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ДО ЧИТАЧІВ

З постаттю Аристотеля традиційно асоціюється сама справа філософування. Не ви-
падково за доби Cередньовіччя він іменувався просто «Філософ». Його теоретичні здо-
бутки утворили засновки чималої кількості наук та способів розуміння, він як ніхто ін-
ший долучився до створення самого словника мислення. Множити приклади значущості 
геніального Стагірита для інтелектуальних практик можна нескінченно. Однак все це 
стосується того впливу на мислення та людську культуру, який уже відбувся і роль яко-
го незаперечна. Та достатньо залишатись в межах лише реєстрації видатних досягнень 
давньогрецького мислителя? Чи здатен Аристотель стати активним учасником роз в’я-
зання гострих проблем нашої сучасності, які постають в умовах уже зовсім іншого, ґло-
балізованого світу техногенної цивілізації? Чи можуть ідеї та концепції Арис тотеля 
працювати як продуктивні відповіді на питання сьогодення? І якщо так, то яким чи-
ном вони мають бути застосовні, який теоретичний формат дістати?

Є й інше коло питань: наскільки є знаним нескінченно вшанований філософ? Чи не при-
ховується за узвичаєним образом зовсім інший розум — з відчутно інакшим стилем та 
змістом думок? Текстологічно Аристотель постає як надскладний смисловий ланд-
шафт, в якому плин часу залишив чимало білих плям та різноманітних трансформацій, 
через що вкрай проблематичними стають спроби дістатися вихідного, «автентично-
го» змісту аристотелівського мислення. Читаний упродовж тисячоліть, Арис тотель й 
до сьогодні залишається в багатьох вимірах не прочитаним і не осягнутим. Адже кож-
на ґрунтовна інтерпретація і кожне використання аристотелівських ідей, — те, чим 
багата інтелектуальна історія, — створюють «свого Аристотеля», який водночас на-
дає ориґіналові ще більшої значущості й разом із тим ускладнює до нього доступ.

Існує і надскладна проблема перекладу творів Аристотеля, без якого не може відбутися 
жодна національна філософська традиція. Адже перекладати доводиться не просто 
текст, колись написаний давньогрецькою, достеменна атрибуція та «жанр» якого 
становлять гостро полемічні питання, перекладати слід фактично цілу традицію 
мислення впродовж понад двох тисячоліть. І яку потужну мисленнєву традицію! На 
сьогодні Аристотель лише починає промовляти українською, і сам цей перекладацький 
процес є ґрунтовним вишколом українського філософського дискурсу, вагомим і плідним 
способом його розвитку.

Про всі ці та інші сюжети, пов’язані з Аристотелем та аристотелівською традицією, 
читач дізнається на сторінках даного числа, яким ми не лише вшановуємо ювілей одно-
го з найвидатніших умів в історії людства, а й продовжуємо пошук плідних стратегій 
розвитку філософської справи в Україні.  

Наступне число «Філософської думки» буде присвячене — такий от збіг! — іншому юві-
лею: вже не мислителя, а наукової установи. Цьогоріч виповнюється 70 років від ство-
рення Інституту філософії НАН України. І знов ітиметься не про «ювілейні торжест-
ва», а про непрості проблеми самовизначення і поступу філософського розуму в нашій 
країні — як у її недавній історії, так і нині.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5 5

ТЕМА ЧИСЛА: АРИСТОТЕЛЬ 
І АРИСТОТЕЛІЗМ

2016 рік для філософів усього світу був ювілейним роком Аристотеля, котрий на-

родився 384 року до н.е. У багатьох аспектах, 2400-річчя Аристотеля є також 

ювілеєм цілої низки наук: адже невипадково кажуть, що половина підручників з іс-

торії науки починаються зі слів «ще Аристотель…», а друга половина — зі слів «вже 

Аристотель…». Мало того, 2016-й був офіційно проголошений «роком Аристотеля» 

на 38-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі. Світова філософська 

спільнота відзначає  цей рік особливими урочистостями. У Солоніках 23—28 травня 

2016 року відбувся світовий філософський конгґрес «2400 років Аристотеля», в яко-

му взяли участь провідні вчені з більшості країн Європи, Південної та Північної 

Америки, Індії, Китаю, Алжиру, Австралії, Росії, Південної Африки… На превели-

кий жаль, Україна на цьому заході представлена не була. Не була вона представлена 

і в іншому масштабному проекті: низці скоординованих колоквіумів, які 2016 року, 

під спільною егідою «Міжнародного Аристотелевого конґресу», відбулися в десяти 

університетах Європи та США (загалом у рамках цієї ініціативи було прочитано 

близько 150 аристотелезнавчих лекцій та доповідей). Утім, в Афінах на світовому 

філософському конґресі «Філософія Аристотеля», котрий відбувся 9—15 липня 

2016 року, зібравши близько півтисячі дослідників  творчості Аристотеля, україн-

ські філософи стали його активними учасниками. 

Вочевидь, стан Аристотелевих студій в Україні ще не дає нам змоги стати 

повноправними учасниками світового співтовариства знавців великого Стагірита. 

Проте це не означає, що в Україні на цій філософській ділянці не робиться геть ні-

чого. Вже маємо деякі переклади (щоправда, їх відчутно менше, ніж, наприклад, 

перекладів Платона); маємо також аналізи Аристотеля в контексті української 

філософської медієвістики, історії науки, історії логіки тощо. Все це дало змогу 

українській філософській спільноті відсвяткувати ювілей Аристотеля суто «для 

себе» — не тому, що ми хотіли щось «довести світові», а просто тому, що ми мали 

в цьому власну інтелектуальну потребу.

Так народилася ідея провести в Інституті філософії НАНУ «День Аристотеля», 

відзначивши його і круглим столом, і кількагодинним науковим семінаром. У певно-

му сенсі, це був такий собі «огляд» вітчизняних аристотелезнавчих сил: хто від-

гукнеться і зможе додати до спільного свята власний творчий внесок? Такий «День 

Аристотеля», після піврічної підготовки, справді відбувся 14 червня 2016 року. Про-

вівши його, ми тим самим отримали колективну відповідь на низку принципових 

для української філософії питань. Зокрема: кому і чим важливий Аристотель в Ук-

раїні сьогодні? Що таке, власне, «український Аристотель», якщо такий взагалі 

існує? Чи готовий — образно кажучи — Аристотель до того, щоб просто зараз 

повноцінно заговорити українською?

Відповіді, на які спромоглися учасники цього філософського свята, читачі 

«Фі лософської думки» знайдуть у цьому числі.
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АРИСТОТЕЛЬ І АРИСТОТЕЛІЗМ: 
2400 років по тому

Мирослав Попович: Дивно, що уточнення вихідних 

понять аналітичної філософії на основі сучасної 

символічної логіки повертає нас до задумів Арис-

тотеля, забутих чи відгороджених від сучасних кіль-

кома тисячоліттями. Ефект перевідкриття забутих 

істин добре знайомий в історії науки, але логіка 

Арис тотеля з часів її виникнення ніколи не бувала 

в тіні новітніх успіхів наукового пізнання, вона на-

лежить і античності, і Середнім вікам, і найновіт-

нішим часам.

Ми звикли до схеми «поняття, судження, умо-

вивід», яку, власне, і маємо на увазі, коли говоримо 

про традиційну логіку. Між тим ця схема мала б 

викликати сумніви вже з перших сторінок. Адже 

Арис тотель починає свої «Аналітики» не з поняття 

(точніше, терміна), а з інтуїції доказу, доведення. 

«Передусім слід сказати про предмет дослідження і 

про те, ким воно має бути виконане, а саме: що до-

сліджувати треба доказ і що це — справа науки, яка 

доводить»  1. Сучасна логіка формалізує поняття до-

казу, розглядає докази як математичні об’єкти, і са ма 

будується як математична дисципліна. Можна ска-

зати, що математична логіка вивчає не просто до-

каз у дедуктивних науках, а самі дедуктивні теорії 

з погляду їх внутрішньої зв’язаності.

Ми говоримо про поняттєвий каркас мови тео-

рії, про вирізнення в ній істинних речей на базі 

1 Аристотель. Аналитики первая и вторая/Пер. Б.А. Фохт. — 

М., 1952. — С. 9.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5 7

Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому

того чи іншого розуміння істинності та доказу. Варто звернути увагу на не-

ясність самого терміна «поняття». У працях засновника логіки Аристотеля 

визначення поняття «термін» (себто поняття «поняття») належить до слаб-

ких місць його силогістики. Однак у системі Аристотеля є й елементи, пер-

спективні під наймодернішим кутом зору. З ог ляду на це створюване нині 

Аристотелівське товариство може бути не тільки іс торико-науковим, а й 

творчим науковим осередком.

Отже, я мушу відкрити ще одне товариство філософського характеру (бо 

ми маємо Кантівське товариство, маємо ще деякі), і хотілось би для початку 

сказати щось дуже серйозне. Аристотелівська логіка давно вже залишилась у 

віках, сьогодні ми працюємо за її математизованими варіантами, і слід зазна-

чити, що чим більше ми працюємо з цими варіантами, тим більше вимальо-

вується інтелектуальна глибина Аристотеля. Я скажу тільки та ку річ. Уся 

теоретико-множинна логіка, на яку ми спираємося, — вся во на побудована 

на понятті «множина», а це значить, що треба порівнювати множини за зміс-

том і за обсягом. І ця дилема мучить логіку таким чином уже багато років. 

Цього не видно явно, але ті формули, які є засадовими, базуються на визна-

ченні обсягу або через його зміст, або через сукупність позначуваних об’єктів. 

Так було за часів Аристотеля, так залишається й сьогодні. Там виникають 

колізії. Я сам не думав, що можна буде знайти такі розв’язки на базі самих же 

аристотелівських понять, які чимось будуть пророчими. Річ у тому, що з тих 

аристотелівських визначень, якими ми керуємось, базовим є визначення ре-

чення, або істинність речення. Треба звести кінці з кінцями, коли ми поєд-

нуємо два типи цих аксіом, які є засадовими для цього всього, і це можна 

зробити на базі саме Аристотелевого підходу. І я не збираюся вам розказува-

ти, як це можна зробити, бо це вже треба дуже багато часу, і тут не місце. 

Одного разу мені довелось бути у селі Цалка, неподалік від Тбілісі, на 

святкуванні річниці Аристотеля на запрошення грузинських філософів, зо-

к рема — від грецької громади — Феохарія Харлампієвича Кессіді. Йдеться 

про грецьке село (точніше греко-турецьке, бо там живуть нащадки греків — 

переселенців з Туреччини). Селяни надягли найкращі костюми, самодіяль-

ний скульптор виліпив статую мислителя. Було дуже зворушливо. Особливо 

тому, що не Олександрові Македонському чи іншому полководцеві, а світ-

лому розумові глибокої давнини посвячений той вічний місток від сьогодні 

до вчора, а тим часом — і до завтра. 

Андрій Баумейстер: Шановні колеґи і гості, дуже радий вас бачити в та-

кий дощовий день. Я буду модератором круглого столу, і ті, хто прийшов як 

гість і вперше чує про те, що тут відбуватиметься, я хочу сказати, що у нас є 

питання, які, нам здається, важливо обговорити. Пріоритет буде надано учас-

никам дискусії, але якщо будуть репліки із зали — будь ласка. У нас є кілька 

питань, які стосуються актуальності Аристотеля сьогодні і філософії — в сьо-

годнішніх практиках. Перше питання звучить так: «Яка частина Арис то те-

левого спадку здається вам сьогодні найбільш актуальною?» Йдеться про ті 
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чи ті частини його філософії. «Як ви оцінюєте стан аристотелівських студій в 

Україні?» — це друге питання. «Якими, на вашу думку, є головні тенденції до-

слідження філософії Аристотеля у другій половині ХХ — на початку ХХІ сто-

річчя?» — третє. Далі: «Вплив Аристотеля на сучасну онтологію (теорію бут-

тя)» і «Роль аристотелівської традиції у розвитку сучасної логіки» (і Мирослав 

Володимирович у своєму вступному слові уже казав про це). Потім: «Прак-

тична філософія Аристотеля на початку ХХІ сторіччя» і «Чи можна розуміти 

Аристотеля як теоретика демократії?» (пам’ятаємо критику з боку Карла По-

пера?). Може, хтось сьогодні буде контр-Попером і запропонує нам гідну від-

повідь Поперові — наскільки можна вважати теоретиком демократії Арис-

тотеля? І ще: «Чи був Аристотель антигуманістом і ворогом відкритого су-

спільства?» (це, власне, деталізація тези Карла Попера). Отже, ось ці питання. 

Але я думаю, буде доречно ще надати слово Сергієві Про леєву. 

Сергій Пролеєв: Може, почнімо надавати слово нашим спікерам?

