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ДО ЧИТАЧІВ

Завершальне число журналу було вирішено зробити оглядом всього значущого, що від-

булося у філософській царині за рік. Докладніше про це, а також про трансформацію 

задуму написано у вступному слові до тематичного блоку. Принагідно хотілося б зроби-

ти наголос не на переліку та змісті цих подій, а на доволі примітній їх властивості — 

мати продовження в сьогоднішньому та, ймовірно, і завтрашньому дні.

Боротьба за право філософії на існування, яка розгорнулася на початку поточного року, 

оприявнила кончу необхідність зміни способу існування філософії не лише в системі осві-

ти, а й загалом у публічному просторі. Тут ідеться не так про долю філософії як «освіт-

ньої дисципліни» чи «науки», як про виконання нею культурного покликання обстоювача 

автономії розуму, сили та ваги раціональності в усіх сферах суспільного життя, тра-

диції арґументованого дискурсу та комунікації. Безумовно, щоб успішно виконувати це 

покликання філософія має існувати у продуктивному академічному, дослідницькому 

форматі. Однак очевидно, що навіть найуспішніші та найбільш значущі філософські до-

слідження самі по собі не достатні для подолання того марґінального становища, на 

яке прирекла не лише філософію, а й усю науку та навіть саму здатність мислення па-

тологічна структура соціального життя та влади в нашій країні. Майже чверть сто-

ліття весь хід суспільних справ, витрачання бюджетних коштів, діяльність державних 

інститутів підпорядковані корисливим інтересам правлячої верхівки, яку вдало позна-

чає україн ське слово «можновладці». Сьогодні філософія має стати суспільним діячем, 

активним соціальним персонажем. Вона не посяде гідного місця у суспільстві, не сприя-

ючи продуктивним змінам самого суспільства. 

Тому події, які відбувалися цього року — відстоювання місця філософії у структурі уні-

верситетської освіти, пошук нових освітніх форматів для використання інтелек-

туального та світоглядного потенціалу філософії, створення електронних площадок для 

фахової комунікації та самоорганізації філософської спільноти, початок системної ро-

боти над текстологічним забезпеченням філософської діяльності (а це означає і новий 

етап у розвитку мови української філософії) — не просто те, що сталося, трапилось, а 

відкриті можливості участі й докладання зусиль, до яких можуть залучатися все нові 

й нові учасники. Ролі можуть бути різні — від активної участі у висуванні та обгово-

ренні претендентів на відзнаки за кращі досягнення у царині філософії (див. оголошення 

про «Премії з філософії», с.58—59 даного числа) чи участі в інших дієвих проектах (як 

от Український філософський реєстр або Центр філософської текстології) до реаліза-

ції власних освітніх, громадських, дослідницьких ініціатив за підтримки колеґ. 

Ми прожили важкий рік. І добре відчуваємо, як у нинішніх вкрай несприятливих умо-

вах, у ситуації дедалі відчутнішого зубожіння і непевності завтрашнього дня важко 

робити бодай маленький продуктивний крок. Але ці кроки робляться, вони відчутні 

сьогодні й обіцяють значно вагомішу перспективу завтра. Зрештою, жити всупереч 

не сприятливій дійсності важко, але для філософа природно. Будьмо сподіватися, що 

на ступного року плідні ініціативи року, що минає, набудуть подальшого розвитку, а 

філософська спільнота відчує якісні зміни у своєму житті.

За традицією повідомляємо, що тематичний блок першого числа «Філософської думки» 

у наступному, 2016 році, планується присвятити злободенній темі — «Можновладці 

і громадянське суспільство».



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 6 5

ФІЛОСОФСЬКІ ПОДІЇ — 2015

Міркуючи про тематичний блок останнього числа «Філософської думки» за цей 
рік, ми вирішили присвятити його головним філософським подіям року, що минає. 
Адже залишається існувати не просто те, що відбулося, а лише те, що було збере-
жено культурною пам’яттю. Однією з очевидних ознак інтелектуальної нерозви-
неності країни є не так відсутність значущих інтелектуальних подій, як відсут-
ність критичної рефлексії та продуктивної пам’яті стосовно того, що відбулося. 
Значуще чи незначуще, все поринає безслідно у забуття, як у болото. Зро би ти 
скромний внесок для зміни цього варварського стану речей, який позбавляє сенсу 
навіть неординарні інтелектуальні зусилля та результати, вважаємо своїм обо-
в’язком. Можливо, кожен рік в останньому числі журналу доцільно згадувати все 
значуще, що відбулося у філософському житті за рік. Хай це буде антидотом для 
властивого багатьом відчуття, наче ми існуємо в якійсь духовній порожнечі.

Спочатку план полягав у тому, щоб члени редколеґії визначили на свій розсуд 
найвагоміші події, а потім — шляхом їх узагальнення — ми виокремили ті, що бу-
дуть найбільш згадуваними, та присвятити їм тематичний блок. Однак цей шлях 
не привів до бажаних результатів, і тому одностайним рішенням редколеґії об-
межи лися лише двома провідними подіями — у вітчизняному та зарубіжному ін-
телектуальному просторі. Незаперечне лідерство на українських теренах здобула 
боротьба філософської громадськості та людей, солідарних із нею, проти фак-
тичного нищення вітчизняної філософії шляхом де-факто усунення її зі структури 
університетської освіти, що його розгорнуло МОН України на початку 2015 року. 
Другою подією вже у світовому — найближчим чином європейському — гумані-
тарному просторі стала шокувальна своєю млявістю (і то м’яко сказано!) реак-
ція інтелектуалів на небезпечну руйнацію світового політико-правового порядку, 
що її заподіяла аґресія Росії проти України, передусім перша від закінчення Дру-
гої світової війни територіальна анексія на європейському континенті (Крим). 
Причому руйнація чинного світового порядку — не просто фактичність того, що 
відбулося та відбувається, а відверто заявлена російським керівництвом програ-
ма зовнішньополітичних дій. 

До цих двох головних подій додаються ще дві. 
Перша — це огляд найвагоміших філософських книжок, що вийшли друком 

цього року. Приємно, що поточний рік був доволі рясним на гарні, високоякісні 
видання (і деякі з них розглянуто в рецензіях нашого часопису). Однак в огляді 
вирішено спинитися на безпрецедентних для українського філософування пра-
цях, які, безумовно, позначають якісно новий рівень теоретичної роботи. 

Друга — доволі парадоксальна за змістом. Це — значущі події, які цього року 
(як і впродовж низки попередніх років) не відбулися. Не відбулися, попри нагальну 
потребу в них, усіма визнану актуальність та бажаність. Таких найважливіших 
подій, що не відбулися, ми виділили дві. Це, по-перше, Премії з філософії, традиція 
вручення яких була напрочуд вдало започаткована 2011 року, але не дістала по-
дальшого продовження. По-друге, це ще більш стражденний Всеукраїнський філо-
софський конґрес, який вперто не хоче відбутися вже протягом 20 (!) років (якщо 
рахувати від попереднього, проведеного у далекому 1995 році).
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ФІЛОСОФІЯ НА МЕЖІОлег 
Хома

© О. ХОМА, 2015

Цьогорічні події, безперечно, становитимуть одну 

з найпримітніших сторінок історії вітчизняної фі-

лософії. І йдеться аж ніяк не про речі, які ми зви-

кли асоціювати з історією філософії як науковою 

дисципліною: книжки, статті, доповіді, відкриття 

тощо. Цьогоріч вітчизняна філософська спільнота 

відчула подих історії як такої. Ми мали шанс око в 

око зустрітися з тим невмолимим і в чомусь фа-

тальним перебігом «людських справ», у який за-

звичай буваємо просто включеними й тому не по-

мічаємо його. Так само ми не помічаємо атмосфери, 

якою дихаємо, доки, наприклад, не потрапимо у 

зону торнадо.

Про реформу освіти, зокрема філософської, 

розмови точаться давно, і тому на словах ми нібито 

до неї готові, ба навіть робили певні (доволі розріз-

нені й несистемні, якщо чесно) кроки в її напрямі. 

Але тільки тоді, коли подих історії актуалізується й 

постає із невидимих можливостей як невпинний 

бурхливий потік, тільки тоді можна усвідомити справ-

жню ціну своєї готовності. Не варто розглядати ці 

міркування як надміру пафосні, адже цього року 

філософія в Україні таки мала всі шанси припинити 

своє існування як інституціалізована форма освіти 

й науки, вперше після 50—60-х рр. ХІХ ст. 

Ми чудово знаємо про специфіку реформ (маю 

на гадці ті, що хоч якось відповідають цьому по-

няттю, а не маскують вузькокорпоративні пре-

ференції) у вітчизняних умовах. Тимчасом як ця 

справа завжди потребує істотного інтелектуально-

го оп рацювання й інвестицій, у нас зазвичай об-

межуються узгодженням певного кола інтересів і 
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набором досить загальних заходів, сподіваючись, що життя якось саме під-

править вади проекту й нестачу ресурсів. Досвід останніх одинадцяти міся-

ців свідчить, що теперішню реформу освіти роблять саме за таким сцена-

рієм. Нібито є проґресивні та правильні орієнтири: компетентнісний підхід, 

університетська автономія, розвиток академічної мобільності, долучення до 

світової академічної спільноти тощо, але конкретні шляхи їх утілення ніхто 

продумати не встиг, відтак замість чіткої ефективної тактики маємо суцільні 

імпровізації. Імпровізації далеко не безневинні, адже йдеться про великі 

масштаби зрушень, отже — велику ціну «дрібних» прорахунків і помилок.

Утім, не перебільшуймо своєї значущості: ніхто, певна річ, не плекав 

монструозних планів і не збирався спеціально знищувати філософію через 

якусь патологічну ненависть до неї. Просто це майже сталося на практиці, 

але, як то кажуть, «без злого заміру», що, безперечно, має нас неймовірно 

тішити. Від теперішнього рубання лісу, виявляється, можуть відлітати тріс-

ки розміром із цілу академічну галузь! Мабуть, саме це і є свідченням 

справжньої «масштабності» реформ і далекоглядності та компетентності 

реформаторів. 

Коротко нагадаю низку адміністративних рішень, які могли нам дуже 

дорого коштувати (зрештою, ще й досі невідомо, чим закінчиться ця при-

года). Отже, 25.11.2014 вельми лаконічним наказом міністра освіти № 1392 

було скасовано наказ його попередника (№ 642 від 09.07.2009 «Про органі-

зацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента»). 

Наказ від 2009 року визначав перелік не лише дисциплін за вибором, але й 

тих гуманітарних предметів, що вважалися у вишах обов’язковими. Логічно 

було б очікувати, що міністр не просто зруйнує попередню систему про-

стим посиланням на новоухвалений Закон про вищу освіту, але запропонує 

щонайменше нову систему збалансованості, своє стратегічне бачення того, 

яке місце в навчальних планах мають посідати загальноосвітні предмети як 

нефахові: історія України, іноземна мова, філософія тощо. Натомість до-

сить швидко з коментарів міністерських топ-менеджерів стало зрозумілим, 

що жодних роз’яснень не буде, оскільки університетська автономія несу-

місна з будь-яким диктатом, отже (феєричний висновок!) — і з формуван-

ням навчальних планів. Про те, що навчальний план не дорівнює загально-

му стандартові освітньої діяльності, чомусь ніхто ввічливо не згадав, аби не 

зіпсувати свято автономії. Викладайте, посполиті, що вам до вподоби, хоч 

фізику, хоч лірику, жодне міністерство тут не указ. Шлюзи нестримної сво-

боди відкрилися настільки раптово, що зненацька заскоченим освітянам 

лишилося, вочевидь, вдячно витирати сльози непідробної втіхи. На цей 

наказ майже не було громадської реакції, принаймні він не став сиґналом 

для гуртування навіть тих, чиї інтереси зачіпав безпосередньо. 

Однак вже за місяць на філософів чекав справжній Перл-Гарбор. Під но-

ворічну ялинку, 31 грудня, міністерство запропонувало до обговорення про-

ект «Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії 
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та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових 

установ)». Термін обговорення спливав тридцять першого січня. Цей проект 

не передбачав жодних філософських курсів при підготовці докторів філосо-

фії з нефілософських дисциплін. Під час новорічних свят міністерські сайти 

зазвичай не є улюбленим місцем відпочинку широкої публіки. Можливо, 

креативні співробітники МОН на те й розраховували, що до кінця січня їхніх 

цінних пропозицій ніхто просто не помітить, а потім можна буде сказати, що 

мовчання — ознака згоди. Втім, наше міністерство, хоч би як воно того праг-

нуло, поки ще не набуло можливостей міністерства магії, тож його новації 

стали надбанням громадськості, й, завважмо, саме на Різдво. 

І цей різдвяний подарунок не вельми тішив, адже сама собою окрес-

лилася сумна перспектива: не згадавши й словом про філософію у зв’язку 

з бакалавратом і аспірантурою, Міністерство цілковито знищує її як на -

в чальний предмет. Бо ніхто не врахував, що філософію переважно вивчають 

саме як загальноосвітній предмет в університетах на бакалавраті та в аспі-

рантурі (технікуми й короткі курси для маґістрантів не враховуємо, адже 

вони — простий наслідок загальної ситуації в університетах), а отже, усуну-

ти її з бакалаврату й аспірантури — те саме, що знищити її як академічну 

галузь. Спеціалізовані філософські факультети в такій ситуації автоматич-

но втратять сенс, бо покликані готувати переважно викладачів філософії, 

яку, за нових умов, вже ніхто не викладатиме. 

Чому незгадування за цих умов дорівнювало усуненню, поясню трохи 

далі. Нині ж варто зазначити, що обговорення цих пікантних перспектив 

одразу набуло неабияких масштабів у соціальних мережах, на пульсі яких 

пильно тримають руку й чільники міністерства. Філософи переважно бід-

калися й обурювалися, колеґи із суміжних «цехів» переважно не втручали-

ся, проте окреслилася й чимала група протагоністів близького кінця «цієї 

псевдонауки» (як виявилося, для багатьох ненависної). 

Утім, занадто яскравим «дискурсом ненависті» відзначалися явні фри-

ки й екзоти, яких завжди не бракує в будь-якій юрбі. А от раціональні анти-

філософські арґументи зводилися до кількох:

1) мета вивчення філософії не-філософами незрозуміла, цей предмет 

лише відбирає час, не надаючи жодної користі;

2) філософію викладають чи не найгірше (і в сенсі некваліфікованості, 

і в сенсі хабарництва) за всі інші університетські дисципліни, тож і шкоду-

вати нема про що;

3) філософія сьогодні — те саме, що вчорашній діамат, ідеологічний 

пережиток совка, якого давно слід було скараскатися;

4) філософи лише теревенять про якусь загальну методологію чи кри-

тичне мислення, а самі нічого не досягли, навіть у скопусівських виданнях не 

друкуються й не мають індексів цитованості — чого тоді варті їхні оповідки.

Зрештою, лунали й виваженіші голоси: мовляв, філософія, можливо, і 

має певну користь для освіти, але філософи (1) живуть у відриві від тих фа-
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хових кафедр, студентам яких викладають, не беруть до уваги специфіки 

тих чи тих фахових напрямів, пропонуючи всім однаковий набір неунаоч-

нених «сухих абстракцій»; (2) є пихатими й зарозумілими, не узгоджують 

своїх програм, не реаґують на пропозиції, словом, «не чують».

У коментарях керівників МОН озвучувалися ті самі тези, проте не лише 

в соцмережах, а й в офіційних інтерв’ю, і це породжувало, безпереч но, до-

даткову ейфорію від непорушної єдності «партії й народу». Усіх нас офіцій-

но оголосили п’ятим колесом (якщо не гальмом) у стрімкому возі вітчиз-

няної освіти й пообіцяли щільно попрацювати над виправленням такого 

прик рого непорозуміння.

Навряд чи є сенс тут обговорювати справедливість чи несправедливість 

цих звинувачень. Головне ж у тому, що в очах істотної частини далеко не 

найостанніших наших колеґ з нефілософських кафедр усталився неґатив-

ний образ викладача-філософа. Імідж змінюється не арґументами в диску-

сії, а іншим іміджем. І це — одне з наших найнагальніших завдань, адже в 

ситуації, коли самому нашому фахові загрожувало зникнення, з-за меж фі-

лософської спільноти було чутно голоси переважно тих, хто ставився до 

нас неґативно. Якщо нашу освіту ще можна врятувати, то лише спільними 

зусиллями самих освітян. Але кому захочеться єднати зусилля з носіями 

майже еталонного чорного піару? 

Одним з ключових чинників формування нового іміджу є публічна ак-

тивність філософів, зокрема присутність у ЗМІ, у різного роду інтелектуаль-

них проектах, інтерв’ю, оцінки й пропозиції з питань не лише освітніх, але 

й загальнополітичних тощо. На жаль, ми довгий час нехтували цією важли-

вою діяльністю, хоча останній рік тут спостерігаються важливі зміни.

Повертаючись до опису подій, варто згадати, безперечно, ту глибоко 

єзуїтську риторику, до якої вдавалися прихильники «реформи» — чому ви 

боїтеся автономії, якщо такі чудові, як самі про себе кажете? Потрібну річ 

ніхто не викине на смітник, чого ж ви кажете про якесь знищення філосо-

фії? Її ніхто офіційно не заборонив, просто ніде не згадали та й усе. Якщо 

вона потрібна, то щойно автономізовані фізики й аґрономи неодмінно 

включать її у свої навчальні плани. А якщо не потрібна — даруйте, ми тут не 

при справах, vox populi… 

Жалюгідність цих гримас, до яких нібито поважні люди не соромилися 

вдаватися публічно, вражала найбільше. Бо непродуманість освітньої ре-

форми, її відверта несистемність і неприв’язаність до конкретних умов впа-

дала у вічі вже тоді. Адже базові умови освіти не змінювалися декларованою 

автономією, яка на практиці не відкривала жодних перспектив і не усувала 

жодних вад. Декларації про реформи й освіту світового рівня в країні, яка 

так і не визначилася, чим вона збирається заробляти на «європейський рі-

вень життя» і яка саме освіта їй потрібна, наштовхували на одну думку: ство-

рюється чергова риторична завіса для банального урізання бюджетних ви-

трат (зрештою, події 2015 року такий висновок лише підтверджують). Цього 
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рівня важко досягнути без європейських цінностей, до числа яких публічна 

брехня, даруйте, маніпулятивна риторика, вочевидь не входить. 

Це сьогодні посадовці МОНу оголошують, що до автономії виявилися 

готовими лише 5—10 університетів, а більшість не знає, що з нею робити, 

навіть із «правом обирати самостійно предмети та курси для студентів». По-

перше, усякому, хто хоч трохи знайомий з нашою освітою, ця неготовність 

була очевидна від початку (і цифри «5—10» — це лише політкоректний екві-

валент брутального слова «жоден»), можна було одразу спитати компетент-

них людей і витратити рік на корисніші справи. Втім, по-друге, варто засту-

питися за наші виші: чому це вони не знали, що їм робити з навчальними 

планами? А от і знали, і то неабияк: вже в січні з багатьох українських міст 

колеґи повідомляли про наміри адміністрації усунути філософію й інші за-

гальноосвітні дисципліни, аби підтримати «своїх» у часи тотальних скоро-

чень, затіяних тим самим МОНом (для справедливості варто сказати, що 

теперішній менеджмент лише продовжує справу багатьох попередників).

Очікувати виважених і незаанґажованих рішень від системи, яка дбає 

лише про власну сорочку, могли тільки дуже наївні люди. І свіжого факта-

жу для осмислення не бракувало вже тоді, в січні. Наприклад, Ігор Лікарчук, 

тоді ще очільник Українського центру оцінювання якості освіти, 16 січня 

оприлюднив аналіз вступної політики вже «автономних» університетів. 

Виявилося, що ті переважно прагнуть отримати не якнайкращих студентів, 

а якнайбільше студентів: у правилах вступу «тести поглибленого рівня з 

української мови та літератури вирішили вимагати лише п’ять (!) універси-

тетів, а з математики — сім»  1.

Закралася думка: невже керівники МОНу геть усі є безнадійними ідеа-

лістами й не знають ключового постулату герменевтики: розуміння визна-

чається передрозумінням? Ви даєте комусь свободу? Знайте, вона на те й 

свобода, щоби зважати на свої власні, а не на ваші (нехай і нескінченно 

благі) резони. Зрештою, а чому ректори університетів мають думати про 

інтереси освіти в цілому, якщо про останню відмовляється дбати ніби цент-

ральний орган виконавчої влади з управління галуззю? «Шкурна» реакція є 

цілком природною в тих нормативних і економічних реаліях, справжнє по-

ліпшення яких МОН мріяв замінити продукуванням прекраснодушних і не 

надто сумісних з життям папірців.

Варто наголосити ще раз: коли влітку 2014-го не надто відомі громад-

ськості герої невидимого фронту героїчно виписували Закон про вищу осві-

ту й сяк-так планували стратегію його впровадження, ніхто не планував не-

одмінно усунути з академічної царини саме філософію чи, скажімо, історію 

української культури. Задумувалися, навпаки, добрі речі: надати універси-

1 Лікарчук, І. «Університетська автономія: перші коти за плоти». В: Освітня політика. 

Портал громадських експертів, URL = <http://education-ua.org/ua/articles/355-universi-

tetska-avtonomiya-pershi-koti-za-ploti>.
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тетам автономію, щоб вони змогли, нарешті, розкрити свій глибоко прихо-

ваний потенціал. А оскільки фінансову автономію чи додаткові мате ріальні 

стимули надати було важко, то зробили спочатку те, що здавалося «легким»: 

надали автономію у формуванні навчальних планів. МОН, маючи змогу, на-

віть за новим законом, втрутитися в будь-яку сферу діяльності університету, 

шляхетно самообмежився й пообіцяв не перейматися формуванням навчаль-

них планів, хай би що до них, зрештою, потрапило. Передбачалося, що 

контролювати якість освіти до кінця 2015-го вже буде НАЗЯО, він і розріз-

нятиме добро й зло. Але, дивна річ, чомусь не все пішло по писаному в на-

шій у цілому ідеальній країні: НАЗЯО ще не було навіть в проекті (не пра-

цює він і досі), а контури повсюдних змагань з перетягування ковдри вже 

окреслилися. Однак, попри це, засадові баланси освіти все ж виявилися для 

МОН цілком прийнятною жертвою у тій грі, яку воно вело. 

Мабуть, планувалося, що абсолютно автономні університети самі оби-

ратимуть ті гуманітарні курси, які найбільше відповідають їхньому профі-

лю: чисто філософські, чисто історико-культурні, комбіновані тощо. Але 

ж, за тим самим планом, отримавши автономію, університети одразу ж 

мали ускладнити умови вступу, щоби набирати якомога кращих студентів. 

Та цього чомусь не сталося, за всієї шляхетності міністерських планів. Те 

саме і з філософією: насправді були створені всі підстави не стільки для 

вільного формування найліпших навчальних планів, скільки для повного (і 

цілком законного) усунення філософсько-гуманітарного блоку з усіх на-

вчальних програм для не-філософів. Проте для МОН це були дрібниці в 

порівнянні зі світлою абстракцією автономії та жорсткими вимогами мі-

ністерства фінансів, яке вимагало знайти кого «урізати».

І тут зненацька з’явилися філософи, які не захотіли зникати просто тому, 

що хтось про щось не подумав на початку. Ба більше, стали стверджувати, що 

автономію не слід розуміти примітивно, що забезпечувати базові баланси 

освіти й нав’язувати навчальні плани — речі зовсім різні. Тобто, по-перше, 

оскаржили монополію МОН на тлумачення того, в чому полягають благо 

для освіти й дух нового закону, а також, по-друге, вимагали якогось кориґу-

вання обраної політики. Це був виклик, а в жорсткій адміністративній систе-

ми виклики кидають лише вороги. Цим і була зумовлена, на мій погляд, не-

ґативна риторика міністерських керівників саме на адресу філософів.

Але згодом виявилася ціла низка неврахованих раніше обставин, які не 

дали змоги просто відмахнутися від арґументації філософів. Передусім, 

згідно з новим Законом про вищу освіту, (1) елементами компетентності з 

будь-якої дисципліни є засвоєння «способів мислення, професійних, світо-

глядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей»; (2) тради-

ції Європейського освітнього простору та проґресивні вітчизняні традиції 

мають гармонійно поєднуватися в освітній політиці; (3) принцип збалан-

сованості між загальнокультурною і професійною підготовкою проголоше-

ний цілком недвозначно. Отже, окреслення на рівні підзаконних актів та 
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інструктивних документів того навчального блоку, що забезпечуватиме ви-

конання цих норм закону в усіх випадках, постало не таким вже й несуміс-

ним з університетською автономією, ба навпаки — цілком природним вия-

вом освітньої політики.

До того ж, поширилася інформація про особливу роль філософії в діяль-

ності ЮНЕСКО. На відміну від деяких наших колеґ, ця поважна організація, 

членом якої є Україна, дуже добре розуміє значення філософії, називаючи її 

«школою свободи»  2 й усіляко пропаґуючи її викладання. Адже цінності не 

ростуть, як бур’ян, їх потрібно культивувати, розвивати арґументацію, ви-

значати проблеми їхнього розвитку й винаходити ефективні сценарії подо-

лання таких проблем. Понад те, Паризька декларація, підкреслюючи неза-

мінність філософії в розвитку критичної здатності судити як «засадничого 

елементу будь-якої демократії», прямо стверджує: «викладання філософії 

має бути збережене або розширене там, де воно існує, створене там, де його 

ще не існує, і має відкрито називатися терміном “філософія”»  3. ЮНЕСКО 

веде цю політику від часу заснування і домоглася неабиякого проґресу в ба-

гатьох країнах Африки й Азії. Було би великим скандалом, якби на тлі таких 

трендів у нас філософію, навпаки, перестали б викладати. 

Посилання на «світовий досвід», а саме на те, що в університетах розви-

нених країн не існує обов’язкових курсів з філософії, виявилися настільки 

ж недоречними, як і очікування від «автономії». Адже системи освіти різних 

країн, як правило, є досить своєрідно побудованими, тому їх не можна ме-

ханічно запозичувати чи порівнювати. Наприклад, у Франції студенти не-

філософи справді не вивчають філософії. Проте сама по собі ця констатація 

буде софізмом, якщо не додати, що студентом у Франції стають після отри-

мання бакалаврського диплома в ліцеях, останній рік навчання в яких (не-

залежно від профілю) передбачає обов’язкове вивчення філософії (для гу-

манітаріїв 8 годин на тиждень, для майбутніх інженерів — 3 години). Подібна 

ж система діє в Італії й деяких інших країнах. Американська система liberal 

arts, на яку орієнтовані бакалаврські програми Стенфорда, Гарварда, Єля, 

Принстона, Колумбійського університету, передбачає істотний блок різно-

планових (передовсім гуманітарних) дисциплін, з якого студент неодмінно 

має вибрати на свій розсуд певну кількість курсів, що не є для нього фахо-

вими. Одне слово, засадову систему освітніх балансів, покликану залучати 

обидві півкулі мозку, можна будувати по-різному. Питання в тому, що така 

система неодмінно має бути й існує скрізь, зокрема й у нас. Добра вона чи 

погана — це вже інше питання. Тож, демонтуючи суто адміністративним 

шляхом нашу, потрібно чітко розуміти ту, яка виникне натомість, а не роз-

2 Див.: La philosophie, une école de liberté. Paris : UNESCO, 2007.
3 Міжсекторальна стратегія ЮНЕСКО у галузі філософії. Додаток ІІ: Паризька декла-

рація щодо філософії. B: UNESCO, doc. 171 ЕХ/12, p. 1, URL = <http://unesdoc.unesco.

org/images/0013/001386/138673E.pdf>.
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раховувати на невидиму руку ринку, що виправить всі прорахунки чинов-

ницького реформування.

Зрозуміло, що час реформ невіддільний від певної частки «творчого хао-

су», вічного супутника усілякого новаторства. Проте в наших реформах, 

складається враження, хаосу значно більше, ніж самого новаторства, при-

чому питома вага хаотичних станів істотно збільшується мірою просування 

«реформ». Освіта — це завжди система інституцій, не вибудувавши якої годі 

й мріяти про високі академічні показники. Навіть найавтономніших універ-

ситетів не досить для якісної освіти, завжди потрібні ще й координаційні 

центри, стандарти, узгодження принципів і, дуже важливо, писані й непи-

сані «червоні межі». Ці речі не падають з неба, вони виробляються десятиліт-

тями. Занадто різкі рухи в загальній атмосфері творчого хаосу (який нагадує 

просто хаос, чесно кажучи) можуть зруйнувати те, що є, але неспроможні 

створити щось життєздатне навзамін. У наших умовах МОН дивним чином 

ніби зняв із себе традиційну роль такого центру, втім, залишивши за собою 

всі повноваження й надалі одноосібно ухвалюючи всі стратегічні рішення. 

Риторика «автономії» виявилася просто прикриттям чергової владної стра-

тегії, ліберальної за фразеологією, але глибоко візантійської за суттю.

Достатньо згадати скандальну епопею зі складанням нового переліку 

наукових спеціальностей. Офіційними каналами НАН було поширено про-

ект Національної стандартної класифікації освіти, що став справжнім шо-

ком для всієї академічної спільноти. Філософію, зокрема, пропонувалося 

зарахувати в «Суспільні [sic!] науки», звівши її до чотирьох спеціальностей 

(«Діалектика та теорія пізнання», «Етика, естетика», «Філософія освіти, 

науки, культури», «Онтологія, гносеологія, феноменологія»), що глибоко 

вражали своєю «гомогенністю», а релігієзнавство включити у «Богослов’я», 

ще одну галузь «Суспільних наук». Коли такі проекти фіґурують не в рубри-

ках газетних курйозів, а в офіційних розсилках НАН, стає зрозуміло, що 

почалася руйнація базових рівнів системи.

За таких умов єдиним засобом впливу міг бути лише громадський спро-

тив, на першому етапі суто інтелектуальний (дуже добре, що переходити до 

інших етапів не довелося, хоча ментальна готовність до них просто висіла в 

повітрі). Примітно, що роль координаційного центру, своєрідного галузе-

вого тред-юніону, взяв на себе Український філософський фонд, тобто не 

офіційна академічна структура, а саме громадська організація філософів. 

Довелося діяти за кількома напрямами — роз’яснення у соціальних мере-

жах і ЗМІ стану справ і рівня загроз; мобілізація колеґ і розроблення ефек-

тивних шляхів розв’язання очевидного соціального конфлікту; підготовка 

пропозицій для МОНу щодо місця філософії в тій реальності, яку утворив 

новий Закон про вищу освіту (з урахуванням інтересів усіх зацікавлених 

сторін); блокування недолугих проектів філософських спеціальностей.

Зрештою, цей комплекс заходів дав певні результати, оскільки помил-

ковість надто прямолінійного тлумачення принципу університетської авто-
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номії вочевиднилася. До акцій протесту не дійшло, оскільки третього люто-

го відбулася нарада у віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка, за участі міністра 

освіти, голови парламентського комітету з питань науки і освіти й представ-

ників гуманітарної спільноти, зокрема філософів (Мирослава По повича, 

Євгена Бистрицького, Сергія Пролеєва та ін.). Обговорення одразу набуло 

конструктивного характеру, оскільки міністр визнав слушність пропози-

цій, вироблених колеґами з УФФ, до яких приєдналися представники ін-

ших академічних осередків (див. Додаток 1). Компромісне рішення того ж 

дня оприлюднив сам віце-прем’єр у своєму блозі: «1) буде новий наказ Мін-

освіти, який зніме напруження, що виникло довкола філософсько-ук раїно-

знав чо го блоку предметів; 2) для його напрацювання під егідою міністер-

ства створять робочу групу, до якої увійдуть також гуманітарії; 3) академічну 

спільноту, ректорів вишів на пропозицію міністра Квіта долучать до творен-

ня нових Державних стандартів вищої освіти; 4) історики та філософи му-

сять подбати, аби в непрофільних вишах слухати їхні курси було справді 

цікаво та корисно»  4. Додам від себе, що міністр пообіцяв також зберегти в 

аспірантурі філософський блок обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС.

Ця нарада справді істотно зменшила напругу, хоча потім цікаво було 

читати деяких персонажів у соцмережах, які звинувачували нас у «кулуар-

ному тискові» на міністра освіти! Мабуть, ми принагідно створили прин-

ципово нові форми «кулуарного» тиску — з широким оприлюдненням ви-

мог, мобілізацією громадськості, розробленням конструктивних сценаріїв… 

Втім, хай би якими були оцінки, стало зрозумілим, що всі сторони кон-

флікту посприяли підсумковій перемозі здорового глузду.

На початку березня міністрові освіти було адресовано листа від пред-

ставників філософської спільноти щодо переліку спеціальностей (див. До да-

ток 2). Реакція на нього теж була показовою: міністерство взагалі оголосило 

себе непричетним до розповсюдженого скандального проекту й висловило 

подив, що його якось пов’язують з цим дивним документом. Що ж, особли-

вих вибачень ніхто й не чекав, головне, що справу було зроблено.

Проте рішення, ухвалені на описаній вище нараді, ніхто не поспішав (з 

різних причин) утілювати, і це створило неймовірну інтриґу, оскільки на-

ближався час затвердження університетських навчальних планів, а жодних 

інструкцій щодо того, чіпати чи не чіпати філософію, не надходило. За кін-

чилася вся епопея захопливим голівудським фіналом, яким став Лист (не 

наказ, але хоч щось) Міністерства № 1/3-120 від 11.03.2014, що дуже на-

стійливо рекомендував університетам забезпечити для непрофільних спе-

ціальностей щонайменше 12-кредитний гуманітарний блок, складений на 

базі дисциплін, що викладалися традиційно. Що ж, в ситуації цілковитої 

невизначеності цей лист відіграв стабілізаційну роль, оскільки став чітким 

4 Кириленко, В. «Війна і філософія». В: Українська правда, 03.02.2015, URL = <http://

blogs.pravda.com.ua/authors/kyrylenko/54d124ac7b19d/>.
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сиґналом дещо охолонути на адресу надто запальних «реформаторів»-

мародерів: «бєспрєдел» поки обіцяли не вітати.

Що ж ми маємо нині, в якому статусі перебуває університетська філо-

софія через майже рік, що збіг після всіх цих подій? Ми збереглися в яко-

мусь формальному статусі — це радше добре, ніж погано. З іншого боку, 

статус цей тимчасовий і вельми непевний. Якщо згадати рішення лютневої 

наради, то більшість із них так і залишилися на папері.

(1) Нового наказу Міносвіти, «який зніме напруження, що виникло 

довкола філософсько-українознавчого блоку предметів», немає і не перед-

бачається, судячи з усього. Що таке філософсько-українознавчий блок ма-

ють з’ясовувати в самих вишах, добре, якщо не навкулачки. (2) Під «егідою 

міністерства» жодної робочої групи за участі гуманітаріїв поки не створено. 

(3) «До творення нових Державних стандартів вищої освіти» представників 

філософської громадськості поки не долучено, хоча, зрештою, ще ніхто, 

здається, не вирішив, що взагалі розуміти під цими стандартами. Фі ло-

софський блок в аспірантурі ніяк не формалізовано, хоча міністр поки не 

відмовляється від своїх слів.

Головною проблемою нині є не видалення філософії з навчальних пла-

нів, до неї у потенційних мародерів у вишах просто не доходять руки. Адже, 

за новим Законом, 2/3 скороченого до 30 годин навчального кредиту ЄКТС 

має припадати на самостійну роботу студентів (відповідно, на аудиторну 

роботу припадає лише 10 годин з 30-ти), у той час як максимальне річне 

суто навчальне навантаження викладачів знижується лише до 600 годин. 

Це означає тільки одне: катастрофічне скорочення ставок, причому не 

тільки у нашій парафії. Проте загальноуніверситетські кафедри мають по-

страждати першими. Європейську норму щодо навчального кредиту в нас 

традиційно забули доповнити аналогічною європейською нормою щодо 

навчального навантаження викладача. Що тепер робити, точно не знає 

ніхто, і це (укупі з новим переліком навчальних спеціальностей, який нас 

не торкається безпосередньо, але, мабуть, таки відіб’ється рикошетом) є 

справжнім увінчанням хаосу, так креативно створеного міністерством. 

