричну проекцію між концептами з її твор-

чим, активним конструюванням. Глядач не сприймає візуальну метафору 

одним тільки розумом: внаслідок склеювання візуальних деталей і концеп-

тів та встановлення візуальної та концептуальної схожості візуальну ме-

тафору переживають також сенсорно, емоційно, а головне — естетично, 

оскільки вона автотелічно привертає увагу до метафоричного зв’язку між 

різними предметами/концептами і змушує глядача інтенсивно проявити 

свою уяву та евристичні здібності, відчувши при цьому неутилітарне задо-

волення. Це також пояснює, чому глядач може побачити візуальні мета-

фори у повсякденних речах і чому візуальна метафора є окремим способом 

естетизації предметів повсякденної дійсності. Магія і шарм візуальних ме-

тафор приховані в тому, що вони пропонують нам як глядачам не спрощену 

розумову гру з концептами та їхнім структуруванням, а радше бентежливу, 

небуденну і поетичну практику часткового ототожнення двох різних пред-

метів-концептів, по в’я зану з видозміною візуального сприйняття, коли ми 

маємо справді побачити, відчути, приміром, у зачісці людини — звивисту 

6 Візуальне симіле (порівняння) — тип візуальної метафори, в якому два різних об’єкти 

розташовано поруч у такий спосіб, що візуально вони виглядають схожими в якихось 

аспектах і завдяки цьому підштовхують глядача встановити між ними (та їхніми кон-

цептами) метафоричний зв’язок. Нерідко у такому випадку об’єкти розташовано на 

одній горизонтальній, вертикальній чи діагональній лінії. Натомість розташування 

поруч ідентичних об’єктів, як слушно вказує Марія Ортис [Ortiz, 2010: р. 163], є зраз-

ком уже не візуального симіле, а візуального групування, дослідженню якого чимало 

часу і зусиль у минулому присвятили ґештальт-психологи, зокрема на прикладі творів 

ві зуальних мистецтв візуальне групування вправно аналізував Рудольф Арнгайм. 
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хмару, у повному Місяці в нічній пітьмі — коштовну перлину в мушлі, у 

велелюдній багатоповерхівці — мурашник, у зовнішності собаки — зовніш-

ність його господаря, який крокує поруч, у раптових зморшках на люд-

ському чолі — тонкі рухливі брижі на поверхні води, а в різьблених лініях 

на долоні — втаємничені ієрогліфічні письмена…
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ЧВЕРТЬ СТОРІЧЧЯ 
РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ 
У ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Оксана 
Довгополова

Не часто книга, яку береш у руки, здається настіль-

ки суголосною власним роздумам — тільки ось гру-

па українських та білоруських філософів взяли й 

написали, а авторка цих рядків тільки міркувала та 

спостерігала. Колективна монографія «Политики 

знания и научные сообщества», підготована Вах-

тан ґом Кебуладзе, Надією Козаченко, Оксаною Па-

нафідіною, Ярославом Шрамком, Те тя ною Огар-

ко вою, Вадимом Менжуліним, Те тяною Дзядзевич 

та Андрієм Лаврухіним, заторкнула дуже важливий 

ра курс розвитку філософського знання в постра-

дянських країнах. Це не переліки виданих моно-

графій чи статей, не статистика випусків сту ден-

тів-філософів, це — спроба аналізу механізмів від-

тво рення філософського знання в просторі, який 

упродовж тривалого часу перебував у «підцен зур-

ному» стані. Саме такий ракурс дослідження є най-

більш продуктивним для оцінки життєздатності 

фі лософії в пострадянських країнах.

Чому могла виникнути ідея саме такого дослі-

дження? Очевидно, що останні два десятиріччя ви-

явилися вкрай важливими для розвитку філософ-

ського знання на теренах колишнього Ра дян ського 

Союзу. Саме в цей період філософська думка про-

В. Кебуладзе, Т. Дзядевич, Н. Козаченко, А. Лав ру хин, 
В. Менжулин, Т. Огаркова, О. Панафидина, Я. Шрам ко
Политики знания и научные сообщества
Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2015
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ходила тут перевірку на життєздатність — отже, ґарантій звільнення від 

спадку «єдино правильної» системи мислення не було. Майже чверть сто-

річчя — достатній час, щоб зрозуміти, чи обґрунтованими були надії про-

риву у філософії за рахунок відкриття доступу до раніше закритих текстів. 