Андрій Баумейстер: То ж студентська ментальність. Щоб заохотити вас, 

я наведу приклад щодо актуальності Аристотеля — з Майкла Сендела. Це 

сучасний політичний філософ, і може це вас якось заохотить. У нього є при-

клад про ґольфіста, який страждав на захворювання, яке заважало йому пе-

ресуватися від лунки до лунки. Оскільки він був майстерним ґольфістом, 

він подав апеляцію до асоціації ґольфістів Сполучених Штатів, щоб йому 

видали ґольфкар, аби він пересувався від лунки до лунки і там уже забивав 

ключкою м’ячика. Асоціація відмовила, і тоді він подав свою справу до суду; 

суд розглядав цю справу дуже уважно, було викликано експертів, відомих 

ґольфістів, і більшість із них висловилися за те, що йому треба відмовити у 

наданні ґольфкару, тому що фізичне навантаження входить до сутності та-

кої гри, як ґольф. І тоді справу було передано до Верховного суду Спо-

лучених Штатів Америки. І там сімома голосами проти двох було присудже-

но надати йому автокар, щоб пересуватися від лунки до лунки. І як партія 

більшості, так і партія меншості запропонували своє обґрунтування. Тож 

навколо чого була дискусія у Верховному суді Сполучених Штатів? — 

Навколо аристотелівської тези про сутність гри в ґольф, позаяк більшість 

голосів — сім суддів Верховного суду — сказали, що сутність гри в ґольф не 

включає пересування на автокарі до особливих, сутнісних рис такої гри, як 

гра в ґольф. Тому пересування на автокарі можна розглядати як акцеден-

тальну властивість гри в ґольф. До сутності гри в ґольф пересування не вхо-

дить. Натомість партія меншості говорила про те, що не можна взагалі ви-

значити сутність будь-якої гри, тобто теза була антиаристотелівською. 

Йшлося про те, що сутності такої гри, як футбол, або ґольф, або баскетбол, 

не можна дати визначення і розрізнити сутнісні характеристики й акцеден-

тальні характеристики. Цю справу було нещодавно у Сполучених Штатах 

розглянуто, і це є прикладом того, що актуальність Аристотеля полягає в 

тому, що визначення сутності певної дії (Сендел наголошує, що йдеться 

про сутність activity) є важливим елементом дискусії про справедливість, 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5 9

Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому

дискусії про політику і право. Я б поширив тезу Сендела і сказав би про те, 

що важливо визначати сутність держави, щоб розуміти, де вона може втруча-

тися, а де ні. Важливо визначати сутність права або сутність певних мораль-

них компетенцій для того, щоб вести змістовні дискусії з практичної філосо-

фії сьогодні. Отже, я роблю висновок: Аристотель є актуальним саме з огляду 

на те, що без визначення сутності, без обговорення сутнісних та акцеден-

тальних характеристик, як видається, дуже важко розв’язати справу навіть у 

Верховному суді. Але я все ж таки закликаю вас до activity, тобто до дії.

Сергій Пролеєв: Я, може, одразу, — щоб у нас був режим круглого столу, — 

трохи проопоную Вашому чудовому і дуже красномовному прикладу. Ви 

сказали про актуальність, і приклад був покликаний її продемонструвати. 

Але я б тут розвів дві речі. На мій погляд, Ваш приклад засвідчує не стільки 

актуальність Аристотеля, скільки вже не тематизовану, анонімну присут-

ність Аристотеля (смислу його ідей та теоретичного спадку) в нашому мис-

ленні, в структурі та змісті нашої культури і способах розуміння. Це навіть 

не актуальність, яка виділяє і привертає увагу, а просто безпосередня при-

сутність Аристотеля в культурних та мисленнєвих контекстах. Вона безу-

мовна, вона очевидна в усіх інтелектуальних практиках: починаючи від ло-

гіки та онтології до етики та політики (самі їхні словники беруть початок від 

Аристотеля). Деякі сторінки «Політики» можна читати так, начебто йдеться 

про сучасну Україну, а не про Стародавню Грецію. 

Присутність Аристотеля безумовна, однак поряд із цією присутністю я на-

голосив би іншу тему, власне актуальність. Актуальність означає вже відштов-

хування від наявних проблем, наявних питань, які висуває сьогодення. Воно 

їх направду висуває, і ми шукаємо на них відповіді. За звичкою, яку усталив 

Но вий час та новочасова свідомість, пошук спрямовується завжди до якихось 

новацій. Ми шукаємо нове, яке має стати відповідями на нові питання. 

Така анґажованість новим становить прикмету модерної свідомості, 

ефект якої наочно демонструє стратегія інтелектуального пошуку. Ми пев-

ні, що лише інноваційні рішення будуть продуктивними. І оттут саме й по-

стає питання актуальності Аристотеля; зрештою, не лише Аристотеля, а 

взагалі способу, яким ми шукаємо відповіді на нагальні питання. Ніхто не 

довів, що найліпші відповіді можна знайти в порожньому відкритому гори-

зонті того, що ще не відбулося, ще не відкрите, не знайдене. Того, що по-

стане як нове, безпрецедентне. 

Історія знає велетенські епохи (вони охоплюють більшу частину існу-

вання людської культури), коли думка шукала відповіді зовсім іншим чи-

ном. Пошук відбувався в режимі звернення до спадщини, до так чи інакше 

осягнутого. Якраз у цьому сенсі, як на мене, і актуалізується Аристотель. 

Засадове питання, яке тут постає: чи може Аристотель змістовно відповісти 

на запити сьогодення? Треба ставити це питання всерйоз: чи здатен мисли-

тель минулого дати нові евристичні розв’язання проблем сьогодення? 

Визнаючи при цьому, що ці проблеми на позір абсолютно чужі його епосі чи 
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узвичаєним тоді форматам осягнення дійсності. Тут і виникає найцікавіша 

колізія, щодо якої маємо висловитись. 

Як на мене, найдивовижніше в Аристотелі (хоча це стосується не тільки 

його, а й античної думки загалом і багатьох інших теоретичних здобутків 

минулого) полягає в тому, що в нього можна знайти значно продуктивніші 

відповіді на питання сьогодення, ніж у потугах найновітніших умів і кон-

цепцій. Тому пропоную всім присутнім у цьому режимі актуальності — ак-

туальності у власному сенсі слова — звернутися до Аристотеля та його ідей.

Андрій Баумейстер: Зрозуміло. Я б тільки парирував як модератор, що 

це вже починається дискусія про сутність актуальності. Безумовно, я по-

годжуюсь, що актуальність можна розглядати тільки у певному вимірі.

Ольга Гомілко: Я від сутності актуальності перейду до її практики, тобто 

того, як сучасний світ конкретними справами святкує ювілей Аристотеля. 

Можливо, ця інформація не стільки розширить змістовий аналіз актуаль-

ності філософії Аристотеля, скільки вкаже на її реальну присутність у сучас-

ному філософському житті. Йдеться про низку різних заходів, присвячених 

рокові Аристотеля. Вони свідчать про те, що світ пам’ятає та цінує творчий 

спадок видатного античного філософа. Втім, найбільш помітними  подіями 

року Аристотеля є всесвітні філософські конґреси, котрі приймає Греція. 

Йдеться про світовий конґрес «Аристотелеві 2400 років», який вже відбувся 

у травні цього року в університеті Аристотеля в Солоніках — місті, де наро-

дився великий мислитель. Важливо, що саме міждисциплінарний центр 

Аристотелівських студій цього університету є ініціатором проголошення 

ЮНЕСКО 2016 року роком Аристотеля. Також планується провести у липні 

цього року масштабний світовий філософський конґрес «Філософія 

Аристотеля» в Афінському університеті за підтримки Міжнародної федера-

ції філософських товариств (FISP), відомої як організатор світових філо-

софських конґресів. Обидва конґреси зорганізовуються під патронатом 

президента Греції Прокопіса Павлопулоса. У роботі конґресу в Афінах я 

планую взяти участь, презентуючи свою доповідь та головуючи на одній із 

секцій. Визнання того, що Аристотель є засновником концепту демокра-

тичної держави як політично відкритого суспільства рівних та вільних гро-

мадян, об’єднаних дружбою для досягнення справедливого та процвіталь-

ного суспільства, визначає головний лейтмотив згаданих заходів. Очевидно, 

що для сьогоднішнього обговорення актуальності філософії Аристотеля в 

Україні цей мотив також є пріоритетним. Утім, актуальність філософських 

ідей Аристотеля є значно ширшою. Про це свідчать численні посилання на 

них у сучасних філософів.  Будь-яке переосмислення філософської пробле-

ми потребує актуалізації філософії Аристотеля. Ось чому сучасна філософ-

ська думка покладає велику надію на те, що спадщина Аристотеля допомо-

же знайти відповіді на виклики, котрі стоять перед мисленням сьогодні.

Андрій Баумейстер: Дякую. Я думаю, що є сенс продовжити ідею, про-

блему актуальності й проговорити її. Якщо хтось має що сказати на цю 
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тему, я прошу. Як ми розуміємо актуальність і, може, конкретні якісь при-

клади.

Андрій Васильченко: Можливо, я скажу досить тривіальні речі, але, мені 

здається, їх треба проговорити. Коли ми звертаємось до Аристотеля, ми зав-

жди усвідомлюємо, що між тим давнім часом, між Аристотелем та сьогоден-

ням є певний зв’язок, філософія, інші інтелектуальні дискурси мають бага-

то років традиції. І, власне, вся традиція, чи головна традиція європейської 

філософської думки, безумовно, зазнала великого впливу тих ідей, які ви-

словлював Аристотель і в логіці, і в метафізиці, і в тому, що ми сьогодні на-

зиваємо філософією політики, вони були невід’ємною частиною схоластич-

ного спадку, схоластики, високої схоластики, пізньої схоластики, до якої 

причетні історично і наша земля, Києво-Могилянська академія. Чому саме 

ці ідеї, чому саме ця традиція була настільки потужною, чому вона об’єд-

нувала мислячих людей, філософів, інтелектуалів, освічених людей всієї Єв-

ропи, і не тільки Європи? Чому на ґрунті аристотелівського спадку могли 

розуміти один одного люди абсолютно різних конфесій — і мусульмани, і 

юдеї, і християни? Чому так сталося? Очевидно, тут є ресурс певний, і саме 

завдяки цьому ресурсу… Ну, якщо це назвати одним якимось реченням чи 

кількома реченнями, то, вочевидь, цей ресурс — це схильність, чи здат ність, 

чи тенденція раціонального дискурсу, тобто в аристотелівській традиції ми 

можемо, навіть усвідомлюючи свою окремішність, свій бекґраунд, якоюсь мі-

рою брати його в дужки і розмовляти один з одним, навіть будучи дуже різних 

переконань — ідеологічних, релігійних, культурних то що. Аристотель — це 

не тільки класична логіка; якщо ви почитаєте людей, які пишуть про якісь 

некласичні логіки, про паранесуперечливу логіку, про закон виключеного 

третього, завжди буде посилання на Аристотеля, що Аристотель був пер-

ший, хто сумнівався в законі виключеного третього, що Аристотель був 

перший, хто думав, що можуть бути суперечності. Тобто йому якось це вда-

лось і тут, просто це була така постать, така особистість, яка змогла інтеґру-

вати інтелектуальну культуру того часу. І от, отже, якщо говорити одним ре-

ченням, двома реченнями про сутність цього ресурсу, то це, очевидно, ще 

культура дискусії, і культура дискусії, яка, скажімо, була в топіках сформу-

льована, вона потім стала основою середньовічних диспутацій, а середньо-

вічні диспутації — це основа сьогоднішніх, причому, якщо ми порівнювати-

мемо культуру сьогоднішніх наукових дискусій та культуру середньовічних 

диспутацій, то, на моє переконання, часто буде перевага на боці середньо-

вічних, якщо говорити просто про культуру дискусії. Ну і так далі, цей спи-

сок можна продовжувати. Ми маємо суспільство в стані переходу, ми маємо 

су спільство багатонаціональне, мультиконфесійне, суспільство, в якому спів-

існують різні абсолютно ідеології. Як нам зрозуміти один одного? Мені зда-

ється, що люди, скажімо, які не можуть зрозуміти один одного, завжди 

звертатимуться до Аристотеля. Якщо ці люди, належачи до різних течій, до 

різних ідеологій, до різних політичних партій, звертатимуться до Аристотеля, 
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їм буде легше порозумітися. Якщо суперечку буде структуровано, якщо вона 

стане систематичною дискусією, ми всі від цього виграємо. За цим ресурсом 

ми можемо звертатися до Аристотеля і до цієї традиції, тому що насправді 

аналітична філософія сучасна, як на мене, це у багатьох аспектах продо-

вження чи якась інша форма, нова форма схоластики. Я маю на увазі, з по-

гляду раціональності, з погляду вимог до точності раціональності цього 

дискурсу. А схоластика — це продовження тієї культури давньогрецької, яка 

була в школі Платона і у Ліцеї. Відтак тут багато актуальності.

Андрій Баумейстер: Дякую, Андрію. Наскільки я зрозумів, мені дуже ці-

кава ця тема, що Аристотель пропонує раціональність, яка відкрита для 

плюралістичних дискурсів. Тобто Аристотель пропонує такий раціональний 

дискурс, який відкриває можливості для альтернативних напрямків мис-

лення. Це, може, відмінність Аристотеля від Платона, який все ж таки біль ше 

чи то елітарний, чи то тоталітарний, тут по-різному можна сказати. В цьому 

демократичність Аристотеля.

Валерій Жулай: Тут цікавий вислів пролунав — формулювання «точність 

раціональності». Але в такому разі, може, за точністю раціональності було б 

доречніше звертатися до Канта, або, скажімо, до Вітґенштайна. А перед тим 

ще один цікавий був вислів, стосовно культури промислювання в аристо-

телівських, скажімо так, категоріях мислення. І ось тут, мені здається, є сут-

тєва відмінність від того, що починається з Канта і, на мій погляд, закінчу-

ється Вітґенштайном, це — певний тип раціональності, та культура про-

мислювання в Аристотеля, яка закладає в раціональність певну спогля-

дальність, певну speculatio, як щось, що дає змогу дійсно розширювати цю 

раціональність. Тут є якась, я б сказав, суперечність між точністю раціо-

нальності новочасової і тим — більш розширеним — споглядальним типом 

раціональності, який пропонує Аристотель. Мені здається, що тут треба 

спробувати подивитися, що власне залучає Аристотель в його тип промис-

лювання, в його раціональність. 