А чи подбали (4) філософи, «аби в непрофільних вишах слухати їхні 

курси було справді цікаво та корисно»? Це питання хотілося б обговорити 

насамкінець. Що таке «цікаво та корисно» за умов автономії — проблема, 

бо в усіх свої зацікавлення. Не важко припустити, що десь із цим буде кра-

ще, а десь гірше. Але тут слід зважати на істотнішу обставину. Нам спершу 

треба зрозуміти стан нашої філософської спільноти, яка лише й може бути 

єдиним справжнім носієм фахових стандартів і етосу. Як на мене, наша 

спільнота з об’єктивних причин є надто небезпечно роз’єднаною й неод-

норідною, зважаючи на ключову роль солідарності для самого її виживан-

ня. У нас надто різні уявлення про кваліфіковане і некваліфіковане, при-

пустиме і неприпустиме, різні етичні стандарти, різна готовність до тих чи 

тих компромісів. Відтак, ми готові виступати спільним фронтом і ставити 
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підписи під спільними документами лише у час граничних загроз, та й то 

не всі (деякі колеґи навіть вважають можливий колапс теперішньої філо-

софської освіти цілком позитивним явищем). Коли ж ідеться про повсяк-

денну ініціативу, волонтерство в інтересах спільноти, нові ініціативи за 

дещо оновлених можливостей, зрештою, про елементарну корпоративну 

солідарність, тут ситуація вельми заплутана й неоднозначна. Наша спіль-

нота невпинно диверсифікується, розділяється на фракції, й ніхто не знає, 

чи встигне вона структуруватися й узяти свою долю у власні руки, доки ще 

матиме хоч якусь долю. 

Олег Хома — доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Вінницького націона-

лього технічного університету, головний редактор журналу «Sententiae».

Додаток 1

Міністру освіти і науки України

проф. Квіту С.М.

Шановний Сергію Мироновичу!

Зміна керівництва Міністерства освіти і науки, що відбулася на хвилі на-

родних протестів проти попереднього злочинного режиму, давала надії на 

позитивні й ефективні перетворення в освітній та науковій сферах, поза 

якими розвиток країни та суспільства є неможливим. Однак низка останніх 

кроків очолюваного Вами МОН України викликає серйозне занепокоєння 

вчених і освітян, загрожуючи вкрай неґативними наслідками для вищої 

освіти та підготовки наукових кадрів. Реалізація деяких вже оголошених чи 

запланованих рішень лише поглибить наявні проблеми, сприяючи не їх 

розв’язанню, а загостренню соціальної напруги та дискредитації уряду, а 

отже, матиме небажані наслідки в умовах і без того серйозної кризової ситу-

ації в Україні.

Про які кроки йдеться?

Наказом МОН №1392 від 25.11.2014 скасовано наказ МОН від 

09.07.2009 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним 

вибором студента». Відповідно, студенти українських вищих навчальних 

закладів (за винятком студентів профільних гуманітарних спеціальностей) 

не вивчатимуть, як обов’язкові, такі предмети, як: «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», «Історія України», «Історія української 

культури», «Іноземна мова», «Філософія». Понад те, студенти вищих на-

вчальних закладів з наступного року звільнені від обов’язкового вивчення 

не лише цих, а й будь-яких інших нормативних гуманітарних дисциплін. 
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Попри посилання на «набуття чинності Закону України „Про вищу осві-

ту”», зазначений наказ, який нібито відкриває шлях вишам України до «авто-

номного» формування навчальних планів, вочевидь суперечить одному з 

фундаментальних принципів освіти, унормованих Законом, — принципу ком-
петентності, визначеному, як «динамічна комбінація знань, вмінь і прак-

тичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадян-
ських якостей, морально-етичних цінностей» (розділ 1, ст.1, п.13). На дання 

гуманітарним дисциплінам статусу «необов’язкових» (а за реалій переваж-

ної більшості ВНЗ, змушених до суттєвого скорочення обсягів ауди торних 

годин, педагогічного навантаження і викладацьких ставок, — їх фактичного 

вилучення з навчального процесу) не тільки не сприятиме опануванню сту-

дентами зазначених у Законі навичок, якостей і цінностей, а й фактично 

унеможливить набуття ними власне «компетентності» як такої. 

Крім того, мотивуючи скасування переліку обов’язкових дисциплін 

прагненням забезпечити вишам право на «автономію» навчальних планів, 

відповідальні працівники МОН у своїх коментарях суперечать нормам ст. 9 

та 10 розділу ІІІ «Закону про вищу освіту», згідно з якими саме центральний 
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з Національним 

аґентством із забезпечення якості вищої освіти розробляє для кожної спеці-

альності стандарти освітньої діяльності, які є обов’язковими до виконання 

всіма вищими навчальними закладами (незалежно від форми власності та під-

порядкування), а також науковими установами, що здійснюють підготовку 

докторів філософії та докторів наук. Таким чином, саме в компетенції МОН 
України залишається визначення «вимог до освітньої програми» фахівців, у 

т. ч. «нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульова-

ного у термінах результатів навчання» (ст. 10 Закону). 

Особливо небезпечним і недалекоглядним кроком видається позбав-

лення обов’язкового статусу базової для вищої освіти дисципліни «Фі ло-

софія», вивчення якої має ключове значення для формування навичок са-

мостійного, критичного й логічного мислення, творчого інтелектуального 

пошуку та неупередженого наукового аналізу, а також виховання соціально 

відповідальних особистостей з активною життєвою і громадською пози-

цією, з усталеними ціннісно-світоглядними орієнтирами, що відповідають 

духу сучасності та нагальним потребам розвитку суспільства. Позбавившись 

філософської складової вищої освіти, наші університети та інститути швид-

ко перетворяться на «кузні ремісників», покликані забезпечити своїх ви-

пускників лише вузькофаховими знаннями й навичками. Розраховувати на 

здатність їх до розвитку науки, культури, освіти, громадянського суспільст-

ва не варто. 

Не варто очікувати також ані конкурентоспроможності вихованців «ре-

формованих» у такий спосіб вишів на світовому ринку праці, ані відповід-

ності їхньої «компетентності» європейським освітнім стандартам. Згадаймо, 

що за всього розмаїття форм і змісту освітнього процесу в різних країнах за-

саднича роль філософії у європейській інтелектуальній традиції є загально-

визнаною. Її роль є незамінною як у розвиткові та забезпеченні автономії 

розуму й самих вимог раціональності на основі критичного, неупередженого 
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мислення, так і в опануванні будь-якою особою ціннісно-світоглядних за-

сад свого існування. Згадаймо також ухвалену у 2002 р. Виконкомом ЮНЕСКО 
Міжсекторальну стратегію у галузі філософії (документ, який розробляли 

впродовж двох років за участі п’яти сотень НДО та близько 600 університе-

тів з усього світу). Зазначений вище крок МОН України прямо суперечить 

нормам Паризької декларації, що є невіддільною частиною цього документа: 

«Викладання філософії має бути збережене або розширене там, де воно існує, 
створене там, де його ще не існує, і має відкрито називатися терміном „філо-
софія”», адже «викладання філософії, формуючи вільний і вдумливий ро-

зум, здатний опиратися різним формам пропаґанди, фанатизму, виключен-

ня й нетолерантності, сприяє мирові й готує кожного узяти на себе відпо-

відальність за розв’язання великих питань сучасності, особливо в царині 

етики».

Закликаючи до забезпечення елементарних умов для виконання філо-

софією своєї ролі ключового гуманітарного, ціннісно-світоглядного чин-

ника в структурі української вищої освіти, жодним чином не маємо на ува-

зі якийсь єдиний для всіх ВНЗ курс філософії. Дбаючи про збереження 

ціннісно-світоглядної складової освіти, яку забезпечує викладання курсів 

філософської спрямованості, наголошуємо на тому, що зміст і форми цих 

курсів можуть бути вельми розмаїтими й відповідати як профілю спеціаль-

ності, так і конкретиці суспільно-політичного та культурно-інтелектуаль-

ного життя в країні та світі. Одна з переваг таких курсів — не виклад унор-

мованого змісту, а можливість ґрунтованого на філософському пізнанні 

обговорення в студентській аудиторії нагальних суспільних проблем та ви-

кликів сучасності, яке здатне сприяти свідомому визначенню студентами 

власних ціннісних орієнтацій. Безумовно, реалізація цієї мети є важливим 

і безпосереднім завданням для української філософської спільноти, до роз-

в’язання якого вже докладено (і докладатиметься в подальшому) чимало 

зусиль. Але така реалізація потребує розуміння й належної підтримки з 

боку Міністерства освіти і науки, поза якими приречена, зважаючи на фак-

тичне скасування філософських дисциплін у наших ВНЗ, залишитися мар-

ними потугами поодиноких «ентузіастів». 

Не менше занепокоєння філософської спільноти викликає й запропоно-

ваний МОН України проект нового «Положення про порядок підготовки фа-

хівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) 

та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)». Як випливає 

з проекту, у підготовці науковців МОН також сподівається обійтися без філо-

софської складової, обмежившись вивченням спеціальності, іноземної мови 

і чогось на кшталт «організації наукової роботи». Цей намір викликає ще 

більший подив, оскільки йдеться про ілюзорне сподівання готувати справ-

жніх науковців, інтелектуальну еліту нації без належних ціннісно-світогляд-

них орієнтирів, без формування «культурного горизонту», без розумового 

«вишколу» — тобто без виконання тих завдань, якими споконвіку опікується 

філософія. У світлі запропонованих новацій намагання підготувати з осіб, 

позбавлених необхідності та змоги вивчати філософські дисципліни в сту-

дентські роки, «докторів філософії» в тих чи тих галузях виглядає алогічним і 
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просто кумедним (тим паче, в контексті європейської традиції, де філософ-

ська освіта навіть за «темних часів» середньовіччя мала базовий і пропедев-

тичний статус для отримання будь-яких спеціальних знань у вищих шко-

лах). На наше глибоке переконання, філософська підготовка (зрозуміло, з 

урахуванням про фільного характеру спеціальностей) має ввійти до «поряд-

ку підготовки фахівців ступенів доктора філософії» як обов’язкова його 

складова (поряд із зазначеними вище складовими). 

Зрештою, дозволимо собі нагадати, що утиски громадянських свобод 

завжди починалися з гонінь на філософію. Нагадаємо також, що у вітчиз-

няних університетах уже закривали філософські кафедри і факультети: у 

1850 р. це зробив російський самодержець Ніколай І (руками сум но па м’ят-

ного міністра П.А. Ширінського-Шихматова), а на початку 1920-х рр. — 

більшовики, впевнені в тому, що самих лише «робфаків» цілком вистачить 

для побудови світлого майбуття. Згадаймо і те, що вигнання з радянських 

теренів у 1922 році провідних філософів, змушених під загрозою знищення 

залишити країну на відомому «філософському пароплаві», стало символом 

усталення тоталітарного репресивного режиму. 

Сподіваємося, що МОН України, дослухаючись до голосу наукової та 

освітянської громади, зупинить вкрай небезпечне, згубне для європей-

ських перспектив країни та якості освіти нищення філософії, запровадив-

ши обов’язкове викладання курсів філософського спрямування до стандар-

тів освітньої діяльності всіх спеціальностей та програм підготовки фахівців 

у аспірантурі. 

З повагою,

Директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди

НАН України, академік НАН України М.В. Попович

Декан філософського факультету

Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка, академік НАН України, А.Є. Конверський

Ректор Національного педагогічного університету 

ім. Н.П. Драгоманова, чл.-кор. НАН України,

академік НАПН України В.П. Андрущенко

Ректор Київського університету

ім. Бориса Грінченка, академік НАПН України В.О. Огнев’юк

Директор Міжнародного фонду “Відродження”,

професор Є.К. Бистрицький

Президент Українського філософського фонду,

головний редактор журналу “Філософська думка”,

професор С.В. Пролеєв

Декан гуманітарного факультету Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”,

професор М.Л. Ткачук 

Голова Спілки дослідників модерної філософії,

професор  О.І. Хома
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№

НС
Наукові спеціальності

Основні напрями філософського дискурсу 

та досліджень, що відповідають спеціальності

1 Теоретична філософія Онтологія
Гносеологія

2 Історія філософії Історія західної філософії
Історія східних філософій
Історія вітчизняної філософії

3 Соціальна і політична  

філософії, філософія 

історії

Соціальна філософія
Філософія історії
Політична філософія / Філософія політики
Філософія права
Філософія економіки

4 Філософія культури 

та філософська 

антропологія

Філософія культури
Філософія мови
Філософська антропологія
Філософія освіти
Філософія техніки

5 Філософія науки Філософія науки
Методологічні проблеми гуманітарного пізнання 
Методологічні проблеми природничого пізнання

6 Логіка Логіка

7 Етика Етика 

8 Філософія мистецтва та 

естетика 

Естетика
Філософія мистецтва

9 Філософія релігії та 

релігієзнавство

Філософія релігії
Релігієзнавство

10 Українознавство Українознавство

Додаток 2

Міністру освіти і науки України

С.М. Квіту

Шановний Сергію Мироновичу!

Ознайомившись із Проектом Національної стандартної класифікації освіти, 

філософська спільнота України, зокрема Інститут філософії імені Г.С. Ско-

вороди НАН України, Міжнародний фонд «Відродження», філософський 

факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

факультет гуманітарних наук Національного університету «Києво-Мо ги-

лянська академія», філософський факультет Львівського національного 

уні верситету імені Івана Франка, філософський факультет Харківського на-

ціонального університету імені В.Н. Каразіна, філософський факультет 

Одеського національного університету імені І.І. Мечни ко ва рекомендують 

включити галузь «Філософія» до переліку «01 Гу ма ні тарні науки» (відповід-

но до чинної Міжнародної стандартної класифікації освіти-2011, затвер-

дженої ЮНЕСКО) із мінімальним переліком спеціальностей, який, на нашу 

думку, відповідає сучасному стану філософських досліджень у світі:
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У цьому контексті варто наголосити, що спеціальність «релігієзнав-

ство» необхідно виключити із галузі «Богослов’я» і включити її як спеціаль-

ність «філософія релігії і релігієзнавство» до галузі «Філософія»; за спеці-

альностями «релігієзнавство» та «українознавство» можуть присуджуватись 

наукові ступені як з філософських, так і інших наук. 

При цьому варто зазначити, що дані спеціальності, перш за все, необ-

хідно розглядати у контексті ІІІ рівня вищої освіти — І наукового ступеня. 

За необхідності ми готові додатково арґументувати свою позицію та  не-

прийнятність запропонованого у Проекті Національної стандартної кла-

сифікації освіти переліку філософських спеціальностей (зокрема, у плані 

невідповідності Міжнародній стандартній класифікації освіти). Готові та-

кож до конструктивної співпраці з МОН України, зокрема делеґувати най-

більш компетентних та авторитетних фахівців до складу робочої групи з 

розроблення даної стандартної класифікації та інших документів, що сто-

суються науково-освітньої діяльності. 

Директор

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди

НАН України, академік НАН України М.В. Попович

Ректор 

Львівського національного університету

імені Івана Франка, 

доктор філософських наук, професор В.П. Мельник

Директор Міжнародного фонду «Відродження»,

доктор філософських наук, професор Є.К. Бистрицький

Президент Українського філософського фонду,

Головний редактор журналу 

«Філософська думка»,

доктор філософських наук, професор С.В. Пролеєв

Декан

філософського факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, академік НАН України А.Є. Конверський 

Декан 

факультету гуманітарних наук

Національного університету 

«Києво-Могилянська академія»,

доктор філософських наук, професор М.Л. Ткачук

Декан 

філософського факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна,

доктор філософських наук, професор І.В. Карпенко

Декан 

філософського факультету

Одеського національного університету
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імені І.І. Мечникова,

кандидат філософських наук, доцент  О.В. Чайковський

Завідувач кафедри філософії 

та гуманітарних наук 

Вінницького національного 

технічного університету,

доктор філософських наук, професор  О.І. Хома

Професор кафедри філософії та релігієзнавства

Національного університету 

«Києво-Могилянська академія»,

доктор філософських наук, професор В.І. Менжулін
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ЧИ ПОТРІБЕН «РЕБРЕНДИНҐ» 
УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ?

Іламі 
Ясна

Два боки основного питання філософії: 
витіснення з освітнього простору чи невідповідність 
вимогам сучасного суспільства? 
Низка законотворчих ініціатив у галузі науки та 

освіти (зокрема, гуманітарної), на які був як ніко-

ли щедрим 2015 рік, поставила під питання існу-

вання філософії як навчальної дисципліни у віт-

чизняному освітньому ландшафті  1.

Завдяки оперативним та активним діям пред-

ставників галузевої спільноти, флаґманами яких ви-

ступили Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України та Український філософський фонд, пози-

ції філософії вдалося зберегти, результатом чого став 

Лист Міністерства № 1/3-120 від 11.03.2014 з реко-

мендацією університетам зберегти блок гу ма ні тар-

них дисциплін для всіх спеціальностей. 

Утім, дискусії навколо місця філософії у систе-

мі освіти не згасають і досі. Впродовж року цій темі 

було присвячено десятки публікацій та публічних 

обговорень. До дискусії долучилися провідні укра-

їнські фахівці — Мирослав Попович, Євген Бист-

рицький, Сергій Пролеєв, Олег Хома, Тетяна Гар-

да шук [Бистрицький, s.a.; Пролеєв, s.a.(a), s.a.(b); 

Хома, s.a.(а); Гардашук, s.a.]; у численних публіка-

ціях вони роз’яснювали громадськості, що політика 

Міністерства освіти є суто знищенням філософії як 

1 Вичерпний аналіз згаданих законодавчих актів та подій, 

реакції фахової спільноти на них дає у попередній статті 

Олег Хома (c. 6—22).
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навчальної дисципліни, бо якщо вона стане предметом вільного вибору, 

більшість університетів віддасть перевагу прикладним та спеціальним дис-

циплінам.

«Скільки існує філософія, стільки ведуться розмови про те, що вона 

вмирає, що вона не потрібна суспільству. Все це не заважало їй спокійно іс-

нувати, — зазначив ще влітку Олег Хома. — Але дискусія, що почалася цієї 

зими, може дійсно привести до зникнення філософії. Зараз ідеться не про-

сто про філософію, а про можливість існування філософської спільноти як 

такої, що визнається необхідною на рівні суспільства» [Хома, s.a.(b)].

Без перебільшень, 2015 рік став для фахової спільноти роком «битв за 

філософію». Але… здебільшого це були битви із «зовнішнім ворогом», які 

майже не зачіпали питання про те, наскільки сама українська філософія в 

її сьогоднішньому вигляді здатна протистояти зовнішнім загрозам. 

Успіх громадського спротиву, що дав змогу певною мірою зберегти міс-

це філософії в освітньому процесі, не розв’язує проб лему раз і назавжди, а 

лише відтерміновує той момент, коли вона знову дасть про себе знати. Тому 

варто спробувати подивитися на ситуацію і з іншого боку, зосередивши ува-

гу не тільки на протистоянні утискам з боку Мі ніс терства освіти та намаган-

ні нормативно закріпити статус філософії як загаль но обов’язкової навчаль-

ної дисципліни, але й на питанні до самих себе: чи відповідає вітчизняна 

філософія потребам сучасного суспільства настільки, щоби зберегти цей 

статус навіть без законодавчого регулювання. 

Слід визнати, що загроза виключення філософії з переліку за галь но-

обов’язкових дисциплін — лише маркер давніших і глибших проблем самої 

філософії, що, немов лакмусовий папірець, унаочнив її слабкі місця як га-

лузі досліджень та освітньої дисципліни. Це — два боки однієї проблеми, 

жодну з яких не можна скидати з рахунків.

Ініціатива «Ребрендинґ філософії»: 
пошук нового кута зору
Однією зі спроб пошуку відповіді на питання про 

те, якою має бути філософія, аби зберігати статус осереддя духу європей-

ської культури та чи відповідає сучасна українська філософія цим критері-

ям, стала ініціатива «Ребрендинґ філософії: ініціатива сприяння розвитку 

гуманітаристики України» (далі «Ініціатива»), перше публічне обговорення 

якої відбулося 19 червня 2015 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди 

НАН України у форматі круглого столу «Ребрендинґ філософії: від універ-

ситету до ліцею» за участі близько 50 освітян, філософів, релігієзнавців, 

представників державної влади, релігійних структур, мистецьких установ, 

медіа та громадськості з Київської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, 

Рівненської та Харківської областей України. 

Штрихом, що виокремив цей захід серед інших суміжних починів, ста-

ла нетипова та, можливо, болюча постановка питання: заклик перейти від 
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аналізу зовнішніх чинників та загроз для філософії до внутрішнього аналізу 

самої філософії. 

Як «вхідні дані» для дискусії координатор Ініціативи, президент Асоціації 

філософів і релігієзнавців та здобувач Центру гуманітарної освіти НАН 

України авторка цього допису презентувала проміжні результати досліджен-

ня «Образи філософії у масовій свідомості» [Ясна, s.a.(b)], за допомоги яких 

проілюструвала гіпотезу про те, що сьогодні аж ніяк не можна говорити про 

згасання інтересу до філософії в суспільстві. Доречнішим уявляється осмис-

лення того факту, що кінець ХХ — початок ХХІ сторіччя породили подвійне 

ставлення до філософії в масовій свідомості, адже в той час, коли науковці 

обговорюють кризу гуманітарної освіти й відсутність запиту на філософію у 

вишах, у широких колах пересічних громадян швидко зростає попит на спро-

щені прикладні книжки, публічні лекції та проекти неформальної освіти, кі-

нофільми й телепередачі філософської тематики. Саме такі взірці «масової 

філософії», а не праці класиків та університетські лекції сьогодні характери-

зують образ філософії для статистичної більшості пересічних громадян, і, слід 

зазначити, своє місце в цьому сеґменті ринку інтелектуальних і культурних 

послуг знаходить дедалі більше представників академічної спільноти.

Ця ситуація змушує замислитися не тільки про примусове витіснення 

філософії з освітнього простору, але й про невідповідність університетської 

філософії в її сучасному вигляді потребам студентської молоді. Тому до об-

говорення на круглому столі були запропоновані такі питання: яку «ринко-

ву нішу» посідає сьогодні філософія та які пов’язані з нею суспільні тенден-

ції можна спостерігати? Як змінюється цільова аудиторія пропонова ного 

філософією інтелектуального «товару» і чи існує сьогодні «попит» на цей 

«товар»? Яка філософія — популярна чи академічна — потрібна сучасним 

студентам, беручи до уваги той факт, що й сама вища освіта сьогодні швид-

ко масовізується? Чи має філософія у суспільстві, що змінюється, зберігати 

класичні форми, незважаючи ні на що, або ж вона потребує своєрідного 

«ребрендинґу», щоб відповідати потребам «суспільства споживання»? Де ро-

зумна межа адаптації філософії до масового споживача? Чи може філософія 

взагалі бути масовим продуктом або ж, як писав Н. Бердяєв, вона все ж таки 

«не виносить стадності»?

Спроба спустити філософію з п’єдесталу вищої мудрості, яку негоже 

плямувати розмовами про гроші чи попит — досить радикальний хід, що 

викликав (і продовжує викликати) чимало критичних зауважень, так само 

як надто «ринкова» назва ініціативи — «Ребрендинґ філософії». Втім, та-

кий підхід дозволив направити дискусію на звичну тему в нове русло. 

Круглий стіл затягнувся майже на чотири години, продовження дискусії 

відбулося наступного дня в прямому ефірі на «Громадському телебаченні», 

обговорення в соціальних мережах і тематичних медіа тривало ще кілька 

днів, а сама ініціатива «Ребрендинґ філософії» продовжує існувати та роз-

виватися й сьогодні, шість місяців по тому. 
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Восени дискусію, ініційовану на круглому столі, було продовжено в 

циклі експертних інтерв’ю з українськими фахівцями в галузі середньої й 

університетської освіти (державної та позадержавної), науковцями, пред-

ставниками органів влади та громадських організацій. 

Цикл було відкрито бесідою з провідним науковим співробітником 

Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, професором Київ-

ського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», президентом Українського 

філософського фонду та головним редактором фахового часопису «Філо-

соф  ська думка» доктором філософських наук Сергієм Пролеєвим і продовже-

но розмовами з доцентом кафедри філософії філософського факультету 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та кафедри фі-

лософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Мо ги лян ська 

академія» доктором філософських наук Вахтанґом Кебуладзе; провідним 

науковим співробітником науково-видавничого об’єднання «Дух і літера» 

доктором філософських наук Олексієм Паничем і завідувачем кафедри філо-

софії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного універ-

ситету, головним редактором історико-філософського часопису «Sen tentiae» 

доктором філософських наук Олегом Хомою.

Записи бесід публікуються на порталі «Освітня політика: портал гро-

мадських експертів», який є медіапартнером проекту, та на сайті Ініціативи 

«Ребрендинґ філософії», ініціюється активне обговорення в соціальних 

ме режах. Захід триватиме щонайменше три місяці, коли планується що-

тижнева публікація й обговорення нових інтерв’ю. Після завершення ци-

клу в партнерських медіа та на інших інформаційних майданчиках буде 

оприлюднено підсумковий аналітичний звіт проекту. 

Філософи про філософію: перші підсумки

Не вдаючися до хронологічного опису проведених 

заходів, спробуємо підбити проміжні підсумки й зафіксувати та системати-

зувати найхарактерніші й найважливіші тези, що пролунали в перших пуб-

лікаціях і дискусіях, що відбулися в межах Ініціативи. 

…університет без філософії неможливий, як і здорове суспільство в цілому

У більшості фахівців не виникає сумнівів стосовно того, чи потрібна 

філософія в навчальних планах університетів. 

«Вилучення філософських дисциплін і тематик зі структури університет-

ської освіти означає непоправні втрати для неї, — впевнений Сергій Пролеєв. — 

Ба більше, цілковите вилучення філософії з навчальних планів означає уне-

можливлення власне університетської освіти в тому правдивому сенсі слова, 

який вона має в європейській традиції. Треба розуміти, що, опікуючись міс-

цем та впливом освітнього ефекту філософії, ми дбаємо не про філософію чи 
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її викладачів. Гідне місце філософії в освітній системі — це одна з умов якості 

університетської освіти як такої, її відповідності культурному й інтелектуаль-

ному покликанню університету. Університет — не профтехучилище й не шко-

ла. Його результатом є не ремісник, а незалежний, компетентний, соціально 

відповідальний інтелектуал. Низка ключових якостей цього фахівця — від 

креативності та критичного мислення до громадянської самосвідомості, цін-

нісних орієнтацій та культурного горизонту — забезпечують якраз курси фі-

ло софсько-гуманітарної спрямованості. Без них може вийти майстер з пола-

годження телевізорів, але ніколи не вийде вчений, інтелектуал, адекватний 

лідер, соціально відповідальна особистість» [Ясна, Пролеєв, s.a.].

«Поки існуватиме університет, існуватиме філософія в ньому. Як тіль-

ки зникне філософія, зникне і сам університет, — підкреслює Вахтанґ Ке-

бу ладзе. — Університет — це породження західної культури, тому можливий 

лише університет західного зразка. Якщо навіть йдеться про Шанхайський 

університет, він все одно має бути побудований за західним зразком. Отже 

питання про філософію в університеті — це питання про те, чи можна вза-

галі називати той чи інший освітній заклад університетом» [Ясна, s.a.(a)]. 

«Саме філософія здатна надати орієнтири громадянам, більшість з 

яких на сьогодні є дезорієнтованими у просторі смислів та цінностей, — 

впевнений професор Донецького національного університету у Вінниці, 

директор Київського відділення Українського інституту стратегій ґлобаль-

ного розвитку та адаптації Олександр Білокобильський. — Марксистська фі-

лософія, як би її зараз не критикували, з цією функцією справлялася та 

створювала якісь спільні моральні орієнтири. Сучасний же українець жод-

них орієнтирів та життєвих координат не має» [там само].

«Кожна людина, так чи інакше, формує власну ідентичність. Ця іден-

тичність може зростати як бур’ян, а може бути культивованою. І іґнорувати 

цей ціннісний бік людської особистості неможливо, — суголосний із ним 

Олег Хома. — Просто десь таке культивування ідентичності відбувається в 

медресе чи церковно-приходських школах, а десь — у ліцеях чи університе-

тах на заняттях з філософії, тобто з культивування навичок критичного 

аналізу й арґументованої дискусії щодо цінностей. Але це завжди було й 

буде елементом будь-якої освітньої системи, як і суспільного життя зага-

лом» [Ясна, Хома, s.a.].

…проблеми філософії — це проблеми не лише філософії, але й освіти, нау ки 
та суспільства в цілому

Утім, неможливо вести розмову про філософію в системі освіти, забу-

ваючи про сучасний стан університетської освіти як такої, а також сфери 

гуманітарного знання загалом. Сьогодні, як зазначають фахівці, у цій сфері 

склалися умови, коли розвиток філософії стає майже неможливим.

«Гуманітарна освіта хворіє на ті ж хвороби, що й українська освіта зага-

лом, — зазначає Сергій Пролеєв. — Не буду торкатися школи — це предмет 
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окремої розмови. Що ж стосується університету, то головна біда — симуля-

тивний характер більшості освітніх практик та інституцій. На жаль, вища 

освіта великою мірою перетворилася на контору з видачі документів про 

освіту замість правдивої підготовки фахівців. Не кажу вже про застарілість 

та низьку якість підготовки, які часто присутні навіть там, де таки намага-

ються навчати. Надто поширеною є ситуація, коли навіть не намагаються. 

Просто торгують повітрям, видають дипломи, свідоцтва про освіту замість 

самої освіти. Це розповсюджена пошесть і головний ворог освітньої систе-

ми. Не вилікувавши цю хворобу, ніколи не матимемо якісної освіти. Інша 

велика біда — не просто недолік чи вада, а біда — фатальна відсутність в 

країні правдивих університетів. Закладів з такою назвою безліч, а от назва-

ти, без застережень, бодай єдиний повноцінний університет — велика труд-

ність» [Ясна, Пролеєв, s.a.].

«Сьогодні в Україні йдеться поки що не про доцільність філософії у ви-

щій освіті, а про доцільність вищої освіти як такої, — заявляє Олег Хома. — 

На тлі масовізації вищої освіти змінюються її функції. Тепер вища освіта 

має вже не стільки відігравати роль “кузні еліт”, скільки приховувати без-

робіття або просто утримувати молодих людей під контролем: забирати з 

вулиці в приміщення, де вони нібито чомусь навчаються, обмежуючи тим 

самим пасіонарний потенціал молоді та утримуючи її від участі у вуличних 

акціях та безладах. За таких умов я не став би очікувати якогось проґресу, 

тому питання про те, наскільки філософія потрібна в освіті, передчасне. 

Спочатку треба відповісти на питання: чи потрібна нам взагалі освіта? 

Поки немає відповіді на це питання, немає сенсу ставити питання про філо-

софію» [Ясна, Хома, s.a.].

На думку Вахтанґа Кебуладзе, «українські університети, принаймні гу-

манітарні факультети, дуже далекі від моделі наукового топосу, в якому 

освіта студентів полягає не в тому, що вони, як у школі, слухають лекції й 

читають удома книжки, готуючись до семінарів, а в тому, що вже з рівня 

маґістрів вони починають брати участь у дослідженнях і долучаються до 

серйозних наукових проектів. У нас цього взагалі немає. Цього не дозволяє 

сама наша система, адже в університетах украй мало фахівців, які мають 

можливість займатися дослідницькою діяльністю» [Ясна, Кебуладзе, s.a.]. 

Понад те, ідеться не лише про вади системи освіти, але й про специфіку 

сучасного українського суспільства в цілому. «Університет — це інституція, 

що обстоює й розвиває автономію розуму (в різних її виявах) як один з голов-

них чинників існування суспільства, людини, ведення будь-яких справ. Уні-

верситет плекає автономію розуму і водночас живиться нею. Але в Ук раїні 

автономія розуму — цей давній і класичний здобуток модерну (а за великим 

рахунком — всієї європейської культурної традиції) — цілковито відсутній, — 

визнає Сергій Пролеєв. — Сам розум, здатність і потуга раціонального мис-

лення на вітчизняних теренах знаходяться на марґінесі. Там само, законо-

мірно, знаходяться й гуманітарні науки, а з ними й гуманітарна освіта».
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«Що стосується ставлення до гуманітарної освіти та взагалі науки, то 

наша держава зробила все, щоб їх знецінити, — констатує Сергій Пролеєв. — 

Досить назвати оклади наукових співробітників, щоб подальші коментарі 

були зайві. Наприклад, випускник університету, людина з вищою освітою — 

[не бакалавр, маґістр] — приходить в академічний інститут і на посаді лабо-

ранта має оклад аж у 1400 гривень — на рівні мінімальної зарплати. В бага-

тьох установах прибиральниці отримують більше. Зарплата професора — 

близько 200 доларів. Хто може прагнути такого рівня статків? Цим можна 

тільки лякати й принижувати» [Ясна, Пролеєв, s.a.].

Але проблема глибша, ніж нестача ресурсів: Олег Хома висловлює сум-

нів стосовно того, що можна очікувати на помітні зміни, навіть якщо дер-

жава раптом почне вкладати серйозні ресурси в гуманітарні науки. «Вважаю, 

це не дасть майже ніякого результату. Вітчизняна гуманітаристика, з огляду 

на сучасну її організацію, — це “діжка без дна”, яка структурно не пристосо-

вана давати ефективний результат у сучасному світі. Перш ніж говорити про 

її фінансування, потрібна її кардинальна перебудова, адже поки не будуть 

подолані структурні проблеми, наші перспективи залишатимуться дуже 

сумнівними» [Ясна, Хома, s.a.]. 

…але й сама філософія змушує бажати кращого, вимагаючи певного «ребрендинґу»

Активної критики зазнає також форма, в якій нині існує університетська 

філософія, а необхідність її «ребрендинґу», повз численні критичні зауважен-

ня щодо цього терміна, визнає чимало представників фахової спільноти.

«У технічному виші курс філософії сьогодні містить вісім лекцій, в яких 

викладач намагається розповісти про релігієзнавство, етику, естетику та іс-

торію філософії, — зазначає Олександр Білокобильський. — Це справжнє щеп-

лення проти філософії, після якого студент навряд чи захоче мати з нею 

справу. До того ж такий курс отупляє викладача, який змушений повторю-

вати його з року в рік для різних груп студентів» [Ясна, s.a.(a)].

Олег Хома пропонує розглядати термін «ребрендинґ філософії» як ме-

тафоричний. «Я згоден з тими, хто каже, що філософія — це щось високе та 

прекрасне, — пояснює він. — Але форма, в якій вона сьогодні звертається 

до суспільства, змушує бажати кращого. Сократ звертався до своїх слухачів 

в одній формі, Тома Аквінський — зовсім у іншій. Коли Діоген оселився в 

діжці, він також знайшов власну форму діалогу з тогочасним афінським 

суспільством, органічну нішу в ньому. Хоча й був він марґінал і дивак, су-

спільство прийняло, визнало його, що, зрештою, стало історією своєрідно-

го успіху. Ми також маємо знайти форму («діжка» тут, звісно, постає не за-

кликом до неодмінного жебрацтва й асоціальної поведінки, а символом 

розриву кліше, нестандартним кроком par exellence), прийнятну саме для 

нашого суспільства, і вибудувати філософську спільноту, що органічно 

впишеться в нього. Це — метафора форми й статусу, а не змісту філософу-

вання. Це й є “ребрендинґ філософії”, як на мене» [Ясна, Хома, s.a.].
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Уточнення терміна пропонує професор кафедри філософії Донецького 

національного університету у Вінниці, доктор філософських наук Володимир 

Попов. «Філософія існує більше двох з половиною тисяч років, — нагадує 

він. — За цей час вона створила кілька брендів, намагаючись підтримати 

власний імідж та популярність у суспільстві. Історично перший бренд фі-

лософії — таємна мудрість. Відповідно, перший ребрендинґ філософії від-

бувся у вченнях софістів та Сократа, де філософія перестає бути таємною 

мудрістю й стає інструментом для людей, що обговорюють нагальні про-

блеми. Другий бренд філософії пов’язаний із Платоном і стоїками. Це 

бренд турботи про самого себе. Філософія починає розглядатися як засіб 

духовного лікування хворих людських душ і досягнення філософської не-

зворушності. Цей бренд існував протягом століть, доки його не перемогло 

християнство, яке дискредитувало античну філософію, проголошуючи ви-

щою філософією саме себе. Так філософія знову змінила свій бренд і стала 

служницею теології, що допомогло їй вижити за стінами монастирів. В 

епоху Відродження вона знову приймає новий бренд — бренд природної 

магії. Більшість діячів Відродження вважали, що філософія дозволить роз-

крити таємниці природи, розкрити секрети впливу на людину. На постра-

дянському просторі склалося два основних бренди філософії. Хронологічно 

перший — філософія як наука наук та більш пізній — філософія як світо-

гляд. Цей бренд існує й сьогодні, зокрема в Україні. Сучасна філософія та-

кож повинна провести власний ребрендинґ для того, щоби набути попу-

лярності як предмет дослідження та елемент освіти» [Ясна, s.a.(a)].