Зараз ми бачимо, наскільки наївними були сподівання на те, що розвиток 

філософії почнеться, щойно буде зруйновано «залізну завісу». На жаль, ми 

тільки зараз починаємо усвідомлювати, наскільки серйозні зсуви в розумін-

ні феномена філософії відбулися за кілька десятиріч контрольованого мис-

лення. Зараз ми бачимо, наскільки важко перебудовувати систему філософ-

ської освіти, наскільки привабливими є звичні схеми пояснення світу 

(авторку цих рядків і досі дивує, коли такі схеми демонструють люди, які 

народилися вже після розпаду Радянського Союзу). Ми пам’ятаємо, що ра-

дянська філософія існувала або в вигляді «драми лояльного розуму» (за 

слушним визначенням С. Пролеєва), або в якомусь варіанті інтелектуальної 

контрабанди. Як вплинуло на розвиток філософії знищення ідеологічних 

парканів та завіс? В якому напрямку рушила філософія, чи не захворіла на 

якісь недуги, пов’язані із задовгим перебуванням в обмеженому стані?

Ось це й намагаються з’ясувати автори, зробивши наголос не на ста-

тистиці, а саме на пошуку механізмів відтворення знання та на тих особли-

востях, які вже встигли скластися у філософських традиціях пострадян-

ських країн. Майже чверть сторіччя пострадянського часу виявилися до-

статніми для оформлення специфічних філософських традицій у різних 

країнах колись єдиного теоретичного простору. Спільний спадок не задає 

якогось єдино можливого вектора розвитку філософії. І саме в такій ситуа-

ції стає зрозумілим, що під час дослідження сучасного стану філософсько-

го знання ми маємо придивлятись перш за все до методології досліджень, 

до центрів поширення філософського знання, до визначення філософсь-

ких напрямків, які вкорінилися в нашому просторі.

Автори пішли саме за аналізом напрямків філософського знання, що їх 

найбільш активно розвивають в Україні та Білорусі. Мимоволі виникають 

певні сумніви під час обмірковування структури праці. Окремі розділи 

книги присвячено розвитку найбільш значущих напрямків філософських 

досліджень в Україні та Білорусі. Про які сумніви йдеться? Чи автори ви-

знають такими, що досягли помітного розвитку, означені в монографії на-

прямки, чи тільки означені напрямки визнають за власне філософські. 

Дивлячись на зміст, питаєш себе, чи інші варіанти філософії не розвивають 

в Україні та Білорусі? Під час читання книги розумієш, що це радше розвід-

ка або спроба розібратись зі станом тих філософських напрямків, до яких 

належать автори. Книга є, так би мовити, запрошенням до роботи в цьому 

напрямку. Саме у цьому контексті праця є вкрай важливою для філософ-

ської спільноти пострадянських країн загалом.

У текстах окремих розділів дуже відчутно авторську руку. Такий підхід — 

відмова від «причісування» тексту під єдиний стиль — надає додаткові 
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можливості заглиблення в проблему. Кожний напрямок філософського 

знання задає власний стиль розмови про себе, зумовлений специфікою пев-

ного варіанта погляду на світ. Тексти різних розділів демонструють різний 

рівень занурення в проблему. Мені здається, що деякі значущі фраґменти 

описаних напрямків є втраченими. До тексту виникає велика кількість за-

питань — кожен читач шукає тут відповіді на власні запитання, перевіряє 

власні припущення. Для мене деякі питання завдяки читанню монографії 

позначилися новими гранями: це проблеми наукових та університетських 

традицій, спадкоємність знання, питання творчої свободи тощо.

Механізми відтворення філософського знання автори аналізують як 

ціле — не тільки з точки зору тих методологічних пошуків, що їх викорис-

товує дослідник у своїй роботі, але й у контексті освітніх програм, розвитку 

наукової періодики тощо. Такий комплексний погляд є необхідним у ви-

явленні особливостей розвитку філософії в пострадянському просторі.