Віталій Туренко: Хотів би продовжити, якоюсь мірою, думку пана Анд-

рія, в тому сенсі, що коли постає питання з приводу актуальності, то який 

це саме спадок. Мені здається, що річ не в тому, на якій частині філософ-

ського спадку треба робити акцент актуальності, а взагалі про осягнення 

всього його спадку, тобто про актуальність Аристотеля як феномену. Для 

широкого кола досліджень, не обмежуючись суто філософськими, а звер-

таючись до психофізіологічних досліджень, досліджень з нейрофізіології, 

під кутом зору, що робить арґументацію тих чи інших положень більш об-

ґрунтованою та доцільною.

Віталій Терлецький: Хотів би підхопити тезу пана Андрія і нагадати, що 

кілька років тому один із знаних німецьких дослідників Аристотеля, Гельмут 

Фляшхар, написав книжку і дав їй гарну і влучу назву «Вчитель Заходу». От, 

власне, те, про що тут ішлося.

Андрій Баумейстер: Це стара назва, середньовічна.
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Віталій Терлецький: Я гадаю, що неодноразово вже згадуване питання ак-

туальності для нас Аристотеля так чи так передбачає питання про те, як у нас 

стоять справи з дослідженням Аристотелевої філософії взагалі. Арис тотель 

української мови не знав, але оскільки ми артикулюємо думки ук раїн ською, 

це означає, що ми маємо спиратися на переклади його творів українською. 

Згадаймо, що перекладено українською мовою. В 1970-х роках було перекла-

дено українською «Поетику». Львівська школа класичної філології разом з 

Йосипом Кобівим доклали зусиль. Але то, звичайно, радянська українська. 

Відносно нещодавно, в 1990-ті переклали, якщо я не помиляюся, «Нікомахову 

етику», «Політику», і кілька років тому (здається, у «Фі ло соф ській думці») — 

перші п’ять глав «Категорій» Аристотеля. От і все. Ось просто тут окрім по-

груддя ще й лежить том академічного видання творів Арис тотеля… Перший 

і другий том цього берлінського видання за редакцією Бекера, Боніца і Розе — 

це, здається, тексти самого Аристотеля. Два томи. З огляду на співвідношен-

ня перекладеного українською і написаного Арис тотелем, я думаю, тут є пев-

ний дисбаланс. Навіть суто кількісно ми мусимо констатувати дуже кепський 

стан справ з присутністю Арис тотелевого дискурсу і в сучасній українській 

політиці, і, якоюсь мірою, в сучасній українській філософії. Той спосіб, у 

який Аристотель присутній — це за посередництва російських перекладів, че-

рез російську культуру. Це факт, ми від цього нікуди не дінемося. Але ви ж 

розумієте, що це дуже опосередкована в перекладацькому аспекті, особливо у 

випадку з Аристотелем, рецепція. Тобто тут є велика проблема…

Андрій Баумейстер: А чому так сталося, як Ви думаєте? З тим, що кеп-

сько, ми погоджуємося…

Ольга Гомілко: В українському суспільстві немає запиту на раціональність.

Олег Хома: Я теж хотів на цю тему висловитись. Справа навіть не в тому, 

що маємо мало перекладів Аристотеля, це тільки частина біди. Давайте по-

ставимо інше питання: а ті нечисленні переклади Аристотеля, які в нас є, 

вони, взагалі, наскільки активно використовуються? Здається, їх так мало, 

вони мали би бути дефіцитом, їх повинні були би розшукувати, активно ви-

вчати… Про публікацію у «Філософській думці»: оскільки вона відносно 

нова, про неї взагалі мало хто знає. Я дуже рідко зустрічаю людей, які про 

неї чули. Переважно вони й зібрані тут, у цій аудиторії. І тоді я би сьогодні 

інакше сформулював тему нашого круглого столу: «Чому для нас неактуаль-

ний Аристотель?» Чому ми такі дивні, можна було б навіть так сказати. І я б, 

може, так і запропонував, якби не було ще серйознішої обставини. Скажіть, 

будь ласка, хто в нас взагалі актуальний? У цьому плані? Хто? Ну, Бог з ним, 

можна сказати, що з Кантом у нас відносно добре стоїть справа…

Голос із зали: Маркс.

Олег Хома: Ні-ні-ні, за кількістю публікацій лідирує Кант, я кажу це зі 

свого досвіду головного редактора журналу. У нас в Sententiae публікуються 

тільки ті історико-філософські статті, які спираються на першоджерела в 

99% випадків, окрім якихось особливих ситуацій. Не можна сказати, що тут 
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в нас повний достаток, такий собі «п’ятизірковий» рівень, але час від часу з 

кантівської тематики все ж з’являються не просто окремі праці, а цілі тема-

тичні випуски журналів. Аристотель… Тут просто ніби територія після ней-

тронного бомбардування, нічого живого не лишилося. Ми, мабуть, повинні 

брати до уваги цю двоаспектність актуальності Аристотеля. Аристотель — 

основа Заходу, так само, як, наприклад, таблиця множення — основа всіх 

арифметичних розрахунків. Але щось я не чув про конференції з темою 

«Актуальність таблиці множення», щоб там всі збиралися й починали скла-

дати присягу вірності таблиці множення. Хай яка вона важлива, її створили 

колись одного разу, і на тому край. Здається, це не зовсім актуальність, це 

радше пошана, як я розумію. А актуальність — це або коли Аристотеля ак-

тивно критикують, наприклад, називають його застарілим, нічого не вар-

тим. Але ж чомусь хочеться «причепитися» саме до Аристотеля … Тобто, 

коли він становить якусь проблему, це і є актуальність. Або інша актуаль-

ність, зовсім проста: це коли беруть до уваги якусь Аристотелеву концеп-

цію, покликану дати евристичний поштовх сучасним розв’язкам проблем. 

Як-от сталося відносно нещодавно, у 1980–1990-х роках. Концепція 

чеснот Аристотеля була підхоплена цілою низкою західних практичних фі-

лософів. Відстежуючи такого роду літературу, ми можемо сказати, що на 

Заході впродовж останніх 30-40 років час від часу стаються такі сплески 

безперечного інтересу саме до Аристотеля, до його текстів, причому — у 

найнесподіваніших сферах. І мене приваблює ця статистична картина. 

Актуальність Аристотеля не в тому, що є якийсь аристотелезнавчий мейн-

стрим, що книжки Аристотеля активно розкуповують де тільки можна, у 

кожному селі. Вона в тому, що за певний проміжок часу не просто в іс то-

рико-філософській сфері, а й у сфері то практичної філософії, то політич-

ної, то онтології, то ще десь виявляються такі «аристотелецентровані» дис-

кусії. То якийсь П’єр Обанк у Франції напише книгу «Проблема буття в 

Аристотеля» (1963), і всі 60-ті роки проходять під впливом цієї події: фран-

цузи знову відкривають для себе Аристотеля. Вони його так давно читають, 

а, виявляється, це не заважає новому відкриттю. І це знаходить найнеспо-

діваніші відлуння. Наприклад, у 1970-ті роки Жан-Люк Марйон тлумачить 

Декарта як переосмислювача саме Аристотеля. 

Якщо узагальнити такі події, то вийде, що Аристотель частіше привер-

тає увагу світової філософської спільноти, ніж, наприклад, в нашому жур-

налі публікуються актуальні статті про Аристотеля. Тобто він не просто за-

лишається шанованим класиком, який давно відійшов в історію. Ні, це по-

стійно переосмислюваний автор, він постійно в актуальному дискурсі, він 

не просто елемент історії. І виходить, що наша проблема з Аристотелем ко-

рениться не в Аристотелі, а радше в характері самої нашої філософської 

спільноти, вбудованої у специфічний соціум, де питання стоїть не про Арис-

тотеля, навіть не про філософію, а про цінність знань, про розуміння того, 

що таке освіта, про телос цього суспільства. 
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І виявляється, якщо би в нас виникла така точка актуалізації, де б 

Аристотель став важливим, то, мені здається, це сфера телеології. Тобто 

коли йдеться про країну на роздоріжжі, аморфну, неоформлену, як наша, в 

принципі, якась раціональна робота в ній має відбутися у сфері цінностей і 

цілей. Можливо, у сфері цінностей вона якось ще здійснюється, бо маємо 

якісь протопоштовхи. А от стосовно цілей, цілепокладання — тут справа 

гірша. Можна довго говорити про наші біди, ми постійно про це говоримо, 

про те, як у нас все погано й неправильно, але ця кризова і, на перший по-

гляд, безвихідна ситуація може обернутися певним поступом саме аристо-

телезнавчої проблематики. Хтозна, можливо, це і станеться колись. Тому я 

би, послуговуючись термінологією винуватця сьогоднішнього нашого зі-

брання, констатував: Аристотель для нас якщо й актуальний, то потенцій-

но. Така собі потенційна актуальність, що, можливо, десь назріває, онтоло-

гічна напруга, що десь накопичується, але поки що ніяк актуально себе не 

виявила. Тому тема нашого круглого столу є доволі проблематичною й іро-

нічною, я би сказав.

Віталій Терлецький: Пан Олег висловив слушну ідею щодо освіти. Якщо 

переглянути навчальні програми провідних вишів України й подивитися, 

які з названих мною українських перекладів там стоять, то в мене є сумнів, 

чи не стоїть там «Філософскоє наслєдіє»? З цього ми можемо зробити ви-

сновок, що з першого курсу студент не розуміє і не відчуває Аристотеля 

(хоч би й за Бекером) — в тому сенсі, що Аристотель не писав російською 

мовою. Це теж важливо.

Андрій Баумейстер: Ми знаємо, що «російський» Аристотель також… 

Віталій Терлецький: … постраждав.

Андрій Баумейстер: Постраждав. У ХХ столітті Росія не знала Арис то-

теля, і тільки в останні шістнадцять років там, на відміну від нас (це нам 

докір), деякі філософи звернули увагу (Світлана Місяць, наприклад, та ін-

ші); вони збираються, обговорюють і видають твори Аристотеля. Це для нас 

певний знак. І якщо у нас немає попиту на раціональність, то треба щось 

робити для того, щоб цей попит поступово з’являвся. 

Ольга Гомілко: Я хотіла б уточнити деякі моменти щодо актуальності 

Аристотеля — і ґлобально, і локально. Не зовсім погоджуюсь із тим, що спа-

док Аристотеля можна ототожнити з таблицею множення, де все чітко зро-

зуміло і ясно. Адже багато філософських сюжетів Аристотеля не актуалізо-

вано його послідовниками тому, що їх час ще не настав. Ідея, що на сьогодні 

виглядає новою, нерідко Аристотелеві була вже знайомою. Тож питання не 

лише у нестачі українських перекладів творів Аристотеля. Якщо візьмемо 

його «Політику» — хоч російською, хоч українською, хоч англійською, то 

знайдемо там чимало цікавих міркувань, що є вкрай актуальними сьогодні, 

але мало використаними. Так, у восьмій книзі «Політики» йдеться про шляхи 

розвитку «доброчесного інтелекту», або, говорячи сучасною мовою, коґні-

тивних чеснот політиків. Несподівано для нас теоретичну освіту Арис то тель 
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доповнює музичною освітою. При цьому розуміння музики Аристотелем 

представлено у популярній у сучасній філософії музики коґнітивно-де ар ти-

зованій парадигмі. Його визначення музики як вираження не людських емо-

цій, а емоцій як таких є найбільш евристичним. Важливим чинником вихо-

вання державних діячів у Аристотеля постає Scholė, або дозвілля, яке він 

протиставляє розвагам. Аналіз сучасного суспільства як су спільства розваг 

потребує такого концептуального розмежування. Цікаво, що визнання 

Аристотелем дозвілля як ефективного освітнього чинника перегукується із 

сучасним концептом постпасивності П. Слотердайка. На думку Аристотеля, 

саме завдяки дозвіллю вможливлюється вироблення коґнітивних чеснот під 

час заняття музикою. Аристотель у «Політиці» прагне відтворити античне 

уявлення про єдність філософії, моралі та музики як практичну мудрість, 

або, як він називає, Phronesis. Практична спрямованість філософії Арис то-

теля виявляє його розуміння раціональності як множинного феномену, де 

дозвілля та музика знаходять своє коґнітивне призначення. Для сучасного 

філософського дискурсу дана проблема є вельми актуальною. І це ґлобаль-

но. Але, якщо говорити локально, тобто з огляду на наші українські реалії, 

то перед нами стоїть важливе завдання — актуалізувати ті способи раціо-

нальності, котрі б не відлякували формальністю, абстрактністю, сухістю, 

тобто тим, що нерідко ототожнюють із західним мисленням. Виглядає, що 

музика та дозвілля в інтерпретації Аристотеля нам би неабияк знадобилися.