Чи є припустимим при цьому підходити до філософії з позицій ринко-

вої економіки? Так, вважає Олег Хома: «… щоб вижити, філософія повинна 

враховувати потреби ринку, те, які вимоги вона ставить перед випускника-

ми, та запропонувати суспільству щось таке, від чого воно не зможе відмо-

витися», — заявляє він. І філософія, на його думку, цілком спроможна зро-

бити це: «Необхідно враховувати сучасні вимоги до фахівця, від якого 

роботодавці вимагають не лише вузькопрофесійних знань, але й здатності 

працювати в команді, імпровізувати, знаходити виходи з непередбачува-

них ситуацій. Як сформувати такого фахівця? Кращого рецепту, ніж ви-

вчення філософії, не існує — але ця філософія повинна бути правильно 

представленою [там само]. 

Не слід цуратися й популяризації філософії за межами університетів — 

того, що чимало представників фахової спільноти вважають чимось непри-

пустимим. «Західна філософія з самого початку своєї історії була публіч-

ною діяльністю, — зазначає Олег Хома. — І сьогодні вона має підтримувати 

живий зв’язок з культурою, в межах якої функціонує. Однією з форм цього 

є її публічна представленість: на радіо й телебаченні, в інтернеті тощо. Це 

не означає, що всі філософи мають з’являтися, скажімо, в телеефірі. Але якщо 

філософії взагалі немає в медіа, нині це означає одне: її просто не існує» 

[Ясна, Хома, s.a.].
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Утім, намагаючись адаптувати філософію до вимог сучасного суспіль-

ства, слід бути максимально обережними. Сергій Пролеєв застерігає від над-

мірного ототожнювання освітнього запиту із запитом ринку. «Цей запит має 

більш глибоку природу, ніж просто запит ринку, — вважає він. — Якщо ми 

переведемо дискусію про освіту лише в рамки попиту, ринку освітніх послуг, 

прибутків, то пройдемо повз найважливіші проблеми» [Ясна, s.a.(a)]. 

Він також закликає до обережного використання термінів «масовіза-

ція» та «популяризація» філософії. «Так, ці тенденції мають місце в сучас-

ному суспільстві, але слід говорити не про популяризацію філософії, тобто 

її вульґаризацію, опускання до рівня масової культури й спрощення таким 

чином, щоб вона стала доступною людям, які не мають спеціальної освіти. 

Йдеться про складнішу задачу: про практизацію філософії, наближення її 

до реального запиту людей, перехід до більш прикладних аспектів. Чи здат-

ні філософи дати молодій людині, яка розгубилася у світі, де бачить коруп-

цію, брехню, продажність тощо, відповідь на питання, як прожити серед 

цього — тим більш, прожити гідно? Це не популяризація, а здатність за-

стосувати філософію для розв’язання нагальних проблем» [там само].

…ліцей як простір здобуття філософського світогляду

Одним з варіантів стратегії, на думку різних фахівців, може стати розроб-

лення й інституціалізація нової моделі гуманітарної освіти, що передбачає 

створення філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сеґмента між се-

редньою й вищою школою. Прототипом такої моделі можна вважати ліцейську 

освіту за європейським зразком як специфічний етап між середньою й універ-

ситетською освітою з потужним блоком соціально-гу ма ні тар них дис цип лін. 

«Біда нашої школи в тому, що формат навчання практично однаковий 

як для першокласників, так і для старшокласників, — пояснює це Сергій 

Пролеєв. — Інтелектуальне й соціальне призначення старшої школи суттє-

во відрізняється від призначення початкової чи середньої… Останні роки 

школи — час не лише активного самовизначення молодої людини, а й під-

готовки до подальшого навчання. І не лише, зауважу, навчання, а й життя, 

дорослого існування в суспільстві. В Україні ж старша школа взагалі інсти-

туційно не виокремлена й поглинута середньою. Це вимагає виділення лі-

цеїв у окрему освітню ланку, а також потребує потужної присутності в цій 

ланці філософсько-орієнтованих курсів. Саме вони покликані дати пожи-

ву та орієнтири для ціннісно-світоглядного та інтелектуального самови-

значення. Бо вибір майбутнього фаху має здійснюватися в широкому смис-

ловому горизонті, з урахуванням повноти — і обмеженості — можливостей, 

які надає людська культура і конкретне суспільство. Та й для здійснення 

вибору треба мати належні якості — зокрема, здатність критичного аналізу, 

певної рефлексії тощо. Це теж покликана забезпечити філософсько-гу ма-

нітарна складова ліцейської освіти. Юність має природну потребу у філо-

софії» [Ясна, Пролеєв, s.a.].
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Старший науковий співробітник відділу логіки, методології і філософії 

науки Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, директор Ін-

ституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України кан-

дидат філософських наук Наталія Вяткіна пов’язує попит на філософію на 

рівні ліцеїв та коледжів із запланованим переходом середньої освіти на два-

надцятирічну систему. «Розвиток критичного мислення, аналізу, тео рія та 

практика усної та письмової арґументації — всьому цьому мають вчити саме 

філософи, філологи та представники інших гуманітарних наук, причому 

саме на рівні ліцеїв, — стверджує вона. — Забезпечення такої підготовки на 

рівні старших класів дозволить змінити й університетську програму та пере-

йти від викладання примітивних пропедевтичних курсів до розгляду кла-

сичних філософських текстів, чого, до речі, зараз майже немає навіть на 

філософських факультетах» [Ясна, s.a.(a)].

«Філософія ще довго залишиться в університеті, але через деякий час 

може перейти до ліцеїв, адже вік старшокласників у дванадцятирічній систе-

мі середньої освіти дорівнює віку студентів перших курсів університету, на-

приклад, у радянській системі освіти. Отже ліцей як освітня ланка сьогодні 

набагато ближчий до університету, ніж до середньої школи», — суголосний із 

нею Олег Хома [там само]. Голова журі секції «Філософія» конкурсу наукових 

робіт Малої академії наук, доцент кафедри філософії Інституту філософської 

освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук 

Надія Адаменко вважає за необхідне введення філософських дисциплін у від-

повідній формі ще раніше — з молодших класів школи. «Сьогодні школа в 

Україні відповідає виключно інформаційній моделі, яка не передбачає роз-

витку аналітичного мислення, рефлексії, соціальної активності, вміння ста-

вити питання, працювати в команді. Це абсолютно авторитарна модель, яка, 

фактично, не формує майже жодних навичок, крім писання, читання, гово-

ріння. Тому тільки тоді, коли філософський інструментарій буде в тій чи ін-

шій формі присутнім у навчальному процесі вже з молодших класів, можна 

буде говорити про філософію на рівні ліцеїв та вище» [там само].

Є й зустрічні пропозиції: не тільки ліцей, але й бакалаврат — це зарано 

для викладання філософії. «Тільки тоді, коли в людині прокинулося бажан-

ня зазирнути собі в душу глибше, ніж вона робила досі, можна пропонувати 

їй певні філософські техніки подальшого самоаналізу, — пояснює Олексій 

Панич. — Якщо в душі ще не сформувався запит, будь-яка завчасно запро-

понована відповідь або травмуватиме людину, або забудеться, або ляже 

мертвим тягарем. Звісно, є унікуми, які вже в школі відчувають потребу в 

складній філософській рефлексії, але це одна-дві особи на клас, загальна ж 

маса в цьому просто потоне. Навіть в університеті філософія має радше за-

вершувати курс бакалаврської освіти, ніж відкривати його. Філософія має 

підсумовувати те, що людина засвоїла з професійних, фахових курсів, зво-

дити ці знання докупи, узгоджувати із загальним світоглядом. Тому розмі-

щення стандартного курсу філософії на першому семестрі першого курсу в 
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дев’яносто дев’яти відсотках зі ста змушує як викладачів, так і студентів пе-

ретворювати курс філософії на марнотратство і профанацію. Такий курс на 

першому році університетської освіти — це курс, мертвий за визначенням, 

бо він знаходиться не на своєму місці» [Ясна, Панич, s.a.].

Він також звертається до метафори «ребрендинґу філософії»: «Що таке 

бренді? Відомо, що напої, які вживають під час їжі, діляться на два типи: 

аперитиви та диґестиви. Аперитиви вживають на початку трапези для під-

вищення апетиту; натомість диґестиви, зокрема й бренді, п’ють наприкін-

ці споживання їжі для сприяння травленню. За цією логікою, філософія у 

вищій школі зараз використовується як аперитив. Її “подають” на першо-

му курсі, у першому семестрі, начебто для того, щоб вона розпалювала апе-

тит до подальших знань. Але цього не відбувається. Чого курс філософії 

точно не робить — він аж ніяк не пожвавлює апетит до засвоєння інших 

професійних знань. Це ґарантовано. Можливо, він робить щось інше ко-

рисне, але тільки не це. У цьому сенсі, словосполучення “ребрендинґ філо-

софії” можна розтлумачити так, що ми переосмислюємо філософію саме 

як бренді — тобто, як диґестив, який вживається не до, а після їжі, й по-

кликаний не розпалювати апетит до знань, а сприяти “перетравленню” 

вже здобутої системи знань. Інакше кажучи, коли вже є знання, коли їх вже 

накопичилося багато, філософія допомагає осмислити й упорядкувати їх у 

процесі формування цілісної системи професійного світогляду. Це, на мою 

думку, і є те завдання, яке має розв’язувати курс філософії у вищій школі: 

бути “дигестивом”. Якщо так, то “ре-брендинґ філософії” — це саме те, що 

нам зараз потрібно» [там само].

…філософія у ліцеї: пошуки формату 

При цьому залишається відкритим питання про те, яким саме має бути 

викладання філософії на рівні ліцеїв — так само, як і організація ліцейської 

освіти загалом. «Розв’язком може стати запровадження в школах нових 

дисциплін, які не є строго філософією, але закладають основи громадської 

активності та відповідальності. Запровадження спектра дисциплін філо-

софської спрямованості (але не філософії в чистому вигляді) у школах — це 

порятунок як для самої філософії й філософської спільноти, так і для су-

спільства», — вважає Олександр Білокобильський [Ясна, s.a.(a)]. 

«Якщо вести мову про певну популяризацію філософії та адаптацію її 

для викладання в ліцеях, то одним із перспективних напрямів може стати 

розробка міждисциплінарних програм на стику філософії, філології, літера-

турознавства, — вважає доцент кафедри історії української літератури і шев-

ченкознавства Інституту філології Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка, голова Комітету вищої освіти громадської ради при 

Міністерстві освіти і науки, кандидат філологічних наук Галина Усатенко. — 

Це дозволить розкрити філософські концепції засобами художньої мови та 

літератури й, мабуть, тоді школярі не будуть змушені аналізувати літературні 
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твори в контексті “хороших” та “поганих” персонажів, а зможуть аналізува-

ти ті життєві проблеми, які ці твори зачіпають» [там само].

Але «починати треба не з розроблення навчальних програм, а з проду-

маної концепції та моделі самого закладу як особливої інституції, зі специ-

фічним освітнім і культурним покликанням, — пояснює Сергій Пролеєв. На 

його думку, «навчальна програма ліцею має бути спрямована не на надання 

абстрактної сукупності знань, а на формування загальної здатності до гу-

манітарного мислення (зрештою, гуманітарної обізнаності, як запоруки 

продуктивності й евристичності мислення взагалі). Програма має оперува-

ти не стільки категорією “знань”, скільки категорією “розумінь” та навіть 

“зацікавлень”. Розвиток зацікавленості, інтелектуального завзяття, смис-

лового горизонту — це має бути пріоритетом. Всі знання є лише засобом 

для цього. Вчитися вдумливо читати, аналізувати текст, письмово вислов-

лювати думку, аргументувати, вести полеміку тощо — не менш значущі цілі 

та пріоритети навчального процесу, ніж тематика програм і перелік курсів. 

Навчальна програма, яка цього не враховує, яка містить лише перелік знань 

і тематик, зразу має бути відкинута чи принципово перероблена.

Організаційно ліцей має бути, звісно, закладом, але змістовно — ефек-

тивним розвивальним середовищем, — додає він. — Ця ремарка не аб-

страктна. Вона означає, що й як установа ліцей буде успішним настільки, 

наскільки виявиться спроможним вийти за межі окремої установи. Тобто 

стане майданчиком творчої самодіяльності й інтелектуального пошуку мо-

лоді (і не обов’язково лише самих ліцеїстів), місцем контактів і співпраці з 

науковими установами й університетами, простором залучення до актив-

ної соціальної дії. Хиба освітніх установ у тому, що вони досягають освіт-

нього ефекту майже винятково власними силами (винесу за дужки такий 

формат, як виробнича практика, що на сьогодні надзвичайно деґрадував). 

Натомість, ліцей має надати учню максимальні можливості для самовизна-

чення. Це передбачає, зокрема, використання стратегії освітнього хепенінґу. 

Юнак мріє про долю вченого? Хай відвідає реальну наукову лабораторію, 

дізнається про її роботу, проблеми, будні. Чи буде присутнім на захисті ди-

сертації, завітає до редакції наукового журналу. Напише до того ж журналу 

рецензію, виконає переклад іноземної статті тощо. Не можна здобути по-

вноцінну освіту, навіть просто визначитися зі своїми прагненнями, зали-

шаючись за шкільною партою» [Ясна, Пролеєв, s.a.].

І нарешті, «ліцейська освіта має бути якнайширше соціально доступ-

ною, — впевнений Сергій Пролеєв. — Треба розуміти, що звернення до гу-

манітарних цінностей, набуття культурного кругозору, аналітичної й кри-

тичної здатності мислення, просто певного рівня раціональності — це не 

якась фахова ознака купки “вищих”, ”eліти”, чи хоча б “майбутніх вчених”. 

Це — загальна якість суспільного життя, один з вагомих чинників його без-

печності та щасливості. Чим примітивніше життя, чим воно убогіше (не 

ототожнювати з простотою), тим більше в ньому зла, небезпек і страждан-
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ня. І нудності, до речі. Яка теж є однією із соціально небезпечних величин» 

[там само].

…варто взяти за взірець зарубіжний досвід

Взірцем для розроблення вітчизняної моделі ліцейської освіти може 

стати досвід європейських країн, де цей інститут діє давно та успішно. «У 

світі ліцей — давній і усталений освітній формат, — каже Сергій Пролеєв. — 

Традиційно дуже вагомий він, наприклад, у Франції. В плані гуманітарних 

дисциплін французький досвід є також одним з найцікавіших. Є продук-

тивні напрацювання й у інших країнах» [там само].

«Ще масштабніше підходять до цього в Італії, де існує п’ятирічна лі-

цейська освіта (а загалом — тринадцятирічна середня), три останні роки 

якої містять обов’язкове вивчення філософії, — наводить приклад Олег 

Хома. — У Польщі та Румунії філософія також викладається на рівні ліцеїв, 

але, звісно, не п’ять років і в дещо відмінних рамцях. Якщо візьмемо інші 

країни, там може бути дещо інша ситуація. Наприклад, у Німеччині філо-

софію викладають у гімназіях, але вона не є обов’язковою дисципліною. 

Обов’язковим є такий предмет, як “Релігія”, а ті, хто через переконання 

ре лігію вивчати не хоче, мають обирати філософію. У цілому ж студенти 

останніх років французького чи італійського ліцею за віком приблизно від-

повідають нашим студентам першого, а іноді другого курсу. Тобто ситуація 

еквівалентна українській: просто у нас немає ліцеїв, а філософію вивчають 

на першому чи другому курсі університету» [Ясна, Хома, s.a.].

Звертаючись до досвіду сусідів, «головне — не використовувати ті чи ті 

моделі або освітні форми механічно, без розуміння та врахування вітчизня-

них можливостей і специфіки, — застерігає Сергій Пролеєв. — Інакше може 

вийти лише дискредитація добрих освітніх ідей, які використовують не ті 

голови й не за тих умов» [Ясна, Пролеєв, s.a.].

«Реформування української освіти має початися зі створення аналі-

тичних груп, які повинні скласти аналітичні дайджести, присвячені досві-

ду цих країн», — пропонує Вахтанг Кебуладзе [Ясна, Кебуладзе, s.a.].

«Ребрендинґ філософії»: півроку від старту
Резюмуючи, зазначимо, що впродовж шести міся-

ців із дня започаткування Ініціативи «Ребрендинґ філософії» було здійсне-

но масштабне публічне обговорення проблем, порушених у форматі круг-

лого столу, що дало змогу привернути до них увагу фахової спільноти. 

Дискусія, яку було розпочато на цьому заході, продовжується й зараз у 

тематичних медіа. Зокрема, налагоджено медіазв’язки з порталами «Освітні 

тренди», «Освітня політика: портал громадських експертів», «Вища школа» 

[Провідні філософи та освітяни,s.a.], «Педагогічна преса» [Ребрендінг фі-

лософії, s.a.], «Релігія в Україні» [Провідні філософи та релігієзнавці, s.a.], 

та ін. [Ініціатива, s.a.].
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Ініціативу підтримують такі установи, як Український філософський 

фонд, Київська Мала академія наук учнівської молоді, Центр філософської 

текстології Філософського факультету Київського національного універ-

ситету ім. Тараса Шевченка, Українська асоціація релігієзнавців, Асоціація 

філософів і релігієзнавців та ін. 

Формується активна робоча група авторитетних фахівців, що доклада-

ють зусиль до розв’язання визначених завдань, а також коло маґістрантів, 

аспірантів, молодих науковців, що долучаються до роботи на волонтер-

ських засадах. 

Тривають заходи, метою яких є осмислення наявного стану філософії у 

вітчизняній системі освіти та уявлень про неї в суспільній свідомості. 

Зокрема, відбувається другий етап дослідження «Образи філософії в масо-

вій свідомості», результати якого буде оприлюднено влітку 2016 року. В те-

матичних медіа опубліковано тексти перших чотирьох бесід із циклу екс-

пертних інтерв’ю, що триватиме до березня 2016 року й завершиться пуб-

лікацією підсумкового аналітичного звіту. 

Йде робота й за суміжними напрямами, зокрема щодо інформаційних 

ресурсів академічного філософування та представлення фахової спільноти в 

інформаційному просторі — адже неможливо говорити про місце філософії 

в освітній системі, забуваючи про ефективність наукової спільноти в цілому. 

Відповідно до цього коло завдань Ініціативи за півроку помітно розшири-

лося й сьогодні передбачає також систематизацію корпусу вітчизняних фа-

хових публікацій (для чого поновлено діяльність та розширено можливості 

реєстру наукової інформації «Філософія в Україні» (тепер — «Ukrainian Index 

of Philosophy»), а також розроблено національний реєстр академічних філо-

софських перекладів «Translatio Philosophica» [Trans latio, s.a.]. Перша пре-

зентація цих проектів відбулася на 20 листопада 2015 року на розширеному 

засіданні кафедри історії філософії Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка [Ясна, s.a.(b)] та продовжилася 23 грудня 2015 року на ро-

бочому семінарі в Інституті філософії ім. Г.С. Ско во роди НАН України 

[Семінар-обговорення, s.a.].

Все це створює помітний ресурс, що вможливлює звернення від розмов 

до реальних справ. «У сучасних українських умовах будь-які конструктивні 

зміни даються важко, — зазначив в одному з інтерв’ю Сергій Пролеєв. — 

Просто жити й виживати в цих умовах — вже саме по собі інколи надсклад-

но. Однак це не означає, що нічого не можна зробити. Навпаки, робляться 

навіть фантастичні речі. Не завдяки державі, звісно, а інколи й проти її волі. 

Ми приречені на продуктивні зміни. Бо якщо їх не зробимо, країна просто 

не зможе існувати. Всі ресурси вже вичерпано. Або змінимося на краще, або 

вимремо. Гадаю, в країні надто багато гідних людей, і багато чудової, пер-

спективної молоді, щоби прийняти останній варіант. Починати роботу тре-

ба вже зараз, і це цілком можливо» [Ясна, Пролеєв, s.a.].
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Крах світового порядку 
і мовчання інтелектуалів

Стосунки філософа й загалом інтелектуала зі світом, що його оточує, та по-

точними подіями завжди були одним з вирішальних чинників для консти-

туювання та самовизначення філософської думки. Попри те, що в інтелек-

туальній історії чимало прикладів підкресленої індиферентності високо-

чолих мислителів до «прози життя» і навіть демонстративного нехтування 

нею, від самого початку філософія стверджує себе як життєво значущу і від-

криту для умів справу. Можна пригадати показовий казус з життя першого 

філософа Фалеса, переказаний Аристотелем. Той був висміяний за начебто 

безпомічність і непотрібність філософії у життєвих справах. І довів проти-

лежне, зумівши завдяки своїм знанням передбачити великий врожай оливи 

та реа лізувати сміливий «бізнес-проект», який приніс йому великі статки. 

«Так Фалес, — зазначає Аристотель, — довів, що філософ легко може збага-

тіти, але не в цьому полягає його мета». 

Не менш красномовні інші приклади з життя Фалеса, коли він ставав ав-

тором доленосних політичних проектів або ориґінальних інженерних знахі-

док, що також впливали на перебіг історичних подій. І річ тут не в тих чи тих 

особистостях мислителів. Сама філософія, наслідуючи як взірець давньо-

грецьких мудреців, народжується як спрямована до і на людей, відкрита до їх 

участі та небайдужа до їхніх доль справа. Філософія не через особисті якості 

мислителів, а за природою своєю є у високому сенсі публічною, тісно 

пов’язаною з життєвими реаліями. Досить згадати, що життя самого філософа 

служило не лише наочною демонстрацією його вчення, а й виконувало роль 

ключового арґументу на його користь. Саме через це Сократ зажив слави взі-

рця філософа — адже він як ніхто філософував самим своїм життям, і смерть 

його також стала вагомим філософським арґументом. Так само й найвидатні-

ші витвори античної класики — філософії Платона і Аристотеля — у своєму 

засновку спрямовані не на чужі життю абстракції, а на розв’язання найгострі-

шої соціально-політичної проблеми того часу — кризи і занепаду полісу. 

Взагалі роль філософії, зокрема й метафізики, у творенні самої дійс-

но сті людського буття важко переоцінити. Вже за модерної доби філософія 

винайшла та обґрунтувала не лише науку, а й загалом цілком новий спо-

сіб людського існування, який втілився у вигляді модерного суспільства. 

Зрештою, і сама модерна доба була започаткована саме зусиллями філософ-

ського розуму. Далі можна згадувати революційні діяння Просвітництва і 
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доводити цей ланцюжок аж до французького екзистенціалізму часів гітле-

рівської окупації Франції чи діяльності тих же французьких інтелектуалів 

під час студентських збурень 1968 року або окупації того ж року Че хо сло-

ваччини радянською армією.

Так чи так, філософи не лише не стояли осторонь доленосних подій, а 

часто своєю участю надавали подіям високого доленосного звучання. Адже 

історія завжди — не лише мовчазна подія, а й її артикуляція — дискурс, що 

цю подію супроводжує і стає її безпосереднім учасником, визначаючи не-

абиякою (інколи — вирішальною) мірою її сенс.

Тож як, у світлі сказаного, оцінити реакцію європейських інтелектуалів 

на події, що відбуваються впродовж вже майже двох останніх років? Ця об-

тічна форма висловлювання не випадкова. Вона цілком відповідає характе-

рові сприйняття та артикуляції з боку інтелектуалів того виклику, який ки-

нула путінська Росія світовому політико-правовому порядку. Сталася без-

прецедентна і вкрай небезпечна подія — вперше від закінчення Другої 

світової війни відбулася анексія території однієї держави іншою. Цю анек-

сію поглиблює військове вторгнення Росії на територію України на Донбасі 

й де-факто продовження нею військової аґресії, започаткованої із захоплен-

ням Криму. В Європі розпочалася і триває ніким не визнана війна. Очевидно, 

що в цій війні йдеться не тільки і не стільки про долю України та Росії, скіль-

ки про долю світового устрою. 

В рубрикацію цієї події ми винесли слова «крах світового порядку». 

Можливо, комусь вони здадуться надто сильними — такими, що не відпо-

відають змісту подій. Однак саме це і є питанням, що його мають розв’язати 

інтелектуали, це їх першочергове на сьогодні завдання. Лише широкий та 

інтенсивний гуманітарний дискурс навколо подій здатен надати їм адек-

ватного сенсу. Не наполягатимемо на бездоганності та однозначності влас-

них визначень. Будь-яке розуміння настільки має сенс, наскільки зберігає 

позицію відкритою — залишаючи шанс для інших голосів і тлумачень. 

Однак на чому можна незаперечно наполягати, так це на наявності спону-

ки, яка зобов’язує інтелектуала висловитися. Європейський обиватель 

може спокійно міркувати, що його мало обходить те, що відбувається десь 

у мало відомій та начебто далекій Україні. На відміну від нього, європей-

ський ін телектуал не має такого права. Силою власної освіченості та здат-

ності мислення, своїм культурним покликанням він зобов’язаний мислити 

те, що відбувається як подію з ним самим, з Європою, зі світом. Він позбав-

лений привілею обивателя відхилятися від виклику.

Так мало б бути, і до цього спонукає не лише історія філософії, а й прав-

диве покликання розуму, персоніфікацією якого начебто виступає інтелек-

туал. Мало б бути, але не є. В цьому і полягає головна, на наш погляд, і 

вельми шокова, скандальна філософська подія у світі. Філософський розум 

в особі європейських інтелектуалів мовчить. Що стоїть за цим мовчанням? 

Сон розуму, який породжує примар? Деґрадація та інтелектуальна імпотен-
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ція лідерів мислення? Виродження інтелектуалів і втрата ними свого покли-

кання (про що зі стурбованістю неодноразово висловлювалися самі західні 

гуманітарії)? Людське, надто людське — себто нездатність і небажання фі-

лософування, яке набуло ситої і комфортної форми університетської про-

фесорської філософії (до якої часто пасує призабуте слово філістерство), 

вийти за межі академічного ґетто на простір справді доленосних питань та 

викликів? Елементарна втрата совісті та бодай дещиці мужності?

Питання діагнозу передовіряємо філософській спільноті — найближ-

чим чином вітчизняній, а за можливості й ширшому колу. Зрештою, це про-

блема, яка стосується всіх. І європейських інтелектуалів першою чергою. 

Адже зрозуміло, що це скандальне фіаско європейських інтелектуалів — 

лише верхівка айсберга ганьби і небезпеки. Західний політикум, бізнес-ко-

ла, су спільні умонастрої утворюють інші складові тієї ж проблеми. Війна 

відбувається не лише в Україні (до речі, найбільшій за площею європейській 

країні). На всьому європейському просторі також точиться громадянська 

війна. Холодна громадянська війна між Європою цінностей та Європою ін-

тересів, між геополітикою та культурно-історичною місією Європи. 

Європейські уряди, європейські інтелектуали, європейські бізнесмени 

та обивателі цілком можуть зрадити цю місію, відкинувши її як зношене іс-

торичне лахміття. Сподіваючись, що цей жест убезпечить їхній комфорт і 

спокій, їхні вигоди та статки. Сподіваючись, що така стратегія найбільш ко-

рисна і прагматично виправдана. Що ж, не будьмо носіями пророцтв і по-

хмурих віщувань. Кожен, зрештою, може вчинити зі своєю долею так, як 

вважає за потрібне. Однак велич Європи завжди полягала у здатності нада-

вати формальним принципам невідворотної та неспростовної сили. Від мо-

вившись від цього джерела своєї могутності, зраджуючи не Україну чи кон-

кретних осіб, що потерпають від лиха війни, а зраджуючи саму себе, Європа 

позбавляє себе історичної перспективи й ризикує невдовзі опинитися на 

марґінесі життя всепланетного людства. 

Розмову про всі ці та пов’язані з ними сюжети ми розпочинаємо нижче 

розміщеною статтею відомих українських філософів, розглядаючи її лише як 

початок зацікавленої розмови, ймовірно, гострої полеміки, а не як остаточ-

ний діагноз. Зрештою, головна справа філософів полягає не в оголошені ви-

років, а у розгортанні арґументованого, інтелектуально глибокого, доступ-

ного громадському, публічному сприйняттю дискурсу з дійсно значущих, 

нагальних проблем людського існування. І першим кроком у цій справі є 

відкриття та оприявнення самих проблем, концентрація на них суспільної 

уваги. Запрошуємо всіх колеґ до виконання цього великого інтелектуаль-

ного та культурного завдання.
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МОВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІВОлег Білий, 
Віктор Козловський

Серед ознак кризи європейської культури Фридрих 

Ніцше назвав зникнення з інтелектуального ланд-

шафту Європи мислителів і натомість утвердження 

багатоманітного племені експертів. Утім висновки 

Ніцше більше нагадують пророцтва, адже не так 

вже й давно — усього за якихось сімдесят-вісімдесят 

років до появи цієї гіркої констатації європейська 

інтелектуальна традиція знала інші, кращі часи, 

коли великі мислителі вважали за свій моральний 

обов’язок не відмовчуватись, а реаґувати на всі важ-

ливі події, часто відволікаючись навіть від своїх до-

сліджень задля належної оцінки цих подій. У цьому 

плані можна згадати позицію видатного філософа 

Фіхте, який рішуче виступив на захист Французької 

революції. Йдеться про його трактат «До виправ-

лення суджень публіки щодо Фран цузь кої револю-

ції» (1793). Фіхте запропонував ориґінальний аналіз 

перебігу революційних подій, в якому прагнув з’я-

сувати сенс усього того, що відбувалось на теренах 

Франції. І висновок німецького мислителя вельми 

промовистий — Фран цузька революція, попри всі 

жахливі події, викликані небезпекою реставрації 

старої влади й іноземним вторгненням, має винят-

кове історичне значення. Філософ побачив те, що 

для багатьох сучасників було далеко не очевидним з 

огляду на рішучість дій революційного керівництва 

Фран цузь кої республіки. За перипетіями револю-

ційної битви з внутрішніми і зовнішніми ворогами 

нової, респуб ліканської Франції Фіхте розгледів 

боротьбу за людську свободу і гідність. Він належ-

ним чином оцінив космополітичну спрямованість 

цих базових ліберальних цінностей. 
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Мовчання інтелектуалів

Прикметно, що через 10 років після такої сміливої підтримки фран-

цузьких революціонерів Фіхте виступив з осудом Наполеонівських загарб-

ницьких війн, зокрема окупації німецьких земель. Його знані «Промови до 

німецької нації» (1807), виголошені в окупованому французькими війська-

ми Берліні, ще раз засвідчили персональну сміливість німецького мислите-

ля, його тверде переконання в тому, що філософ не має права мовчати, не 

повинен уникати публічної оцінки важливих подій сьогодення. Фіхте апе-

лював не лише до людини як до «інтелектуального суб’єкта», а й як до мо-

ральної особистості. Саме моральний імператив, звернений до людського 

сумління, спонукає інтелектуала до «публічного дискурсу». Але Фіхте де-

монструє, що є події, на які обов’язково має відреаґувати філософ, інтелек-

туал. Він зобов’язаний це зробити попри можливі ризики або дискомфорт. 

Для Фіхте імператив «Не можу мовчати» є обов’язком кожної чесної люди-

ни, яка хоче зберегти власну моральну гідність, що потребує він неї «не гри» 

за правилами, які нав’язує держава чи громадськість, а мати власну пози-

цію, і що важливо — оприлюднювати її публічно. Фіхте як ніхто вмів діяти 

публічно, а також заохочувати інших до такої діяльності. 

Не менш промовистою є позиція Канта. Відомо, що революційні події у 

Франції (які філософ, як відомо, сприймав неоднозначно) спонукали його до 

написання кількох важливих текстів, зокрема, знаменитого трактату «До віч-

ного миру» (1795), а трохи пізніше «Суперечки факультетів» (1798). Без перечно, 

поява цих трактатів (особливо «До вічного миру») була б неможлива без такої 

події, як Французька революція. Для Канта витоки революцій укорінені на-

самперед у моральних засадах людини. До революційних дій підштовхують 

бажання людей повернути собі втрачені свободу і справедливість. Революції 

живляться «благородним ентузіазмом», який неможливо викликати штучно, 

а купити за гроші — і поготів. Вочевидь Французька революція відкрила для 

Канта перспективу концептуального розв’язання складної проблеми — ство-

рення нового, федеративного об’єднання європейських країн на ліберальних 

засадах. Як бачимо, великі історичні події надихали мислителів минулих ча-

сів на великі ідеї, вплив яких ми відчуваємо і дотепер. Чому ж наше сьогоден-

ня не вивільняє таку креативну потугу? Можливо, це вже не модно, не відпо-

відає «трендам» сучасного світу, який занурився у дрібну спеціалізацію і 

плекання технологічних інновацій як панацеї від усіх негараздів і проблем? 

Можливо, ми існуємо у світі, який став надто складним («комплексним»), і 

його вкрай важко, а то й неможливо збагнути, а тим паче артикулювати, вда-

ючись до загальноприйнятної мови, до якої б дослухались, а отже звернули 

увагу на проголошені ідеї та оцінки. Світ надто розпорошений, а відтак будь-

яка апеляція до більш-менш валідного осмислення тих подій, що розгорта-

ються на світових теренах, є справа ризикована. До того ж, за умов панування 

сучасних норм політкоректності будь-який публічний виступ потребує до-

тримання цілої низки писаних і неписаних правил та обмежень, які обтяжу-

ють кожного, хто має сміливість маніфестувати свої думки у публічній сфері. 
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Тож сама здатність виголошувати якісь «ідеї», що претендують на статус 

смислових орієнтирів у лабіринтах сучасного світу, вможливлюючи його ро-

зуміння, поступово слабшає, втрачає свою спонукальну силу. Фактично ми 

вже існуємо у світі, де дедалі гострішим стає відчуття смисловтрати, розпро-

сторюється прогресивний параліч креативності. Остання втрачає свою ак-

туальність, підігріваючи руйнівну уяву євроскептиків. Чи справді ми пере-

живаємо часи, коли філософів замінили численні експерти, віртуози неґа-

тивної комбінаторики, «жерці чистого розуму», заклопотані перерахунком 

варіантів перебігу подій, які, боячись звинувачень в анґажованості, всіляко 

уникають будь-яких оцінок, 

Упродовж ХХ століття раз у раз видатні уми допомагали європейцям 

зрозуміти долю світу, і не лише зрозуміти, а й врятувати від цілковитої де-

ґрадації й антропофагії, принаймні вплинути на притомний політичний іс-

теблішмент, думаючих можновладців. Утім, на жаль, Ніцшева інтуїція опи-

нилась на правильному шляху. 

Нині вже очевидно, що у ситуації викликів сучасній ліберальній циві-

лізації, зокрема, відживлення російського імперського проекту, який по-

ставив світ на грань ґлобального протистояння, ми, схоже, наштовхнулись 

на філістерське мовчання західних інтелектуалів, насамперед європей-

ських. Здається, гострої актуальності знову набуває відомий вислів часів 

студентської революції 1968 року: структури не виходять на вулиці. Ви-

разний контраст німотній спільноті західноєвропейських інтелектуалів яв-

ляє собою невтомний Бернар-Анрі Леві, філософ великого громадянського 

темпераменту, який першим серед європейців відкрив історичні сенси 

української революції 2013–2014 років. Попри теоретичний потенціал су-

часної європейської думки, вона виявилась розгубленою перед катаклізма-

ми ХХІ століття, насамперед перед війною Росії проти України. Ідеться не 

про рутинну працю у рамцях традиційних сумирних академічних жанрів — 

конференцій, круглих столів, лекцій тощо. 

Йдеться про те, що Жан-Поль Сартр називав залученістю (engagement). 