Українській традиції не вистачало подібного ретельного занурення в 

проблеми розвитку сучасної філософської методології. Білоруську тради-

цію в книзі окреслено, але не розгорнуто. Тож хотілося б поглиблених роз-

відок. Автори фіксують радше наслідки консервування радянського спадку 

в білоруському середовищі, хоча саме серед білоруських дослідників ми ба-

чимо чудових представників, скажімо, феноменології, та творців принци-

пово нового для пострадянського простору типу університету. Мабуть, саме 

білоруська філософія в найбільш чіткому вигляді демонструє таку особли-

вість розвитку гуманітарного знання на пострадянському просторі, як па-

ралельне існування двох (або більше) способів бачення філософії, що не 

можуть побачити один одного. Поряд з філософами, безконфліктно вписа-

ними в європейську традицію, існують старі та досвідчені «кадри», що ак-

тивно беруть участь у відтворенні знання. Доля Європейського Гу ма ні-

тарного Університету є драматичним прикладом неможливості взаємного 

толерування в одній державі цих двох способів існування філософії. В Ук-

раїні цей конфлікт присутній також, але його багато років залагоджувала 

державна освітня політика.

Хотілося б дочекатись продовження цієї роботи. Постає як неминуча 

поява подібних розробок у тих царинах філософського знання, які не були 

заторкнуті в монографії. Якоюсь мірою книга є провокацією саморефлексії 

представників інших традицій.

Маємо зазначити широку аудиторію, яку охоплює монографія. Її мо-

жуть використовувати й «дорослі» дослідники для перевірки та, мабуть, ко-

риґування власного «курсу», а можуть і дослідники-початківці для створен-

ня власних «лоцій». Її необхідно використовувати студентам фі ло софських 

спеціальностей для подолання зацикленості на певному «авторитеті». Ба-

чити філософську традицію власної країни як живу, конфліктну, різнобарв-

ну та неоднорідну — це необхідна частина філософської освіти, якщо ми 

розуміємо філософію як спосіб раціонального пізнання світу, а не як за-
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своєння «єдино правильної» картини світу, в якій ти чітко бачиш власне 

місце та власну роль. Мабуть, одним із наслідків існування тоталітарної сис-

теми контролю за мисленням є саме настанова на пошук «авторитету», який 

зможе надати єдино правильну точку зору на будь-яку філософську пробле-

му. В цьому контексті «розвідка боєм» групи українських та білоруських до-

слідників постає як важлива не тільки з точки зору розгортання «лаборато-

рій» філософського мислення та опису академічних традиції, але і в оптиці 

розхитування власне тоталітарних настанов освоєння філософського знан-

ня. Розглядувана книга змушує подекуди сперечатися та не погоджуватися, 

але й надихає на власні пошуки способів розуміння сучасного стану пост-

радянської філософії та власного місця в цій традиції.
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VIII ДАВНЬОРУСЬКІ ІСТОРИКО-
ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ВІЛЕНА СЕРГІЙОВИЧА ГОРСЬКОГО

Олександр 
Киричок

29 травня 2015 року в Інституті філософії НАН Ук-

раїни ім. Г.С. Сковороди відбулися VIІI давньоруські 

історико-філософські читання пам’яті В. Гор ського 

«Філософські ідеї в культурі Київської Русі». Ор га ні-

заторами заходу стали відділ історії філософії Ук раїни 

Інституту філософії, філософський факультет Київ-

сь кого національного університету ім. Тараса Шев-

ченка та редакція журналу «Наука і су спільство».

Після вітальних слів директора Інституту філо-

софії, академіка НАНУ Мирослава Поповича та 

доктора філософських наук, заступника декана фі-

лософського факультету КНУТШ Сергія Руденка, 

згідно з програмою читань відбулися презентації 

кількох найсвіжіших наукових видань: останніх чи-

сел журналу «Наука і суспільство», IV випуску збір-

ки наукових праць «Софія Київська: Візантія. Русь. 

Україна» [Софія київська, 2014], VII випуску періо-

дичного видання «Філософські ідеї в культурі Київ-

ської Русі» [Філософські ідеї, 2015], збірки наукових 

праць «Святий рівноапостольний Во ло ди мир — 

творець Української Держави» [Святий рів но апос-

тольний Володимир, 2015], а також кількох мо но-

графій та багатотомних видань. Зокрема, відо мий 

дослідник київських графіті В’ячеслав Кор нієнко 

представив власну книгу «Графіті Софії Київ ської 

ХІ — початку ХVIIІ ст.: Інформаційний потенціал 

джерела» [Корнієнко, 2014a], а також ба гатотомне 

видання «Корпус графіті Софії Київ ської» [Кор-

нієнко, 2010а, 2010b, 2011, 2014b, 2015].
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VIII Давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Сергійовича Горського

Доповіді учасників стосувалися переважно аналізу наукової спадщини 

В. Горського та досліджень міфологічних, релігійних і філософських аспек-

тів духовних пам’яток Київської Русі.