Сергій Пролеєв: У контексті теми музики хотів би зачепити важливий 

момент. Наведений у попередньому виступі приклад з «Політики» насправ-

ді цікавий тим, що це не власне Аристотелева ідея. Це ідея традиційна для 

античної пайдеї. Дійсно, музика там виконує надзвичайно потужну виховну 

функцію. Її роль у вихованні чеснот і взагалі вільної людини, громадянина, 

в певному сенсі, можна вважати центральною. Образно кажучи, щоб стати 

освіченим у Середньовіччі, треба було вчити латину, в Новий час — матема-

тику, а для Античності таку роль відігравала музика, це був ключовий чин-

ник. Ця обставина привертає увагу ще до одного важливого виміру як 

Аристотеля, так і будь-якого видатного мислителя, до якого ми звертаємо-

ся. Аристотель змістовний і важливий для нас, може стати актуальним і стає 

актуальним не лише як особисто Аристотель. В кожному з великих мисли-

телів промовляє і його час, вся та культура і цивілізація, представником якої 

він був. Звісно, Аристотель передусім є представником Аристотеля, однак 

за його плечима стоїть надпотужний античний світ, роль якого в сучасній 

цивілізації і в сучасному світі не треба пояснювати. Саме можливість почути 

голос Античності, її, так би мовити, мелодію через видатних мислителів, — 

це теж надзвичайно важливий шанс, який треба використовувати.

Андрій Баумейстер: Я згадав відомий приклад з Аристотеля: Сократ 

«освічений», а в грецькому ориґіналі стоїть «музикальний», «музичний», 

тобто це синоніми.

Сергій Пролеєв: Так, синоніми.
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Андрій Баумейстер: Доповнюючи тезу Сергія Пролеєва, нагадаю, що 

Йоахим Ритер, блискучий знавець Аристотеля, якраз ламав стереотип 

щодо Аристотеля як початку філософії. Він показував, що Аристотель за-

вершує великий період розвитку античного мислення, і ми можемо знати 

Аристотеля, тільки якщо враховуємо цей багатий контекст. Тож, каже він, 

коли ми звертаємося до Аристотеля, ми ніби маємо з нього починати. Але 

він завершує велику традицію. 

Віктор Козловський: Стосовно музики, її виховного значення для інте-

лектуальних чеснот. Це в Аристотеля є, у Платона є, є у багатьох грецьких 

фі лософів. Наведу приклад щодо ситуації, яка склалася на музичному Олім-

пі вже у ХХ столітті. По-перше, ми маємо гігантську музичну культуру, вона 

різноманітна, в багатьох аспектах діаметрально протилежна. Так от про ви-

ховне значення музики… Відомий вислів Леніна, лідера російських більшо-

виків, котрий якось сказав: «Я не можу слухати «Апасіонату» Бетговена, 

вона розм’якшує мене. Нелюдська музика». 

Сергій Пролеєв: Він казав: «Избегаю слушать классическую музыку. Пос-

ле нее людей хочется гладить по головам, а их по головам надо бить». 

Віктор Козловський: Бачте, різні функції можуть бути у музики.

Ольга Гомілко: До мене було запитання. Дуже коротко відповім. По-

перше, між Платоном і Аристотелем існує принципова розбіжність щодо 

тлумачення виховної ролі музики. Всім добре відомо, що Платон в описі 

ідеальної держави значне місце надає музиці. Останню він пов’язує із люд-

ськими емоціями. Платон вважає, що мелодії мають силу викликати емоції 

у слухачів завдяки імітації того, що люди виражають у мові. А тому музика 

для Платона постає як потужний чинник виховання. Сильну дію музики на 

людину він  пов’язує із її здатністю створювати ритми. Втім, деякі ритми 

можуть бути шкідливими для виховання, а тому не варто гнатися за їхнім 

розмаїттям. Тож Платон наполягає на цензурі в музиці. Бо, якщо ритми від-

повідають поганим властивостям характеру, то їх необхідно вилучити. На-

томість для Аристотеля музика служить для дозвілля, і в цьому полягає її 

виховне значення. Він говорить про музику як інтелектуальну розвагу віль-

них людей, котра сприяє здобуттю ними різних знань. Вивільнення музики 

Аристотелем з-під прямої залежності від людських емоцій робить його мір-

кування про музику актуальним для сучасної філософії музики. 

Репліка із зали: У XXI століття інша музика… 

Андрій Васильченко: Я наведу приклад, який базується на тому, що ми за-

раз власне обговорюємо. Я хочу звернути вашу увагу, що ми обговорюємо ак-

туальність аристотелівської традиції й виявилося, що при обговоренні акту-

альності ми всі маємо на увазі під актуальністю різне. Я спробував виділити ці 

значення актуальності. По-перше — це присутність аристотелівських ідей у 

викладанні. По-друге — наявність відповідних текстів перекладів, на яв ність 

коментарів і обговорення. Далі — промовлюваність або обго во рю ваність в 

наукових дискусіях і в ширших, не наукових. Актуальність як ресурсність. 
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Коли я говорив про актуальність — це потенційна присутність і вплив на 

структурування диспуту. Навіть щоб порозумітися в цьому конкрет ному пи-

танні, нам треба звернутися до суті поняття актуальність, а це неможливо зро-

бити без аристотелівської традиції, бо вона багато до цього звер талась. 

Володимир Звіядковський: Було поставлено питання про актуальність 

філософської спадщини Аристотеля. Яка саме частина його філософської 

спадщини актуальна? А чи вся ця спадщина є філософська? Я думаю, що 

справді так. Вся спадщина Аристотеля є філософська. Але мені як літерату-

рознавцеві трошечки соромно, що ніхто не каже про Поетику.

Коли я складав хрестоматію, у мене був великий вибір, і я би віддав пе-

ревагу перекладу Бориса Тена. Це 60-ті роки. Це водночас переклад Мушака 

і Кобова. Якщо взяти книжку Бориса Тена, то там є післямова Кобова, де й 

він визнає, що переклад Тена кращий. Але я взяв Мушака і Кобова, бо він 

дидактичніший. Він простіший. Він не такий провокативний, як переклад 

Тена. І його розуміють семикласники. Я, звичайно, не даю повний текст. 

Але власне через Поетику ми в сьомому класі, коли переходимо до базового 

курсу історії (а я даю курс зарубіжної літератури), даємо всі уявлення про 

античний світ. Саме через теорію трагедії, через те, для чого грекові театр. 

Театр — θέατρον, от θεάομαι — дивитися. А чому дивитися, а не переживати. 

Бо переживання — це вибухова річ, справжня дія — це вибухова річ. 

Я намагаюсь на руїнах попередньої цивілізації щось зробити, взяти кра-

ще і передати наступному поколінню. Як це робив Аристотель. Але я не знаю, 

для чого. Я не знаю, якою буде та наступна цивілізація, що для неї я працюю. 

А він знав. Він точно знав. Мої семикласники сміялися з таких питань. 

Вони чимало знають, знають, що автор терміна «гуманізм» Цицерон, 

вони знають що таке анахронізм. Виховані на Попері, вони сміються з того, 

що хтось колись намагався робити в афінській політиці. Утім, афінська по-

літика досить різна. Вона історична. І те, що подає Аристотель, розкладую-

чи по полицях, не є власне тим, що справді відбувалося в Афінах. 

Повернімося до того, з чого я почав. Складаючи підручники, ми маємо 

спробувати дати дітям критичне мислення. Тобто історичне мислення. 

Щоб вони бачили, звідки всі ці апорії, перипетії й такі інші речі виника-

ють, з якого саме історичного досвіду. 

Ольга Гомілко: Вироблення критичного мислення передбачає переосмис-

лення джерел раціональності, зокрема нетеоретичних. Ось чому вихід 

Аристотеля за межі Платонової парадигми філософії музики дає можливість 

увести також у це коло як дозвілля, так і музику. Щодо ремарки стосовно 

ставлення Леніна до музики Бетговена, то воно лише  підтверджує слушність 

розуміння Аристотелем музики. Ленін, мабуть, це добре відчував як слухач 

Бетговена.

Андрій Баумейстер: Зараз дискусія у нас перейшла в дуже цікаве русло, 

але оскільки у нас час обмежений, я хотів би ще раз зробити наголос на пи-

танні актуальності Аристотеля. Можливо, ми зробимо зараз новий крок, і 
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хтось запропонує нам більш конкретні приклади, про що казав Сергій Про-

леєв. Може, ми спробуємо продіагностувати певні апорії, в які потрапляємо, 

і побачимо, наскільки Аристотель допомагає нам сьогодні роз в’язувати ці 

апорії, чи то в онтології, чи то в теорії пізнання, чи то у практич ній філософії. 

Тобто йдеться про конкретні аристотелівські інтелектуальні ходи, які дають 

змогу нам сьогодні краще зрозуміти ті проблеми, які перед нами постають. 

Сергій Пролеєв: Хочу відгукнутися на заклик Андрія Баумейстера і звер-

нутись до нагальних, гострих проблем сучасності, щоб пошукати відповіді 

на них в Аристотеля. Я шанобливо пропускав вперед вислови в царині тео-

ретичної філософії, але час збіг і всі сказали те, що хотіли сказати. Тепер 

хочу звернутися до філософії політичної. В цій сфері як запитів до Арис-

тотеля, так і його спроможностей дати продуктивну відповідь просто безліч. 

Спинюсь лише на трьох сюжетах — трьох фундаментальних ідеях Арис-

тотеля, які містять потужні евристичні можливості для розв’язання сучас-

них проблем.

Це не просто важливі політичні проблеми, їх можна вважати доленос-

ними для сучасного людства взагалі. Перша з них — криза демократії, і на-

голошу — передусім європейської демократії, яка оприявнена явищем єв-

робюрократії та конфліктом Європи цінностей і Європи інтересів. Йдеться 

про те, що сама прагматика урядування, розв’язання соціальних питань на 

сьогодні все відчутніше і повніше переходить в руки державної бюрократії. 

Спосіб розв’язання проблем всього суспільного поля підпорядковується 

логіці своєрідного леґізму, себто логіці формально-юридичної процедури, 

яка для бюрократії (в її веберівському, конструктивному значенні) стає, по 

суті, вищим законом і основою існування. Ця формалістика, на яку спира-

ється бюрократичний розум як непорушний і єдино можливий порядок, 

містить потужну загрозу не тільки для демократії, а загалом для подальшо-

го розвитку Європи як цивілізації.

У зв’язку з цією загрозою реактуалізується аристотелівське поняття 

спільного блага як засадового для організації суспільства і суспільного жит-

тя. У нас не конференція, а круглий стіл, тому — не маючи можливості зро-

бити ґрунтовну доповідь — висловлююсь лише тезово. Концепт спільного 

блага, якщо його розуміти не натуралістично, а більш глибоко, як це і є в 

Аристотеля, містить продуктивні можливості для протидії неґативним тен-

денціям в сучасному демократичному суспільстві. Маємо глибоку деграда-

цію демократії і фактичне усунення демократичного урядування на користь 

панування державної бюрократії. Це надсерйозна проблема.

Чим тут може зарадити концепт спільного блага? Спільне благо — не 

просто формальний принцип. Він потребує змістовності, в сенсі «матерії 

цінностей» (якщо застосовувати мову М. Шелера в його опонуванні кантів-

ському етичному формалізмові). Тим самим намічається вихід з того начебто 

бездоганно обґрунтованого формалізму дії, оприявненого позірною все-

владністю юридичної процедури, на яку спирається логіка поведінки євро-
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бюрократії. Спільне благо як засновок і реґулятив всіх дій вимагає не просто 

слідувати формальному правилу, а звертатися до змістовних визначень люд-

ського буття. Власне, його змістовне осердя й маніфестує спільне благо.

Потуга спільного блага в тому, що воно водночас і сильний формальний 

принцип (адже його спільність, загальність виводить за межі партикулярно-

го інтересу в площину належного як такого), і тісно пов’язане зі структурою 

людської ситуації у бутті. З нього можливо розгортати різні смислові проек-

ції: інтерсуб’єктивності блага; ефект неподільного загального блага як на-

лежного і його співвідношення з інтересами; безумовного імперативу, який 

апелює не лише до формальної неупередженості (читай: суб’єктної не-ан ґа-

жованості) обов’язку (яку бюрократичний розум відчужує у вигляді фор-

маль но-юридичної процедури, перетворюючи її насправді на спосіб влас-

ного панування), а й до конститутивної для волі благості, чи то людяності.

Друга проблема, яка певною мірою дотична до першої, — це криза пред-

ставницької демократії. На сьогодні стало зрозумілим, що сама по собі 

представницька демократія не здатна забезпечити реальне народовладдя. 

Вона, по суті, збанкрутувала як політична форма. Сучасна політична дій с-

ність демонструє нам те відчуження влади від народу, якому представницька 

демократія мала запобігти, але, на жаль, не запобігає. Маю на увазі не лише 

Україну, це загальна хвороба сучасного демократичного урядування. 

Відтак постає питання, яким же чином розв’язати цю колізію? 

І тут Аристотель теж стає у пригоді. Щодо вказаної гострої проблеми, яка 

інколи здається навіть нерозв’язною, він дає добру підказку, своєрідне «світло 

в кінці тунелю». Вона міститься в аристотелівському концепті політичної 

влади. Нагадаю, що саме Аристотелеві ми завдячуємо поняттям полі тики в її 

правдивому сенсі — тобто не просто як практик владарювання, а саме полі-

тичної влади, що виступає контрадиктивною величиною щодо панування. 