Як відомо, людська екзистенція, за Сартром, — це тотальний вибір, пер-

манентне самовизначення людини щодо наявних обставин. Альтернативи, 

що постають перед інтелектуалом у суспільстві, — це говорити, мовчати 

або стріляти. Позиція невтручання, академічна розважливість, перебуван-

ня «над сутичкою», гедоністичне усамітнення у «вежі зі слонової кістки» 

або естетизм — теж форма участі. Саме таку позицію демонстрували 

Флобер і брати Ґонкур під час Паризької Комуни, що, зважаючи на авто-

ритет цих письменників, сприяло усталенню суспільного умонастрою, що 

вможливив розгул репресій. Поміркована розважливість і крутійство 

Ромена Ролана, Жуля Верна і Лева Толстого відіграли роль леґітимаційно-

го арґументу на користь сфальшованих доказів зради, що їх було викорис-

тано для засудження офіцера генерального штабу Франції Альфреда 

Дрейфуса. І саме про це говорив Сартр, обґрунтовуючи своє уявлення про 
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залученість. Натомість Сартрова власна публічна позиція була прикладом 

поведінки l`intellectuel engagé, коли Сартр засуджував колоніалізм, геноцид 

поневолених народів Африки й Азії, виявляючи при цьому не лише своє 

щире бажання відгукуватись на гострі проблеми сучасного світу, а й свою 

моральну позицію, позбавлену крутійства, непевності і «діалектичної дво-

значності». 

Взірцевим уособленням Сартрового уявлення про залученість був Вік-

тор Гюґо. Його пропаґування загального виборчого права, рівноправ’я жі-

нок, доступ до освіти усіх дітей, незалежно від соціального походження, 

виступи за скасування смертної кари, що набули всесвітнього розголосу, 

сміливі інвективи на адресу узурпатора Наполеона Третього, якого Гюґо 

назвав зрадником Франції, зробили письменника національним героєм. 

Про це свідчить яск равий і водночас кумедний факт. У день тріумфального 

по вер нення Гюґо до Парижа з вимушеної десятирічної еміґрації, коли маси 

парижан, попри прусську облогу, вишли його зустрічати, повії міста на знак 

глибокої шани на адресу автора «Знедолених» і «Собору Паризької бого-

матері» оголосили про те, що будуть безкоштовно надавати послуги своїм 

клієн там.

Виразною ілюстрацією концепції Сартра зможе також послужити 

Мішель Фуко, який завжди прагнув діяти як правозахисник по всьому світу. 

Обурений візитом Леоніда Брежнєва до Парижа у 1977 році, за часів пре-

зидентства Валері Жискар д’Естена, одного із французьких стовпів реалпо-

літик, він зібрав асамблею східноєвропейських дисидентів. Фуко наочно 

демонстрував силу свого авторитету й персональну мужність безпосеред-

ньою участю у протестних акціях. В одній із сутичок з поліцією йому зла-

мали ребра. Утім, не усі його вчинки, його вибір «упосліджених жертв» ма-

ють бездоганну етичну і політичну обґрунтованість. Вочевидь, Фуко від-

мовила інтуїція філософа культури, коли він ґлорифікував ісламістський 

рух на чолі з аятолою Хомейні. Водночас Фуко мав рацію, коли говорив, 

що ісламізм стає провідною силою на Близькому Сході. 

На тлі суцільних експертиз, навали симулякрів інформаційного проти-

стояння, вага громадянської позиції інтелектуалів дедалі меншає, якщо не 

сказати — зникає. У центрі Європи відбулось брутальне вторгнення, ни-

щення правил, конвенцій. Як ніколи загострилось передчуття великої вій-

ни. А тим часом спостерігаємо епідемію дипломатичного жарґону, словес-

ну гру на теренах смерті, що переймає мову не лише політиків. Зараження 

охопило широкий загал. Очевидними стали злиденність етики й усіляких 

теоретичних побудов академічної філософії. Достатньо пригадати прогноз 

Юрґена Габермаса стосовно настання ери вічного миру, яку він проголосив 

з трибуни світового філософського конгресу влітку 2013 року. Трохи більше 

як півроку по тому розпочалась війна у Європі — аґресія Росії проти Ук раїни. 

Оголошення утопії здійсненою добре відгонить підходами, що їх охоче ви-

користовувала більшовицька пропаґанда. 
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Натомість, аби зробити заанґажованість непристойною для академічної 

спільноти ознакою ретроґрадного соціологізму марксистського штибу, добре 

попрацювали батьки-засновники постмодерну з їхньою критикою метанара-

тивів. До них долучилися й такі викривальники владної природи думання, як 

покійний Андре Ґлюксман з його книгою «Les Maitres-Panseurs» (Мислителі-

Володарі). Критика володарів думки, таких «пророків революцій», як Ґегель, 

Фіхте, Маркс, Ніцше, попри наміри самого автора, підірвала авторитет інте-

лектуалів у суспільстві. Щоправда, громадянська позиція самого Ґлюксмана, 

здатність точно реаґувати на події, завжди бути на передовій у протистоянні 

свободи і тиранії, інтелектуальна безкомпромісність стосовно необмеженого 

державного насильства, вміння схилити аудиторію на свій бік — все це геть 

руйнувало значну частину арґументації, спрямованої проти видатних авто-

ритетів. Той самий парадокс демонструє у своїх інтерв’ю і Ноам Чомскі, коли 

іронізує над європейською, а надто французькою традицією «сакралізації» 

інтелектуала. Він навіть називає французьку інтелектуальну традицію фарсо-

вою, «чимось на кшталт Голлівуду», а інтелектуальну еліту Франції — зібран-

ням шоуменів, сповнених пихи й роздмуханої самоповаги, кожне зітхання 

яких одразу ж потрапляє на першу сторінку газети «Монд» (див.: [Understanding 

Power, 2002: p. 92]). Водночас Чомскі завжди був постійним героєм соціаль-

них протестів, скандальних політичних виступів і публікацій, а його праці за 

популярністю посідають місце, близьке до творів Карла Маркса. Вочевидь ми 

маємо справу із знеціненням ролі інтелектуала у сучасному світі. Скепсис 

Чомскі живиться не останньою чергою і особливостями інституціалізованої 

взаємодії інтелектуалів та влади у Спо лу чених Штатах Америки. Достатньо 

сказати, що такі видатні постаті у зов нішній політиці США, як Пол Нітце, 

Збігнєв Бже зин ський, Генрі Кі син джер, Семюел Гантинґтон, Кондоліза Райс, 

— вихідці з університетського середовища. Саме ця взаємодія, що на ній зна-

чною мірою ґрунтується вироблення політичних рішень, значною мірою по-

збавляє сенсу інтелектуальну фронду. Загалом з часів справи подружжя 

Розенберґів, засуджених до страти за шпигунство на користь Радянського 

Союзу, короткочасної доби маккартизму, періоду в’єтнамської війни, роль ін-

телектуального протесту у США стала мізерною. Цей процес добре описаний 

Раймоном Ароном у праці «Опій інтелектуалів»: «Сполучені Штати залиша-

ються оптимістами на манер ХVIII століття: вони вірять у можливість поліп-

шити долю людей, вони не довіряють владі, яка є зіпсута, вони залишаються 

глухо ворожими до влади, до чиїхось претензій, що вони знають рецепт по-

рятунку ліпше, ніж пересічна людина. Там нема місця ні для революції, ні для 

пролетаріату, там знають тільки економічну експансію, профспілки і консти-

туцію» [Арон, 2006: p. 192]. Ми маємо свою власну історію такого знецінення. 

Після встановлення комуністичної диктатури більшовицькі лідери були одер-

жимі ідеєю міжнародної леґітимації свого експерименту, задля чого не шко-

дували коштів і зусиль. Достатньо пригадати вікопомні візити Герберта Велса, 

Анрі Барбюса, Андре Жида, Ромена Ролана і Ліона Фейхтванґера до СРСР. 
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За влучним висловом П. Голандера, більшовики виробили задля цього осо-

бливу «техніку гостинності»  1. 

Зачарований такою гостинністю, гуманіст Ромен Ролан у бесіді зі Ста-

ліним (28 червня 1935 року) (див.: [Сталин, 2006: c. 99–110]) проголошував: 

«Я хочу ще поговорити на тему, котра для нас, інтеліґенції Західної Європи, 

і для мене особисто є особливо значною: про новий гуманізм, провісником 

якого Ви є, товариш Сталін, коли Ви заявили у своїй прекрасній нещодав-

ній промові, що “найбільш цінним і найбільш вирішальним капіталом з 

усіх цінностей, що існують у світі, є люди. Нова людина і нова культура, що 

від неї походить”. Немає нічого здатного залучити до цілей революції увесь 

світ, як та пропозиція нових великих шляхів пролетарського гуманізму, цей 

синтез сил людського духу». До кінця свого існування комуністичний ре-

жим, за всієї зневаги до людського життя, був дуже чутливим до символіч-

них жестів окремих індивідів, надто, коли йшлося про симпатиків і анти-

патиків режиму. Уся холодна війна просякнута драматургією ідеологічного 

двобою на рівні особистостей. У протесті індивіда, нехай і позбавленому 

близького результату, комуністичні очільники вбачали, і небезпідставно, 

смертельну загрозу тоталітаризмові. Цей феномен добре окреслено у рома-

ні Гани Зеґерс «Сьомий Хрест» — історії втечі семи в’язнів з нацистського 

концтабору. Вже у посткомуністичну добу протести відомих інтелектуалів, 

моральних авторитетів набули продовження, проте не мали і не мають жод-

ного істотного впливу на можновладців. Це виразно показав лист україн-

ських інтелектуалів проти змін до Конституції, що набув суспільного роз-

голосу у липні 2015 року. Інша річ, що український дисидентський рух по-

родив систему цінностей, які відіграли вкрай важливу леґітимаційну роль 

під час утворення української національної держави. Але голоси пост ко-

муністичних моральних авторитетів загубились у так звану добу пост мо-

дерну з її індустріалізованим цинізмом і спалахом знезначення — відстав-

кою великого наративу тоталітаризм—демократія. Наприкінці вісімдеся-

тих Жан Бодріяр пророкував зникнення великих розрізнень, таких як 

добро і зло, істинне і хибне, що їх розшифрування надає світові сенсу. В 

«Екстазі комунікацій» філософ твердив: «Усі ці потрощені на друзки по-

няття ціною взємопридушення дедалі більше руйнуються до нашої вящої 

радості» [Baudrillard, 1988: p. 59]. Природа сучасної політичної влади є та-

кою, що можновладці не надають значення словам, навіть якщо вважають 

їх істинними. Лише ризики, пов’язані з іґноруванням інакодумання, що 

завдячують своєю появою латентній загрозі, рішучому намірові реалізува-

ти громадянське право людей на повстання, повертають словам колишню 

силу, відживлюють енергію, здавалось би, назавжди похованих понять, на-

1 Провідним наративом Поля Голандера, автора відомих праць «Політичні піліґрими» та 

«Антиамериканізм», був «політичний туризм» західних інтелектуалів у царство утопії, 

вимріяні країни своїх теоретичних фантазій — СРСР, Китай, на Кубу.
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самперед понять істинного і хибного. Це було добре помітно на прикладі 

незграбної спроби Президента Порошенка підважити роль волонтерського 

руху під час урочистої промови з нагоди Дня збройних сил України. Проте 

сам факт вибачення Президента за свою сумнівну, «двозначну обмовку» 

свідчив про те, що інтерактивна комунікація політичних лідерів і грома-

дянського суспільства в Україні може стати вагомим чинником розвитку 

держави. 

Є й зворотний бік соціальної анґажованості інтелектуала й митця. 

Історія рясніє прикладами леґітимації тиранічних політичних режимів з 

боку, сказати б, авторитетів романтичного конформізму. Ідеться про таких 

мислителів, як Мартин Гайдеґер, Карл Шміт, Езра Паунд. 

У Шміта критика парламентаризму і лібералізму (у праці «Політична 

теологія») переростає в апологію диктатури нацизму, прообраз якої він зна-

ходить у традиціях Давнього Риму, в постаті комісара-наглядача ранньої аб-

солютистської держави. Суверенний диктатор, за Шмітом, виражає уявлен-

ня спільноти про те, що є нормальним, а що винятковим, і створює гомо-

генний медіум як передумову леґітимного застосування закону. Тим часом 

як лібералізм неспроможний злютовувати соціальні групи, впроваджувати 

субстантивні маркери ідентичності, поставити на перше місце кон сти тую-

вання політичної спільноти.

Не дивно, що Шміт швидко стає коліщатком політичної машини 

Третього Райху. За підтримки Германа Ґеринґа його призначають держав-

ним радником Пруссії, Президентом Націонал-соціалістичного союзу 

юрис тів, головним редактором часопису «Німецькі юристи». Нині він за-

жив особливої популярності у російських колах, причетних до вироблення 

стратегії імперського реваншу (див., зокрема: [Auer, 2015: p. 953–968]). 

Езра Паунд оспівує економічне піднесення Італії часів Муссоліні, не-

самовито пропаґує економічний корпоративізм фашистської Італії у чис-

ленних статтях, листах і промовах на італійському радіо. У своїй віршова-

ній публіцистиці, яку друкує у газеті військово-морських сил Італійської 

Соціальної Республіки, маріонеткової держави (1943–1945), він закликає 

чинити опір військам союзників, а своїх співвітчизників (тобто американ-

ських військових) закликає переходити на бік ворога.

Найбільш разючим прикладом «революційного конформізму» була за-

лученість Гайдеґера. У своїй інавґураційній промові при вступі на посаду 

ректора Фрайбурзького університету Гайдеґер, зокрема, проголошував, що 

небезпека для університету походить не від праці в ім’я держави, а лише від 

байдужості та спротиву, від ідеї міжнародного й академічного проґресу. 

Боротьбу за нові інститути, в яких будуть навчатися німецькі лідери, слід 

вести у дусі націонал-соціалізму. Гайдеґер твердив: щоб цей дух, його без-

компромісність не було знищено гуманістичними та християнськими ідея-

ми, цю боротьбу поведуть сили нового Райху, сувора раса під орудою канц-

лера Гітлера. 
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Уся біографія Гайдеґера часів нацистського режиму засвідчує, що він 

прагнув стати філософом номер 1 Третього Райху. Вже за чотири місяці після 

інавґурації, у серпні 1933-го Гайдеґер запроваджує так званий фюрер-прин-

цип, яким скасовувались вибори ректора. Натомість набуває чинності по-

рядок, згідно з яким ректор призначається міністром освіти Райху. Гай деґер 

всіляко підтримує расову політику режиму, дискримінацію колеґ-єв реїв. 

І навіть після війни він не вважав за потрібне засудити режим Третього 

Райху. Тож не дивно, що на всі закиди щодо підтримки ним цієї людиноне-

нависницької політичної системи він завжди ухилявся від її прямого осуду, 

посилаючись при цьому на те, що між нацизмом, марксизмом і американіз-

мом він не вбачає якоїсь особливої різниці, оскільки всі вони прагнуть пла-

нетарного панування на підставі технічної експансії. По ка зовим у цьому 

плані є не лише його «Лист про гуманізм» (1947), а й останнє інтерв’ю часо-

пису «Der Spiegel», надруковане вже невдовзі після його смерті, у 1976 році, 

де він знову ухиляється від оцінок свого нацистського минулого. Натомість 

продовжує вбачати в націонал-соціалізмі ту силу, яка намагалась опанувати 

техніку, виявити її сутнісні риси. Дивними виглядають «академічні» роз-

мисли вже старого філософа стосовно режиму, який догори дриґом поста-

вив світову історію, призвів до численних жертв, знищення культурних цін-

ностей. Вочевидь таке ставлення до тоталітарної системи, дванадцятирічне 

існування якої призвело до десятків мільйонів людських жертв, вочевидь 

також є позиція. Остання формулюється як «антигуманізм» (до речі, це і 

філософське кредо автора «Буття і часу», речника радикального імперсона-

лізму) і засвідчує інтелектуальний крах видатного мислителя, і саме тому, 

що Гайдеґер демонструє якусь дивовижну моральну «нечутливість» до люд-

ських страждань, до геноциду багатьох націй та етнічних груп. 

Зовсім іншу позицію посідав колишній колеґа Гайдеґера по «філософ-

ському цеху» Карл Ясперс (стосунки між ними після війни практично були 

згорнуті). Невдовзі після війни Ясперс оприлюднив важливе дослідження — 

«Питання про провину» (1946), спершу як цикл лекцій в університеті, що 

проходили під аґресивні вигуки обурених студентів. Для переважної біль-

шості тогочасної німецької молоді ідеї автора «Розуму та екзистенції» сприй-

мались як національна зрада, ганебне співробітництво з окупаційною вла-

дою. І все ж, попри таке несприйняття його ідей, Ясперс наважився звинува-

тити німецький народ в тому, що саме за його мовчазної згоди гітлерівський 

режим здійснював масштабні злочини проти людяності. Ясперс вважав, що 

криваві діяння нацистського режиму вимагають визнати колективну прови-

ну народу і необхідність його каяття. Проголошення таких ідей вимагало від 

філософа персональної мужності, оскільки, як свого часу констатував Томас 

Ман, у перші повоєнні роки переважна більшість німців усе ще перебували 

під гіпнотичним впливом ганебного режиму і мовчки підтримували його. 

Томас Ман стверджував, що за нагоди більшість населення Німеччини знову 

проголосувала б за нацистську партію Гітлера: «Повернись тепер Гітлер, 60, 
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а то й 80 відсотків німців, — із сумом писав автор “Доктора Фаустуса”, — 

зустріли б його з розпростертими обіймами» [Манн, 1960(a): c. 362].

На початку 1950-х років Т. Ман знову повертається до болісної для ньо-

го теми війни і перемоги над нацизмом. З особливою силою це увиразни-

лось у його публікації листів борців Європейського Спротиву, які вони за-

лишили своїм близьким і друзям напередодні своєї страти. Це справді ра-

зючі листи! Бо хіба можна залишатися спокійним, не зворушеним, читаючи 

листа зовсім юної дівчини, яка добре знає, що за кілька годин її буде вбито. 

І ця героїня пише своїй матері: «Мила матуся, я прошу в усіх вас прощення 

за те, що заподіяла вам горе, і я знаю, що ви простите мене. Справа, за яку я 

боролась, — справедлива, свята справа… Я зустріла свою долю з душевним 

спокоєм і зуміла зберегти гідність до самого кінця… Я сподіваюсь, що моїх 

товаришів і мене не забудуть, бо нас повинні пам’ятати» [Манн, 1960(b): 

c. 502]. Безперечно, видатного німецького письменника ці листи вразили, 

глибоко зворушили. Це виразно уявнює його реакція на ці унікальні свід-

чення незламності людського духу. Вочевидь ми бачимо реакцію людини, 

яка не може мовчати, мусить, зобов’язана оприлюднити не лише ці безцінні 

взірці людської мужності, а й дати свою власну оцінку тому світові, який 

з’я вився після розгрому нацизму, розгрому, який був би неможливий без са-

мопожертви цих молодих героїв: «Так невже віра, сподівання і готовність до 

самопожертви європейської молоді, що носила ім’я «Resistance», інтер на ціо-

нально-од но стайний спротив нарузі над їхніми країнами, ганьбі підкорення 

Гітлеру Єв ропи, страшної загрози завоювання Гітлером усього світу, — не-

вже ці прагнення молоді, котра, все ж, мріяла про щось більше, аніж про 

один лише супротив, відчувала себе провісницею кращого людського су-

спільства, відкинуті життям і виявились даремними?.. Цього не може бути. 

Не було ще випадку, щоб ідея, за яку з чистим серцем боролись, страждали 

і вмирали люди, — загинула. Такі ідеї завжди здійснювались» [там само, 

c. 506–507]. Хіба це не оцінка того світу, який постав на руїнах зруйнованої 

Європи? І цей світ все ще перебуває у стані холодної війни і поки що дале-

кий від «вічного миру», про який мріяв Кант. 

Цілком імовірно, що європейських інтелектуалів заколисує та обста-

вина, що терористична війна, яку веде Росія в Україні та Сирії, обгорнута у 

шати державної леґітимності, наркозалежність від сентиментальних спо-

гадів про «велику російську культуру». Отож є потреба заглибитись в істо-

рію, поміркувати про право Росії на експансію, про етнокультурні супер-

ечності тощо. Ось як звучать назви тем конференції, організованої 

Європейським Форумом за Україну, Українським інститутом національної 

пам’яті, за підтримки Посольства України у Франції, Французької Асоціації 

Українських досліджень, Київського клубу (Париж), Фундації Шумана 

(Париж), Національним університетом «Києво-Могилянська академія»: 

Франсуаза Том — «Велика Вітчизняна війна та її підвалини у російській іс-

торії, широко уживані Сталіним», Філіп де Лара — «Тлумачення Голокосту 
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у радянську і пострадянську добу та використання теми геноциду у росій-

ській пропаґанді», Галя Акерман «Як російська пропаґанда тлумачить Пакт 

Рібентропа — Молотова і секретні протоколи з нацистською Німеччиною; 

Катинь, армія Власова; Фінська війна; Варшавське повстання». За всієї по-

ваги до академічної ваги текстів цих шанованих дослідників, точного розу-

міння природи російської аґресії проти України, немає сумніву, що така 

конференція, проведена 15 квітня 2015 року, на жаль, приречена стати 

лише маленькою подією, яка потоне у вирі інформаційної війни Росії про-

ти європейських цінностей. Є ознаки того, що реалполітик офіційної 

Франції, заскоченої хвилею терору, може стати принаймні короткостроко-

вою стратегією країни. Про це свідчить і та парадоксальна ірраціональна 

поквапливість, з якою Президент Франції Франсуа Оланд полетів на при-

йом до Путіна після паризької трагедії від 13 листопада 2015 року. 

Тут є сенс згадати пророчі попередження Корнеліуса Касторіадиса, ви-

датного французького мислителя і учасника руху опору нацистській окупації 

Греції, — про небезпеки великої війни, що їх несуть так звані гетерономні 

режими, за яких геть відсутня рефлексія над нормами, правилами і струк-

турою, режими, збудовані на міфологічному детермінізмі. Серед таких ре-

жимів чільне місце посідає і стратократія, тип владарювання, за якого 

держава і військові утворюють єдине ціле, а державні посади обіймають ко-

лишні офіцери (див.: [Castoriadis, 1981: p.284]). Саме такий режим нині 

утвердився в Росії, де ключові державні посади обіймають вихідці зі спец-

служб, а «націоналістично-імперіалістичне уявлене», якщо скористатись 

визначенням Касторіадиса, за умов ідеологічного вакууму стає цементом, 

що утримує російське суспільство від остаточного розпаду. 

 Мовчання західноєвропейських інтелектуалів, їхній страх перед імпе-

ріалістичними фантазіями російської стратократії лише посилює аберацію 

політичної свідомості, у якій не знаходить місця одна довершена очевид-

ність — путінський режим спричинив руйнацію світового порядку і став 

спаринг-партнером борців за світовий Халіфат з так званої Ісламської дер-

жави Іраку та Леванту. Є й інші причини розгубленості деяких політичних 

лідерів Старої Європи, яка суголосить мовчанню інтелектуалів.

Жан Бодріяр небезпідставно вважав, що Франція недостатньо озброєна, 

щоби протистояти терористичному насильству, адже французи прагнуть вилу-

чити Терор зі спогадів про Французьку революцію на догоду пам’яті, тобто ви-

креслити насильство із власної історії. Та що вже казати про добу Фран цузької 

революції. Оперативний склероз європейського суспільства вже майже стер 

пам’ять про збитий російськими терористами «Боїнг» Ма лай зійських авіалі-

ній, про безневинно вбитих Росією українців і намагається зробити терориста 

номер 1 у сучасному світі — Владіміра Путіна — повноцінним партнером з пе-

реговорів. Можна лише сподіватись, що європейські інтелектуали залишать 

царину симулякрів, прокинуться від постмодерністського сну і будуть готові 

до неординарних вчинків на захист Європи від загрози московської навали. 
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КНИЖКОВІ ВІДЗНАКИ РОКУТарас 
Лютий

Про книги 

Серед цьогорічних інтелектуальних здобутків у фі-

лософській галузі особливе місце посідають кілька 

друкованих видань. Об’єднує їх не стільки рік, коли 

вони побачили світ, ба навіть не тематика чи жанр. 

Одначе з огляду на українські політичні та акаде-

мічні реалії їх можна було б назвати «міркування-

ми, що є на часі». Редакція «Філософської думки» 

вирішила виокремити чотири публікації, які як-

найбільше поміж інших викликали жваве обгово-

рення в українській філософській спільноті.

Попович М. Кровавый век. —
Харьков: Фолио, 2015. — 990 с.

У жовтні цього року друком вийшла розвідка Ми-

рослава Поповича «Кровавый век», яка є росій-

ським перекладом виданого ще 2005 року твору під 

назвою «Червоне століття». Український читач, 

певно, вже звик мати справу з текстами академіка 

Поповича, присвяченими не тільки логіці чи мето-

дології науки, а й широким проблемам культури. В 

цій чималій за обсягом праці автор намірився охо-

пити лихоліття історії ХХ сторіччя в найбільш по-

казових її тематичних зрізах. Варто зазначити, що 

паралельно з роботою над перекладом, який мав на 

меті передусім познайомити російськомовного чи-

тача з думками українського філософа, поволі змі-

нювалася політична ситуація в Україні: загострю-

валися події в Криму й на Донбасі.

Хай там як, але в авторському задумі публіка-

ція, ймовірно, не передбачала прискіпливої фікса-

ції хронологічних подій минулого сторіччя, а міс-
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тила спробу створення чогось на кшталт філософії історії, смисл якої 

немовби унаочнюється барвами людської крові. Дивовижним чином речі, 

що, здавалося б, уже пережиті й осмислені, раптом наново постають із не-

абиякою гостротою, позаяк після жахливого досвіду страждань, голодомо-

рів і насильницьких переселень жага чергового перерозподілу світу нібито 

нараз утілюється в новітній низці загарбницьких спокус.

Події сьогодення неодмінно повертають нас до проаналізованих у до-

слідженні причин і наслідків Першої світової війни, трагічного перевороту 

в Росії 1917 року чи ситуації упосліджених народів у Європі ХХ сторіччя; до 

вивчення взаємодії культур, що відчувається й дотепер, приміром, у вигля-

ді рецидивів внутрішніх і зовнішніх терористичних загроз. Або ж ідеться 

про детальний розгляд спорідненості диктатур: комуністичної та її ідеоло-

гічних двійників — фашизму та нацизму. А, врешті, — про світове напру-

ження, що вилилося в «холодну війну». Все це мимохідь заохочує нас вда-

ватися до порівняння ситуацій, які вможливлюють появу сучасного сві-

тового вождизму та авторитаризму.

«Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: 
Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун /
укладач О. Хома; пер. з фр. і лат. О. Хоми та А. Баумейстера. — 
К.: Дух і літера, 2014. — 368 c.

Попри те, що це видання датоване минулим роком, розвідка стала однією 

зі знакових цьогорічних подій: навесні 2015 року її було відзначено Премією 

Григорія Сковороди — спеціальною нагородою Посольства Франції в 

Україні за найкращий український переклад з французької.

Збірка становить неабиякий інтерес, адже, порівняно з оглянутим вище 

виданням, покликана надолужити зовсім іншу лакуну, а саме — український 

переклад у царині історико-філософського дослідження. Зокрема, йдеться 

про сучасне картезіанство.

Передусім цікавий сам формат видання. Збірку складають три умовні 

розділи. В першому подано переклади кількох знаних декартознавців, а це 

дає змогу подивитися на новочасну метафізичну проблему крізь призму не 

стільки сучасників Картезія, скільки теперішніх дослідників, тобто вийти 

за межі поширених у радянський та пострадянський час інтерпретацій.

У другому розділі упорядники помістили тексти «Медитації про першу 

філософію» Рене Декарта в латинському оригіналі та неавторському фран-

цузькому перекладі, що становить неабияку подію вже для вітчизняного 

історико-філософського джерелознавства. Тепер українські дослідники 

матимуть можливість порівнювати різні варіанти перекладу, вивчаючи й 

тлумачачи різні інтерпретації цього видатного тексту.

Нарешті, третій розділ містить докладний апарат коментарів і примі-

ток, а також висвітлення поширених стереотипів щодо прочитання Де кар-
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Книжкові відзнаки року

тових «Медитацій». Наприклад, тут простежено становлення різних аспек-

тів вчення Декарта, його шлях до метафізики, призначення, специфіка 

жанру цього твору тощо.

Козловський В. Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі. — 
К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. — 595 с.

Праця українського кантознавця Віктора Козловського, доцента кафедри 

філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Моги лян-

ська академія», цього літа потрапила в списки лідерів за версією Все ук-

раїнського рейтингу «Книжка року’2015». Вже понад 10 років автор прискіп-

ливо вивчає спадщину Імануїла Канта, зокрема антропологічні ідеї фунда-

тора критичної філософії. Недарма ця чимала за обсягом книжка справляє 

враження фундаментальної розвідки з кантіанської антропології.

Авторові вдалося поєднати текстологічні матеріали з досліджуваної проб-

лематики, розроблення типології та змісту Кантового вчення й окреслити 

наукові та філософські констеляції вчення німецького мислителя. У книзі 

досліджується досвід Ньютона, Ляйбніца, Вольфа та його школи; розкрива-

ється фізичне підґрунтя антропології Канта (здобутки Лінея, Боне, Бюфона 

та ін.); ґрунтовно розглядаються метафізичні, трансцендентальні, психоло-

гічні, прагматичні, космополітичні виміри людини. Людина постає також 

як нормотворча та інтеліґібельна істота. Окремий розділ присвячено проб-

лемі радикального зла та впливу Кантової концепції на моральний і педаго-

гічний дискурси. Не менш важливим є дослідження автором спроб відштовх-

нутися від учення Канта в метатеоретичних і по стантропологічних підходах 

до вивчення людського буття.

Нарешті, Віктор Козловський показує актуальність Канта для вітчиз-

няної традиції філософування, здійснюючи огляд кантознавчих студій у 

Київській духовній академії.

Єрмоленко В. Далекі близькі. — 
Львів: Вид-во Старого Лева, 2015. — 304 с.

Друга книжка філософа і публіциста Володимира Єрмоленка є спробою 

утвердити філософський есеїстичний жанр в українській гуманітаристиці. 

Тематика праці — межа філософії та літератури. Жанр — інтелектуальна біо-

графія.

Головними героями своїх дванадцяти есеїв автор обирає літераторів, 

які належать до різних культур (французької, італійської, німецької, росій-

ської, американської), але в його рецепції ці персонажі стають надзвичай-

но близькими людьми, попри те, що його розділяє з ними часовий розрив 

аж до кількасот років.

Темпоральні, чуттєві, візуальні та інші чинники стають виразними інтер-

текстуальними й комунікативними точками сполучення різних постатей, 
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серед яких Жан-Жак Русо, Жуль Мішле, Ґюстав Флобер, Ромен Ґарі, Ролан 

Барт, Жак Дерида, Мішель Турньє, Джакомо Казанова, Франц Антон 

Месмер, Ернст Теодор Амадей Гофман, Сабіна Шпільрейн, Сьюзен Зонтаґ.

Своєю працею Володимир Єрмоленко немовби закликає нас не легко-

важити красним письменством і публіцистикою й дає зрозуміти, що філо-

софування не може позбутися художнього і персонального виміру. Обидві 

складові перетворюються на своєрідну інтелектуальну терапію при читанні 

чужих текстів, які є незамінними провідниками для розуміння не лише від-

далених творців минулих епох, але й самого себе.

Тарас Лютий — доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства 

НаУКМА, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту 

філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 
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Події, що не відбулися

Міркуючи над найзначущішими подіями цього року, не можна лишити поза увагою 

певні події, примітні тим, що НЕ ВІДБУЛИСЯ. Їх відсутність — понад те, стій-

ка, відтворювана з року в рік відсутність, попри всю нагальність цих подій — 

засвідчує очевидні дефекти нашого інтелектуального життя. Без виправлення 

такого роду дефектів годі сподіватися на наповнений пульс та цивілізовані 

форми роботи філософської спільноти, яка є інтерсуб’єктивною величиною. І 

тому для неї розвинені форми комунікації, фахового визнання, самоорганізації, 

етосу, інтелектуальної пам’яті тощо становлять необхідні, конститутивні 

чинники її існування та продуктивного розвитку. Дві головні події, що із сумною 

реґулярністю не відбуваються роками, — це Премії України з філософії та Все-

ук раїнський філософський конґрес. 

Нагадаємо, що Премії України з філософії у чотирьох номінаціях були 

успішно визначені і вручені на початку 2011. Ця подія, що привернула увагу не 

лише філософського загалу, а й ширшої громадськості, була ґрунтовно висвіт-

лена у «Філософській думці» (2011, № 2) та газеті «День» (2011, № 29). Відтоді 

організатори Премій двічі оголошували конкурс на них, але обидва рази пасив-

ність філософської спільноти завадила їх визначенню і конкурси були скасова-

ні як такі, що не відбулися. Ми планували у поточному числі журналу просто 

привернути увагу до цих важливих і необхідних подій, що не відбулися цього 

року, як і в попередні. Однак бачимо наочну силу слова: спроба сказати про не-

буття викликала щонайменше одну подію до буття! З великим задоволенням, 

замість розмістити нижче міркування над тим, чому впродовж чотирьох ро-

ків не визначаються лауреати найважливіших філософських досягнень і чим 

шкодить нашому інтелектуальному життю ця відсутність, ми друкуємо

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРСИ 

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ З ФІЛОСОФІЇ!

КОНКУРСИ В ЦАРИНІ ФІЛОСОФІЇ
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ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ФОНД 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ім. Н.В. ПАНІНОЇ

оголошують

К О Н К У Р С
на здобуття Премій з філософії 2016 року
(до розгляду приймаються публікації, видані у 2011—2015 роках)

Перелік Премій з філософії

2.1. Премія імені Марії Злотіної за кращу філософську монографію.

2.2. Премія імені Сергія Кримського за найбільш новаторську філософську 

концепцію (ідею), ви  кладену у наукових публікаціях. 

2.3. Премія імені Юрія Прилюка за найкращий ре дак ційно-видавничий 

проект у галузі філософії. 

2.4. Премія імені Віталія Табачковського за кращу дру ковану роботу молодого 

дослідника (до 35 ро ків) у галузі філософії.

Вимоги до кандидатів на здобуття Премій та порядок розгляду і присудження 

викладені у Статуті Премій, розміщеному нижче.

Також оголошується

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС 
в царині філософського перекладу у двох підномінаціях:

• Програма з перекладів класичної філософської літератури
• Програма з перекладів сучасної філософської літератури

Висування кандидатур на Премії відбувається до 1 березня 2016 року. Згідно з 

п. 5.2 Статуту Премій «фахові організації, колективи чи окремі фахівці ви-

сувають (рекомендують) кандидатури на Премію. Право рекомендації має 

будь-який дипломований фахівець з філософії або спільнота/організація 

фахівців, включно зі студентськими товариствами».
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Конкурси в царині філософії

Форма висування
Ориґінал рекомендованої на здобуття Премії роботи (сукупності робіт) має 

бути наданий секретарю Комісії з Премій або надісланий поштою в Інститут 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001 Київ-1, 

вул. Трьохсвятительська, 4. 

Висування на Премію має супроводжуватися поданням, в якому зазначаєть-

ся: 1) на яку Премію висувається робота; 2) обґрунтування підстав, які спо-

нукають до надання переваги саме цій роботі (кандидату); 3) дані особи (ор-

ганізації, спільноти), що висуває роботу на здобуття Премії: ПІБ, науковий 

ступінь чи фахова освіта, місце роботи та посада, контактні дані; 4) за бажан-

ня — інші документи, що арґументують вибір на користь даного кандидата.

Публікації, що не супроводжуються належним поданням, а також подання 

(рекомендації) кандидатів без надання у розпорядження Комісії ориґіналу роботи 

(публікації), розглядатися не будуть.

Терміни наступних етапів, передбачених Статутом: 

• Етап визначення номінантів з висунутих кандидатів триватиме з 1 березня 

по 1 травня 2016 року.

• Етап обговорення номінантів фаховою спільнотою триватиме з 1 травня по 

1 жовтня 2016 року.

• Етап визначення лауреатів триватиме з 1 жовтня по 1 листопада 2016 року.

• Нагородження лауреатів Премій та переможців Національного конкурсу в 
царині філософського перекладу відбудеться у Міжнародний день філосо-

фії 17 листопада 2016 року.