Слід зазначити, що виступи, присвячені філософським надбанням 

В. Горського, були покликані осмислити праці філософа не лише як джере-

ло методологічних ідей, котрі часто можуть посприяти леґітимації проблем-

них тем історії української філософії, а й із позицій наукових можливостей 

для сучасної методології історії української філософії. Наприклад, С. Ру-

ден ко присвятив доповідь критичному переосмисленню так званої презумп-

ції рівноцінності, яку свого часу пропонував запровадити в історико-філо-

софські дослідження В. Горський: згідно з такою презумпцією внесок кож-

ного філософа чи вчення у розвиток філософії належить осмислювати як 

рівноцінний для дослідження [Горський, 2006: с. 27]. С. Руденко зробив 

наголос на необхідності доповнення цього принципу певними оцінними 

ієрархіями з різними підставами, що вкрай важливо не лише в історико-фі-

лософських студіях, а й при викладанні філософських дисциплін. Сергій 

Йосипенко розкрив можливості так званого «соціологічного підходу», пред-

ставленого у працях В. Горського радянських часів [Горський, 1969, 1972, 

1974, 1977]; цей підхід згодом трансформувався у відомий «культурологіч-

ний підхід». На думку доповідача, в наш час існують достатні можливості й 

підстави використати деякі засади даного підходу в історико-філософських 

дослідженнях, адже його науковий потенціал не міг бути розкритий за ра-

дянських часів з огляду на неможливість послідовно застосувати навіть 

марксистську методологію. Микола Симчич у своєму виступі окреслив по-

гляди В. Горського на філософію в Києво-Могилянській академії ХVII–

XVIII століть, доповнивши їх власними міркуваннями про європейський 

контекст функціювання закладу в той період. На думку М. Симчича, філо-

софія, що її викладали у КМА, являла собою типову для Європи ХVІI — по-

чатку XVIII століття другу схоластику. Цікавим також виявився виступ В’я-

чеслава Артюха, у якому дослідник узагальнив головні ознаки кон текстуалі-

за ції феномену української філософії, наново зачепивши цю гостру й дис-

кусійну проблему, до якої неодноразово звертався в минулому В. Гор ський.

Виступи, що стосувалися філософської спадщини Київської Русі, були 

представлені переважно фахівцями, які безпосередньо проводять наукові 

дослідження у цій галузі. Дмитро Гордієнко дослідив політичні відтінки ка-

тегорії «мудрість» у системі чеснот візантійського імператора, виявив гене-

алогію та множину значень даного поняття. Таким чином дослідник, фак-

тично, зробив опосередкований внесок у вивчення києворуської топіки 

чеснот ідеального правителя, запозиченої Руссю, як відомо, саме з Візантії. 

Аналогічній проблематиці була присвячена й доповідь Олександра Киричка 

який проаналізував лексему «власть» у писемній спадщині Київської Русі, 

виділив її головні політичні смисли і спробував обґрунтувати тезу, що киє-

воруські значення слова «влада» певною мірою корелювали із загально-
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вживаними європейськими термінами: «auctoritas» (влада як авторитет), 

«potestas» (влада як могутність, можливість), «dominium» (влада як воло-

діння) та «imperium» (влада як повеління).

Зрештою, доповіді Тетяни Воропаєвої та Олени Сирцової були присвя-

чені дослідженню міфічних та релігійних витоків духовної спадщини  Київ-

ської Русі. Т. Воропаєва висловила багато цікавих припущень щодо міфоло-

гічного аспекту культури Київської Русі, а О. Сирцова окреслила коло апо-

каліптичних ідей в «Повістях минулих літ», розглянула їхню національну 

специфіку та вплив києворуської апокаліптики на розвиток української 

культури наступних століть. 