Сенс політики полягає у розв’язанні фундаментального соціального пара-

доксу: яким чином може здійснюватися (і взагалі існувати) влада в спільноті 

вільних та рівних людей, серед яких, очевидно, влада-панування неможлива 

за визначенням — адже якщо кожен є свобідним та рівним іншому, як один 

може мати вищість над іншим в плані розпорядження його волею?

Формат, який дозволяє уможливити цю очевидну неможливість, є, за 

Аристотелем, місця політичної участі. Нагадаю, в Аристотеля це народні 

збори та суди (хоча до них можна було б додати всю систему демократичних 

магістратур, з властивими їм принципами обмеженості влади і конкретнос-

ті повноважень, підзвітності і контролю тощо). За рахунок місць політичної 

участі досягається ефект самоврядування спільноти рівних свобідних осіб, 

які через участь у політичній владі і стають, власне, громадянами. 

Місця політичної участі — це своєрідний політико-потестарний еквіва-

лент приватної власності, без якої — у вигляді насамперед ділянки землі та 

домогосподарства (ойкосу) — громадянина також не може бути. Як виразно 

висловили цю обставину так звані «золоті піфагорійські вірші», «хто не во-
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лодіє землею, той не має Батьківщини». Політична влада діє в режимі само-

вказівки волі самій собі. Тому і рівність, і свобода — ці відпочаткові визна-

чення людини — залишаються непорушними. Сенс політичної влади — 

убезпечити суспільство від панування, тим паче від насильства (цього екс-

тремуму панування), забезпечивши в той же час його керованість і мож ли-

вість організованої спільної дії.

Підказка з боку Стагірита в ситуації банкрутства нинішньої представ-

ницької демократії полягає у стратегії створення і розвитку нових місць по-

літичної участі. Ця стратегія стала основою концептуальних побудов низки 

сучасних теоретиків, серед яких чи не найбільш плідною мені видається 

позиція відомого французького соціального філософа П. Розанвалона. Він 

розвиває концепцію демократії, альтернативної представницькій, яку на-

зиває контр-демократією. Останній термін не повинен вводити в оману: 

йдеться не про заперечення демократії, а про подолання її нинішніх недо-

ліків і посилення системи народовладдя. Розанвалон обґрунтовує три нові 

місця політичної участі, поруч з класичним — народом-виборцем, харак-

терним для представницької демократії. До нього додаються народ-спо сте-

рігач, народ-вето та народ-суддя. Цим трьом іпостасям народу відповіда-

ють три практики демократичного урядування: нагляд, протидія та су-

дження/вердикт. Не маю можливості докладніше пояснювати зміст цих 

понять, тому просто відсилаю зацікавлених до монографії П. Розанвалона 

«Демократична легітимність», яка існує і в українському перекладі.

Третя політична проблема сучасності, до якої хочу звернутися крізь при-

зму філософської спадщини Аристотеля, — це стан сучасного світу загалом. 

Ґлобальному світу властива криза соціально-політичних устроїв. У той час, 

коли домінувала модель європейського — зрештою, мо дерно го — демокра-

тичного устрою, що виступала в якості універсального зразка, все виглядало 

непогано. Однак ґлобалізований світ — це світ неспростовних відмінностей, 

в якому жоден універсальний зразок не може утриматись і втрачає свої по-

вноваження. Він не спрацьовує, бо співіснують ті відмінності — культурні, 

соціальні — які мають своє право, і це право маємо визнати нескасовним. 

Відтак постає питання: яким же має бути оптимальний державний 

устрій? Той, який в сучасних умовах забезпечує найбільшу конкуренто-

спроможність суспільства та потенціал розвитку. Для політичної філософії 

Аристотеля це питання найліпшої держави. Аристотелеве розв’язання цьо-

го фундаментального питання — на відміну від платонівського рішення 

ідеального полісу — полягало у сполученні кращих рис основних держав-

них устроїв. Антична думка виділяє три основні форми: монархія, аристо-

кратія і демократія. Аристотелівський рецепт полягає у сполучанні, синте-

зі кращих рис кожного з цих устроїв у моделі оптимальної держави. 

Часто цю концепцію в історії політичної думки пов’язують з Полібієм 

(який, безумовно, є хіба що її прихильником, а не творцем), інколи з пери-

патетиком Дикеархом. Однак у своєму засновку це аристотелівська ідея. 
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Са ме за цією моделлю була створена Римська імперія, яка ніколи не була 

імперією у звичному нам сенсі слова і являла якраз синтез трьох основних 

державних устроїв. Римська імперія є чи не найуспішнішою державою в 

історії, яка проіснувала (якщо навіть винести за дужки Візантію) півтисячі 

років (не кажучи про культурний та історичний ефект Pax Romana).

На сьогодні ця ідея синтезу різноманітних устроїв, леґалізації своєрід-

ної еклектики в організації політичних систем, надзвичайно актуальна для 

умов ґлобального світу. Вона відкриває ту можливість, яку відкидає і запе-

речує модерна політична раціональність. Для останньої якщо йдеться про 

демократію, то зась будь-яким елементам іншої політико-правової тради-

ції (наприклад, ґрунтованої на законах шаріату). Натомість аристотелів-

ський підхід вимагає від нас визнати, що в будь-якому суспільно-полі тич-

ному ладі є свій сенс і позитив, він не є просто помилкою історії, якимсь 

дефектом політичної практики.

Останнє, що хотів би зазначити, це урок Аристотеля щодо ідей та кон-

цепцій в царині політичної філософії. Ми весь час апелюємо до Арис то-

телевої «Політики» як основного твору в цій царині, і це правильно. Однак 

не забуваймо, що він створений на основі копіткої дослідницької роботи — 

близько півтораста політій, описів державних устроїв конкретних грецьких 

полісів. Наявність такої фундаментальної емпіричної основи для подаль-

ших теоретичних висновків та узагальнень є вкрай важливим методологіч-

ним уроком для нинішнього політичного дискурсу.

Андрій Баумейстер: Дякую Сергієві Пролеєву, ми якраз вийшли на ба-

жану конкретику. Як мені здається, можна сформулювати його міркування 

таким чином. Якщо казати, як Аристотель розв’язує певні проблеми, маємо: 

спільне благо contra формально-процедурна раціональність, демократія при-

четності contra представницька демократія, політичний поліформізм contra 

політичний моноформізм. На мою думку, Сергій Вікторович чітко позначив 

ті апорії, які походять з процедурної раціональності, з представницької де-

мократії та моноформізму, і показав можливі шляхи їх розв’язання. Тепер 

що стосується нашої подальшої дискусії. Як модератор, пропоную надати 

слово передусім тим, хто ще не висловлювався. Першим запрошую Анатолія 

Валер’яновича Ахутіна, який багато займався античною тематикою.

Анатолій Ахутін: Я хочу дещо посилити ті тези, які зараз пролунали. 

Мені здається, що актуальність Аристотеля є значущою не тільки для 

України, про що тут дуже докладно було сказано, але й для цілого світу. Це 

справді такого ґатунку мислитель. Якого ґатунку? Це зветься філософ. Йо го 

так і називали впродовж дуже тривалого часу — просто філософ. Ак ту аль-

ність Аристотеля — це актуальність філософії в сучасному світі. Чому вона 

є актуальною, щойно було дуже докладно сказано, і я хочу зробити ще один 

крок далі в цьому напрямку, виходячи за рамки політичної проблеми. Ця 

багатоманітність, з якою ми зіткнулися в сучасному світі, що зазнає ґлоба-

лізації, це багатоманітність не просто соціально-політичних устроїв або на-
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віть цивілізацій. Це і різноманітність культур, що ніяк не звідне виключно 

до соціально-політичного устрою. А до чого звідне? В чому відмінність, 

коли ми говоримо про культуру? Тобто про деякий світ, в якому людина 

живе як у світі, а не як у частині цього світу. Так от, сучасний світ — це світ 

таких світів. І, отже, питання, проблема, гострота проблеми пов’язані з 

тим, що у ґлобальному світі ці світи світів стикаються, зіштовхуються. Це 

вже спілкування не просто політичних систем, не просто різних типів раціо-

нальності, а чогось значно глибшого. Того, що можна назвати спільним 

благом у світі. Це поняття про все це благо. Той початок, та причина, яка 

робить світ для нас, людей. Саме про це і йдеться у першій філософії. Не 

казатимемо «Аристотеля взагалі», просто у першій філософії. І щоб завер-

шити те зауваження, яке я хотів би внести в нашу дискусію. Справа в тому, 

що європейська культура сама являє собою вже такий світ світів. Ми гово-

римо про античне, дуже точно було сказано, що Аристотель — це не просто 

мислитель дуже цікавий, загалом важливий. Це голос античної культури. З 

чого, наприклад? А з того, з чого тут було розпочато паном Андрієм. А саме 

субстанціалістське мислення. Сутність. Зрозуміти будь-що в його власно-

му первні означає зрозуміти його сутність. Сутність в аристотелівському 

розумінні не пояснюватиму. Але це саме аристотелівський і саме античний 

погляд на речі. Він є актуальним. А як же інакше? Що таке сутність держа-

ви? Що таке сутність політики? Ми досі так мислимо. Не тому, що ми вша-

новуємо й робимо актуальним Аристотеля, а тому, що аристотелівська ло-

гіка, його мислення увіходять у нас, увіходять у наше мислення. Це означає, 

що Аристотель так само точно формує цю першу філософію, як поряд з 

ним, саме поряд з ним, у спілкуванні з ним не менш актуальні у першій 

філософії всі інші європейські філософи, згадані тут Кант, Декарт та інші. 

Але ж Декарт та Аристотель, Пруст та Аристотель, щоб це було наочніше, 

це не сумісні вихідні засадові поняття. Це поняття про начала. І саме вони 

і є нині актуальними, тому цей симпозіум я називаю симпозіумом філосо-

фів, і саме це є актуальним, і Аристотель тут один із перших, проте всі ре-

шта також серед перших. Я повертаюсь до Аристотеля. А саме щодо раціо-

нальності. Чому все ж таки Аристотель справді може говорити не тільки що 

своє античне аристотелівське і всезагальне у цьому розумінні, але й щось 

загальнозначуще, навіть залишаючись Аристотелем, про що тут було дуже 

добре сказано. А тому, що у Аристотеля справа логосом, логікою, його влас-

ною логікою не закінчується. На запитання, що саме вніс у логіку Арис-

тотель, кажу: Аристотель після «Першої аналітики» пише «Другу аналіти-

ку», де йдеться про ті начала, які знову ж таки за, по той бік логоса. Це не 

означає, що вони є містичними. Ні. Це межа раціональності. Що це таке? 

Це просто мислення. Мислення, яке опиняється за межею певних раціо-

нальних систем. Ось що таке філософія, ось що необхідно, найбільш по-

трібно сучасному світові та Україні, яка для мене є певним зразком стану 

сучасного світу. Цей світ перебуває у непевному стані, як ми його пережи-
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ваємо зараз. Це немовби справді осереддя світу в цьому плані. Все є підва-

женим, все є під знаком запитання. Ми не знаємо, як і що. Тобто він нас 

потрібно те, що Аристотель називав «нус». Розум — це не просто логічна 

система, на якій ми можемо триматися та на яку ми можемо спиратися, а 

розум як вихідне мислення. Тобто філософське.

Олег Білий: У мене запитання до Сергія Пролеєва. Ваші міркування ви-

глядають цікаво, респектабельно, переконливо, але чи не здається Вам, що 

типи державності, які описані в Аристотеля і які Ви пропонуєте актуалізува-

ти певним чином, чи не є це лише інструментальною утопією? Натомість, 

емпірична реальність давньогрецької доби — зважимо на ті ж закони Солона 

щодо майнового цензу, — відчутно змінює всю цю класифікацію типів дер-

жав. Фактично майновий ценз щодо певних магістратур (як от архонти) пе-

редбачав те, що сьогодні називаємо поєднанням бізнесу і влади. Яким чи-

ном співвідносяться ці ідеальні типи і емпірична реальність життя полісу?

Сергій Пролеєв: Хотів би захистити античний поліс — він не допускав 

поєднання бізнесу і влади, це явище глибоко вороже полісному устрою (до 

речі, і для нашого конституційного ладу воно є незаконним). Адже зрощен-

ня бізнесу і влади в сучасних умовах означає використання офіційних влад-

них повноважень для цілей особистого збагачення, влада стає джерелом 

прибутків та забезпечення своїх економічних преференцій і ринкових по-

зицій. Фактично держава перетворюється на інструмент найбільших бізнесів, 

в тому числі головним засобом недобросовісної конкуренції. Нічого подіб-

ного у грецькому полісі не спостерігається (хіба що як ексцес, злочин — та й 

той здебільшого в умовах тиранії). Навпаки, багатство в полісі — це величина, 

яка має працювати на спільне благо, що й спостерігається у багатьох варіа-

ціях. Обіймання деяких магістратур (особливо наочним це стане у Римі з 

його клієнтською традицією) прямо пов’язане з великими витратами на 

суспільні потреби і тому потребує багатих людей. Гадаю, в сучасній Україні 

ніхто б не заперечував проти такої системи — коли багатий бізнесмен будує 

за свій рахунок школу або дорогу (і не для того, щоб натомість вкрасти 

вдвічі більше).

Але слушна думка щодо відмінності державних структур сьогодні та в 

античності. Вони безумовно різняться. Але в тому то й сила теоретичних 

принципів, що вони зберігають дієвість за відмінності конкретних умов та 

історичних форматів. Головне в Аристотеля не те, які саме устрої поєдну-

ються, а загальний принцип співіснування та органічного поєднання гете-

рогенних політичних величин. 