Контактні дані Комісії: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

за адресою: 01001 Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Секретарі Комісії: ІЛЬЇНА Анна Володимирівна, husserliana2012@mail.ru

ГОНЧАРЕНКО Катерина Сергіївна, (093) 280 51 33; agneshka13@ya.ru

Та к о ж  п о в і д о м л я є м о:

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ГУМАНІТАРНА ТРАДИЦІЯ»

ЗА ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ФОНДУ

оголошуює у 2016 році

К О Н К У Р С
для молодих дослідників (студентів та аспірантів вишів та академічних 
інституцій) пам’яті Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської 

на краще наукове дослідження за напрямками:

• ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

• ГЕРМЕНЕВТИКА
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• ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА

• ФІЛОСОФІЯ СМІХУ

• ФІЛОСОФІЯ ТАНЦЮ

Умови конкурсу будуть розміщені на сайті 

Українського філософського фонду philosophy.ua 

та інших інтернет-ресурсах.

Члени оргкомітету конкурсу
ГОЛУБОВИЧ Інна Володимирівна — д-р філос. наук, про фесор філософського фа-

культету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м.т. 0974476746

ЛЕВЧЕНКО Віктор Леонідович — канд. філос. наук, доцент філософського факультету 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,

м.т. 0976951235; e-mail: victor_levchenko@mail.ua
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С Т А Т У Т 

Премій України з філософії

І. Загальні положення

1.1. Премії України з філософії (надалі Премії) є відзнаками професійної 

спільноти найбільш значущих результатів інтелектуальної роботи в царині 

філософії. 

1.2. Премії покликані сприяти розвиткові та консолідації філософської 

спільноти України, утвердженню в її середовищі гідних інтелектуальних 

стандартів, зростанню наукової та громадської активності молодих філосо-

фів, належній оцінці видавничої та публіцистичної фахової діяльності в 

царині філософії. Премії мають прислужитися формуванню сталої вітчиз-

няної інтелектуальної традиції, вільної від соціально-політичної кон’юн к-

тури та ідеологічних упереджень; одним з виявів цього є вшанування па-

м’яті відомих українських філософів, що створювали засади гума ністичного 

розвитку вітчизняної філософії та своєю діяльністю сприяли демократич-

ним суспільним перетворенням в Україні.

1.3. Премії присуджує  комісія, створена на громадських засадах провід-

ною установою в царині філософських досліджень — Інститутом філософії 

НАН України; загальнонаціональним об’єднанням професійних філософів 

України — Українським філософським фондом; та Соціологічним центром 

ім. Н.В. Паніної (надалі Комісія). 

ІІ. Перелік Національних премій України з філософії

2.1. Премія імені Марії Злотіної за кращу філософську монографію.

2.2. Премія імені Сергія Кримського за найбільш новаторську філософську 

концепцію (ідею), викладену у наукових публікаціях. 

2.3. Премія імені Юрія Прилюка за найкращий редакційно-видавничий 

проект у галузі філософії. 

2.4. Премія імені Віталія Табачковського за найкращу друковану роботу 

молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії.

III. Вимоги до кандидатів на здобуття Премії

3.1. Підставою для отримання Премії є належність кандидата до фахової 

філософської спільноти України і наявність у нього філософських робіт 

(статей, розділів у монографіях та індивідуальних монографій), які мають 

бути опубліковані в офіційно зареєстрованих українських або іноземних 

фахових філософських виданнях.
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3.2. Роботи, які стали лауреатами однієї з Премій, не можуть бути повторно 

висунуті на здобуття тієї ж чи іншої Національної премії України з філософії.

ІV. Комісія з визначення лауреатів Премій

4.1. Комісія складається з голови конкурсної комісії, заступника, сек ретаря 

та інших членів. Склад конкурсної комісії визначають рішенням Вченої 

ради Інституту філософії НАНУ за узгодженням з представниками Ук-

раїнського філософського фонду та Соціологічного центру ім. Н.В. Па ні ної, 

керуючись тим, що серед них мають бути відомі вчені, які працюють у філо-

софській галузі, а також представники організацій-засновників премій.

4.2. Члени Комісії та їхні роботи не можуть бути номіновані на присуджен-

ня Премій. В своїй роботі Комісія керується принципом уникання кон-

флікту інтересів.

V. Порядок визначення лауреатів Премій та їх нагородження

5.1. Про присудження Премії поточного року Комісія робить публічне ого-

лошення, в якому визначає терміни етапів із присудження Премії і дату на-

городження лауреатів. Оголошення поширюється у друкованих і електро-

нних засобах фахової інформації з метою якнайширшого ознайомлення з 

ним філософської громадськості.

5.2. Етап висування кандидатів. Упродовж не менш як трьох місяців після ого-

лошення фахові організації, колективи чи окремі фахівці висувають (реко-

мендують) кандидатури на Премію. Право рекомендації має будь-який ди-

пломований фахівець з філософії або спільнота/організація фахівців, 

включно зі студентськими товариствами.

5.3. Етап визначення номінантів з висунутих кандидатів. Упродовж не більш 

як двох місяців з дати закінчення висування кандидатів на Премію Комісія 

визначає трьох номінантів на здобуття Національної премії з філософії. 

Номінанти визначаються Комісією виключно з числа висунутих фі ло-

софською громадськістю кандидатів.

5.4. Етап обговорення номінантів фаховою спільнотою. Докладна інформація 

про номінантів на Премію і відповідні роботи, визначені Комісією, оголо-

шується з метою обговорення філософською громадськістю. Процес обго-

ворення висвітлюється у провідних фахових періодичних виданнях, в тому 

числі електронних. Даний етап триває не менш як два місяці.

5.5. Етап визначення та нагородження лауреатів. Беручи до уваги підсумки 

фахового обговорення номінантів, Комісія впродовж місяця після завер-

шення попереднього етапу визначає переможця (лауреата) Премії і про-

водить її урочисте вручення.
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С Т А Т У Т 
Національного конкурсу 
в царині філософських перекладів

І. Загальні положення
1.1. Національний конкурс в царині філософського перекладу (надалі 

Конкурс) встановлено професійною спільнотою задля відзначення най-

більш значущих перекладів філософської літератури українською мовою. 

1.2. Конкурс покликаний сприяти популяризації справи філософського 

перекладу, якомога швидшому впровадженню в дослідницький і навчаль-

ний процес нових перекладених творів, вдосконаленню стандартів видання 

філософських перекладів, розвитку традиції коментування й тлумачення 

текстів, що видаються, зростанню наукової та громадської активності моло-

дих перекладачів філософської літератури. Конкурс має прислужитися роз-

виткові української філософської мови (зокрема її тер мі но ло гічних ресур-

сів), вітчизняної філософської культури, міжнародного на уково-до слід ниць-

кого і науково-видавничого співробітництва.

1.3. Результати Конкурсу визначає комісія (надалі Комісія), створена на гро-

мадських засадах провідною установою в царині філософських досліджень — 

Інститутом філософії НАН України та загальнонаціональним об’єд  нанням 

про фесійних філософів України — Українським філософським фондом. 

ІІ. Конкурсні програми
2.1. Програма з перекладів класичної філософської літератури.

2.2. Програма з перекладів сучасної філософської літератури. 

III. Комісія з визначення переможців і лауреатів Конкурсу
3.1. Комісія складається з голови, заступника голови та інших членів. Голова 

та його заступник мають однакові права голосу з рештою членів Комісії.

3.2. Кількість членів Комісії має бути непарною і не меншою за 5 осіб.

3.3. Членами Комісії мають бути відомі вчені, які працюють у філософській 

галузі, передовсім фахівці із зарубіжної філософії, а також визнані фахівці з 

філософського перекладу (не обов’язково фахові філософи).

3.4. Склад Комісії визначається рішенням Вченої ради Інституту філософії 

НАНУ за узгодженням з представниками Українського філософського фонду. 

3.5. Склад Комісії для кожного чергового Конкурсу має оновлюватися що-

найменше на третину. У своїй роботі Комісія керується принципом уникан-

ня конфлікту інтересів. До складу Комісії не можуть входити фахівці, що 

мають стосунок (як перекладачі, автори передмов, коментатори, видавці 

тощо) до перекладів, поданих на її розгляд. 
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ІV. Переклади, які можуть бути допущені до Конкурсу
4.1. Комісія розглядає україномовні переклади філософських праць будь-

якої тематики, а також переклади міждисциплінарних досліджень, що ма-

ють істотну філософську складову.

4.2. Комісія розглядає не лише книжкові видання, але й публікації філо софських 

перекладів у періодичних виданнях та у виданнях, що продов жу ють ся.

4.3. Комісія не розглядає перекладів, що виконані не з мови ориґіналу.

4.4. Комісія не має права впродовж Конкурсу розширювати перелік праць, 

що розглядаються. Перелік праць, включених до розгляду, має оприлюдню-

ватися на відкритих інформаційних ресурсах.

4.5. Переклади, що відповідають вимогам, але не потрапили до Конкурсів 

минулих років, можуть бути включені до будь-якого наступного Конкурсу.

4.6. Переклади, що вже розглядалися Комісією, не можуть подаватися до 

наступних Конкурсів.

V. Етапи Конкурсу
5.1. Вчена рада Інституту філософії НАН за узгодженням з представниками 

Українського філософського фонду ухвалює рішення про організацію Кон-

курсу поточного року, зокрема про часові межі публікації перекладів, допу-

щених до конкурсного розгляду (зазвичай ідеться про рік або два роки, що 

передують поточному Конкурсові), та розповсюджує відповідне оголошення. 

5.2. Поза реґулярною конкурсною програмою Вчена рада Інституту філософії 

НАН за узгодженням з представниками Українського філософського фонду може 

запроваджувати різноманітні спеціальні відзнаки, а також оголошувати спеціаль-

ні Конкурси, як-от на кращий переклад з певної тематики, кращий переклад за 

певний період часу, що перевершує дворічний, тощо. Додаткові Кон курси відбу-

ваються за правилами для реґулярних Конкурсів, описаними у цьому Статуті. Для 

деяких спеціальних Конкурсів, за потреби, можуть прийматися окремі Статути.

5.3. Видання, що братимуть участь у Конкурсі, представники фахової філо-

софської спільноти можуть рекомендувати впродовж трьох місяців після 

його оголошення. Право рекомендації має будь-який дипломований фахі-

вець з філософії або спільнота/організація фахівців, включно зі студент-

ськими товариствами, а також видавництва та громадські організації.

5.4. За два місяці після оголошення Вчена рада Інституту філософії НАН за 

узгодженням з представниками Українського філософського фонду формує 

поточний склад Комісії, керуючись пп. 3.4. і 3.5. 

5.5. Короткі списки претендентів за обома конкурсними програмами Ко-

місія визначає впродовж трьох місяців після створення. Претенденти ви-

значаються Комісією лише з числа видань, рекомендованих згідно з поряд-

ком, передбаченим п. 5.3.

5.6. Гранична кількість видань, що можуть входити до короткого списку, 

визначається Комісією для кожної програми окремо. Якщо поточного року 
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за якоюсь програмою висунуто менш як три видання, Конкурс за нею ска-

совується, а відповідні видання отримують право участі в наступному Кон-

курсі. Конкурс може скасовуватися і через брак видань, які Комісія визнає 

гідними участі в Конкурсі.

5.7. Докладна інформація про короткі списки й видання, що входять до них, 

оприлюднюється для обговорення філософською громадськістю. Про цес 

обговорення висвітлюється у провідних фахових періодичних виданнях, в 

тому числі електронних, у соціальних мережах тощо. Це обговорення має 

тривати не менш як два місяці.

5.8. Комісія, з урахуванням фахового обговорення номінантів, упродовж мі-

сяця після його завершення визначає переможців і лауреатів Кон курсу за 

чинними програмами. Процедура урочистого відзначення переможців і лау-

реатів здійснюється Інститутом філософії НАН та Українським філософ-

ським фондом у межах заходів до Дня філософії ЮНЕСКО.

VІ. Порядок роботи Комісії
6.1. Всі члени Комісії мають ознайомитися з усіма перекладами, прийня-

тими до розгляду.

6.2. Після рішення Комісії про граничну кількість видань (див. пп. 5.5. і 5.6.), 

що можуть входити до короткого списку, кожен член Комісії надсилає 

Голові Комісії свої варіанти коротких списків за кожною з конкурсних про-

грам (кожне з видань може згадуватися у такому списку лише один раз). До 

короткого списку потрапляють видання, що фіґурують у найбільшій кіль-

кості варіантів, поданих членами Комісії. Якщо кількість видань, що мають 

рівні показники, перевершує граничну, Комісія проводить щодо них додат-

кову процедуру голосування, щоб визначити претендентів на вакантні міс-

ця короткого списку. Результати голосувань усіх членів Комісії на всіх ета-

пах визначення короткого списку оприлюднюються.

6.3. Для визначення остаточних результатів Конкурсу (див. п. 5.8.) кожен із 

членів Комісії має надіслати Голові Комісії свій варіант переліків перемож-

ців і лауреатів за чинними програмами не пізніше, ніж за тиждень до дати 

оприлюднення результатів. Надіслані варіанти переліків зберігаються у за-

клеєних й опечатаних конвертах, оброблення результатів голосування здій-

снюється безпосередньо перед процедурою оголошення результатів.

6.4. Кожен з Переліків переможців і лауреатів за чинними програмами, 

складений членом Комісії, має містити не більш як чотири видання, розта-

шовані у спадному порядку. За перше місце нараховується 4 конкурсні бали, 

за друге — 3, за третє — 2, за четверте — 1.

6.5. Підсумувавши бали, виставлені всіма членами Комісії у варіантах Пе-

ре ліків переможців і лауреатів, голова та заступник підбивають підсумки й 

оприлюднюють результати Конкурсу разом з кількістю балів, що їх отри-

мало кожне з видань, а також із варіантами Переліків переможців і лауреа-

тів, надісланими кожним із членів Комісії.
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Друга важлива подія, яка з року в рік не відбувається (і триває це вже 20 ро-

ків! сумний ювілей!) — це Всеукраїнський філософський конґрес. Попередній 

відбувся навесні 1995 року. Відтоді всі плани і спроби зібрати новий конґрес, на 

якому було б варто обговорити стан справ у царині вітчизняної філософії (і не 

лише це), не спричинилися до реального результату. Найближче до втілення 

ідеї конґресу підійшли наприкінці 2010-го, запланувавши його проведення на-

весні чи восени 2012 року. Тривалий термін, який передбачалося відвести на 

підготовку заходу, був зумовлений не лише організаційними та фінансовими 

складнощами його проведення, а передусім намаганням здійснити його як якіс-

но новий крок у самоорганізації життя й дієвості української філософської 

спільноти, а не просто як величезну помпезну (й разом із тим малоефективну) 

конференцію. Проведення Всеукраїнського конґресу у 2012 році також мало на 

меті підготуватися до дієвої участі українських філософів у ХІІІ Світовому 

філософському конґресі «Філософія як запит та шлях життя» (Philosophy as 

Inquiry and Way of Life) (Афіни, 2—10 серпня 2013 року). Зручну консолідовану 

можливість для цього надало членство Українського філософського фонду у 

FISP (Міжнародній Федерації філософських товариств). На жаль, цим пла-

нам не судилося здійснитися.

Однак у процесі реалізації задуму робоча група Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України у складі А. Єрмоленка, С. Йосипенка, С. Пролеєва 

підготувала «Попередні пропозиції щодо підготовки Всеукраїнського філософ-

ського конґресу», які пропонуємо увазі читачів зі скромним сподіванням, що 

цей давній документ надихне філософську спільноту на відновлення роботи з 

організації та проведення важливого для всіх нас (і надто в нинішніх кризових 

умовах) заходу.
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ПОПЕРЕДНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО КОНҐРЕСУ 
«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ»

1. Укладається та розсилається філософській спільноті Меморандум про 

проведення Все ук раїн ського філософського конґресу в вересні/жовтні 2012 

року (ідеологія форуму, його актуальність, стисла історія попередніх кон-

ґресів, завдання, передбачити ас пект міжнародної участі).

2. Утворюється Підготовчий комітет з необхідними підструктурами (Президія, 

Оргкомітет, Про г рамний комітет)  1 і розгортається підготовча робота:

2.1. Збираються пропозиції та ініціативи з місць (як щодо змісту та органі-

зації роботи, так і для визначення найбільш цікавих місцевих проектів).

2.2. Визначаються та проводяться попередні форуми з окремих ключових про-

блем, які обговорюватимуться на Конґресі (й з цими попередніми результата-

ми виходимо на сам Конґрес). Було б до цільно скласти програму заходів.

2.3. Відкривається обговорення (дискусія) наявної філософської ситуації 

в Україні; її матеріали друкуються реґулярно на сайті і в періодиці (напри-

клад, рубрика «ФД»). — «Назустріч Філо соф ському конґресу!»

2.4. Окремо передбачити працю з мас-медіа, озвучити підготовку Кон ґресу 

максимально широко, цим надавши йому публічної значущості.

2.5. Готуються та видаються матеріали Конґресу, завдання яких підготувати 

плідне обговорення проблем під час його роботи.

Щодо концепції Конґресу
Конґрес присвячено єдиній проблематиці, яка виражається у пропонова-

ному гаслі «Філософія для майбутнього України» та конкретизується у клю-

чових проблемах конґресу. Ці проблеми є предметом безпосереднього обго-

1 Програмний комітет бажано створити якнайшвидше для розроблення ідеології та осно-

вних напрямів Конґресу, інші органи — мірою необхідності. Таким чином Програмний 

комітет представлятиме ініціативну групу, а Президія та Оргкомітет — Засновників 

(НАНУ та МОНУ наприклад). Пре зидія буде зібранням очільників організацій-за снов-

ників, Оргкомітет — виконавчим органом Конґресу.
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ворення (з подальшою конкретизацією) на пленарних засіданнях і задають 

тон обговорення на секціях. За результатами обговорення можуть бути 

ухвалені загальна резолюція, резолюції з окремих напрямів і проблем, звер-

нення та пропозиції щодо проведення наступного конґресу.

Огляд філософських сил — широта представництва має бути поєднана 

з відбором продуктивних персоналій та ідей.

Виокремлення як попередньо, так і в процесі роботи Конґресу  ключо-

вих проблем розвитку української філософії сьогодні.

Привернення до філософської спільноти і її роботи уваги держави і 

громадськості.

По завершенні Конґресу продовжити роботу з його «спадщиною» — 

видання, резолюції, дослідницькі та освітні програми, об’єднання вчених 

тощо.

Під час роботи Конґресу передбачається проведення ярмарку філо-

софської літератури.

На основі Концепції Конґресу мають бути визначені та оголошені його цілі.

Чотири ключові проблеми, яким варто 
підпорядкувати змістовно роботу Конґресу
1. «Філософування по-українському»: філософське мовлення українською 

(широкий спектр — від проблем перекладу до поняттєвого апарату й стилісти-

ки актуального філософського дискурсу, зокрема і обтяженість радянським 

спадком, академічна/літературна мова, місце філософської публіцистики etc.).

2. Філософія як можливість «діагнозу» і «терапії»: соціальний та екзистен-

ційний виміри.

3. Філософія у структурі університетської освіти та сучасної освіченості за-

галом.

4. Ідентичність сучасної філософії: місце раціональності в сучасному світі.

Щодо структури Конґресу:
Пленарні засідання, секції за напрямами, галузями філософського знання 

та окремими проблемами, панелі, круглі столи, стенди тощо.

• Керівні органи конґресу:
Президія

Оргкомітет 

Програмний комітет

• Формат роботи конґресу:
Пленарне 

Секційні 

Стенди 

Панельні
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• Пленарне: 
Філософія для майбутнього України

• Секційні:
Філософія в Україні в контексті парадигмальних змін 

світової філософської думки

Філософія в суспільстві

Ґлобальні ризики та загрози як виклик філософії

(та інші…)

• Панельні:
Місце і роль раціональності в сучасному світі 

Доля трансценденталізму в сучасній філософії

(та інші…)

• Стенди: 
Практична філософія як «діагностика» і «терапія»

Філософія розмовляє українською (термінологія,  переклади)

Філософія та філософська освіта

Філософія на місцях

(та інші…)

• Робота книжкового ярмарку
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МОВА І МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ 
ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ 
МАРТИНА ГАЙДЕҐЕРА

Андрій 
Дахній

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

Вступні зауваги
В історико-філософській царині, де неодмінною 

складовою є практика творення найрізноманітні-

ших класифікацій, схем, «рубрикацій», розмежу-

вань, диференціацій, існує, зокрема, й чимало ви-

падків ретроспективного поділу творчості того чи 

того мислителя на певні періоди залежно від того, 

як змінювалися його пріоритети й акценти: ска-

жімо, заведено говорити про два періоди — «до-

критичний» та «критичний» — в інтелектуальній 

спадщині Імануїла Канта, про дві фази мислення 

Оґюста Конта (відповідно, щодо «позитивної фі-

лософії» та «позитивної політики»), про «молодо-

го» Маркса і Маркса періоду «Капіталу», про три 

стадії у творчості Фридриха Ніцше («романтико- 

песи міс тич ний», «скептично-позитивістський» та 

«власне ніц ше ан ський»), про дві різні частини твор-

чого до робку Людвіґа Вітґенштайна (періоду «Ло-

гіко-фі  ло соф ського трактату» та «Філо соф ських 

досліджень») тощо.

А проте, попри всі наявні відмінності, які вка-

зують, очевидно, на специфіку будь-якого філо-

софського пошуку (вона полягає в усвідомленні 

«скінченності, яка вимагає невпинного перевер-

тання думки» [Гронден, 2011: с.15]), у кожному з 

названих і подібних випадків зберігається водно-

час певна тяглість, збереження якихось елементів 

попереднього досвіду і, що істотно, інтересу до од-

нієї й тієї самої проблематики.
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Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера

Якщо брати до уваги останній наведений випадок, тобто випадок 

Л. Вітґенштайна, то можна зауважити, що, незважаючи на справді дуже сут-

тєві розбіжності у поглядах австрійця залежно від того, який період творчості 

ми беремо до уваги (конкретніше: в «ранній» період мислитель зосереджений 

на семантично-синтаксичному аспекті мови, шукає щось на кшталт «ідеальної 

мови», у «пізній» — досліджує передусім прагматичний аспект мови, відповід-

но, наголошує на «родинних подібностях», висуває теорію «мовних ігор»), 

предмет філософських пошуків залишається, по суті, той самий: мова.

Стосовно ж Мартина Гайдеґера, погляди якого піддано аналізові у цій 

статті і творчість якого також зазвичай поділяють на вельми відмінні один 

від одного два періоди, розділені знаменитим поворотом («die Kehre») 1930-х 

років, то, очевидно, ніхто не наважиться стверджувати, що головні дослід-

ницькі інтереси німця спрямовані на проблеми філософсько-лінг вістичного 

плану. Якщо й існує «наскрізна тема» його праць у різні роки творчості, то, 

на відміну від Вітґенштайна, який, по суті, обмежувався проблематикою 

мови (і цим значною мірою «показав приклад» для подальшої аналітичної 

філософії), фрайбурзький мислитель у центр своїх досліджень незмінно 

висував проблему буття, буттєве питання було «лейтмотивом» усього його 

мислення.

Водночас зауважимо: проблема мови теж належала до важливих об’єктів 

досліджень Гайдеґера, причому у так званий «пізній» період його творчого 

шляху вона на якийсь час навіть стала ключовою і, до речі, він аналізував її 

тоді значно інтенсивніше, ніж на ранніх етапах мислення. І справді, якщо 

німецького філософа якоюсь мірою і асоціюють з проблематикою мови, то 

це є найбільш характерним саме у час після «повороту» (про небезпідстав-

ність такого висновку може свідчити хоча б назва одного з найвідоміших 

«пізніх» текстів філософа — «Дорогою до мови»).

Про проблематизацію мови 
і «мовні труднощі» Мартина Гайдеґера
Зважаючи на висловлене в попередньому абзаці, 

можемо припустити, що наша спроба зосередитися на проблемі мови саме у 

«раннього» Гайдеґера може видатися, якщо розглядати її у контексті «ієрархії 

пріоритетів», дещо спірним, сумнівним дослідницьким наміром.

Ба більше: проблематичність такої спроби можна припускати з огляду 

на ще одну обставину: погляди фрайбурзького філософа і особливо мова, в 

якій їх формульовано (як правило, йдеться знову ж таки про мову «раннього» 

Гайдеґера), незрідка наражалися на критику, інколи вельми нищівну, саме 

з боку мислителів, сказати б, «лінгвістичного» спрямування (йдеться пере-

дусім про логічний та лінгвістичний варіанти неопозитивізму, які за часів 

«раннього» Гайдеґера набули значного поширення). Зокрема, до репрезен-

тантів таких поглядів належали вже згадуваний на початку статті Людвіґ 

Вітґенштайн, Мориц Шлік, Рудольф Карнап та багато інших.
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Так, Р. Карнап, вдаючись — з позицій неопозитивізму — до радикальної 

критики метафізичного мислення як такого, переконливе свідчення остан-

нього побачив саме у текстах фрайбурзького філософа (конкретніше, у пра-

ці 1931 року «Подолання метафізики за рахунок логічного аналізу мови», 

надрукованій в органі Віденського гуртка, журналі «Erkenntnis», неопозити-

віст спробував продемонструвати уразливість метафізики та її неспромож-

ність висловлювати істинні речення про суще, піддавши скрупульозному 

аналізові уривок із Гайдеґерової праці «Що таке метафізика?» (1929), де, зо-

крема, увагу зосереджено на проблемі ніщо, на його привідкриванні у стані 

жаху і на явищі ніщоювання, неантизації). Карнап характеризує відповідні 

речення як псевдоречення і показує, що можливість їхнього утворення ґрун-

тується на логічних вадах мови, відповідно, на неправильному розумінні 

мови [Карнап, 2001: с.50–53]. Тобто, виходячи з такої неопозитивістської 

логіки, треба буде визнати, що філософія авторів на кшталт Гайдеґера є не-

спроможною через хибне використання мови. А звідси легко припустити, що 

будь-які рефлексії того ж таки Гайдеґера стосовно самої мови позбавлені 

щонайменшого змісту, а тому мають бути відкинуті, еліміновані.

Примітно, що неопозитивістська критика мови і самого стилю мислен-

ня Гайдеґера не є єдино можливою. Його мову, а заразом і його ідеї, нехай із 

дещо інших позицій та в значно пізніші часи, критикували і представни ки 

Франкфуртської школи, зокрема, Теодор Адорно і Юрґен Га бермас, що 

найбільше проявилося, відповідно, в «Жарґоні автентичності» (1964) та 

«Філософському дискурсі Модерну» (1985).

Крім того, не можна залишити поза увагою і радикальну критику 

Гайдеґерової мови з боку тих авторів, які через свою професію приділяють 

мові принаймні не менше уваги, ніж філософи: йдеться, зокрема, про ви-

значних письменників (причому німецькомовного світу) — Томаса Берн-

гарда, Ґюнтера Ґраса, а надто Томаса Мана (якщо конкретніше, вона про-

звучала у листах письменника до теолога Пауля Тиліха [Frankfurter 

Al   lgemeine Zeitung, 2002]).

Сюди ж можна додати також критичні позиції багатьох філологів, пере-

дусім «класичних», які мали претензії як до Гайдеґерових перекладів тек-

стових фраґментів чи окремих понять зі спадщини давньогрецьких мисли-

телів (претензії звідні головно до того, що замість строгих перекладів там 

мали місце інтерпретації), так і до мови самих текстів філософа: можемо 

згадати й іронічну, хоча й цілком доброзичливу, репліку одного з них — ро-

сійського філолога Сергія Аверинцева: «Гайдеґґер пише не німецькою, а 

гайдеґґерівською!» [Гаспаров, 2003: с.391].

Ба більше, дуже специфічна філософська мова Гайдеґера викликала у 

багатьох дослідників настільки різке неприйняття, що вони називали його 

мислення «окозамилюванням», «грою в слова», «штучним творенням ма-

гічних темнот», «філософською містифікацією», «збиванням піни», «шу-

мовинням» тощо.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 6 73

Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера

Отож, такого роду висловлювання свідчать про вельми критичне став-

лення до мови Гайдеґера з боку представників і філософської, і літератур но-

 філологічної сфери (не виглядає перебільшенням твердження, що, поряд із 

загальновідомими звинуваченнями автора «Буття і часу» в «націонал-со ціа-

лістичній» анґажованості, саме питання мови його текстів сприймають 

вкрай критично, воно належить до найбільш контраверсійних і стоїть, так 

би мовити, на другому місці у «списку гріхів» філософа, залишається другим 

за вагомістю «подразником» для середовища його опонентів).

Втім, майбутній розвиток західного мислення (який, так би мовити, все 

«розставив на свої місця») засвідчив, що рефлексії Гайдеґера стосовно мов-

ної проблематики виявились вельми суттєвим чинником філософських де-

батів другої половини ХХ — початку ХХІ сторіччя. Тому, хоч наведену вище 

критику не варто іґнорувати, остання все ж не здатна ні поставити під сум-

нів філософську спроможність Гайдеґера та його своєрідну мову, ні реляти-

візувати інтерес до осмислення ним самої проблематики мови. А отже, на-

віть зважаючи на достатню численність наведених вище випадів на адресу 

філософа, наважимося стверджувати, що дослідження Гайдеґерових реф-

лексій стосовно мови, хай і висловлених його дуже специфічною мовою, не 

лише виправдане, але й конче потрібне — надто у тому випадку, якщо йдеться 

про осмислення філософського погляду на феномен мови за новітньої доби 

і особливо якщо зважити на Гайдеґерові впливи у цьому плані на подальше 

західне мислення, принаймні у ситуації з такими напрямками, як філософ-

ська герменевтика, неопрагматизм, деконструктивізм (на рівні персоналій 

достатньо назвати, відповідно, Ганса-Ґеорґа Ґадамера, Ричарда Рорті, Жака 

Дерида).

Коли ж робити диференціацію вже всередині самої спадщини мислите-

ля, «дотичної» до проблематики мови, то треба буде визнати, що підходи 

«раннього» Гайдеґера (інакше кажучи, за часів становлення його проекту 

герменевтичної феноменології) є значно ближчими до антропологічної проб-

лематики, ніж його погляди пізніших часів.

Мова як предмет рефлексії 
«раннього» та «пізнього» Гайдеґера
Підкреслимо ще раз: саме мова, незважаючи на 

безумовний пріоритет «буттєвого» питання, залишалася вельми важливою 

темою філософської рефлексії Гайдеґера впродовж усього його філософ-

ського шляху, в тому числі і для аналізованого нами в цій статті «раннього» 

етапу його творчого шляху.

Так само ще раз наголосимо: наша зосередженість саме на одному з 

етапів творчості мислителя важлива з огляду ось на яку обставину: подібно 

до того, як відрізняються між собою головні загальнофілософські пріори-

тети і підходи Гайдеґера у час до «повороту», з одного боку, і в період після 

нього, з іншого боку, так само існує суттєва різниця між сприйняттям та 
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експлікацією мовної проблематики фрайбурзьким філософом залежно від 

періоду осмислення ним відповідного феномена.

Кажучи конкретніше, в «ранній» період німець більше тяжіє до тлума-

чення мови у вимірі мовлення людини (на той час мову та мовлення він зі-

ставляє між собою в різних аспектах), тобто в контексті екзистенційно-ан т-

ро пологічної проблематики, в інтерсуб’єктивному, комунікативному, соціаль-

ному вимірі.

Натомість у «пізній» період наголос зроблено на «коґнітивному» вимірі 

досвіду мови, остання немовби «субстанціалізується», стає тим, що підпо-

рядковує собі людину (при цьому істотно спадає інтерес до «діяльнісних» 

аспектів мовлення), у кінцевому підсумку тематизовано здатність почути та 

зрозуміти мову буття [Trawny, 2003: S.122], або, інакше кажучи, відгукнути-

ся на поклик буття, який іде з мови, позаяк вона є «оселею», «домівкою», 

«домом» буття («das Haus des Seins»); і в цьому випадку вже не людина гово-

рить мовою, а мова — людиною. Мова «гіпостазується», перетворюється на 

всеосяжну «величину».

У контексті такого розрізнення варто зробити таке «текстологічне» уточ-

нення: «ранній» Гайдеґер докладно говорить про проблематику мови лише 

у «Бутті і часі» (найдетальніше — у 33-му та 34-му параграфах); тим часом 

спроби досліджувати мову у «пізній» етап простежуємо у цілій низці праць —

і в «Листі про гуманізм» (1947), і в «Дорогою до мови» (1959), і у виданому 

посмертно «пізньому» opus magnum — «Питаннях філософії» (1989).

Звісно, відмінність впадає у вічі і на лексичному, поняттєво-тер мі но ло-

гічному рівні. Так, для Гайдеґера періоду «Буття і часу» вельми вагомими є ті 

поняття, що актуалізуються в контексті екзистенційності й комунікативності. 

Це поняття на кшталт «мовлення» (Rede), «балаканина» (Gerede), «вислів» 

(Aussage) «повідомлення» (Mitteilung), «тлумачення» (Auslegung), «ін тер пре-

тація» (Interpretation) (саме ж поняття «мова» (Sprache) на той час він вживає 

ще відносно рідко, але воно стає центральним у «пізнього» Гайдеґера). Проте 

названі поняття майже безслідно зникають з лексикону «пізнього» Гайдеґера 

(він до них, по суті, не повертається, як, і це логічно, не повертається до «ек-

зистенціалістського» лексикону та до «екзистенційних» проблем загалом).

Після «повороту» Гайдеґер не просто тлумачить мову як «дім буття» 

(зокрема, в «Листі про гуманізм»), він не втомлюється повторювати, що у 

справі наближення до буття філософія має співпрацювати з поезією, мис-

лителі та поети дуже потрібні одні одним [Reijen, 2009: S.111]: за логікою 

«пізнього» Гайдеґера, поезія не гірше за філософію здатна висловити най-

глибші думки, тільки на свій манер, своїми засобами; понад те, поезію він 

наділяє здатністю формувати нове знання, віднаходити «істину буття».

Утім, за всіх відмінностей щодо наголосів, розставлюваних у різний 

час Гайдеґером, його філософія — це не так філософія мови (хоч таке слово-

сполучення є доволі поширеним, надто у варіанті «герменевтична філо-

софія мови» [Demmerling, 2001: S.90]), як філософія у мові.
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Дослідження мови (мовлення) 
з боку «раннього» Гайдеґера як результат 
герменевтизації феноменології
Коли ми зосереджуємося на сприйнятті феноменів 

мови і мовлення у «раннього» Гайдеґера, тобто в рамках його екзистенціаль-

но-онтологічного проекту, то при цьому не можемо обійтись без усвідом-

лення тієї обставини, що цей проект постав як результат трансформації 

рефлексійної феноменології Гусерля у феноменологію герменевтичну.

Нагадаємо: всупереч сприйняттю новочасною метафізикою світу як 

такого, що протистоїть людині, що являє собою наявний об’єкт стосовно 

суб’єкта (а тому сприймається в категоріях підкорення і запанування над 

ним — саме до цього тяжіє, на думку Гайдеґера, суб’єктоцентрична пара-

дигма Модерну), герменевтична феноменологія сприймає світ як консти-

тутивно пов’язаний з людським буттям, у цій «герменевтично-фено ме но-

логічній» парадигмі об’єкт залежить від суб’єкта, але й суб’єкт — від об’єк-

та, ось-буття (Dasein) та світ не є самі для себе існуючі об’єкти. При цьому 

людське буття сприймається як розімкнене, відкрите щодо різних можли-

востей, але щоразу належить брати до уваги ситуацію фактичності та іс-

торичності: образно кажучи, сцена, на яку виходить людина, заздалегідь 

уже існує. За такого підходу інтерес сфокусовано на повсякденному по-

водженні зі світом і на його «первинності» щодо будь-яких форм теорети-

зування. У термінології Гайдеґера, утверджується примат підручності (Zu-

handenheit) стосовно наявності (Vorhandenheit). Dasein вступає у стосунок 

зі світом як із підручним, «Dasein не є щось наявне», йдеться в «Бутті і 

часі» [Heidegger, 1986: S.143].

За своєю суттю світ підручного є соціальним світом. «На основі цього 

спільного буття-у-світі світ є завжди вже той, який я ділю з іншими. Світ 

Dasein є спів-світом. Буття-в є спів-буття з іншими» [Heidegger, 1986: 

S.118]. Звісно, звідси випливає вагомість інтерсуб’єктивності, яка і репре-

зентує себе в акті мовлення.

Водночас долається і примат теоретичного, яким детермінувалося не 

лише метафізичне мислення, але й трансцендентальна феноменологія Гу-

серля. Згідно з автором «Буття і часу», теоретичне неминуче вказує на до-

теоретичний вимір, тобто будь-який теоретичний опис світу чи якогось із 

його сегментів є чимось похідним від практичного поводження людини з 

цим світом. Отож, теоретичне виникає після практичного, подібно до того, 

як дослідження у модусі наявного виникає на підставі сприйняття підруч-

ного; цікаво, що тут «рукою подати» до прямої кореляції: «теоретичний» 

погляд бачить світ як наявний, а «практичний» — як підручний.