Як і в попередні роки, VIII києворуські історико-філософські читання 

відбулися на високому науковому рівні, у атмосфері жвавої дискусії, від-

критого обговорення актуальних історіографічних, методологічних та тек-

стологічних проблем.
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Abstracts 

Myroslav Popovich, Serhii Proleev, Anatolii Yermolenko, Vadym Skurativskyi, 
Viktor Kozlovskyi, Oleh Bilyi, Oleksandr Maiboroda, Yurii Shapoval, Serhii Hrabovskyi 

The color of 21st century:
Round-table meeting of Filosofska Dumka

The legacy of the 20th century — the results of the newest aggressive paganism, combined 

paradoxically with acquisitions of emancipated intellect which is not constrained with 

morals — worries to death even in the 19th century. This, in particular, is witnessed by the 

newest Russian imperialism which has absorbed the mythology of the “coming boor”, tra-

ditions of nihilism and anomy, political culture of the Moscow khanate, fed by propagan-

distic machine of the Kremlin.

That is why the leading scientific subjects of the book The Red Century by Myroslav 

Popovich have gained the acute urgency; the book is a certain encyclopedia of phobias, 

drawbacks, divergences and latent threats proceeding from that social, political and cul-

tural commonness of the 20th century which resulted in the greatest victims in the history 

of mankind. The round-table meeting dedicated to this book had the aim to plunge the 

most urgent narratives of The Red Century in the present notional context. Such a task 

foresaw the use of interdisciplinary methodological optics with participation of well-known 

philosophers, philologists, historians with the aim to find the ways of healing from the 

phobias, drawbacks, and divergences of the century which has passed.

The round-table meeting participants discussed the broad range of questions: historical 

and cultural preconditions of geopolitical events of the 20th century (M. Popovich); lessons 

that we have to learn proceeding from these events (V. Skurativskyi); content of the present 

geopolitical situation (S. Proleev); contradictions of modernization and destruction of the 

moral and political universalism in the context of totalitarianism (A. Yer mo len ko); doubt-

ful role of ressentiment as the motive force of history (V. Kozlovskyi); problems of iden-

tity in formation of the nation-state (O.Bilyi); prospects of the national state system in 

the 21st century (O. Maiboroda); Ukrainian context of the Second World war (Yu. Sha po-

val); a phenomenon of stateless subjectness of the Ukrainian nation in the historical con-

text (S. Hrabovskyi).  

Keywords: a book The Red Century by M. Popovich, geopolitical situation (the 20th and 21st 

centuries), modernization, moral and political universalism, totalitarianism, ressentiment, 

identity, national state, subjectness of the nation 
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Abstracts

Larysa Mandryshchuk

The concept of Dasein in the philosophy of Karl Jaspers

Jaspers’ concept of Dasein is sometimes mistakenly confused with the concept of Dasein in 

Heidegger, which is better known. This has determined the article purpose – to investigate 

and to analyze the concept of Dasein in the philosophy of Jaspers who, like Heidegger, has 

created a new meaning of the word Dasein, which did not exist before in German philoso-

phy. Before being interested in philosophy Jaspers used in his texts the word Dasein in its 

traditional meaning of the existence of any entity. In his philosophical concept Jaspers 

generally used the concept of Dasein in the meaning of the way of existence of any living 

entity. But in periechontology, the doctrine of all-embracing, Jaspers has limited the no-

tion of Dasein by the meaning of only human existence, which along with the conscious-

ness in general, spirit and existence, is one of the ways of the elucidation of all-embracing 

through a man.

Keywords: Dasein, existence, all-embracing, human, world, transcendence

Petro Denysko

Recognition of metaphor’s target and source in works of visual arts

The interaction and conceptual (cognitive) metaphor theory is considered. In contrast to 

traditional metaphor theories (from Aristotle and to the early 20th century), concentrated 

on the role of similarity in metaphor, the importance of differences in the metaphoric 

process is emphasized as the especially important feature inherent in metaphors

Using the ideas of interaction theory of metaphor and conceptual metaphor theory the 

author studies features of recognition and categorization of metaphor’s target and source 

in the works of visual arts. On this basis, important differences between visual and verbal 

metaphors are analyzed. Researchers have not yet explained how specificity of the work of 

visual arts affects the comprehension of the conceptual metaphor which it bears. However, 

the interpretation of visual metaphors, considered by the author, demonstrates that a visu-

al metaphor does not turn a visual work into text as the complex of visual indicators de-

prived of connection with specific features of the matter in which these indicators have 

been fixed.

Keywords: visual metaphor, concept, target and source in metaphor, categorization, simi-

larity, works of the visual arts
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