Андрій Баумейстер: Наприклад, сучасна Британія, де монархія та демо-

кратія дивовижним чином поєднані. 

Сергій Пролеєв: Це європейський досвід, синтез доволі близьких форм. 

Але аристотелівський підхід відкриває ширшу перспективу. Цей принцип 

може бути застосовний щодо політичної практики сучасного глобального 

світу, з огляду на гострі зіткнення культурних, соціальних підвалин, на яких 
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ґрунтується легітимність і дієвість різних політичних систем. Можна й нада-

лі наполягати на незаперечності універсальних зразків, як от та ж демократія 

чи права людини, а можна не лише припустити реальність певних симбіозів 

з тою чи тою культурною традицією, а й бачити в цьому продуктивний істо-

ричний досвід. Це, до речі, спостерігаємо в економічній царині — де, на-

приклад, японська традиційна корпоративність стала чинником економіч-

ної успішності вже в умовах індустріального виробництва і ринку. Звісно, 

все не так просто. Має постати цілий напрямок політичної думки, як саме 

вибудовувати ці симбіози. Аристотель лише задає загальну інтенцію, надає 

теоретичний дозвіл на це. Але ж зрозуміло, що політичні симбіози — не ме-

ханічне сполучення елементів. Тут потрібна ціла наука своєрідної політич-

ної інженерії.  

Віктор Козловський: У мене таке запитання. Тут пролунало слушне за-

уваження щодо античного полісу і тих форм урядування, які пропонував 

Аристотель. Справді, античний поліс — порівняно невелика за розмірами 

община, до 10 000 вільних і рівних людей. Тоді яким чином ми можемо за-

стосувати аристотелівські ідеї до сучасної політичної організації, коли кіль-

кість людей радикально збільшилась і суспільства складаються не з десят-

ків тисяч, а з мільйонів та навіть сотень мільйонів осіб? І як врівноважити 

всі ці відмінні спільні блага і створити не ідеальний (людина нічого ідеаль-

ного створити не може), а більш-менш оптимальний світовий порядок? 

Яке можна для нього — для цієї велетенської всепланетної спільноти — 

відшукати спільне благо (яке цілком осяжне для невеликої общини і стає 

чимсь неуявним для велетенського людства)?

Сергій Пролеєв: Дякую за цікаве питання, воно відкриває перспективу 

цілої конференції. Висловлюсь вкрай лаконічно, лише тезово. По-перше, 

висловлені Аристотелем політичні ідеї — і спільного блага, і політичної вла-

ди, і синтезу державних устроїв — спрацювали не лише у форматі полісу. 

Так, сам Аристотель вбачав у полісі оптимальну форму суспільства, і в своїй 

полісній утопії він зазнав історичної поразки. Перемога дісталася риторові 

Ісократу, ідеї якого виявилися суголосні формату елліністичної монархії. 

Але парадоксальним чином успіх аристотелівських ідей припав на пізніші 

часи, на добу Римської імперії. А ця держава, як добре відомо, за масштаба-

ми незрівнянно перевищувала не лише поліс, а й сучасні великі держави, бо 

була цілою ойкуменою. Це хіба про сучасну Індію, меншою мірою Ки тай, 

можна сказати. По-друге, врівноваження різних універсалій має відбувати-

ся за неґативним принципом утримань, а не позитивним принципом уніфі-

кацій. Хоча таке мислення людству ще потрібно виробити. По-третє, зав-

дання дещо полегшується тим, що існують прецеденти у вигляді природних 

неподільних благ: чисте повітря — одне на всіх, питна вода та океани. По 

аналогії з ними можна казати про спільне благо миру (хоча на сьогодні він 

гостро підважується, але саме ці спроби демонструють свій самовбивчий ха-

рактер). Ну і нарешті інше питання — тут Ви цілком праві — якою мірою 
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взагалі можлива справжня політична влада сьогодні? Це гостре питання, і 

на нього наша сучасність має відповісти чесно. Може, визнати, що така вла-

да через ті чи ті причини неможлива в сучасних суспільствах. Але якщо так, 

то чесно про це сказати, а не вдавати наявність свободи і рівності там, де їх 

немає чи вони недосяжні. Відтак хоч питання й непрості, і рішення Арис-

тотеля не можна, звісно, суто механічно докладати до ґлобалізованої сучас-

ності і мережно-інформаційного суспільства, однак в них є незаперечний 

евристичний потенціал, який варто використати сучасній філософсько-по-

лі тич ній думці. 

Андрій Баумейстер: Дискусія була цікавою, але дискусія ніколи не за-

кінчується, вона завжди залишається відкритою. Стиль мислення Арис то-

теля також уникав узагальнень і резюме. Я не знаходжу в текстах Арис-

тотеля резюме, його думка постійно шукає нові й нові ходи. Це інколи 

дратує в його текстах: ми як школярі очікуємо висновку, а Аристотель ста-

вить нове запитання. Тому, я гадаю, три крапки — це достойне завершення 

нашої дискусії, в стилі Аристотеля. Ми не зможемо сьогодні розв’язати ці 

проблеми, ми їх порушили і залишаємо ситуацію відкритою для подальших 

інтелектуальних зусиль.
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Деякі особливості логічних досліджень другої по-

ловини ХХ сторіччя і нашого часу дають змогу 

твердити про чергове повернення до логіки Арис-

тотеля. У сучасній логіці воно набуло вигляду пев-

ного практичного повороту. Визначну роль у цьому 

відіграла книга Ґ.Е.М. Енскомб «Інтенція». Вона 

спричинила новий поштовх дослідженням прак-

тичного розуму, що були започатковані Арис то те-

лем. Ідеї Аристотеля стали витоком логічної теорії 

практичного міркування, практичного арґументу 

та практичного виводу. Характерною рисою прак-

тичних міркувань є спрямованість на прийняття 

рішення діяти у певний спосіб або утриматись від 

дії. У цьому значенні логіка практичних міркувань 

є логікою засобів обґрунтування людської поведін-

ки. До практичних належать, наприклад, міркуван-

ня, які містять імператив: «Якщо бажаєте Х, а Y є 

засобом досягти бажаного, робіть Y». Виходячи з 

того, що класична логіка не є адекватною теорією 

практичних міркувань, були запропоновані логіки, 

які синтезують логічні дослідження бажань, пере-

конань, інтенцій, зобов’язань, імперативів тощо.

Іншою ключовою працею, яка знаменувала прак-

тичний поворот у сучасній логіці, була книга Тулмі-

на «Застосування арґументу», яку деякі автори ха-

рактеризували як «нове відкриття» «Топіки» Арис-

то теля, на що сам Тулмін погодився тільки після 

більш заглибленого вивчення Аристотеля [Toulmin, 

2006: p. 26]. Головна теза Тулміна — стандартні ло-
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гіки не є теоріями реального міркування, яке здійснюється у спілкуванні. 

Ця теза призвела до певних змін у розумінні самої логіки. У логіці як теорії 

дедуктивного виводу арґумент будують, виходячи з істиннісних значень за-

сновків та висновку. За іншого розуміння логіки її головне завдання полягає 

у розробці таких засобів побудови арґументів, які здатні продемонструвати, 

що прийняття змісту одних висловлювань є підставою для прийняття змісту 

інших висловлювань. У такій логіці центральним поняттям стає не поняття 

істини, а поняття прийняття або прийнятності засновків та висновків. І дій-

сно, якщо взяти, наприклад, практичні арґументи, висновками яких є при-

писи або наміри щось зробити, то для їх виправдання апелюють радше до 

поняття прийняття, а не до поняття істини.

Прийняття пропозиції відрізняється від переконання в її істинності. 

Індивід може і не стати переконаним у тому, що отримане ним повідомлен-

ня є істинним, але все ж таки може зробити його засновком своїх подаль-

ших виводів або арґументів [Cohen, 1992: р. 4, 7]. Йому може, наприклад, 

просто не вистачити ресурсів для формування переконання в істинності на-

явної інформації. Але він може прийняти висновок запропонованого йому 

арґументу і застосувати його у плануванні своєї поведінки і у прийнятті рі-

шення діяти у запланований спосіб. У цьому значенні прийняття кваліфіку-

ють як практичну настанову або нормативну позицію.

Головним питанням в аналізі та оцінці арґументу є питання про надій-

ність передавання статусу прийнятності від його засновків до висновку, тобто 

питання про ґарантії передавання цього статусу. Тулмін вважав, що такі ґа-

рантії забезпечуються правилами виводу, які спираються не на форму вислов-

лювань, що стоять на місцях засновків та висновків, а на зміст понять, що 

входять у ці висловлювання. З метою відрізнити їх від формальних правил їх 

називають правилами матеріального виводу. Арґументи є прикладами засто-

сування таких правил. Саме такі правила пов’язують засновки з висновками.

Розглянемо приклад Тулміна: «Ґарі народився на Бермудах. Отже, Ґарі 

є британським підданим». На його думку, ґарантією або ліцензією для отри-

мання такого висновку є правило: «Людина, народжена на Бермудах, як 

правило, є британським підданим». Розгортаючи свою арґументацію щодо 

виправдання висновку, що Ґарі є британським підданим, Тулмін звертає 

увагу на те, що посилання на правило може не задовольнити того, хто кидає 

виклик наведеному виводу, бо може постати запитання: а чому все це при-

кладається для окремого випадку, чи є прийнятним те, що пропонується як 

ґарантія отримання висновку? У відповідь на це можливе зауваження Тулмін 

пропонує підставу для застосування такого правила — посилання на відпо-

відний статут. У правилі, яке пропонують як певну ґарантію прийняття ви-

сновку, присутня модальність, яка свідчить про те, що висновок можна 

отримати тільки з певною ймовірністю. Тому до своєї моделі, крім даних, 

ґарантії і підстав для ґарантії, Тулмін додає модальну кваліфікацію, а висно-

вок отримує вигляд: «Отже, ймовірно, Ґарі є британським підданим». Ця 
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ймовірність не має бути спростованою, тому до моделі додають вимогу, щоб 

умова для спростування не виконувалась. Для наведеного прикладу вона 

виглядає так: «Обидва його батьки були іноземцями / він став натуралізова-

ним американцем /…» [Toulmin, 1964: p. 99–105].

Тепер подивімося на «Топіку» Аристотеля. Топи у Аристотеля — це за-

соби пошуку та отримання арґументів. Деякі сучасні автори називають топ 

«машиною, що породжує висновки з наданих засновків» [Eemeren et al., 

2014: p. 68]. «Центральною частиною топу є загальний закон (універсальна 

пропозиція), який може бути застосований у багатьох подібних дедукціях… 

Іншою важливою частиною топу є інструкція, яка говорить тому, хто запи-

тує, що якщо очікуваний висновок має певні риси, то він має дослідити, чи 

виконані передумови для виведення цього висновку за допомоги загального 

закону, наданого топом» [Eemeren et al., 2014: p. 69]. Наслідуючи середньо-

вічних авторів, сучасні дослідники вживають також терміни «принцип» і 

«стратегія» [Stump, 1989: p. 23–24]. Наведемо процедуру застосування топів 

на прикладі, який розбирає Елеонора Стамп, спираючись на [Aristotle, 1984: 

120b36–121a7]. Сам топ виглядає так: «[Треба дивитись], чи рід і вид нале-

жать до однієї і тієї самої [категорії]… Взагалі кажучи, рід і вид мають під-

падати під одну й ту саму категорію» [Stump, 1989: p. 25]. Припустимо, що 

якась особа (пропонент) вважає, що знання є видом блага. Його опонент 

з’ясовує сам і змушує пропонента визнати, що благо і знання не підпадають 

під одну й ту саму категорію, бо благо є якістю, а знання є співвідносним. 

Висловлювання «Благо є якістю» і «Знання є співвідносним» стають заснов-

ками арґументу опонента. Їх можна вважати елементарними арґументами, 

матеріальними виводами, прикладами деяких матеріальних правил виводу. 

Вони мають бути прийняті пропонентом, бо інакше арґумент опонента не 

виглядатиме для нього переконливим. Спираючись на топ, опонент будує 

арґумент, яким він змушує пропонента визнати, що знання не є видом бла-

га, тобто змушує прийняти висновок, який суперечить вихідному тверджен-

ню пропонента [Stump, 1989: p. 25].

Засобами формальної логіки цей арґумент можна представити імпліка-

цією, антецедентом якої є кон’юнкція засновків, а консеквентом — висновок 

арґументу. Проте питання про статус топу, тобто чи є він засновком чи пра-

вилом, у сучасній літературі є дискусійним. Деякі автори вважають, що топ є 

просто одним із засновків. Звісно, можна і закон чи принцип розглядати як 

засновок. Але можна також запитати, а що ж об’єднує топ із рештою заснов-

ків і з висновком? Що надає коректність усьому арґументові? У дусі Тулміна 

можна було б сказати, що цю функцію виконує якийсь інший, на відміну від 

топу, принцип. Можливо, ним є якесь правило матеріального виводу. Окрема 

проблема полягає в тому, чи адекватно воно виражене у вигляді імплікації — 

класичної, строгої, інтуїціоністської, релевантної чи якоїсь іншої?