Отож, перш ніж прийти до проблеми мови (і мовлення), понад те, зро-

бити цю тематику однією з центральних у своїх пошуках, Гайдеґерові треба 

було спочатку відійти від звичних уявлень трансцендентальної, рефлексій-

ної, методичної феноменології і перейти до її герменевтичного варіанта 
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(детальніше про це див.: [Дахній, 2012]). І тільки на цій герменевтично-

феноменологічній основі стала можливою постановка питання про спе-

цифіку Dasein, екзистенції, про «екзистенціали» (звісно, важко собі уяви-

ти, щоб Гусерль всерйоз займався б такого роду поняттями).

Рішуче елімінуючи проблематику свідомості, переходячи від дослі-

дження актів свідомості до аналізу Dasein, від «філософії свідомості» до ін-

туїтивного розуміння повсякденного буття-у-світі, від «інтенційності» до 

«турботи», від дистанційованої дескрипції до «анґажованого» витлумачен-

ня (на специфіці цього переходу докладно зупинявся, зокрема, російський 

дослідник В. Молчанов [Молчанов, 2007: с.133–141]), Гайдеґер невідворот-

но зіткнувся з проблемою мовлення як одного з екзистенціалів, завдяки 

яким виявляється специфіка, природа цього Dasein. Мовлення вкорінене в 

буттєвій конституції ось-буття. Звісно, вже саме по собі звертання уваги на 

герменевтичну ситуацію імплікує історичний та «праксеологічний» чинни-

ки (від яких Гусерль, знову ж таки, намагався звільнитися).

Подібно до того, як Гайдеґер виходив із засади темпоральної динаміч-

ності і вважав за потрібне не розглядати буття як щось вічне і незмінне, а 

тлумачити його в горизонті змінного й динамічного часу, так само і мову у 

цей «ранній» період він сприймав не як застиглу систему непорушних пра-

вил і норм, а як те, що в якості мовлення використовується Dasein у по-

всякденному співбутті з іншими і слугує для артикуляції розуміння й тлу-

мачення себе та світу.

Отож, у «Бутті і часі» Гайдеґер досліджує проблему мови в рамках фено-

менології (і герменевтики) повсякденності, спираючись при цьому на аналі-

тику Dasein, ось-буття як буття-у-світі, а за такого підходу проблематика 

мови, по суті, перетворюється на проблематику мовлення.

Мова і мовлення
До термінологічного розрізнення мови (Sprache) і 

мовлення (Rede) Гайдеґер вдається, вже «заставши» поважну традицію такої 

диференціації в німецькомовній культурі (у цьому розумінні можна гово-

рити про актуалізацію важливої для філософа ідеї «фактичності», «закине-

ності» до контексту його власної «закиненості» в німецькомовну культур-

ну традицію). Чи не першим крок у цьому напрямку зробив у «Поезії та 

істині» найбільший німецький «класик» — Йоган Вольфґанґ Ґете. Від по-

від ну цитату наводить в енциклопедичній статті, вміщеній у «Єв ро пей-

ському словнику філософій», Паскаль Давід: «Schreiben ist ein Mißbrauch 

der Sprache, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede», тобто «Писан-

ня — це зловживання мовою, читання про себе пошепки — це жалюгідний 

замінник мовлення» [Давід, 2011: с.165] (у цих словах Ґете нас, звісно, 

більше цікавить не декларована тут недовіра до писання чи прихильність 

до античної та середньовічної традиції читання вголос, а, власне, саме по-

няттєве розрізнення).
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Кажучи дещо спрощено, цей дискурс імплікує розуміння мови як за-

критої в собі системи знаків, з одного боку, та мовлення як феномена люд-

ського життя, з іншого. Як висловився той самий П. Давід, маючи на увазі 

філософію Гайдеґера, «Rede» краще за «Sprache» підходить для того, щоб 

«підкреслити екзистенційний характер мовлення, оскільки воно сприйма-

ється в перетині слів» [Давід, 2011: с.165]). Мовлення завжди налаштоване 

на артикулювання певного змісту, який, знову ж таки, первинно з’являється 

не як поняття філософії мови, а як результат (само)розуміння і (само)ви-

тлумачення буття-у-світі. Мовлення сприймають як засадовий вимір мови, 

його пов’язують зі співбуттям [Trawny, 2003: S.120], воно постає як зверне-

ність до Іншого, імплікує вихід на інтерсуб’єктивний, соціальний рівень.

Водночас треба розуміти, що німецький філософ все ж не схильний до 

протиставлення, «антагонізації» мови та мовлення, йдеться радше про їхнє 

об’єднання, ніж протиставлення. Ось дві цитати з «Буття і часу»: «Назовні-

вимовленістю мовлення є мова» [Heidegger, 1986: S.161]; «Екзистенціаль но-

онтологічним фундаментом мови є мовлення» [Heidegger, 1986: S.160].

Цей фундамент може бути віднайдений у вже згадуваних вище вимірах 

співбуття з іншими та підручності. За словами німця Яспера Ліптова, «мовне 

значення можна пояснити виходячи з нашого “щоденно стурбованого по-

водження” з мовними висловлюваннями як “внутрішньосвітовим підруч-

ним”» [Liptow, 2009: S.36]. Або, як зазначає вітчизняний дослідник А. Бо-

гачов, у Гайдеґера ми простежуємо «розуміння підручності мови, яка має 

вказувати на горизонт мовлення так само, як кожне підручне указує на свій 

світ» [Богачов, 2011: с.238].

Мовлення як екзистенціал і його 
зв’язок із находженістю та розумінням
Мовлення, будучи «екзистенціалом», тобто нале-

жачи до ключових феноменів людського буття, є праксеологічним виміром 

мови. Джерелом мовлення є Dasein, наше буття тут і тепер, пов’язане із кон-

кретною, неповторною герменевтичною ситуацією буття людини. Останню 

ж сприймають як таку фактичну й історичну істоту, яка прагне витлумачи-

ти, проінтерпретувати своє буття, і робить вона це, ясна річ, засобами мови, 

проте залишається тісно пов’язаною з до-мовною практикою.

Тому Гайдеґер наголошує на зв’язаності екзистенціалу мовлення з ек-

зистенціалами находженості та розуміння. Всі вони, маючи спільне похо-

дження, є проявом нашого, людського способу бути (в суто генеалогіч но- 

антропологічному плані слід відзначити, що починаючи ще з античності, 

зокрема з Діогена Аполонійського, мовлення, поряд з прямоходінням чи 

вмінням виготовляти знаряддя праці, через вивільнення рук, сприймали 

як визначальну характеристику існування людини (до речі, Гайдеґер зосе-

реджував увагу на тому, що греки, використовуючи поняття «мовлення», не 

мали слова на позначення «мови»); вже тоді, в досократичній Греції, при-
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йшло усвідомлення того, що людина є єдиною істотою, яка наділена здат-

ністю володіти словом як божественним знаряддям).

При цьому важливо розуміти, що буття людини, або Dasein, ось-буття, 

не має, не володіє мовленням (як не володіє воно також екзистенцією, на-

ходженістю, розумінням тощо), а є мовленням (відповідно, екзистенцією, 

находженістю, розумінням тощо).

Висловлюючись специфічною Гайдеґеровою термінологією, можна 

було б сказати, що в цьому разі важливо дістатися до онтологічно-ек зис тен-

ційних умов можливості мовлення як буттєвої структури Dasein. Мовлення 

імпліцитно присутнє в рамках аналізу Dasein, ось-буття як буття-у-світі. 

Тобто мовлення не можна збагнути поза контекстом розуміння Dasein як 

буття-у-світі, мовлення між людьми зумовлене їхнім спільним буттям, 

спільними інтересами, які спрямовані до розуміння світу «підручності» і 

світу інтерсуб’єктивних зв’язків. Тому будь-яке вчення про мовлення (мову) 

чи про значення мусить бути закоріненим в онтології ось-буття, а також 

буття-з. Екзистенціальні структури, якими є буття-у-світі та буття-з, — 

первинна основа, на якій тільки й може вкорінитися «мовленнєва діяль-

ність», інакше кажучи, ці структури і є вказаними вище екзистенційними 

умовами можливості мовлення як онтологічної структури Dasein.

Мовлення виявляє, артикулює себе, зокрема, у вислові, а останній мож-

ливий лише виходячи з досвіду перебування Dasein в історично визначено-

му світі, з його зумовленості світом, і в цьому розумінні вислів не може мати 

цілковитої автономності. «Вислів не є вільноширяльною поведінкою, він не 

здатен сам від себе розкривати первинно суще взагалі, а тримається завжди 

вже на базисі буття-у-світі» [Heidegger, 1986: S.156].

Гайдеґер виокремлює чотири конститутивні моменти мовлення: 1) про-

що мовлення (обговорюване); 2) говорене як таке; 3) повідомлення; 4) звістка 

[Heidegger, 1986: S.162]. На думку філософа, жодна із цих екзистенціальних 

структур мовлення не має бути недооціненою чи, тим паче, елімінованою. 

Якщо в перших двох моментах йдеться про семантичний вимір мовлення, 

то два останні наголошують на його інтерсуб’єктивному, соціальному мо-

менті. Власне, щодо повідомлення, то воно артикулює розуміння Dasein 

саме як буття-з. Втім, на цій підставі не слід спокушатися редукувати мов-

лення лише до здатності передавати чи отримувати інформацію, чи нею 

обмінюватися, тобто в розумінні посередництва в її розповсюдженні; мов-

лення як повідомлення вможливлює також чимало інших наших інтенцій: 

нашу згоду, відмову, заклик, застереження й та ін.

Повертаючись до екзистенціалів находженості, розуміння і мовлення, 

варто вказати на їхню дуже тісну пов’язаність між собою (деякою мірою 

можна навіть говорити про їхню своєрідну «триєдність»). Про цю кореля-

цію свідчить факт використання Гайдеґером одного симптоматичного сло-

восполучення в «Бутті і часі»: німець говорить про конституйованість ро-

зім кненості Dasein «находжено-розуміючим мовленням» (be findlich-ver-
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stehende Rede) [Heidegger, 1986: S.170]. Отже, мовлення, будучи специфіч-

ним способом буття людини у світі і «вихідним екзистенціалом розімкне-

ності», поряд зі находженістю і розумінням, є якраз «артикуляцією зрозу-

мілого» [Heidegger, 1986: S.161].

Водночас находженість, мовлення і розуміння, незважаючи на вказану 

вище інтегрованість, варто диференціювати під кутом зору головної спря-

мованості «життєвої інтенції»: зокрема, слушним видається «класифіка-

торський» погляд німецького дослідника Кристофа Демерлінґа, який на-

ходженість (разом із настроєм і страхом) тлумачить як прояв життя «збу-

джуваного» (affiziertes Leben), розуміння (разом із тлумаченням) — життя 

«проектованого» (entwerfendes Leben), а вислів, мову і мовлення — життя 

«артикульованого» (artikuliertes Leben) [Demmerling, 2001: S.101–112]. 

Дотримуючись цієї логіки, можна було б сказати, що спочатку ми, перебу-

ваючи у світі, «збуджуємося», на цій основі щось розуміємо, а відтак — 

«проектуємо», а проектоване за допомоги мовлення (яке, звісно, є невід-

дільним від мови) «артикулюємо». Інакше кажучи, наше мовлення ар ти-

кулює те, що ми розуміємо, а розуміємо ми щось за умови, що знаходимося 

у світі, який розмикається перед нами чи то в «підручний», чи то в ін тер-

суб’єктивний спосіб. Як бачимо, всі названі екзистенціали немислимі один 

без одного, становлять моменти однієї цілісності.

Ще одна обставина, важливість якої усвідомлюється під кутом зору ко-

реляції між находженістю та розумінням. Екзистенціал находженості вказує 

на нашу «вкоріненість», пов’язаність із місцем, локусом, водночас він близь-

кий до того, що прийнято корелювати із «закиненістю» (втім, ми не обира-

ємо не тільки батьківщину, батьків, але й стать, добу, коли народжуємося, 

тощо). Водночас, за всієї нашої детермінованості «зовнішніми чинниками», 

Dasein, ось-буттю притаманні такі риси, як динамічність, здатність до роз-

витку, еволюції, спрямованість до реалізації якоїсь із наявних можливостей, 

проектування. Врешті-решт людське існування постає як «закинений про-

ект» (geworfener Entwurf), бо перебуває між фактичністю і проективністю; 

будь-яка проективність є можливою лише на тлі закиненості. Таким чином, 

критерії артикуляції сенсу виростають, з одного боку, із фактичності Dasein, 

його зануреності у світ, а з іншого — з такої екзистенціальності Dasein, яка 

себе проектує, спрямовуючись до наявних можливостей (до речі, тільки на 

цій подвійній основі — закиненості та проекту, находженості та розуміння, 

фактичності та екзистенційності — можна збагнути відому Піндарову фра-

зу: «Стань тим, чим Ти є!»). У підсумку ми бачимо, що екзистенціали нахо-

дженості та розуміння несила адекватно збагнути, якщо не взяти до уваги 

співвідношення між закиненістю і проективністю.

Ясна річ, оскільки мова, мовлення артикулюють зрозуміле, то їх не 

можна відривати від екзистенціалу розуміння, неприпустимо «жертвувати» 

останнім на користь, скажімо, діяльнісного чинника, як це, приміром, ро-

бить угорський дослідник Шаба Олай, наполягаючи на тому, що, мовляв, 
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Гайдеґерові ходи думки про розуміння і тлумачення лише позірно належать 

до контексту мови, а насправді становлять суттєву частину його теорії дії 

[Olay, 2009: S. 47]. «Використання мови, — пише угорець, — чітко вписуєть-

ся в контекст дії і навряд чи залишає простір для самобутньої незв’язаності 

і свободи мови» [Olay, 2009: S. 59].

За такого підходу не тільки занадто різко протиставляють одне щодо 

одного мову та мовлення, але й абсолютизують прагматистську перспекти-

ву розгляду проблеми. Проте, оскільки ця перспектива залишається поши-

реною, докладніше звернімо увагу на її витоки та специфіку.

Прагматистська перспектива 
тлумачення (Р. Рорті)
Одним із перших, хто у тлумаченні філософії «ран-

нього» Гайдеґера запропонував прагматистський тип інтерпретації, був аме-

риканський філософ Ричард Рорті. При цьому треба визнати, що америка-

нець цілком слушно досліджує «прагматистську» складову спадщини фрай-

бурзького філософа на тлі еволюції його мислення, простежуючи відмінність 

між «раннім» та «пізнім» Гайдеґером. Зосереджуючи увагу саме на розумінні 

німцем природи мови і мовлення (до того ж Рорті уміло зіставляє еволюцію 

мислення автора «Буття і часу» з еволюцією мислення Л. Віт ґен штайна), 

неопрагматист констатує істотну близькість між «раннім» Гай деґером та 

«пізнім» Вітґенштайном: йдеться у першу чергу про зосередженість обох не 

стільки на семантико-синтаксичному, скільки на прагматичному аспекті 

мови (звісно, крім зазначеної схожості, існують підстави і для цілої низки 

інших паралелей: вказаний на початку статті чинник «наскрізної» пробле-

матики, фрагментарний характер їхніх найвизначніших творів — Гай де ґе-

рового «Буття і часу» та Вітґенштайнових «Філософських досліджень», 

прагнення «діагностувати» головний дефект у мисленні їхньої доби і, відпо-

відно, шукати самобутню «терапію», зрештою, найбільший вплив саме цих 

двох мислителів, до речі, ровесників (обидва народжені 1889 року), на філо-

софію ХХ сторіччя — між іншим, усі ці подібності слушно підмічає Дитер 

Генрих [Henrich, 2011: S.91–104]).

У «раннього» Гайдеґера, як згодом і у «пізнього» Вітгенштайна (а ще 

пізніше, вже у другій половині ХХ сторіччя, — у Ганса-Ґеорґа Ґадамера, 

Дональда Дейвідсона та ін.), увагу звернено передусім на комунікативний, 

діалогічний, мовленнєвий, «праксеологічний» вимір мови.

«Його (Гайдеґера. — А. Д.) Dasein є невіддільним від мови і наскрізь со-

ціальне. Те, що він говорить про соціоісторичний характер Dasein, цілком 

збігається зі словами пізнього Вітґенштайна про мову: коли за допомоги 

метафізики ми намагаємося надати мові властивість трансцендентності, 

ми обманюємо самі себе, стаємо [несправжніми] uneigentliche» [Рорти, 

1991: с.122]. Крім того, Рорті підкреслює здатність обох критично пере-

осмислювати спадщину своїх «натхненників», учителів: «Ранній Гайдеґер і 
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пізній Вітґенштайн відкидали допущення (спільне для їхніх попередників, 

відповідно Гусерля і Фреґе), що соціальна практика, зокрема, вживання 

мови, може отримати незвичне, специфічно філософське пояснення в тер-

мінах умов можливості» [Рорти, 1991: с. 129].

Як стверджує американський філософ, по-прагматистському налаш-

тований молодий Гайдеґер був схильний вбачати у словах передусім інстру-

менти, знаряддя, засоби. «Першою спробою знайти не логоцентричний, не 

онтотеологічний спосіб мислення я вважаю так званий «прагматизм» пер-

шої частини «Буття і часу», де стверджується первинність [підручного] Zu-

handen у стосунку до [наявного] Vorhanden і невіддільність Dasein від його 

[проектів] Entwürfe» [Рорти, 1991: с.128] (власне, про названі аспекти — 

«підручність» та «проективність» як наслідки «розмикальної» природи Da-

sein — у статті йшлося вище).

Проте, поділяючи ідеї «раннього» Гайдеґера, Рорті рішуче повстає про-

ти пізніших ідей німця. Неопрагматист стверджує, що «пізній» Гайдеґер (як, 

втім, і «ранній Вітґенштайн») більше тяжів до гіпостазування мови, до чо-

гось на кшталт «ідеальної мови». Якщо у «Бутті та часі» термін «мова» віді-

грає вельми незначну роль (а коли він усе-таки трапляється, то підпорядко-

вується до «мовлення» і тим самим до Dasein), то після «повороту», за 

словами Рорті, «акції Sprache зростають мірою падіння акцій Dasein» [Рорти, 

1991: с.131]. Доволі схематично це можна сформулювати так: у «пізнього» 

Гайдеґера на зміну до мовлення Dasein, ось-буття приходить мова бут тя. 

«Гайдеґер відчайдушно намагається мислити різні доми Буття, в яких меш-

кають людські істоти, як [подарунки Буття] Seinsgeschenke, а не як [само-

розуміння людей] Selbstauffasungen der Menschen» [Рорти, 1991: с.131].

У підсумку Рорті доходить висновку, що «ці два великі філософи (Гай-

деґер і Вітґенштайн. — А. Д.) зустрілися на середині шляху, прямуючи в 

протилежні боки» [Рорти, 1991: с.122]. Рорті, ясна річ, перебуває на боці 

«раннього» Гайдеґера і, відповідно, «пізнього» Вітґенштайна, тому його по-

гляд, звісно, дещо спрощуючи, можна було б звести до того, що німець по-

чинав правильно, а закінчив помилковими уявленнями, натомість авст-

рієць, навпаки, спочатку потрапив у полон ілюзії, а потім зумів вибратись 

на істинний шлях, тобто у одного мав місце «реґресивний», низхідний рух, 

в іншого — «проґресивний», висхідний (інакше кажучи, Рорті із задово-

ленням сприймає динаміку мислення Вітґенштайна — у бік до «прагмати-

зації» і водночас із розчаруванням — філософську еволюцію Гайдеґера — у 

бік геть від «прагматизації» мовного дискурсу).

І все-таки цю спробу Рорті вирізняє намагання абсолютизувати праг-

матистське начало у Гайдеґера, а тому є всі підстави назвати її редукціоніст-

ською. На недопущення протиставлення мови та мовлення вказував сам 

Гайдеґер. Про амбівалентне ставлення з боку німця до поняття «мова» (всу-

переч до позиції Рорті з його наголошуванням на «підвищенні акцій мови» 

щодо «акцій мовлення») вже йшлося вище; крім того, у праці «Дорогою до 
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мови» Гайдеґер писав: «Я вже давно неохоче вживаю слово «мова», якщо 

лише замислюся над її сутністю» [Гайдеґґер, 2007: с.127].

Тому має рацію Яспер Ліптов, коли закидає адептам прагматистського 

підходу (таким дослідникам з англосаксонського світу, як Ричард Дрейфус, 

Тейлор Карман, Марк Окрент) надто різке і схематичне відривання, унеза-

лежнення мовлення від мови [Liptow, 2009: S.38] (до цього прагматистського 

«табору» належить, звісно, і згаданий вище Ш. Олай). Тлумачачи пробле-

матику мови в радикально прагматистському ключі, вони сприймають 

мову та мовлення в такий спосіб, що останні протистоять одне одному. Тим 

часом мовлення Dasein може існувати лише у тому випадку, коли воно спи-

рається на мову, має її у своєму розпорядженні, звертається до неї як до 

невичерпного джерела, а мова, своєю чергою, проявляє себе, «актуалізуєть-

ся» через мовлення.

Мовчання, слухання, сумління
Водночас важливими модусами мовлення як екзис-

тенціалу є мовчання і слухання. На цих феноменах «конститутивна функція 

мовлення для екзистенціальності екзистенції тільки й стає ясною» [Heideg-

ger, 1986: S.161]. Тому конче потрібним стає дослідження цих, на перший 

погляд, «немовленнєвих» феноменів.

Стосовно тематизації мовчання, то у генеалогічному плані (що важливо 

для будь-якого історико-філософського аналізу) можна припустити впливи 

на Гайдеґера з боку Сьорена К’єркеґора (скажімо, простежуване у тексті 

«Страх і тремтіння» мовчання Авраама в екзистенційному вимірі красно-

мовніше, ніж говоріння Агамемнона; у данського мислителя говоріння роз-

глядається крізь призму іманентності, а мовчання — трансцендентності, 

тобто у мовчанні «проривається» вирішальний вимір трансцендентного).

Щодо інших джерел, які могли інспірувати Гайдеґеровий інтерес до фе-

номену мовчання, то, звісно, не варто ігнорувати і згадуваний ним в одному 

з автобіографічних есе («Творчий ландшафт: чому ми залишаємось у про-

вінції») досвід мовчання селян-земляків зі Шварцвальда: саме скупі на сло-

ва, нерідко супроводжувані мовчанням, розмови із селянами духовно інспі-

рували мислителя, причому нерідко саме у їхньому мовчанні він знаходив 

джерело справжньої мудрості. Вочевидь, це був той важливий екзистенцій-

ний досвід, який Гайдеґер сприйняв як визначальний для власного розумін-

ня людської ідентичності, а тому цей досвід у підсумку набув теоретичної 

експлікації, інакше кажучи, екзистенційний вимір мовчання переходив у ек-

зистенціальну поняттєвість, що виражала феномен мовчання, збагнений у 

контексті проблематики мовлення як одного з екзистенціалів.

Так чи так, Гайдеґер у «Бутті і часі» виходить на рівень тематизації мов-

чання як вельми суттєвого моменту мовлення. Не забуваймо, що не тільки 

мовлення, але й мовчання налаштоване на розуміння. До речі, тим самим 

мовчання є екзистенціально чимось зовсім іншим, ніж німотність: хто є 
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німотним, тобто не спроможним говорити (байдуже, чи втрата здатності 

мовлення є вродженою, чи набутою), той, відповідно, не здатен і мовчати. 

Кардинально інший випадок — невпинне говоріння — теж може стати сер-

йозною перешкодою на шляху до розуміння: нерідко той, хто в розмові за-

мовкає, здатен ліпше донести зрозумілість, ніж той, хто говорить, не вгава-

ючи (до речі, лише у таких випадках, як вважає Гайдеґер, мовчання може 

«підсікати балаканину» [Heidegger, 1986: S.165]).

Звісно, мовчання — це те, що стосується мовлення і не може тематизу-

ватися в контексті мови як лише системи знаків, мовчання постає «на по-

рядок денний» передусім у вимірі спілкування, комунікації, інтер су б’єк-

тивних зв’язків. Водночас не варто на цій підставі схилятись, знову ж таки, 

до абсолютизації мовлення і протиставляти його мові (між іншим, симпто-

матично, що «пізній» Гайдеґер теж звертається до проблеми мовчання; за 

словами голландця Вілема ван Реєна, «ідея мовчання як визначальний спо-

сіб мовлення… супроводжує Гайдеґера впродовж усього його життя» [Reijen, 

2009: S.105]).

Отже, йдеться не про мовчання як про тишу, не про мовчання внаслі-

док певних обставин — коли, наприклад, людина чи добровільно, чи через 

внутрішні або зовнішні обмеження позбавлена можливості брати участь у 

процесі розмови (скажімо, медитативне мовчання аскета, чи сором’язливе 

мовчання інтроверта, чи «заціпеніння» людини в ситуації захоплення або, 

навпаки, страху, чи, тим паче, «фізіологічне» мовчання німотної людини), 

а про мовчання як акт між актами мовлення, як про те, що «відтіняє», ро-

бить «рельєфнішим», вагомішим, глибшим сказане, а водночас робить на-

голос і на невербальних чинниках: погляді, виразі очей, міміці тощо (при-

нагідно вкажемо на один із виявів такого мовчання в окремій царині: паузу, 

вміння її тримати як дуже вагомий експресивістський засіб плідно вико-

ристовують в акторському ремеслі).

Проте існує ще одна напрочуд важлива особливість. У Гайдеґера, крім 

усього іншого, відбувається пов’язування мовчання (і слухання) з покли-

ком сумління. Ось дві цитати з «Буття і часу»: «Поклик мовить у тривожно-

му модусі мовчання» [Heidegger, 1986: S.277]; «Сумління мовить виключно 

і постійно у модусі мовчання» [Heidegger, 1986: S.273] (цікаво, що цю лінію 

інтенсивно розвиватимуть після «повороту» «пізнього» Гайдеґера: ще одне 

свідчення, наскільки все-таки тісно переплетені його зусилля, здійснювані 

впродовж «раннього» та «пізнього» етапів творчості).

Подібне стосується і слухання. Пам’ятаймо, що мовчання являє собою 

не просто переривання власного мовлення, його зупинку, але й слухання 

співрозмовника. Слухання як артикуляція сенсу від самого початку, подіб-

но до мовчання, теж налаштоване на розуміння. Зрештою, можна говорити 

про щось на кшталт феномена мовчання-слухання, за допомоги якого дося-

гається умова можливості розуміння співрозмовника. У будь-якому разі, 

важко заперечити тезу знаного німецького дослідника Фридриха Вільгельма 
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фон Германа про те, що «у фундаментальній онтології мови неможливо 

обійти слухання» [Херрманн, 2001: с.130].

Тому не дивно, що розуміння феномена слухання Гайдеґером займає 

істотне місце і в сучасних спробах аналізувати проблематику мови: один із 

прикладів — спроба конституювання «Феноменології слухання» сучасним 

філософом Давідом Еспіне [Espinet, 2009]. До речі, «забуття слухання» 

(Hörvergessenheit) він сприймає як дуже істотну однобічність західної тра-

диції мислення.

Але не менш важливою за історію є сучасність. У зв’язку з цим слід 

зважати на ту обставину, що за сучасних умов — у ситуації лавиноподібно 

збільшуваного масиву інформації, особливо «візуальної» — у людині дедалі 

більше розвивається розсіяність і водночас атрофується сама здатність до 

слухання, у-слухання, при-слухання. Тим часом тільки уважне, вдумливе 

слухання може стати передумовою адекватного, повноцінного, глибокого 

розуміння. Ми повинні щиро бажати зрозуміти співрозмовника — чи це 

наш сучасник, з яким ми маємо досвід безпосередньої комунікації (цьому 

особливу увагу присвятив Дональд Дейвідсон з його «інтеракціонізмом»), 

чи це людина попередніх епох, з якою ми спілкуємося через написаний 

нею текст у межах певної традиції (у цьому разі на думку спадає передусім 

мислення Ганса-Ґеорґа Ґадамера, в якому саме мовна традиція є трансцен-

дентальним горизонтом розуміння).

Мовлення і балаканина
Тематизуючи мовлення, Гайдеґер не міг знехтувати 

суттєвими чинниками, які відкривають цей екзистенціал у зовсім іншому 

світлі, а точніше, ведуть у протилежний напрямок від того, куди нас спря-

мовують слухання, мовчання, сумління. Стосовно цього на порядку денно-

му з’являється феномен балаканини (Gerede).

Загалом під балаканиною розуміють вживання пустопорожніх фраз, 

проговорювання модних тем, використання популярних способів вислов-

лювання тощо (нерідко доводиться чути словосполучення на кшталт «пус-

топорожня балаканина», а у відомій українській приказці існує не менш 

«знижений» варіант оцінки цього феномена мовлення: «казали-балакали, 

сіли й заплакали»).

І хоча на початку 35-го параграфа «Буття та часу» Гайдеґер декларує 

бажання уникнути неґативної оцінності в судженнях, пейоративності ха-

рактеристик і говорити про «термінологічно позитивний феномен, який 

конституює буттєвий спосіб розуміння і витлумачення повсякденного Da-

sein» [Heidegger, 1986: S.167], все ж у кінцевому підсумку з’ясовується, що 

«балаканина» є неавтентичним модусом мовлення Dasein.

Балаканина, поряд із цікавістю та двозначністю, є тим способом, за 

допомоги якого Dasein реалізує своє ось у вимірі повсякденності, характе-

ризованому як падіння (кожному з цих способів у «Бутті та часі» присвячено 
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окремий параграф). Отож, балаканину, разом із цікавістю та двозначністю, 

витлумачено як відпадіння від справжності, автентичності або, за словами 

Кристофа Демерлінґа, як вияв «занепалого» життя (verfallenes Leben) [Dem-

merling, 2001: S.112–114]. У цьому ж ключі Отто Пьоґелер вміщує поняття 

балаканини в контекст відрізнення філософського дискурсу як такого від 

тих повсякденних феноменів, які в той чи той спосіб «викривлюють» філо-

софське сприйняття. Так, балаканина спотворює філософське мовлення, 

цікавість тематизується під кутом зору редукування філософування до тео-

рії як до бачення (цілковито занедбуючи «феноменологію слухання»), а, 

скажімо, у модусі das Man прийнято уникати неодмінної для філософа від-

повідальності за себе [Pöggeler, 2001: S.748].

Важливо розуміти, що, на думку Гайдеґера, мовлення (Rede) залишає 

відкритою можливість балаканини (Gerede) як «суроґату» мовлення, як по-

верхового користування ним саме тоді, коли це мовлення здійснюється в 

рамках публічності. Саме публічність є тим місцем, тим простором, в якому 

Dasein підпадає під владу інших, відчужується від себе, підпорядковується 

тиранії das Man. Треба мати на увазі пряму залежність балаканини від впли-

ву знеособлювального начала. «Справа мається так, оскільки так говорять 

(man sagt)» [Heidegger, 1986: S.168]. Легко побачити, що у цьому випадку при-

сутні анонімність (невідомо, хто конкретно говорить) та уникнення будь- 

якої відповідальності (її перекладено на плечі інших). При цьому балаканина 

конституюється саме у такому говорінні, за допомоги якого первісна відсут-

ність вкоріненості досягає повної знекоріненості [Heidegger, 1986: S.168].

Отже, джерелом знекоріненості є публічність, яку, згідно з фрайбурзь-

ким філософом, виражають інші: «Dasein як повсякденне буття з іншими 

опиняється на побігеньках у інших. Не воно саме є, інші відняли у нього 

буття» [Heidegger, 1986: S.126]. Коли Dasein потрапляє під владу анонімно-

го das Man, тоді саме висловлювання на кшталт згаданого вище «man sagt» 

(«говорять», «подейкують» тощо) вказують на втрату стосунку до буття, на 

неавтентичність, на небезпеку «розчинення» людського існування у на в’я-

зуваних ззовні стереотипах поведінки, мовлення і цінностей.

Проте вимір публічності постає стосовно одиничного не тільки як та-

кий, що знеособлює, «знекорінює», нівелює: Гайдеґер «наділяє» його ще й 

авторитарним характером. Крім того, публічність, попри, здавалося б, 

створення умов для відкритості, насправді приховує. «Публічність затем-

нює все і видає так приховане за відоме і кожному доступне» [Heidegger, 

1986: S.127]. А якщо так, то затемнення, приховування примушує нас вести 

мову радше про псевдопублічність, оскільки замість того, щоб усе просвіт-

лювати, вона все затемнює.

Нарешті, публічність постає і як синонім приблизності й поверховості. 

«Балаканина є можливістю все зрозуміти без попереднього засвоєння спра-

ви… Балаканина, яку будь-хто може підхопити, не тільки звільняє від зав-

дання справжнього розуміння, але утворює індиферентну зрозумілість, від 
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якої ніщо вже не закрите» [Heidegger, 1986: S.169]. На підставі вказаної по-

зірної зрозумілості балаканина «стримує будь-яке нове запитування і з’я су-

вання справи і у своєрідний спосіб притлумлює і затримує їх» [Hei degger, 

1986: S.169]. У підсумку формується середня чи, радше, посередня зрозу-

мілість.

Цікаво, що «балаканина», за логікою Гайдеґера, — це не тільки стерео-

типне і «конформістське» говоріння звичайних людей про буденні речі. До 

балаканини, вочевидь, зараховано й обговорення актуальних подій у медіа-

світі (де, через «диктат секундних стрілок» і формовану звідси нетерпля-

чість, не лише не дослуховують і свавільно перебивають співрозмовників, 

чим творять фрази із «обрубаними» кінцями і не доведеними до кінця дум-

ками, але й «апріорно» відверто спрощують мову; до того ж гіпертрофована 

увага до візуалізації (вкотре згадаймо Гайдеґеровий концепт «цікавості» з 

його абсолютизацією «бачення») унеможливлює потрібну зосередженість, 

творячи розсіяність слухового порядку). Нарешті, до балаканини, згідно з 

такою логікою, треба зарахувати і навіть — позірно значно глибші — ви-

словлювання колег-філософів на конференціях, симпозіумах, семінарах.

Як уже йшлося вище, балаканину, на думку Гайдеґера, може «підсікати» 

мовчання [Heidegger, 1986: S.165]. Відтак, якщо «балаканина» виявляє позір-

ність, несправжність, неавтентичність, то мовчання, навпаки, корелює з 

ав тентичним існуванням.

Кілька завершальних зауваг
У «раннього» Гайдеґера дослідження проблематики 

мови набуває форми експлікації феномену мовлення, передумовою мож-

ливості якого є Dasein як буття-у-світі (тобто на відміну, скажімо, від аналі-

тичної філософії, яка іде від мови до світу, тут відбувається рух від світу до 

мови).

Дослідження мовлення стає у Гайдеґера можливим на основі здійс-

неної ним «герменевтичної» трансформації рефлексійної феноменології. 

Втім, мова потрапляє в поле зору герменевтичної феноменології радше не-

прямо, опосередковано — як структурний компонент, або як середовище 

первісного досвіду світу. Відповідно, первісний досвід комунікативного 

нетеоретичного мовлення є тотожним первісному феноменологічному до-

свідові світу.

Мовлення є екзистенціалом, який артикулює розуміння людиною себе, 

її «підручності» та співбуття з іншими людьми. Водночас екзистенціал мов-

лення, поряд із екзистенціалами «находженості» і «розуміння», не може 

бути схоплений повноцінно без уваги до таких його модусів, як «мовчання» 

і «слухання». Останні виявляють і «доповнюють» позитивні аспекти мов-

лення, сприяють поглибленню сприйняття людиною свого екзистенцій-

ного начала, уможливлюють прихід до автентичності на рівні розуміння та 

мовлення. Отож, осягнення проблеми інтерсуб’єктивності можливе у Гай-
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де ґера лише на екзистенціально-онтологічному рівні. Натомість неавтен-

тичність у «поводженні» з мовою з’являється у просторі публічності, яка, 

впливаючи на людське буття у розумінні творення поверховості, знеособ-

лення та авторитарності, породжує феномен «балаканини».

Звісно, треба розуміти, що проаналізовані у статті погляди на мову і 

мовлення, висловлені «раннім» Гайдеґером, у подальшому зазнали з боку 

філософа — щодо наголосів, пріоритетів, термінології — суттєвої трансфор-

мації. І все ж, хоча погляди німця на мову (залежно від етапу його філософ-

ської еволюції) і треба розмежовувати, диференціювати, їх, проте, не варто 

протиставляти один одному (як це намагаються робити прагматисти). 