Ще один тип міркувань, які належать до практичних, — це міркування 

з потенційним скасуванням висновків. Їх називають міркуваннями здоро-
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вого глузду, модифікованими міркуваннями, міркуваннями за замовчуван-

ням, немонотонними або спростовними. До цього типу міркувань нале-

жать, наприклад, міркування у царині права. Придатний інструмент для 

аналізу і моделювання скасування висновків правових арґументів забезпе-

чує діалектика, бо спростування може залежати, зокрема, від інформації, 

яка надходить від опонента. Діалектична модель міркування, яку Аристотель 

пропонує читачам у «Топіці», виглядає природною моделлю для аналізу та 

оцінки спростовних міркувань. Результати сучасних досліджень у царині 

логічної теорії арґументації дають змогу вважати, що поряд з аксіоматич-

ним і модельно-теоретичним поданням логіки на певному етапі можна го-

ворити і про її діалектичне подання [Hage, 2005: p. 229].

Остання ремарка стосується перекладу самого терміна «топ». Деякі су-

часні автори проводять аналогію між цим терміном та терміном «арґумент-

на схема» і спираються на неї у перекладах з давньогрецької мови на ан-

глійську [Eemeren et al., 2014: p. 20]. Наскільки слушною є ця аналогія? Чи 

містить арґументна схема в її сучасному розумінні елементи, що були на-

звані принципом або законом та інструкцію або стратегію?

Беручи до уваги особливості практичних міркувань, з’ясувавши роль 

поняття прийняття в аналізі таких міркувань і питання про застосовність 

діалектичних моделей для аналізу спростовних міркувань, доходимо ви-

сновку про переконливі ознаки практичного повороту в сучасній логіці, 

який повертає логічну спільноту саме до Аристотеля.

Обговорення 

Аня Карпенко: Мене зацікавило розрізнення між топосом як засновком 

і топосом як правилом. Наскільки я розумію, це розрізнення є предметом 

дискусії. У мене виникла пропозиція подумати паралельно про те, чим є ен-

тимеми — скорочені силогізми. Мені здається, що до характеристики енти-

меми більше підходить тлумачення топосу як пропущеного засновку. Але 

топос містить, мені здається, більш ніж просто засновок, який автоматично 

додається.

Володимир Навроцький: Точка зору, що в ентимемі пропущений саме за-

сновок, не є загальноприйнятою. Деякі автори стверджують, що пропуще-

ним є не засновок, а правило; тому шукати треба правило. Якщо людина 

виводить, хоча й ентимематично, їй вистачає наявної інформації. І це зау-

важення є дуже слушним. Чому ми маємо шукати додаткову інформацію? 

Якщо ми застосовуємо нову інформацію, тоді будуємо інший арґумент, а 

не той, який запропонував наш опонент.

Аня Карпенко: І ще одне запитання. У деяких сучасних логічних систе-

мах розрізнюють assumption і presupposition. Мені цікаво, чи можливо за-

стосувати це розрізнення до топу.

Володимир Навроцький: Схема Тулміна містить дані, ґарантію, підтрим-

ку ґарантії, модальну кваліфікацію і висновок. Пресупозиції можна «загнати» 
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в дані. Топ є певною пресупозицією. Якщо Ви або я не приймаємо топ, тоді 

взагалі не буде дискусії. Проблема в тому, чи достатньо прийняти засновки 

для того, щоб прийняти висновок. І тут маємо дуже важливе питання — як 

зв’язані між собою засновки і як вони зв’язані із висновком? Чим вони 

зв’язані?
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sible reasoning, indicating that practical turn in contemporary logic is the turn to 

Aristotle.
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Мета дослідження: проаналізувати значення Арис-

тотелевого терміна οÙσ…α в двох ключових текстах 

Аристотеля («Категорії» 1–5 та сьома книга «Ме та-

фізики», або книга Z) і визначити, яким є найкра-

щий варіант відтворення цього терміна ук раїнською 

мовою.

1. Вихідна термінологія. Для опису міркувань 

Аристотеля було вжито українські відповідники 

деяких базових термінів, використані в раніше опуб-

лікованому перекладі фраґменту «Категорій» [Вес-

тель, Листопад, Панич: 2012]: κατηγορšω = «при-

суджувати»; κατηγορ…α = «присудження», тобто «тип 

присудків»; κατηγορουμšνον = власне «присудок»; 

Øποκείμενον = «підмет». Всі ці терміни я вживаю вод-

ночас у логіко-граматичному та онтологічному 

значенні. Термін οÙσ…α по ходу аналізу термінології 

Аристотеля я інколи умовно відтворюю трансліте-

рацією («усія») задля граматичної зручності (відмі-

нювання за правилами української мови).

2. Значення терміна οὐσíα в «Категоріях». На 

початку «Категорій» Аристотель аналізує суджен-

ня, роблячи з цього аналізу водночас і граматичні, 

і онтологічні висновки. Предметом судження є 

підмет (Øποκείμενον). Зміст судження можна кла-

сифікувати, поділивши його на десять типових 

«присуджень»: οÙσ…α, «скільки», «яке», «стосовно 

чого», «де», «коли», «бути розташованим», «мати 

[стан]», «діяти», «зазнавати [дії]». У цьому перелі-

ку οÙσ…α посідає особливе місце, оскільки у «най-

головнішому» та «найпершому» значенні вона 
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якраз-то не є «присудженням», бо у цьому значенні вона «не говориться 

про жоден підмет і не перебуває в жодному підметі» (Cat. 2а.11-14)  1.

Відповідно, дещо є усією у «найголовнішому» та «найпершому» зна-

ченні, тобто «першою усією», якщо воно: (1) є підметом (адже все, крім 

«перших усій», «або мовиться про перші усії як про підмети, або існує в них 

як у підметах» — Cat. 2а.34); (2) не є присудком («не говориться про жоден 

підмет»); (3) «не перебуває в жодному підметі» (тобто не є частиною яко-

гось іншого одиничного сущого). Прикладом так зрозумілої усії можуть 

бути «ця людина» або «цей кінь».

Разом з тим, одиничне суще завжди є частиною сукупного не-одиничного 

сущого: а саме, множини представників виду (ε�δος) або роду (γšνος). Це заува-

ження описує перехід думки Аристотеля від так званих «перших» до так зва них 

«других усій», якими є види та «роди цих видів» (τîν ε„δîν τοÚτων γšνη — 

Cat. 2а.16). На відміну від перших усій, другі усії можуть бути присудками; 

але це особливі присудки, бо «з присудків лише вони виявляють першу 

усію» (μÒνα γ¦ρ δηλο‹ τ¾ν πρèτην οÙσ…αν τîν κατηγορουμšνων — Cat. 2b.32).

Отже, термін οÙσ…α в «Категоріях» позначає «дещо онтологічно пер-

винне». Позначивши терміном οÙσ…α «дещо онтологічно первинне», 

Аристотель далі питає: а що саме є усією (тобто що саме є онтологічно пер-

винним)? Відповідь: судячи зі структури нашого мовлення (підмети/при-

судки), онтологічно первинні, по-перше, одиничні речі (як підмети, що не 

можуть бути присудками), а також, по-друге, роди та види (як особливі 

типи присудків — такі, що безпосередньо вказують на одиничні речі). Це й 

є, відповідно, «перші» та «другі» усії.

3. Значення терміна οὐσία в «Метафізиці-Z». На початку книги Z Арис-

тотель пише, що про οÙσ…α кажуть у чотирьох основних значеннях: (1) τÕ τί 
Ãν ε�ναι (= «те, чим [завжди] було [і є] бути [чомусь]» = чимбутність); (2) «за-

гальне» (τÕ καθόλου); (3) «рід» (τÕ γένος); (4) «підмет» (τÕ Øποκείμενον) (Met. 

1028b.34–36). Одразу додається уточнення: йдеться не просто про «підмет», 

а саме про перший підмет (τÕ Øποκείμενον πρîτον — Met. 1028b.37), оскільки 

під підметом можна розуміти (4а) «форму» (μορφ»), (4б) «речовину» або «ма-

терію» (Ûλη), і (4в) «те, що [складається] з того й того» (τÕ ™κ τούτων — себто, 

сполучення форми та речовини) (Met. 1029а.3).

3.1. «Загальне» (τὸ καθόλου) не є усією. «Схоже, неможливо бути усією 

будь-чому, названому загальним» (Met. 1038b.9). Адже «усія [тут: ”перша” в 

ро зумінні “Категорій”] не говориться про підмет», а «загальне завжди го-

вориться про підмет» (Met. 1038b.15–16).

3.2. «Рід» (τὸ γένος) не є усією. Рід є складовою визначення («нічого ін-

шого немає у визначенні, крім насамперед сказаного роду і [видової] від-

мінності» — Met. 1037b.29), а «визначення є висловлюванням, і [саме ви-

словлюванням] про усію» (Met. 1037b.26).

1 Грецькі тексти Аристотеля цитовано за електронним виданням у бібліотеці TLG 8.0.
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3.3. «Чимбутність» (τὸ τί ἦν εἶναι) не є усією. Завважмо одразу, що термін 

«сутність» (англ./фр. essence) в різних традиціях використовують і для пере-

кладу οÙσ…α, і для перекладу τÕ τί Ãν ε�ναι. Останній варіант часто сполучаєть-

ся перекладом οÙσ…α як «субстанція» (англ./фр. substance). Це породжує кар-

коломну термінологічну ситуацію в деяких західних коментарях, коли 

досить просте Аристотелеве питання «Чи є чимбутність усією?» набуває па-

радоксального вигляду «Чи є сутність субстанцією?» [Yu, 2003: p. 98].

Що таке, власне, «чимбутність»? Це «те, чим не може не бути Х, допоки 

це Х є собою». При цьому «чимбутність Х» не є чимось окремим від цього са-

мого Х. Якби це було не так, каже Аристотель, довелось би визнати, що «бла-

ге не є благом», «суще не є сущим», а «єдине не є єдиним» (Met. 1031b.9).

Усія — хай би чим вона була — є чимось сущим, отже, усії (як і будь-

якому сущому) притаманна чимбутність (= «те, чим усія не може не бути, 

допоки вона є собою»). Важливо додати, що лише чимбутності усій повністю 

збігаються з самими усіями; натомість чимбутності будь-якого іншого су-

щого не повністю збігаються з цим сущим (див.: Met. 1030а.29–32, 1031а.14–

15, 1032а.5–6). 

В кожному разі, якщо можливо казати про «чимбутності усій», з цього 

одразу випливає, що чимбутність не є усією.

3.4. Отже, усією має бути «підмет» (τὸ ὑποκείμενον). Але в якому розу-

мінні підмета?

3.4.1. «Речовина» (Ûλη). Речовина виявляється усією, якщо виходити з 

розуміння усії як підмета (як у «Категоріях»): тобто усія — це «те, що не 

стосовно підмета, але стосовно нього інше» (Met. 1029а.9).

Але речовина не може бути усією, оскільки «все присуджується усії, а 

вона сама речовині» (Met. 1029а.23–24). Тобто речовина насправді стає під-

метом всіляких присуджень (= «категорій») лише після того, як речовині 

буде присуджено усію!

Крім того, Ûλη («речовині») не притаманна чимбутність, бо Ûλη як такій 

взагалі не притаманне «те, чим завжди було і є бути Ûλη»: адже вона здобуває 

первинну визначеність лише у сполученні з усією, і лише у складі цього спо-

лучення вона може також здобувати визначеність в усіх інших відношеннях.

Важливе для онтології Аристотеля питання: чи існує Ûλη до сполучення 

і поза сполученням з усією? Відповідь: ні, не існує, бо Ûλη «не має окремого 

існування, але завжди пов’язана з протилежним» (¢λλ¢ ταÚτην οÙ χωριστ¾ν 
¢λλ΄ ¢εˆ μετ΄ ™ναντιèσεως — «Про виникнення і руйнацію», 329а.26–27). 

Отже, Ûλη можна відокремити лише аналітично (тоді вона «ніяка»), онтоло-

гічно ж вона завжди має якусь визначеність, але не від себе самої.

3.4.2. Сполучення речовини з формою. Сполучення речовини з формою в 

«Метафізиці» визнається таким, що заслуговує на статус усії, але не пер-

винної усії.

Це означає, що вторинними усіями «Метафізики» виявляються «перші 

усії» «Категорій».
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Оскільки ж ці «перші усії Категорій» тепер виявляються складеними 

(форма+речовина), залишається зробити ще один крок і визначити, що з 

цього є «первинною усією». Ми вже знаємо, що це не речовина. Отже, це 

має бути форма.

3.4.3. Форма (μορφ» + ε�δος). Зауваження щодо перекладу: тут доречно 

вести мову саме про «форму», а не про ε�δος (або, через транслітерацію, 

«ейдос»), оскільки: (1) Аристотель вживає у книзі Z терміни μορφ» та ε�δος 
без чіткого розрізнення і (2) ε�δος — не лише «форма», а й «вид», але у зна-

ченні «вид» цей термін позначає «другі усії» «Категорій», а у значенні «фор-

ма» позначає «первинні усії» «Метафізики».

Варто звернути увагу на зміну критерію первинної усії: тепер це не 

«підмет», а «перша причина». За словами Аристотеля, «це ж усія кожного 

(бо це первинна причина його буття)» (Met. 1041b.28).