Насправді між Гайдеґеровими «раннім» та «пізнім» способами тлумачення 

мови більше спільного, ніж відмінного, більше спадкоємності, «тяглості», 

ніж це може видатись на перший погляд (приміром, згадані вище феномени 

мовчання і слухання Гайдеґер тематизував і у свій «пізній» період, тим часом 

як уже у «раннього» Гайдеґера можна знайти спроби пояснити сутність мови 

виходячи із сутності поезії). У будь-якому випадку, в інтерпретації пробле-

ми мови неприпустимо «редукувати» розуміння Гайдеґером мовлення на 

ранньому етапі до лінгвістичного прагматизму (а, відповідно, його розумін-

ня мови у «пізній» період — до «лінгвістичного ідеалізму»).

Важливо, проте, не лише збалансовано підходити до спадщини «ран-

нього» та «пізнього» періодів творчості філософа і в такий спосіб віднахо-

дити шлях, у загальнішій перспективі, між Сціллою «прагматизму» та Ха-

рибдою «лінґвізму», але й бачити, наскільки важливо прив’язувати дискурс 

мови і мовлення до екзистенційно-антропологічної проблематики, зокре-

ма, скористатися ідеями, які пропонує філософ для розмежування автен-

тичності та неавтентичності, саме під кутом зору проблематики мови, зо-

крема, усвідомити загрози і небезпеки лінгвістичного плану, які мають 

походження у просторі публічності і є викликом щодо людської екзистен-

ції в її унікальності й неповторності.
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Злам ХІХ—ХХ сторіч був відзначений як бурхливим 

розвитком наук, зокрема й гуманітарних, так і їх-

ньою суттєвою методологічною кризою. Не буде по-

милкою стверджувати, що потенціал старих методо-

логій було значною мірою вичерпано, що й дало 

підстави багатьом авторам твердити про «кризу єв-

ропейських наук», ба й про «присмерк Єв ропи». Ця 

криза не була поверховою, спричиненою лише су-

спільними зрушеннями — навпаки, вона за торкувала 

найглибші основи всього європейсько го мислення 

та принципи побудови системи знань [Свасьян, 

1987: с.31]. Ішлося насамперед про те, завдяки чому 

наукові істини здатні набувати своєї значущості для 

людства, що саме становить підґрунтя їхньої смис-

лової навантаженості [Гуссерль, 2004: с.20]. Фено-

менологічна програма Гусерля від початку була зо-

рієнтована на те, щоб триматися достеменної «істи-

ни факту», не скочуючись при цьому ні у вульґарний 

матеріалізм, ні у поверховий суб’єктивізм. Обидві ці 

небезпеки він чітко усвідомлював, адже ці крайно-

щі загрожують або втратою специфічно людського 

смислу, або руйнуванням самої ідеї вірогідного знан-

ня, яка є принциповою засадою європейської науки. 

Ви хо дячи з цього Гусерль висновує, що поточна ін-

телектуальна ситуація потребує принципово нової 

філософії, яка б ґрунтувалася на очевидних та уні-

версальних засадах, завдяки чому могла би слугува-

ти підмурком для інших галузей знання. Виходячи з 

цього він і започатковує свій проект трансценден-

тальної феноменології [Гуссерль, 2004: с.137].
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Прагнучи наново осмислити саме поняття очевидності, яке є засадо-

вим для наукових суджень, Гусерль звертається до спадщини Декарта, яко-

му присвячено одну з його найбільш відомих праць — «Картезіанські меди-

тації» (1931). Поєднання поняття трансцендентального з поняттям досвіду 

відкриває перед Гусерлем принципово нові можливості стосовно побудови 

уявлення про суб’єкт пізнання. Гусерль вдається до несподіваного ходу сто-

совно Декартового тотального сумніву — так, каже він, припустимо, нібито 

все, що я бачу та відчуваю, — не більш ніж ілюзія. Але ж вона, хоча б як 

власне ілюзія, є насправді, і марно було б удавати, що я цієї ілюзії не маю. 

«Так само й тут, утримання, позбавлення значущості зайнятих позицій із 

боку Я, що філософує та рефлектує, не означає зникнення з його поля до-

свіду» [Гуссерль, 2010: с.34]. Вітчизняний дослідник творчості Гусерля 

В. Кебуладзе у монографії «Феноменологія досвіду» (2011) зауважує: «Для 

феноменолога некритичне стверджування або заперечення будь-якої зов-

нішньої реальності, чи то матеріальної, чи то ідеальної, має бути подола-

ним як метафізична наївність» [Кебуладзе, 2011: с.105]. Саме таке кориґу-

вання Декартової позиції дає Гусерлеві змогу ввести один зі своїх головних 

методологічних принципів — принцип έποχή (взяття в дужки). Важливо, 

що в дужки береться, тобто фіксується як сумнівне, не буття речі, а саме її 

сенс, тобто значення для суб’єкта [Левинас, 2008: с.158]. Слід зазначити, 

що, попри гносеологічну розбіжність позицій Декарта та Гусерля, їхня 

смислова, ба навіть етична спрямованість є досить суголосною. Суб’єкт 

спрямовує свою практичну пізнавальну діяльність так, щоб смислові коре-

ляти об’єкта отримали можливість набути свого значення. Такий хід думки 

одночасно вивільняє як свідомість з детерміністичної упокореності об’єк-

тивному світові, так і сам світ для виявлення смислових корелятів. З цього 

приводу Е. Левінас у праці «Осягаючи буття із Гусерлем і Гайдеґером» (1940) 

зауважує: «Отже, задля перетворення “технічного” мислення людини на 

духовну діяльність слід буде уявити собі світ, що не є умовою свідомості» 

[Левинас, 2008: с.191].

Та все ж хто такий цей суб’єкт, що несподіваним чином поєднує в собі 

риси трансцендентальності (в термінології Гусерля — чистоти) та часовості? 

В 10-му параграфі «Картезіанських медитацій» Гусерль стверджує, що Де-

карт «стояв на порозі геніального відкриття й навіть у певному розумінні 

зробив його», але сам не зміг збагнути його значення. В наступному розділі 

(11-й параграф) Гусерль робить сміливу заяву, що те Я (Ego), яке ми отримує-

мо внаслідок процедури έποχή, не обов’язково є людським Я [Гуссерль, 2010: 

с. 39]. Саме такий, здавалося б, надто дивний підхід робить для Гусерля мож-

ливим крок у напрямку того, що згодом стануть називати ідентичністю, 

тобто питання про Ego, яке знаходить себе на перетині багатьох практичних 

процесів самозасвідчення.

Емпіричне Я редукується до трансцендентально-феноменологічного, 

до того способу, яким Я дане самому собі, який (спосіб), у свою чергу, 
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уможливлює структуру внутрішнього досвіду. За таким підходом, зрештою, 

неважко розгледіти дещо переінакшену структуру Кантової трансценден-

тальної апперцепції. З тією вельми суттєвою різницею, що для Гусерля ця 

апперцепція задає не лише форму (як у Канта), але й сам зміст споглядан-

ня. Гусерль особливо підкреслює, що замість нерухомого (внаслідок своєї 

позачасовості) Ego cogito ми отримуємо потік cogitations, тобто єдність прин-

ципово іншого типу, цілісність якої задано, хоча й не остаточно (в першу 

чергу для неї самої), через спрямованість до певних сogitatum, тобто пред-

метів мислення. Так, зауважує Гусерль, жодна, навіть найбільш радикаль-

на, редукція не звільняє нас від того факту, що будь-яка свідомість є свідо-

мість чогось. Цю властивість свідомості бути завжди спрямованою до певних 

змістів він називає інтенційністю [Гуссерль, 2010: с. 49]. Ба більше, саме 

синтетична єдність інтенційної предметності задає єдність трансценден-

тального Ego [Гуссерль, 2010: с.60], а зовсім не навпаки, як могло б здатися, 

якби ми досі стояли на точці зору наївного психологізму. Синтез свідомо сті 

нерозривно пов’язаний із синтезом предметності в такий спосіб, що вести 

мову про «первинність» або «вторинність» якогось із них немає сенсу, 

оскільки сама темпоральність є не передумовою, а своєрідним ефектом, 

який, щоразу наново, виникає на тлі цього синтезу. За таким синтезом 

Гусерль закріплює найбільш загальне поняття — життя.

У процесі споглядання свідомість витворює для себе певну типіку 

предметностей, яка, у свою чергу, стає основою для нових споглядань. Для 

Гусерля важливо віднайти спосіб переходу від елементарних до більш склад-

них, але від того не менш цілісних споглядань. Відповідно до цього він 

каже, що «кожен предмет вказує на певне структурне правило для транс-

цендентального Ego» [Гуссерль, 2010: с.73], формуючи тим самим модель 

для цілого класу можливих споглядань. Отже, хоча Ego вільне у своїх інтен-

ційних спрямуваннях, кожне конкретне споглядання модифікує його від-

повідно до певного типу предметності. Те, що лишається тотожним собі, 

проходячи крізь усі модифікації, Гусерль і називає «розумом як універсаль-

ною сутнісною структурною формою трансцендентальної суб’єктивності» 

[Гуссерль, 2010: с. 76].

Ego, згідно з Гусерлем, не залежить від світу, але завжди корелятивне з 

ним, з огляду хоча б на те, що воно дане самому собі лише в своїх актах ін-

тенційності, на цей світ так чи так спрямованих. Інакше кажучи, воно існує 

лише у відношенні своїх інтенційних предметностей [Гуссерль, 2010: с. 86]. 

Утім, залишається відкритим питання про те, чому якісь предметності ста-

ють об’єктами інтенційного спрямування, а інші, навпаки, не стають. Аби 

підійти до розв’язання цього питання, Гусерль вводить ідею про те, що Ego 

невпинно «конституює саме себе в собі як таке, що існує» [Гуссерль, 2010: 

с. 87]. Щоправда, трохи далі він змушений визнати, що синтези, які утво-

рюються внаслідок цієї ґенези, можуть мати як активний, так і пасивний 

характер, причому саме така активність здатна конституювати нові значу-
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щі предметності [Гуссерль, 2010: с. 102]. Саме на ґрунті такої взаємодії, тоб-

то багатьох індивідуальних синтезів з їх активною та пасивної складовою, 

формується інтерсуб’єктивне поле, яке ми сприймаємо як об’єктивний 

світ. Важливо, що попри те, що його завжди сприймають як передданість, 

яка завжди вже є, з іншого боку, він є результатом досвіду егологічної ге-

нези [Гуссерль, 2010: с.124]. Інакше кажучи, Ego творить свій світ. І хоча 

Гусерль ніде не веде мову про Бога, над теологічними імплікаціями цієї 

його вельми важливої тези неможливо не замислитись.

Тож у який спосіб задається межа Мого та Чужого? Однією з очевид-

ностей, яка дана нам найбільш безпосереднім чином, є очевидність наших 

тілесних відчуттів — доторку, болю, спраги. Але такий підхід не витримує 

феноменологічної критики, знов повертаючи нас до емпіризму. Натомість 

вдаючись до редукції, ми виявляємо, що «у моїй специфічно духовній сфе-

рі я все ж існую як тотожний Я-полюс своїх численних чистих переживань, 

переживань своєї пасивної та активної інтенційності» [Гуссерль, 2010: 

с. 126]. Гуссерль вважає, що цього достатньо, аби обґрунтувати існування 

«особистісного, неповторного Я». Нагадаємо, що задля того, щоб отримати 

чисте Ego з його внутрішньою очевидністю, його довелось редукувати, від-

окремити від усіх емпіричних обставин існування. Тепер настав час повер-

нутися до питання про співвіднесеність чистого та емпіричного Я. Гусерль 

стверджує, що таке повернення не становить жодної проблеми, оскільки в 

моїй егологічній сфері деякі моменти конституюються як дещо Чуже, тоб-

то як об’єктивний світ. Непогана модель, що дає змогу в певному розумінні 

зняти проблему співіснування об’єктивності світу та свободи індивіда. 

Особливо якщо взяти до уваги те, що хоча Ego й переддане самому собі в 

пасивному синтезі, повною мірою воно розкривається для себе як «апо-

диктично дане Я-є, як стала тотожність самому собі у неперервному єдино-

родному синтезі початкового досвіду своєї власної даності» [Гуссерль, 2010: 

с. 131]. Все це ще не дає нам підстав вести мову ні про особистість, ні про її 

самоідентичність. Утім, без виявлених і окреслених Гусерлем моментів рух 

у цьому напрямку був би принципово неможливий.

Мартин Гайдеґер потужно використав, але й суттєво переінакшив на-

працювання Гусерля. Останній докладно ознайомлювався із працями Гай-

деґера, зокрема і з присвяченим йому епохальним твором «Буття та час», але 

в певний момент відмовився визнавати Гайдеґера свої послідовником. 

Зрештою, воно й не дивно, адже, попри всі паралелі, розбіжності в головних 

підходах цих двох мислителів виявились принциповими.

Ще в ранніх творах він позначає одним з головних термінів своєї філо-

софії актуальне буття — Dasein (тут-буття, присутність). Гайдеґер багато-

разово й у різних контекстах не втомлюється підкреслювати, що присут-

ність є не наявним буттям, а смисловою структурою, яку можна зіставити з 

такими термінами античної філософії, як νους та λογσς. Для Гайдеґера при-

сутність є спонтанною діяльністю стосовно себе, а речі існують для неї 
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лише тією мірою, якою вони залучені до цієї діяльності. І цей зв’язок, з 

одного боку, має характер передданості, тобто у будь-якій ситуації він зав-

жди вже є, а з іншого — він знаходиться в русі постійного оновлення. Гай-

деґер сміливо переносить трансцендентальний момент із сфери пізнання в 

сферу буття, в саму дійсність. Трансценденція можлива в спогляданні, 

оскільки вона знов-таки вже присутня в бутті, до неї лише варто у відповід-

ний спосіб звернутись.

Інтерпретуючи Декарта й Канта, Гайдеґер виходить із того, що вони 

ототожнювали присутність із суб’єктом. Тут слід бути обережним, адже, як 

ми бачили вже у Гусерля, його Ego далеко не тотожне людській свідомості в 

звичному значенні цього слова. Але, веде далі Гайдеґер, самосвідомість не є 

просто однією з властивостей — самосвідомість з необхідністю є тим цен-

тром, навколо якого структуровано всі інші властивості. Я завжди має само-

го себе, а відтак завжди є чиїмсь Я. Нічийних Я, вочевидь, існувати не може 

[Хайдеггер, 2010: с.172]. Проте навіть Канту таке визначення здавалося не-

достатнім. Але саме на підставі цієї структури він вводить останній — мо-

ральний аспект Я. Дійсно, як показує Кант, для того, щоб бути людиною, 

усвідомлювати свої споглядання та дії ще недостатньо (для Гусерля та 

Гайдеґера це також цілком очевидно) — слід до того ж мати змогу нести за 

них відповідальність [Хайдеггер, 2010: с.176]. Гайдеґер робить ще один, і 

значно рішучіший крок у цьому напрямку, адже відповідальність, вочевидь, 

неможливо виразити засобами формальної логіки, що, у свою чергу, було б 

доведенням універсальності судження. Гайдеґер жертвує універсальністю 

заради нових смислових (тобто таких, що не підлягають формалізації) мож-

ливостей, приблизно так само, як майстерний шахіст жертвує фіґуру зара-

ди більш виграшної позиції. Але саме такий хід думки дає йому можливість 

вести мову про особистість (personalitas).

Продовжуючи хід думки Канта, Гайдеґер висновує: «Спосіб самосвідо-

мості в повазі вже розкриває один з модусів того виду буття, що притаман-

ний особистості у власному сенсі» [Хайдеггер, 2010: с.182]. І трохи далі: «У 

відповідальності Сам вперше виявляє себе, причому самість виявляється не 

в якомусь загальному розумінні, а в розумінні пізнання Я взагалі, але са-

мість як завжди моя, як щоразу єдине фактичне Я» [Хайдеггер, 2010: с. 182]. 

Здавалося б, наразі ми вже маємо досить цілісну смислову концепцію іден-

тичності. Але з неї постає питання про присутність у розширеному варіанті: 

якщо повага, то до кого? якщо відповідальність, то за що? Особистість, яка 

здатна керуватися повагою та відповідальністю, Кант називає інтеліґен-

цією. Проте для Канта, як пізніше і для Гайдеґера, визначальним моментом 

особистості є її буття як скінченної (endlich) субстанції. «Скінченність — це 

необхідна обмеженість рецептивністю, тобто неможливістю самому стати 

зачинателем і творцем іншого сущого» [Хайдеггер, 2010: с. 199–200]. Така 

скінченність не є неґативною характеристикою, навпаки, саме завдяки та-

кій обмеженості стає можливою індивідуація особистостей, тобто набуття 
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ними неповторних ідентичностей. Зворотним боком цієї скінченності є ін-

тенційний характер присутності. Dasein не існує у відриві від тих можливос-

тей, які воно саме для себе прочиняє, адже «сутності Dasein властивий та-

кий спосіб екзистувати, що воно завжди вже є при іншому сущому» 

[Хайдеггер, 2010: с. 209]. Саме ця віддзеркаленість і є трансценденцією (у 

дещо зміненому, порівняно з Гусерлевим, розумінні), що сутнісно прита-

манна буттю присутності [Хайдеггер, 2010: с. 214]. Така трансценденція, на 

відміну від Гусерля, вже не вимагає редукції, ба навпаки, вона приводить до 

усвідомлення того факту, що не тільки присутність завжди екзистує у світі 

(беручи до уваги, що світ не є проста сума наявно-сущого), але й самий 

цей світ існує лише завдяки тому, що присутність екзистує [Хайдеггер, 

2010: с. 225]. Ми знову бачимо, що в схемі відсутній першоелемент, стосов-

но співвідношення «Я — світ» марно ставити питання про те, що є причи-

ною, а що — наслідком. Недолугі закиди матеріалістів про те, що світ, мов-

ляв, існував і до людини, змушують нас поставити під знак запитання саму 

природу цього до, тобто вдатися до розгляду природи часу.

«Буття і час» (1927) є, можливо, найвідомішою філософською книж-

кою ХХ сторіччя, про неї існує практично неосяжна критична література. 

Тому ми дозволимо собі зупинитися лише на тих моментах, які безпосеред-

ньо стосуються того, яким чином постала і розвивалася проблема ідентич-

ності в подальшому, зокрема в її етичних аспектах. Загалом буття присут-

ності (Dasein) Гайдеґер визначає як турботу та як «розуміюче вміння бути» 

[Хайдеггер, 1992: с. 232]. Тут слід пригадати, що сам термін «присутність» 

(Dasein) за смислом досить близький до давньогрецького слова έτος, тобто 

перебування на своєму місці. Але найбільш фундаментальною для присут-

ності є якраз можливість смерті й часовість задається саме через неї. Логічно 

спитати — а чому саме смерть, а не якась інша з численних можливостей? 

Далі він  пояснює, що смерть є найбільш власною можливістю, що виріз-

няє саме цю присутність з-поміж інших. З цього можна зробити висновок, 

що йдеться не про ту смерть, що прийде в якийсь-то день, а про ту смерть, 

можливість якої супроводжує нас повсякчас. Досвід смерті інших також 

має важливе, хоча й не вирішальне значення, але знов-таки не як перехід 

від присутності до чистої наявності (померлого тіла), а як досвід втрати, 

що його переживають живі [Хайдеггер, 1992: с. 239]. Утім, смерть інших ні-

коли не розкриває для присутності її екзистенції повною мірою, оскільки 

має місце в царині замінного та мінливого. Реальна ж смерть — це завжди 

тільки моя смерть [Хайдеггер, 1992: с. 250], і саме вона є та можливість, що 

позначає мою присутність. Як бачимо, Гайдеґер тут впритул наближається 

до проблеми ідентичності, вказуючи на її підґрунтя.

Тим самим сказано, що через смерть (знов-таки не в її грубій фактич-

ності) присутність не просто відкриває можливість бути, але й до того ж 

засвідчує власну ідентичність як певну свою здатність. З іншого боку, ос-

кільки смерть людини осмислюється через її вкоріненість у повсякденності, 
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тобто, як висловлюється автор, у людях, тобто в тій сфері, де вже існують 

заздалегідь приготовані тлумачення і ставлення, найближчими з них ви-

являються турбота та страх. Але не слід плутати цей страх із жахом, що 

його переживає присутність перед лицем смерті. Адже саме «екзистенційна 

структура буття до кінця (zu ende) слугує розробленню такого буття при-

сутності, в якому воно, як присутність, здатне бути цілим» [Хайдеггер, 

1992: с.259]. Далі він веде мову про «заступання», яким і є буття до смерті, 

тобто така внутрішня дія (адже саме буття присутності є її внутрішньою 

дією стосовно самої себе, що й дає змогу говорити про її часовість), яка, 

звісно ж, не має нічого спільного з банальним самогубством. Саме воно 

вивільняє присутність із стурбованої людино-самості й дає змогу вступити 

в царину «жахливої свободи до смерті, через яку присутність вперше ґрун-

товно засвідчує власну здатність бути» [Хайдеггер, 1992: с. 266–267].

В другому розділі другої частини свого трактату, починаючи від 54-го 

параграфа, він безпосередньо займається проблемою засвідчення присут-

ності своєї екзистенційної можливості, тобто тим, що ми б сьогодні назва-

ли самозасвідченням ідентичності. Тут важливо зрозуміти, що таке свід-

чення є не доказом наперед даного факту буття присутності, але самим 

актом творення буття (а разом із тим і можливості будь-якого іншого бут-

тя), до того ж творенням без передумов, з нічого, що знов-таки змушує за-

мислитись про теологічне підґрунтя ідей Гайдеґера. Отже, він каже, що 

присутність має надолужити той вибір, що його вона згаяла, коли пошила-

ся в люди. «В обранні вибору присутність вперше дозволяє собі свою власну 

здатність бути» [Хайдеггер, 1992: с. 268]. Способом такого свідчення 

Гайдеґер називає голос совісті. Знов-таки ми бачимо, що застосовано не 

формальну, а смислову категорію, тобто таке свідчення не має нічого спіль-

ного з доведенням у логічному розумінні. Втім, не слід це розуміти так, що 

через совість самість промовляє сама до себе. Навпаки, поклик завжди 

приходить ззовні, із не-по-собі, з порожнечі світу. Тут думка Гайдеґера зда-

ється дещо незавершеною, адже якщо дотримуватися його ж логіки, то 

саме цей поклик вперше й відокремлює внутрішнє від зовнішнього; кро-

ком, що його самість робить (або не робить) назустріч цьому покликові, й 

визначається її межа.

Постає радикальне питання: то чи є присутність основою для самої 

себе? Гайдеґер веде до того, що прямо відповісти «так» чи «ні» у будь-якому 

випадку було б помилкою. Він каже: «Бути основою значить, отже, ніколи 

не володіти самим своїм буттям… Це “ні” належить до екзистентного смис-

лу кинутості… Ні-характер цього “ні” екзистентно визначено як такий, що 

є собою» [Хайдеггер, 1992: с. 284]. Він знову наполягає на стверджувально-

му потенціалі заперечення.

Рішучість нарівні з турботою також проголошено одним із головних 

модусів існування присутності. «Відтепер із рішучістю досягнута найголов-

ніша, адже вихідна істина присутності. Розімкненість “ось” розмикає рів-
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новихідно буття-у-світі, кожного разу ціле, тобто світ буття-у й самість, що 

вона як “я єси” є цим сущим» [Хайдеггер, 1992: с. 297]. Це вельми важли-

вий момент, що буття присутності й буття світу розмикаються одночасно, 

так би мовити, одним порухом і з одного джерела. Гайдеґер уточнює цю 

тезу: «Виходячи із “заради-чого” самообраної здатності-бути рішуча при-

сутність вивільняє себе для свого світу» [Хайдеггер, 1992: с. 298]. Той вибір, 

який робить присутність стосовно себе, а точніше свого буття-до-смерті, 

він називає заступанням у рішучість. Причому варто зазначити, що «тепер 

виявилося, що таке заступання є не надумана та нав’язана присутності 

можливість, але модус засвідченої в присутності елементарної здатності 

бути, який вона бере на себе» [Хайдеггер, 1992: с. 309]. Рішучість бути є від-

гуком на заклик совісті. Але й на цю рішучість, у свою чергу, знаходиться 

свій відгук у вигляді того, що присутність засвідчує своє буття як своє, тоб-

то свою ідентичність, перед собою. На перший погляд, смислове коло за-

микається, що віщує щасливий кінець. Проте саме в цьому криється паст-

ка, адже, саме вдовольнившись таким результатом, присутність випадає у 

сферу фактично-наявного, тобто невласного буття, де, як каже Гайдеґер в 

іншому місці, «все вже заздалегідь вирішено». Виходом із цієї скрутної си-

туації він пропонує вважати турботу як один з головних екзистенціалів 

присутності. Турбота не лише «запускає» екзистенційний час присутності, 

але й постійно генерує його. «Вона включає в себе власну здатність при-

сутності бути цілою» [Хайдеггер, 1992: с. 317], що знов-таки уможливлює її 

ідентичність без випадіння останньої у сферу мертвої фактичності.

Тільки тепер Гайдеґер наважується ввести у свій виклад категорію Я й, 

посилаючись на Канта, твердить, що присутність як суб’єкт дана сама собі 

у Я-мовленні. Він намагається узгодити свій виклад із класичною форму-

лою Канта про «Я мислю» як чисту форму апперцепції, що уможливлює 

будь-яке споглядання [Хайдеггер, 1992: с. 319]. Проте Кант, каже Гайдеґер, 

проминув той момент, що подібне тлумачення Я вже імпліцитно включає в 

себе феномен світу, тобто те, що ми мали на меті отримати наприкінці роз-

гляду. Натомість слід повернутись до вже згаданого нами феномена «турбо-

ти, яка не потребує фундування в самості (а тим паче у світі. — В. В.), але 

екзистенційність як конститутив турботи надає онтологічного устрою 

само-стоянню присутності… Повною мірою зрозуміла структура турботи 

включає феномен самісності» [Хайдеггер, 1992: с. 324]. Таким чином, тур-

бота як модус буття присутності модифікує її в самість, водночас відкрива-

ючи можливості для засвідчення власної ідентичності.

Проте «проблема людини», хоч би як кумедно цей вираз звучав сьогод-

ні, все ж рано чи пізно мала постати перед Гайдеґером. Трапилось це дійсно 

досить пізно, вже в повоєнні роки, коли в Німеччині було пережито, зни-

щено й навіть певною мірою «перетравлено» фашизм. Ця проблема вини-

кає на тлі роздумів та дискусій про філософську спадщину Ніцше. Згідно з 

думкою Ніцше, яку відтворює Гайдеґер, людина як об’єкт філософського 
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розгляду «виникає» внаслідок проголошеної Ніцше «смерті Бога», тобто 

деструкції і знецінення трансцендентної сфери. Людина лишається на са-

моті, й тому «постає перед безумовною вимогою: без засновків, самостій-

но, самочинно й зобов’язуючи лише себе встановити “нову розмітку поля”, 

в рамках якого має здійснюватися впорядкування сущого загалом, згідно з 

новим розкладом» [Хайдеггер, 1993: с. 63]. Отже, людина — це саме та іс-

тота, що існує на уламках божественного. Виходячи з цього, її долею є нігі-

лізм, тобто спростування й переоцінка всіх цінностей. Утім, не вона, а над-

людина є метою буття. Як бачимо, Гайдеґер прагне узгодити дві потужні 

схеми — ніцшеанську та свою, раніше викладену в «Бутті і часі». Задум 

вельми цікавий, але задля цього перш за все слід визначити природу тієї 

межі, яка відділяє людину від надлюдини (згідно з Ніцше) та присутність 

від «людей» (згідно з Гайдеґером).

Для Ніцше, який проголосив волю-до-влади основою буття, метафізи-

ка, відірвана від етики (етики волі-до-влади, яку він дещо помилково на-

зиває «психологією»), та етика, що не відповідає на граничні метафізичні 

питання, просто нічого не варті. Тільки завдяки цій енергії, яку він називає 

волею, підкреслюючи водночас її персоналістичний характер і цілеспрямо-

ваність, щось (приміром, людина, хоча не обов’язково) може існувати, 

тобто триматись купи. Зрештою, ця сила має універсальний характер й 

радше діє через людину, яка завдяки цьому «включена в єдність усього су-

щого». Ніцше змушений вводити цю цілісність, аби людина «мала можли-

вість вірити в свою цінність» [Хайдеггер, 1993: с. 81]. Цей новий принцип 

полягає в тому, що відтепер акт усвідомлення цінностей та акт їх утвер-

дження збігаються. Усвідомлювати й проголошувати цінності й означає їх 

творення. Але проблема навіть не в цьому, а саме в тому, що засадовою для 

цінностей є воля індивіда до влади, звісно ж, над іншими індивідами. Отже, 

перед нами структурна суперечність: що більш автентичною, тобто при-

родною для індивіда, то менш універсальною, тобто цінною для інших ін-

дивідів, є така цінність. І навпаки — універсальні цінності фактично є «ні-

чийними», й у тому їхня слабкість. Відтак «істину щоразу визначають на-

ново» [Хайдеггер, 1993: с. 94], тобто вона є ситуативною. Що це дає 

стосовно визначення ідентичності особистості? З одного боку, Гайдеґер 

вкотре підтверджує свою давню тезу про те, що буття є дія, що його слід 

мислити не як дійсність (в його термінах — фактичність), а як рухливу межу 

наявного і можливого. З іншого — цінність, в якій вкорінене буття (при-

сутність) людини, є не більш як «кутом зору» [Хайдеггер, 1993: с. 98], яка, у 

свою чергу, може бути протиставлена іншим кутам зору, які за таких умов 

всі виявляються рівноймовірними. В цьому є не лише суто філософська, 

але й велика життєва правда — за ствердження своєї ідентичності, за само-

стійність особистість розплачується даними їй від початку комунікативни-

ми можливостями та відчуттям належності до спільноти, зрештою — тра-

гічною самотністю, як це трапилось в житті самого Ніцше.
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В ще одній своїй праці, яка стосується цієї теми, «Листі про гуманізм» 

(1947) Гайдеґер піддає послідовній критиці екзистенціалістське, головним 

чином сартрівське поняття гуманізму як таке, що досі знаходиться в полоні 

послідовно критикованої ним «об’єктивістської» парадигми. Він, як і рані-

ше, виходить із того, що думка є дійовою силою не лише й навіть не стільки 

тому, що справляє той чи той вплив на зовнішню реальність, а головно 

тому, що є дією в собі та стосовно самої себе [Хайдеггер, 1993: с. 192]. 

Мислення, як ми бачили, онтологічно (але не фактично) передує буттю, 

розділяючи його на суб’єкт та об’єкт і наперед розмічаючи поле їхньої май-

бутньої взаємодії. До того ж, саме думка надає буттю можливість існувати 

як осмислене, мати сенс. «Така прихильність буття, якщо продумати глиб-

ше, означає дарування сутнісної значущості. Прихильність буття — власне, 

істотна можливість, що здатна виробляти те чи те, але й з-дійснювати щось 

у першопочатковості, тобто дарувати буття» [Хайдеггер, 1993: с. 194].

Далі Гайдеґер завважує, що за терміном «гуманізм» можуть стояти до-

сить різні, часто суперечливі уявлення стосовно того, що таке людина, втім, 

спільним для них усіх є те, що вони «визначаються на тлі певного, вже 

утвердженого тлумачення історії, природи, світу, його основи, тобто сущо-

го загалом» [Хайдеггер, 1993: с. 197]. Так сутність людини виявляє себе че-

рез метафізику, яка радше затемнює, ніж прояснює це питання, некритич-

но сприймаючи такі питання, як «природа» і «жива істота». Проте, по-

лемізує Гайдеґер, екзистенція людини не є проста наявність її як роду серед 

інших родів, а є «ек-статичне стояння в істині буття» [Хайдеггер, 1993: 

с. 201], що, у свою чергу, виокремлює її з-посеред усіх інших істот. Таке ви-

значення, на його думку, наділяє людину вищим статусом і більшою гідніс-

тю, ніж будь-який метафізично орієнтований гуманізм. Метафізика, при-

міром, геґелівська, зовсім не є помилковою, але вона принципово не здат-

на сягнути тієї глибини й разом із тим простоти, в якій до людини 

промовляє саме буття. На цьому глибинному рівні метафізика є лише про-

явом і наслідком загубленості людини, її відірваності від істини буття. Так 

званий гуманізм є лише наївною та марною спробою подолати цю відірва-

ність, оскільки він приречений рухатися по колу тих самих упереджень, які 

можуть набувати як матеріалістичного, так і ідеалістичного забарвлення, 

але це вже особливого значення не має.

Направду ж «людина у своїй буттєво-історичній суті є суще, чиє буття, 

яке є ек-зистенцією, полягає в тому, щоб мешкати поблизу буття. Людина — 

сусід буття» [Хайдеггер, 1993: с. 207]. Декого саме така утаємниченість його 

думки відштовхнула від його ідей. Утім, знайшлися й такі, хто поставився 

до них з усією уважністю, прагнучи зрозуміти й розвинути його найсміли-

віші інтуїції.

До найцікавіших і найзмістовніших спроб розвитку феноменології та 

ідей Гайдеґера, зокрема їхнього етичного потенціалу, належить і здійснена 

французом Е. Левінасом. В одній зі своїх ранніх праць «Осягаючи буття з 
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Гусерлем та Гайдеґером» (1932, 1940) він здійснює досить радикальну пере-

інтерпретацію феноменологічних ідей, зокрема, акцентуючи їхнє етичне 

значення. Він стверджує, що «феноменологія є основою моральних наук», 

оскільки тільки вона здатна забезпечити усвідомлене пізнання світу, яке, у 

свою чергу, «перебирає на себе відповідальність і, в остаточному підсумку, 

осягає свою свободу» [Левинас, 2008: с.166]. Левінас осібно виокремлює у 

Гусерля той момент, що для останнього ідеї, що постають у нашій свідомо-

сті, є не суб’єктивними переживаннями, а об’єктивними смислами. Такий 

підхід був закладений Гусерлем ще в його ранній праці «Філософія арифме-

тики» (1891) і продемонстрований на прикладі сприйняття чисел. Однією з 

найважливіших заслуг Гусерля Левінас вважає вивільнення самого поняття 

свідомості з обмежень суб’єктивного психологізму й утвердження об’єк-

тивності смислу. Цей смисл існує для свідомості, але з цього не випливає, 

що він від неї залежить. Тим самим передбачається, що свідомість і розум — 

не одне й те саме, і для того, щоб перейти від одного до іншого, саме й по-

трібна процедура редукції. Звісно, можна сказати, що ми маємо справу з 

лише дещо модифікованим кантіанством. Утім, це не зовсім так, оскільки 

для Гусерля має значення не так трансцендентальність розуму (що було б 

наївно заперечувати), як його інтенційність, тобто спрямованість на об’єк-

ти, а точніше — на їхній смисл. «Інтенція — не є буттям у власному розу-

мінні цього слова. Існування інтенції як події в часі не вичерпує її змісту» 

[Левинас, 2008: с. 186].

У певному розумінні свідомість (у Гусерлевому тлумаченні цього термі-

на) знаходиться поза реальністю і, що найголовніше, поза часом. В акті 

трансцендентальної редукції розум, що філософує, приносить у жертву 

об’єктивність світу задля того, щоб розкрити його (світу) смислове наван-

таження. Тільки така свідомість, що завдяки акту редукції вивільняє себе із 

схематики причинно-наслідкових зв’язків, здатна ставити перед собою та 

ефективно розв’язувати етичні питання, оскільки для неї «очевидність ре-

альності світу ніколи не є остаточною» [Левинас, 2008: с. 192]. Світ розкри-

вається для неї як поле інтенційно позначених можливостей, натомість 

сама така свідомість завжди знаходить себе «на межі» світу, і в певному ро-

зумінні навіть поза ним. Але чи доречно за таких умов говорити про Я, про 

особистість, зокрема в її етичному вимірі? Це досить непросте питання. 

Вище ми вже вели мову про те, що для Гусерля трансцендентальне ego cogito 

може й не збігатися з емпіричним Я людини. З тих самих причин Гайдеґер 

також старанно уникає терміна «людина», замінюючи його абстрактним 

«присутність». Дійсно, Левінас зазначає, що, послідовно проводячи свою 

антипсихологічну позицію, Гусерль відмовляється тлумачити Я як щось 

конкретно суще. Для нього «Я — це форма і спосіб буття, а не той, хто іс-

нує» [Левинас, 2008: с. 195], а «cogito є ситуація, в якій свідомість існує як 

першопочаток, джерело» [Левинас, 2008: с. 201] всіх можливих для нього в 

подальшому смислів.
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У певному сенсі з цього для Левінаса постає можливість етики як такої — 

саме з принципового розрізнення Я та людини. Якщо, згідно з Кантом, Я є 

чистою трансцендентальною формою споглядання, то, згідно з Левінасом 

(який наразі продовжує лінію думки Гусерля), Я є чистою трансценден-

тальною, тобто відокремленою від будь-якої фактичної наявності можли-

вістю дії. Левінас твердить, що «суб’єкт перебуває за буттям, тобто поза 

ним. Ось чому онтологія ідеалістичного суб’єкта неможлива» [Левинас, 

2008: с. 208]. Діючи самочинно, таке Я модифікує себе в напрямку конкрет-

ного буття, приміром, буття людиною. Чи можливі принципово інші різно-

види такої модифікації, тобто чи можуть інші істоти, крім людини, бути 

наділені індивідуальністю, ми не знаємо, але й принципово заперечувати 

таку можливість у нас немає ніяких підстав. До того ж модифікація Я як 

людського буття задає темпоральність цього буття. Втім, така темпораль-

ність не є доконечно визначальною, з неї завжди можна «виринути» у 

трансцендентне, оскільки людськість у своїй фактичності є не субстан-

цією, а модусом. Саме тому Левінас твердить, що «людина — не іменник, а 

від початку — дієслово» [Левинас, 2008: с. 214].

Зі сказаного випливає вельми важливий висновок стосовно етики: 

спроба будувати й потлумачувати її як сферу міжлюдських стосунків є 

справою досить марною чи принаймні вторинною. Адже очевидно, що 

можливість того чи того ставлення суб’єкта до інших уже наперед визна-

чена тим, в який спосіб трансцендентальне Я модифікує себе до емпірич-

ної дійсності, яким є його час та структура життєсвіту. Саме таку структуру 

Гайдеґер позначає терміном «присутність» (Dasein). За межі цієї структури 

суб’єкт вийти ні дією, ні навіть уявою не може, й даремно було б від нього 

цього вимагати. Левінас іде ще далі, стверджуючи, що не «присутність має 

ті чи ті можливості», а «вона і є буттям власних можливостей» [Левинас, 

2008: с. 221]. Отже, сама можливість етичного ставлення до інших (модус 

присутності яких у світі Я також ще треба обговорити окремо) від початку 

задана ставленням Я до самого себе або, точніше, стосунками між транс-

цендентальним і емпіричним компонентами в межах Я, яке ще має в той чи 

той спосіб засвідчити свою ідентичність. Найближчим чином це відбува-

ється через усвідомлення свого буття-до-смерті, про що ми вже говорили 

вище. Проте, як також було сказано, тут не йдеться про факт смерті суб’єкта, 

який матиме місце в певний день і час, смерть тут є завжди присутнім відо-

браженням роздвоєності між трансцендентальним і емпіричним момента-

ми у Я. Ця роздвоєність нікуди не зникає, внаслідок чого суб’єкт змушений 

кожного разу засвідчувати свою ідентичність наново. На боці трансцен-

дентного завжди стоять прагнення до свободи, до нових можливостей та 

сила уяви, натомість на боці емпіричного — чуттєвість та досвід. Левінас 

стверджує, що суб’єкт «може порвати із своїм минулим» [Левинас, 2008: 

с. 271], але це звучить дещо сумнівно. Проте важливо, що саме тут вкоріне-

но розподіл між емпіричною етикою усталених норм і етикою самостійного 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2015, № 6 101

Ідентичність: від феноменології до етики

вчинку, часто з непередбачуваними наслідками. Зрештою, навіть якщо ви-

знати можливість такого розриву з минулим, це ще не дає нам змоги уник-

нути проблеми «повернення до себе» [Левинас, 2008: с. 291], відтворення  

власної автентичності, даної нам в трансценденції.

В іншій важливій праці, яка стосується цієї теми, «Тотальність і нескін-

ченне» (1961) Левінас продовжує уточнювати свої ідеї стосовно Я та його 

самоідентичності. Він наголошує на тому, що самоідентифікація Я має не-

багато спільного з формальною тотожністю типу А=А. В структуру само-

засвідчення Я з необхідністю включено його ставлення до світу, але не в 

розумінні протиставлення та конкуренції. «Стосунки між ними, в яких Я 

постає як Самототожне, складаються як мешкання у світі. Позиція Я сто-

совно світу як іншого полягає в тому, що Я живе й ідентифікує себе, мешка-

ючи в світі як “у себе”» [Левинас, 2000: с. 77]. Звісно, мешкаючи в світі, Я в 

певному розумінні стає іншим стосовно себе, втім, не слід плутати цю ін-

шість із радикально Іншим, з яким воно стикається. Елементи світу — міс-

це, де мешкає Я, дім, робота, той чи той спосіб дії — все це надані світом 

засоби й механізми засвідчення своєї ідентичності. Проте, така самоіден-

тифікація не є протиставленням себе Іншому, адже у такому випадку вони 

обидва належали б до єдиної Тотальності, й усі стосунки б визначалися че-

рез цю належність, а не безпосередньо. За таких умов ні про яку етику не-

можливо було б вести мову. Це тонкий, певною мірою навіть суперечли-

вий, але дуже важливий момент етики Левінаса, що вирізняє його з-поміж 

інших.

Інший розкривається для Я у принципово відмінний спосіб, ніж речі 

навколишнього світу, які також у певному сенсі є іншими для Я. «Владі Я не 

належить долати відстань, яка визначає інакшість Іншого… Іншість мета-

фізично Іншого — це не така іншість, не формальна, вона не є просто зво-

ротним боком ідентичності, ні інакшістю, що покликана чинити опір 

Тотожності… Ця інакшість становить саму суть Іншого» [Рено, 2002: с. 78]. 

Така принципова непорівнюваність, непричетність до єдиного контексту 

Тотальності, у певному розумінні — нездоланна трансцендентність Іншого 

здається вельми дивною, але, як показує Левінас, можливі реальні стосун-

ки та етичне ставлення до Іншого в його автентичності. «Відносини, скла-

дові частини яких не утворюють тотальності, можуть, відповідно, склада-

тися за умов спільної економіки буття, якщо лише ці відносини спрямовані 

від Я до Іншого, якщо вони здійснюються як стосунки лицем до лиця» 

[Левинас, 2008: с. 78]. Я робить крок назустріч Іншому, прагнучи подолати 

його трансцендентальність, утім, усвідомлюючи, що зробити це раз і наза-

вжди неможливо, адже «абсолютна трансцендентність не має надаватись 

до інтеґрації» [Левинас, 2008: с. 90]. Саме тому стосунки, навіть на повсяк-

денному рівні, є не раз і назавжди встановленим фактом, а невпинним зу-

силлям — долаючи прірву між Я та Іншим, ми самі ж її раз у раз породжує-

мо. Наша інтенція наразі є двоспрямованою: з одного боку, ми не хочемо 
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остаточно злитися із Іншим, втративши таким чином себе, ми боїмося роз-

чинитися в Тотальності, а з іншого боку, ми також боїмося втратити Іншого й 

тим самим приректи себе на самотність. Левінас показує, що сам соціальний 

устрій, а головним чином — мова дає нам змогу подолати цю суперечність і 

тримати дистанцію. Мова кладе край моєму прагненню до нескінченної 

експансії та самоствердження. Там, де закінчується насильство, відкриваєть-

ся можливість для діалогу, тобто для розуміння Іншого в його радикальній 

інакшості [Левинас, 2008: с. 184]. Левінас обстоює ту думку, що внаслідок 

непричетності до Тотального й можливості стосунків поза ним Я та Інший 

жодним чином не обмежують одне одного. «Інше не обмежує Самототожного» 

[Левинас, 2008: с. 202]. Утім, так само, як трансцендентне перевершує всі 

уявлення про нього, які може мати Я, так і «це відношення між Іншим і Я 

не може бути виражене ні за допомоги числа, ні за допомоги поняття. 

Інший залишається нескінченно трансцендувальним, нескінченно чужим» 

[Ле ви нас, 2008: с. 199]. Як бачимо, два типи трансцендентності — один, що 

існує в межах самого Я й породжує процес засвідчення власної ідентично-

сті, та інший, що визначає можливість стосунків між Я та Іншим, станов-

лять певний паралелізм і значною мірою доповнюють один одного. І в тому 

і в іншому випадку стосунок передує будь-якій об’єктній даності. Не етика 

виникає на ґрунті того чи того буттєвого устрою, що було б упокоренням 

порядку Тотожного, а саме навпаки — етика не лише визначає, але й прак-

тично породжує онтологію. Левінас твердить, що прагнення Іншого є в нас 

настільки ж первинним та незнищенним, як і прагнення самостверджен-

ня. Зба лан совуючи одне одного, ці два прагнення породжують нашу екзис-

тенцію як поле всіх реальних стосунків. Осяг нення цього балансу, згідно з 

Левінасом, і вможливлює етику як у теоретичному, так і в суто практич-

ному, життєвому вимірі.

Наша розвідка привела нас до дещо більш радикальних та несподіва-

них висновків, ніж це можна було уявити на початку. Ще Гусерль поставив 

під сумнів та фактично розвів поняття Я і людини. Витоки цього розділен-

ня можна віднайти вже у філософії Ніцше з його уявленням про надлюди-

ну, проте більш аналітично обґрунтованого вираження ця ідея набуває саме 

у творах Гусерля. Я має трансцендентальну природу, але Гусерлеве тлума-

чення трансцендентності суттєво відрізняється від схоластичного й від 

того, якого сенсу цій категорії надавав Кант. Як було окреслено Гусерлем і 

більш докладно показано Гайдеґером, Я є певною дією стосовно себе, якою 

задається як ідентичність Я, так і те, що згодом стає для цього Я світом, 

дійсністю. Цим актом Я породжує саме себе як реальне і свою дійсність з 

нічого. Водночас цей акт є таким актом ставлення Я до самого себе, який 

принципово породжує саму можливість етики. Втім, це зовсім не значить, 

що Я безроздільно володарює над дійсністю. Навпаки, воно занурюється в 

неї, скеровуючи себе до конкретного буття тією чи тією особистістю. Саме 

стосовно цього Гайдеґер каже, що «присутність обирає сама себе».
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Таке паралельне існування в двох реґістрах — трансцендентальному та 

емпіричному — є іншою важливою підвалиною, яка вможливлює етику і як 

специфічне знання та досвід, і як можливість обирати ту чи ту стратегію 

поведінки в конкретних ситуаціях. Левінас, який послідовно продумує 

етичні наслідки феноменологічного аналізу, показує, що правдива зустріч з 

Іншим можлива для Я лише на підставі опанування й засвідчення власної 

ідентичності. Аби стати гідним такої зустрічі, Я мусить пройти через само-

ствердження, ба навіть через егоїзм (хоча, на тлі розвідок Гусерля та 

Гайдеґера цей термін виглядає вже не надто страшно). Оскільки Інший для 

Я також є трансценденцією, хоча й у суттєво іншому значенні, він не може 

і не прагне обмежувати свободу Я. Важливо, що зустріч Я та Іншого відбува-

ється не в якомусь заздалегідь даному абстрактному просторі, а в просторі 

діалогу, що його кожен утримує енергією своєї турботи.
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Виправлення в тексті Андрія Вахтеля «Стаття Арона Ґурвіча “On the Intentionality 
of Con sciousness”: теоретичний контекст і мовні особливості» (ФД, 2015, №5)

1. На с. 8 цитату з Г’юма у виносці 5 слід читати так: 

«[У]сі наші окремі сприйняття є окремими одиницями буття, і ... ум ніколи не сприймає 

якийсь реальний зв’язок між окремими одиницями буття» [Hume, 2009: p. 942].

2. На с. 8 (3-й абзац, 3–5 рядки) фразу після слова «психіка» слід читати так:

Зокрема, такий переклад для творів Девіда Чалмерса пропонує А. Леонов у статті «Фі ло-

софія свідомості Девіда Чалмерса» (Актуальні проблеми духовності / за ред. Я.В. Шрам-

ка. — Кривий Ріг, 2014. — Вип. 15). 
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РОЗДУМИ НАД КНИГОЮ

Книга Вікторії Шамрай [Шамрай, 2015]  1 приверну-

ла мою увагу попри те, що я не вважаю соціальну 

філософію своїм дослідницьким пріоритетом. Ідеть-

ся про цікаве дослідження, покликане подати істо-

ричний опис «проекту модерну» як тривалої істо-

ричної послідовності «проектів», що полемізували 

між собою і доповнювали один одного, утворюючи 

ту складну й суперечливу констеляцію, якою є су-

часні постіндустріальні реалії. «До сте менним пред-

метом дослідження» авторка вважає «суспільний 

розвиток» (с. 9), аналізуючи його крізь призму про-

відних соціально-філософських концепцій, що впев-

нено цей розвиток спрямовували. 

Такого типу дослідження сутнісно пов’язане з 

цілою низкою небезпек (зокрема, з редукціонізмом, 

історицизмом тощо), адже доводиться визначати 

пев ний «канон» з провідних постатей, чиї вчення ви-

значали «дух часу», описувати сутність цього «ду ху», 

а також доводити, що ідеї, вироблені саме цими 

вченнями, спрямовували реальні суспільні процеси. 

Так чи інакше доводиться визначати лінії розвит ку, 

стадії процесів тощо, себто концептуалізувати живу 

історію, а це справа складна й, вельми часто, не-

вдячна. Адже лінійні процеси зустрічаються в житті 

1 Надалі я посилатимуся на це видання, зазначаючи лише 

номер сторінки у круглих дужках.

Шамрай Вікторія. Модерне суспільство: від лібераль-
ної і тоталітарної утопій до мережної соціальності
Київ: НАН України, 2015
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рідко, стадії переходів і чіткість етапів виявляються досить умовними, як і 

розрізнення між «реальною історією» та «історією ідей».

Утім, ці небезпеки обертаються невдачею лише тоді, коли автор пере-

ходить від концептуалізації до гіпостазування, надаючи своїм аналітичним 

конструкціям статусу таких собі «перших усій». Натомість спроби концеп-

туалізованого опису історичних епох, зокрема й Модерну, за обрання ко-

ректної методології й належного її дотримання впродовж усієї розвідки, 

зазвичай дають цікаві й, головне, евристичні результати.

До переваг цієї книги я би відніс доволі вдале пов’язування історії ідей з 

поясненням подій. Адже, на мою думку, авторка створює докладну картину 

історичного розвитку ідей для того, щоби показати їхнє втілення в тоталітар-

ній реальності (передовсім радянського типу), а потім застосувати отримані 

висновки для пояснення пострадянського існування сучасної України. На 

мій погляд, таких спроб аналізу нашого сучасного суспільства, що спира-

ються на потужний інтелектуальний підмурок і розглядають теперішні про-

цеси в перспективі кількасотлітньої історії, нам відчутно бракує, тож рецен-

зовану монографію вітчизняні дослідники не мали б оминути своєю увагою.

Структура праці свідчить як про розлогість авторських амбіцій, так і про 

чітку послідовність викладу. Перший розділ присвячено визначенню заса-

дових понять, як-от «модерн», «існування в режимі соціального проекту», а 

також описові чотирьох стадій розгортання цього проекту від пізнього Се-

редньовіччя до наших днів: «секуляризація дійсності», «ліберальна утопія», 

«тоталітарна утопія», «постіндустріальна доба і ґлобалізація». Дуже важли-

во, що авторка не розглядає «проект модерну» як цілковито самототожний, 

вона тлумачить історію через зіткнення комплексів ідей різного ступеня 

чіткості й концептуалізованості з реальними викликами, що загрожують 

першим, кориґують їх і, зрештою, приводять до появи оновлений комплек-

сів ідей. Історичні стадії авторка не гіпостазує, намагаючись максимально 

продемонструвати як їхню суперечливість, так і взаємодію елементів, на-

лежних до різних ідейних комплексів. Наступні чотири розділи присвячені 

характеристиці кожної з виокремлених стадій, а завершується праця корот-

кою Післямовою, що містить загальні висновки щодо долі «соціального 

проекту модерну» в наш час.

Величезна різноплановість книги не дає можливості обміркувати всю 

її проблематику в короткій рецензії. Втім, моє завдання є скромнішим, 

ос кільки цю рецензію присвячено одному з історико-філософських ком-

понентів розвідки В. Шамрай, а саме інтерпретації одного зі складників 

«соціального проекту Модерну» — вчення Блеза Паскаля.

Привертає увагу чутливість авторки до історичних нюансів. Вона не 

прагне вибудовувати «рівні» історичні лінії за рахунок іґнорування значу-

щих ідейних побудов, що постають проти «мейнстриму». До них, безумов-

но, належить вчення Блеза Паскаля, якому в монографії приділено важли-

ве місце: не обмежуючись побіжним розглядом у § 2.3 (мотив «знецінення 
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соціальності», с. 91), авторка подає доволі розлогий Екскурс А під назвою 

«Неґативний образ соціальності у Паскаля» (с. 98–109). 

Викликає повагу прагнення авторки, не обмежуючись доксографією, 

розкрити те, «до чого» Паскаль говорив про суспільство, а не подати черго-

вий загальний (і сотні разів описаний у найрізноманітніших підручниках) 

компендіум його поглядів. Абсолютно справедливо констатувавши Паска-

ле ве опонування «позитивним» чи «передовим» соціально-філо софським 

поглядам його часу, а саме — теорії суспільної угоди (с. 99), авторка прагне 

розкрити специфіку й чинники такого опонування, представивши погляди 

Паскаля не як поодинокий голос надміру ориґінального індивідуума, а як 

певну світоглядну позицію, притаманну принаймні ХVІІ ст. 

Авторка цілком слушно зазначає, що відсутність у Паскаля «система-

тично розробленої теорії» (с. 99) не дає підстав уважати його погляди не 

зіставними, наприклад, із поглядами Гобса, визнаного «класика соціальної 

філософії». Додам, що в Паскаля взагалі важко знайти систематично роз-

роблене вчення, втілене в огрядних трактатах. Якщо орієнтуватися на таку 

форму, то в нього взагалі немає жодної поважної концепції з жодного сві-

тоглядного питання. Втім, жанрова специфіка текстів не має вводити нас в 

оману, оскільки «нетрактатність» викладу не є вадою для сучасного філосо-

фування, і Паскаль у цьому плані, безумовно, має вважатися попередни-

ком Кіркеґора й Ніцше (та продовжувачем справи Монтеня).

Узявши за мету розкрити «метафізичну настанову» французького мис-

лителя щодо соціальності, авторка, у кінцевому підсумку, вважає її виразом 

те, що Паскаль через свою релігійність і зосередженість передовсім на пи-

таннях «людського життя і долі» (с. 98) має «неґативну позицію щодо соці-

альності» (с. 99, 109). «Неґативність» тут не слід примітивізувати, адже авто-

рці йдеться про вельми небанальний мотив: Паскаль «відмовляє су спільству 

в праві бути головною цариною самовизначення людини» (с. 100), «не поді-

ляє схильності Гобса … розглядати основні проблеми людини крізь соціаль-

ну призму» (с. 101), відтак воліє відповідати на ключові питання людського 

життя не в термінах пошуку оптимального соціального порядку. Для Гобса 

«вірно організована соціальність» тотожна властивому виявові справжньої 

людської природи, саме це авторка, зрештою, має на увазі під «позитивним 

образом соціальності» (с. 103). 

Виклад Паскалевих поглядів авторка здійснює переважно через влас-

тиве їм протиставлення марноти соціальних ролей (= маніпулятивним су-

спільним стратегіям) і справжніх (духовних) основ нашого «я» (с. 106–107). 

Паскаль тому не згоден з теорією суспільної угоди, що йому замало лише 

соціально інтерпретованої людської природи, він прагне включити у ви-

значення останньої ще й екзистенційно-релігійний вимір, і то не як один із 

соціальних феноменів, а як вимір, структурно сумірний із соціальністю, 

насправді ж такий, що значно переважає соціальність і тільки й може дати 

відповідь на ключові потреби людини.
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Паскаль і Гобс виходять з людського індивіда як початкової реальності, 

а державу розуміють як штучне тіло (с. 108), втім, вони по-різному розу міють 

людську природу й соціальність як її вияв, а тому по-різному ставляться до 

«конституювання спільної волі» й значущості соціальних перетворень.

Отже, шуканою «метафізичною настановою» Паскаля постає «екзис-

тенціальний дух» його філософії (с. 109), а це перетворює французького 

мислителя на принципового опонента «соціального конструктивізму», до 

заперечень якого варто прислухатися й у наш час.

Загалом і виклад, і висновки авторки стосовно вчення Паскаля вигля-

дають достатньо обґрунтованими і концептуально чіткими, тому, на мій по-

гляд, постають приводом не так для полеміки, як для уточнення й розвитку. 

Останні мають полягати в залученні до розгляду не лише широко знаних 

«суспільствознавчих» фраґментів «Думок»  2, але й ширшого кола Паскалевих 

текстів (вступ до «Трактату про порожнечу», бесіда з п. де Сасі про Епіктета 

й Монтеня, лист до королеви Христини, «Три листи про становище великих 

світу цього», «Про мистецтво переконувати», «Провінціалії» та, зрештою, 

фраґменти «Думок», що стосуються деконструкції метафізики). 

На цьому тлі Паскалеве вчення, безперечно, протистоїть теорії су-

спільної угоди, що зайвий раз підтверджує висновок авторки. Проте є кіль-

ка важливих нюансів, які в цьому контексті буде доречно викласти.

Спочатку слід точніше концептуалізувати Паскалеве розуміння су-

спільства й людської природи. 

(1) Людська природа у теперішньому стані істотно відрізняється від тієї 

первинної людської природи, що існувала до гріхопадіння. Якщо до другої 

застосовне поняття «природного закону» як основи моралі й поведінки, то 

до першої — у жодному разі. Сучасна спотвореність людської природи по-

лягає у тому, що в неї немає справжнього принципу, відтак вона зводиться 

до ролі флюґера, що визначається поточними бажаннями. Іншими слова-

ми, нині все («omne animal») може як стати нашою природою (отже — 

«справедливістю» й «мораллю»), так і втратити цю роль. Роль природи за 

таких умов бере на себе звичка («друга природа», вона ж єдина — через реаль-

ну відсутність «першої»). Таким чином, соціальна зумовленість наших ос-

новних уявлень, за Паскалем, не підлягає жодним сумнівам, і його критика 

спрямована не так проти соціальності, як проти спроб тлумачити останню 

як єдино «природну». Суспільний світ, зображений Паскалем, принципово 

позбавлений «центральної цінності» (не лише у високому сенсі, але й, на-

приклад, у Гобсовому: є чимало речей, яким людина віддасть перевагу пе-

ред фізичним самозбереженням, не більш «природним», ніж марнослав-

ство), це вельми «постмодерний» світ, якщо дозволено буде вжити таку 

метафору, оскільки його центр ніде й усюди, будь-що може посісти місце 

2 У цій рецензії я посилаюся на український переклад «Думок» [Паскаль, 2009], обравши 

видання Луї Лафюма [Pascal, 1988] за референтне.
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«головної цінності», якщо йому не забракне сили. Показово, що власне со-

ціальний аналіз Паскаль здійснює у підкреслено нерелігійних термінах, 

вдаючись до релятивізаційної стилістики не так софістів (с. 107), як ново-

часового скептицизму і використовуючи ледь не прямі цитати з Монтеня  3. 

Скептицизм Паскаль вважав ефективним засобом руйнування усталених 

стереотипів, у тому числі й соціологічних.

(2) Тому «принципи розуму», «природні закони» тощо є лише абстрак-

ціями, які не впливають на встановлення позитивного законодавства. Ос-

таннє підбиває підсумок боротьби сил і партій, воно накидається перемо-

женим, а не є кінцевим результатом якоїсь первинної «угоди». Паскаль тут 

робить фактично  дуже незначний крок, щоб радикально переосмислити 

Гобса: у того суспільна угода є результатом вільного (пам’ятаючи Гобсову 

арґументацію, краще сказати «умовно вільного») делеґування влади під 

впливом суворого тиску безперспективної «війни всіх проти всіх» (отже — 

взаємовинищення людей і суцільної неґарантованості), у Паскаля ж со-

ціальна конституція постає результатом добровільно-примусового при-

йняття переможеними відносно компромісних умов переможців, які не 

бажають продовження війни. Позиції майже еквівалентні! От лише Гобс 

надалі ледь не сакралізує лад, що постав у такий (доволі сумнівний) спосіб 

(с. 108–109), складає довгі переліки «природних законів» і описує неусувну 

зо бо в’я зу вальність приставання до «угоди», натомість Паскаль говорить 

про роботу механізмів суспільної уяви, маніпуляції й звички, які конститу-

юють той самий стан миру, що визнавався за найвище благо і Гобсом, і 

Паскалем. Отже, Паскаль заперечував «соціальний конструктивізм» з тих 

самих підстав, з яких Гобс його утверджував, і Гобсова «угода» насправді 

мало відрізняється від Паскалевого примусу.

(3) Сутність Паскалевої відмови від доктринально зумовленого розхи-

тування суспільних побудов (або «соціального конструктивізму») зумовле-

на саме вірою в боротьбу «партій» (тобто, соціальних груп різного типу) як 

єдиний механізм реґуляції суспільного status quo. Мир зруйнується чи уста-

литься сам собою, коли зросте чи вичерпається потенціал боротьби «пар-

тій», немає сенсу підважувати його штучно, адже це лише позбавить людей 

найвищого блага (звісно, «найвищого» в практичному, а не концептуаль-

ному сенсі, бо концептуально таким благом може стати будь-що), не давши 

нічого навзамін. Десь пануватиме шляхта, десь — простолюд, це панування 

(як реальний підсумок важкої боротьби) слід цінувати, а не підважувати 

дочасно. Паскаль міг, коли було потрібно, особисто постати проти держа-

3 Тут важливо зазначити ще й те, що епоха Паскаля (помер у 1662) — це не епоха пану-

вання суто модерних концепцій природного права (концепцій суспільної угоди), а рад-

ше канун цієї епохи [Лазері, 1983: с. 131]. Зрештою, йдеться про суто модерну критику 

деяких модерних концепцій, що лише підтверджує висновок авторки про значущість 

Паскаля для теперішньої суспільної думки.
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ви, кинути виклик поліції, заледве не перейти на нелеґальне становище, 

але йому йшлося про вимушені й локальні кроки з поліпшення «окремих 

недоліків», а не про ґлобальний суспільний переустрій. 

(4) Що варто було би згадати стосовно соціального вчення Паскаля, то 

це його вчення про «порядки» людського існування (передовсім фр. 793 

Бр. — 308 Лаф.), а саме порядки «тіла», «розуму» й «милосердної любові» 

(charité), кожен з яких має «свою владу [empire], своє сяйво <слави>, свою 

велич, свої звитяги та свій блиск» (фр. 308: 5, 6 Лаф.). Ці порядки незіставні 

(Паскаль буквально говорить про «різнорідність», порядки, що відрізня-

ються за родом — ordres différant de genre), між ними нескінченна «відстань», 

себто прірва несумірності. Увесь пафос Паскаля спрямований на підкрес-

лення цієї несумірності. Відтак соціальність, або порядок «тіла», «плоті», у 

царині якої панують «царі, багачі, полководці», себто «володарі плоті» 

(grands de chair), не заперечується Паскалем як така. Він полемізує лише 

проти абсолютизації того чи того порядку, точніше — проти неадекватного 

тлумачення його місця в цій ієрархічній (і квазі-онтологічній) структурі. 

Звісно, порядок «милосердної любові» (чи «святості») незмірно вищий за 

два перші, але він не заміняє їх і є самодостатнім лише там, де вони не мають 

до нього жодного стосунку (фр. 308: 6: où elles n’ont nul rapport). 

Паскаль, попри усталений імідж містика й візіонера, залишається вель-

ми раціональним мислителем, не змішуючи рівні аналізу і не уникаючи 

тонких арґументаційних розрізнень. Соціальність, нижчий порядок люд-

ського існування, не знецінюється наявністю вищих, навпаки, здобуває 

власне достоїнство і сенс через чітке визначення її місця в ієрархії. Ана-

лізуючи суспільні справи, Паскаль не вдається до релігійного дискурсу, він 

констатує боротьбу «партій», механізми пропаґанди й маніпуляції («уяви»), 

утворення реґулятивних патернів («звичок»), відсутність визначеного цін-

нісного центру (сучасний соціолог Жиль Ліповецкі [Lipovetsky, 1983] пише 

про «Еру порожнечі») або, скажімо, проґрес науки й техніки. Перехід до 

релігійного дискурсу є переходом до вищого «порядку» мислення, який не 

передбачає заперечення чи руйнації нижчого.

Відтак термін «неґативний образ соціальності», хоч і, здебільшого, 

правильний змістовно, на мій погляд, має не зовсім вдалу форму, оскільки 

позиція Паскаля щодо соціальності є нюансованою і не передбачає авто-

матичного переходу від суспільної недосконалості до божественної доско-

налості. 

Можна також зауважити, що вплив Паскаля на розвиток соціальної 

думки був помітно істотнішим, ніж можна виснувати з аналізу нашої автор-

ки. Адже в Паскаля чимало запозичив, наприклад, Г’юм, що багато в чому 

розгортає суто паскалівські критичні тези (особливо слід звернути увагу на 

концепцію «звички» й «уяви»). Щоб не вдаватися в численні інші приклади 

впливів, обмежуся констатацією, яку можемо вважати загальновизнаною в 

сучасному паскалезнавстві: «саме в той момент (перша пол. ХVІІ ст.), коли 
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в політичній філософії, що пережила скептичну кризу кінця ХVІ століття, 

виникає спроба наукового обґрунтування природного права, призначеного 

стати кістяком нового типу суспільства, у момент, коли виникає той проект, 

котрий матиме філософську значущість аж до кінця доби Просвітництва, 

цей проект на своєму власному ґрунті зазнає радикальної критики з боку 

мислителя, творчість якого важко класифікувати, оскільки, з одного боку, 

вона відстає від руху, визначального для модерної політичної філософії, а з 

іншого, відкриває шлях до не-юридичного аналізу політики, що склав аль-

тернативу побудовам філософів, прихильних до концепції суспільної угоди» 

[Лазері, 2000: с. 138–139] Таким чином, Паскаль є класиком напряму со-

ціальної думки, щонайменше цілком зіставного з концепцією «суспільної 

угоди», принаймні — не менш впливового, особливо сьогодні.

У підсумку ж маю констатувати, що праця Вікторі Шамрай є важливою 

не лише для соціально-філософських, але й для історико-філософських 

досліджень в Україні, оскільки демонструє абсолютно справедливу наста-

нову на максимальне врахування нюансів конкретних філософських вчень 

при створенні масштабного ретроспективного синтезу. Синтези такого 

типу зазвичай мало сприяють нюансуванню, налаштовуючи радше на гра-

ничні узагальнення, «округлення», «згладжування», гомогенізацію об’єкта. 

Натомість авторці, на мій погляд, загалом вдалося уникнути таких спокус, 

відтак її дослідження виглядає вельми різноплановим, а дбайливе ставлен-

ня до історичного матеріалу окупилося сторицею, оскільки її ретроспек-

тивні висновки виглядають нетрафаретними й позначені належною мірою 

нюансованості, властивою всякому серйозному дослідженню. Це той ви-

падок, коли полемічна позиція щодо певних тез може поставати не як їх 

заперечення, а радше як неминучий їх розвиток, зумовлений вихідною до-

бросовісністю авторки, поєднаною з неабиякою ерудицією. Тож, сподіва-

юся, рецензована книжка знайде гідне місце на робочих столах вітчизня-

них дослідників.
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Abstracts 

Oleh Khoma

Philosophy on the rocks

The paper deals with key collisions (during late 2014 — late 2015), concerning the state of 

philosophical community and prospects of philosophy as the education and research dis-

cipline in Ukraine, related to the ambiguous introduction of the new Law about Higher 

Education. The author describes the attempts of the philosophical community to give such 

a response to the challenges which would rather agree with the principal propositions and a 

spirit of the new Law (principles of the university autonomy, in particular) and would simul-

taneously favor the improvement of teaching philosophy than would remove the latter from 

the education field. The principles which serve as foundation of the philosophy state in the 

reformed Ukrainian education have been formulated: (1) the balanced state of narrow-spe-

cialized and general education competences; (2) the basic place of philosophy in the system 

of the Western intellectual culture, reflected in the intersectoral strategy of UNESCO con-

cerning philosophy (philosophy — school of freedom and democracy); (3) a necessity of 

confirmation of critical thinking, autonomy of intellect and mechanisms of non-totalitarian 

formation of the person identity. The stress is laid on the amorphous character of the home 

philosophical community as the cause of indeterminacy of its future. 

Keywords: philosophy, philosophical education, education reformation, university auto-

nomy, philosophical community

Oleh Bilyi, Viktor Kozlovskyi

Silence of intellectuals

The paper deals with civic position of an intellectual in conditions of significant historical 

transformations. Great historical events inspired thinkers of the past for great ideas, their 

influence being felt even now. Instead, in the situation of challenges to the present liberal 

civilization, in particular, reanimation of the Russian imperial project, which has posed 

the world on the brink of global opposition, we have faced the Philistine silence of western 

intellectuals and, first of all, European ones. Their voices lapsed into silence in the so-

called period of post-modern with its industrialized cynicism and an outbreak of the loss 

of meaning.

Keywords: position of intellectual, period of post-modern, liberal civilization, outbreak of 

the loss of meaning.
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Events which did not take place

Information devoted to certain philosophical events notable by the fact that they did not 

take place. The question is in the competitions for the best achievements of young research-

ers in the field of philosophy, as well as in the All-Ukrainian Philosophical Congress. The 

long-term absence of these events, in spite of all their urgency, evidences for the defects of 

our intellectual life. Firstly, the understanding of this situation has impelled at last to an-

nounce a competition for obtaining Prizes in philosophy of 2016 and National competition 

in the field of philosophical translation in two subnominations (in translations of classical 

and modern philosophical literature). Secondly, the working group of the H.S. Skovoroda 

Institute of Philosophy of NAS of Ukraine appeals to philosophical community with pre-

liminary propositions concerning the preparation of All-Ukrainian Philosophical Congress 

“Philosophy for the Future of Ukraine”.

Keywords: the event, Competition for obtaining Prizes in philosophy, National competi-

tion in the field of philosophical translation, All-Ukrainian Philosophical Congress

Аndrii Dakhniy 

Language and discourse as a subject of Martin Heidegger’s hermeneutic phenomenology

Peculiarities of consideration of the language and discourse issue by “early” M. Heidegger, 

namely within the limits of his hermeneutic phenomenology project (such an approach is 

isolated from the philosophy of language by “late” M. Heidegger) have been studied in the 

article. It is shown that next to the existentials of “disposedness” and “understanding” 

there arises the existential of «discourse» as a key to comprehension of socio-cultural and 

historical conditionality of Dasein. Particularly, an emphasis is made on such aspects of 

discourse as listening and silence (closely related to conscience) and, on the other hand, 

the attention is focused on the distortion of discourse in the idle talk act as inauthentic 

mode of human being. It is proven that the attempts of interpreting the position of “early” 

M. Hei deg ger as “linguistic pragmatism” are the unjustifiable extreme.

Keywords: language, discourse, Dasein, hermeneutic phenomenology, existential, disposed-

ness, understanding, publicity, conscience, silence, idle talk

Volodymyr Verloka

Identity: from phenomenology to ethics

Principles of formation of the notion of personality and certification of his/her identity in 

creative work of three outstanding philosophers of the 20th century: Husserl, Heidegger 

and Lévinas have been considered in the article. An attempt is made to demonstrate that, 

in spite of the gnosiological context, these searches had a pronounced ethical trend. 

Reinterpreting classical legacy, the Cartesian philosophy in particular, these authors have 

made a lot to inscribe it in the present context, both in its gnosiological and ethical dimen-

sion. The reincarnation of ideas of the human Ego as well as those paradoxes which arise 

in the process of how this Ego is given to itself in various situations have been considered 

in succession. 

Keywords: Ego, personality, self-certification, identity, temporality 
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