Взявши до уваги ці прояснення значення термінів, можна побачити про-

зоре значення у таких позірно карколомних висловах Аристотеля, як «усією я 

називаю чимбутність без речовини» (λέγω δ� οÙσίαν ¥νευ Ûλης τÕ τί Ãν ε�ναι — 

Met. 1032b.14), або «формою я називаю чимбутність кожного і його первинну 

усію» (ε�δος δ� λέγω τÕ τί Ãν ε�ναι ̃ κάστου καˆ τ¾ν πρώτην οÙσίαν — Met. 1032b.14). 

Справді, чимбутність цілого, складеного з форми та речовини, визначена 

саме його формою, тобто вона і є його первинною усією; разом з тим, у формі 

як такій, що, будучи усією, визначає чимбутність цілого, немає речовини.

Наприклад, для істоти (ζùον), складеної з душі та тіла, її душа — це вод-

ночас «усія, і форма, і чимбутність цього тіла» (οÙσία καˆ τÕ ε�δος καˆ τÕ τί Ãν 
ε�ναι τù τοιùδε σώματι — Met. 1035b.16). Суперечності чи плутанини немає, 

оскільки «усія», «форма» і «чимбутність» характеризують одне й те саме 

тіло в різних відношеннях: (1) усія — це ознака душі як онтологічно пер-

винної стосовно тіла та істоти як цілого; (2) форма — це те, чим душа стає 

для тіла, щоб воно стало істотою; (3) чимбутність — це душа як те, чим не 

може не бути одушевлене (™μψύχου) тіло, допоки воно є собою (тобто не 

тілом взагалі, а саме цим одушевленим тілом).

Позаяк форма є чимось, їй також притаманна чимбутність (= «те, чим 

не може не бути ця форма»). Але чимбутність форми не вказує ні на що 

інше, ніж сама ця форма (натомість чимбутність складеного цілого вказує 

на дещо інше, ніж саме це ціле: тобто знов-таки на його форму). Ту саму 

думку можна висловити інакше: форми є первинними усіями не лише стосов-

но всього решти, а й стосовно самих себе; кожна форма є власною первинною 

усією і власною чимбутністю.

Важливе для онтології Аристотеля питання: чи існує форма до сполу-

чення з речовиною? Відповідь потребує окремого доведення, але відповідь 

неґативна: ні, не існує. Ба більше: можна довести, що ця характеристика 

форми поширюється також і на божественний ум (νοàς θειότᾰτος). Від нього, 

як особливої форми, залежать «небо і природа» (Met. 1072b.14), тобто він є 

вихідним принципом (¢ρχ¾) устрою космосу; але він принципово не є транс-
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цендентним матеріальному космосу, і в цьому його докорінна відмінність від 

християнського Бога-Творця. Іншими словами, Аристотель «онтологічний 

іманентист», тобто його «форми» та «речовина» іманентні су що му і можуть 

відокремлюватися від сущого лише аналітично (in intellectu), але не онтоло-

гічно (in re). (Докладне обґрунтування цієї тези див. зок рема у Л.М. де Рійка 

[De Rijk, 2002: р. 13–14, 51] і Майкла Лакса [Loux, 1991: р. 25, 168].)

Варто завважити, що ця іманентність форм загалом і бога зокрема в 

Аристотелевій онтології є локальним спростуванням тези Чарльза Тейлора 

про те, що суто іманентний світогляд вперше сформувався лише у ранньо-

модерній Європі. Серед нечисленних античних провісників цього «іма-

нентного каркасу» Тейлор називає епікурейців, але відмовляється долучи-

ти до них «Аристотеля, чий Бог грає вирішальну роль у космосі, оскільки є 

полюсом його тяжіння» [Тейлор, 2013: с. 36]. Насправді «вирішальна роль» 

Бога у космосі Аристотеля, навіть якщо ми іменуватимемо цю істоту (ζùον) 

«Богом» з великої літери, жодним чином не доводить його трансцендент-

ності; натомість загальний устрій Аристотелевої онтології радше схиляє 

нас до заперечення такої трансцендентної перспективи.

5. Аналіз варіантів перекладу Аристотелевого οὐσία в описаному контексті.
5.1. Субстанція. Традиція цього перекладу йде від латинської анти-

чності (зокрема, Боецій).

Головна проблема з цим перекладом — подвійна конотація терміна 

«суб станція»: а) «те, що стоїть під чи ґрунтує речі»; б) «конкретний вид за-

садового сущого», а саме, «індивідуальна річ чи об’єкт» [Robinson, 2014].

У першому з цих значень, «субстанцію» фактично описують як Øπο-
κείμενον, а не як οÙσία. Втім, відтворення οÙσία як «того-що-стоїть-під» (sub-

 stantia) є неприпустимо однобічним і відверто інтерпретативним. Пе ре -

кладаючи οÙσία як substantia і водночас Øποκείμενον як subjectum, латинські 

автори затьмарили змістовну різницю між цими двома грецькими терміна-

ми, оскільки носіям інших мов, крім латини, просто неможливо, а носіям 

латини, поза філософсько-богословськими конвенціями, дуже важко від-

чути скільки-небудь принципову різницю між тим, що «стоїть під» (sub-

stantia), «лежить під» (Øποκείμενον) і «кинуте під» (sub-jectum).

Щодо другого значення, вказаного Робінсоном, ця конотація при-

йнятна для «перших усій» у «Категоріях», але принципово не відповідає 

розумінню «первинних усій» у «Метафізиці».

Варто зазначити, що ця «речовинна» конотація була притаманна латин-

ському substantia від самого народження цього терміна. Переклад οÙσία термі-

ном субстанція «фактично зобов’язував сказати, що субстанцією у власному 

сенсі слова не є те, що можна сприйняти почуттями (sensibus sub jici potest) — а 

це очевидно суперечило самому духові мови» [Куртин, 2011: с. 118].

Тонша різниця між термінами οÙσία та substantia полягає в тому, що οÙσία 
позначає, власне, не саме «суще», а лише ознаку сущого, а саме — онтологічну 

первинність якогось-то сущого. Натомість substantia зазвичай сприймається 
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як термін, який негайно конотує відповідь на питання, «що є первинно су-

щим» (наприклад, «Бог» або «матерія»). Тобто термін «субстанція» зазвичай 

позначає не «ознаку первинно сущого», а саме це первинне суще. 

Правильне питання Аристотеля: «Що з сущого є усією?» Неправильне 

питання: «Чим із сущого є усія?» Втім, зазвичай, коментуючи Аристотеля, 

ставлять саме друге питання, а не перше.

Таким чином, переклад «субстанція» не прояснює Аристотелеве розу-

міння усії, а лише привносить додаткові складності, пов’язані з пост-

Аристотелевою філософією.

5.2. Сутність. Традиція цього перекладу йде від латинської античності 

(зокрема, Апулей, Авґустин).

Переваги цього перекладу: (1) словотворча модель, споріднена з οÙσία; 

(2) відсутність конотацій «речовинності» (ближче до «первинних усій» 

«Метафізики»).

Проблеми з цим перекладом: (1) «конкуренція» з τÕ τί Ãν ε�ναι (є тради-

ція перекладати цей вираз також як «сутність»); (2) переклад «сутність» не 

годиться для «Категорій», бо «як можуть бути першими сутностями речі, 

які мають спільні сутності?» [Loux, 2008: р. X]. 

5.3. Контекстуальний переклад. Багатозначність Аристотелевого οÙσία 
природно наводить на думку, що цей термін заслуговує на різний переклад 

у різних контекстах.

Приклад опису такої багатозначності надає Л.М. де Рійк. На його думку, 

(1) первинне значення віддієслівного іменника οÙσία можна назвати «гіпар-

хійним»: «тут є щось наявне у певний спосіб»; (2) найближчим похідним від 

нього є значення «бути тут» чи «траплятися десь». Своєю чергою, це загальне 

значення можна конкретизувати в інтенсійний та екстенсійний спосіб; (3) ін-

тенсійно οÙσία позначає «те, що спричиняє наявність речі (або її даність як 

такої-то), тобто «буттєвість»; (4) натомість в екстенсій ному чи конкретному 

значенні οÙσία інколи (4а) узагальнено позначає «всі конкретні речі разом, 

що мають буттєвість, тобто весь всесвіт конкретних речей, з яких складається 

природа», але здебільшого (4б) позначає «той рід сущого, що має «буттєвість» 

насамперед, тобто «субстанцію», або індивідуальну, субсистентну річ, яка 

мо же бути субстратом акцидентальних сущих» [De Rijk, 2002: р. 52–53]. Інші 

приклади семантичного розшарування Арис тотелевого терміна οÙσία див. у 

Вернера Маркса [Marx, 1977: р. 18–19] і Чарльза Кана [Kahn, 2003: р. 461–462].

Прецедент систематичного і ретельного контекстуального перекладу 

οÙσία надає французьке видання «Усія в грецькій філософії від витоків до 

Аристотеля» [Motte, Somville, 2008]. Перевагою такого підходу є ретельне 

обґрунтування за контекстом, коли οÙσία — це коли «сутність», коли «суб-

станція», а коли щось третє («буття», «суще» абощо). Але в такого підходу є 

свій «камінь спотикання»: це ситуації, коли, на думку коментаторів, οÙσία 

в конкретному місці означає і «сутність», і «субстанцію» [Motte, Somville, 

2008: p. 374 etc.]. Фіксація таких складних місць є цілком прийнятною для 
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аналітичного опису, але явно не придатна для перекладу. Крім того, у разі 

застосування такого підходу саме для перекладу ми взагалі позбавимо чи-

тача будь-якої можливості побачити у тексті «слід» єдиного Аристотелевого 

терміна (який просто «розчиниться» в низці контекстуальних перекладів).

5.4. Неологізм. Підстави для пошуку неологізму: (1) термін οÙσία в кон-

тексті Аристотелевого філософування не звідний ні до «сутності», ні до «суб-

станції», ні навіть до суми того й іншого; (2) загалом латинська філософська 

термінологія накладається на грецьку не більшою мірою, ніж сучасна ні-

мецька на французьку або англійська на російську.

Приклад неологізму: французьке étance [Motte, Somville, 2008: р. 384]. 

Проте дослідниця, яка згадала цей неологізм, відмовляється від ідеї пере-

кладати ним Аристотелеве οÙσία через недостатню гнучкість цього фран-

цузького аналогу.

Інший приклад неологізму: українське «єство» (йдеться про «семан-

тичний неологізм», тобто використання наявного слова в новому значенні) 

[Панич, 2013а: с. 348]. Проте у практиці слововжитку «єство» — це щось 

середнє між латинським essentia і грецьким φÚσις, тобто не зовсім οÙσία.

5.5. Транслітерація. Підстави для транслітерації: (1) неприйнятність пе-

рекладів «сутність» та «субстанція» через їхню надмірну однобічність; (2) не-

прийнятність контекстуального перекладу через повну втрату ориґіналь-

ного терміна; відсутність догідного неологізму.

Прецедент систематичного відтворення Аристотелевого οÙσία транслі-

терацією див.: [Frede, Patzig, 1988]. Аналітичне вмотивування такого рі-

шення див. також у: [Loux, 2008: р. 16; De Rijk, 2002: р. 403].

Проблеми з транслітерацією οÙσία: (1) введення нового «загадкового» 

терміна (втім, з точки зору стратегії звернення тексту перекладу до його 

читача це може бути не лише «мінусом», але й «плюсом»); (2) потреба в роз-

логих коментарях до перекладу (втім, того самого потребує і контекстуаль-

ний переклад).

6. Загальний висновок з порівняння варіантів відтворення Аристотелевого 
οὐσία українською мовою. Переклади «сутність» та «субстанція» слід визна-

ти однаково невдалими через їхню неприпустиму однобічність, а також 

через те, що вони обидва накидають Аристотелеві проблематику пост-

Арис то телевої філософії.

Контекстуальний переклад виправляє цей недолік однобічності за ра-

хунок повної втрати в перекладі ориґінального Аристотелевого терміна. 

Таке рішення припустимо для аналітичної праці, але не для власне пере-

кладу Аристотелевих текстів.

В українській мові немає лексичної одиниці, яку можна було б вико-

ристати для перекладу οÙσία як семантичний неологізм.

Відтворення οÙσία транслітерацією («усія» — за прецедентами «логос», 

«категорія», «агора» тощо) є найменш травматичним для перекладу і ко-

ментування Аристотелевих текстів українською мовою.
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Обговорення
Володимир Волковський: Якщо не підходить пере-

клад «сутність», можливо, слід вжити переклад «суть»? Це етимологічно 

ближче до οÙσία, похідного від дієслова «бути» (ε�ναι), тому це відсилає до 

οÙσία, відсилає до дієслова «бути» і водночас відрізняє οÙσία від чимбутнос-

ті, субстанції, сутності і так далі. Зрештою, «суть» — це повсякденне укра-

їнське слово, яке вживають набагато частіше, ніж «сутність», і воно має 

вказувати на «суть буття», «суть світу», «суть речі». Щодо латинських пере-

кладів: переклад essentia/substantia, це зрозуміло, але є ще переклад ente і 

entitas. Яке місце вони посідають на цій мапі категорій?

Олексій Панич: Як варіанти латинського перекладу — можливо, хоча це 

не розв’язує питання українського перекладу. Щодо «суть» — тут мене зупи-

няють два моменти. По-перше, «суть» також — є прецеденти — викорис-

товували для перекладу τÕ τί Ãν ε�ναι. Наприклад, Кубіцький перекладає οÙ σία 

як «сущность», а τÕ τί Ãν ε�ναι — як «суть бытия вещи». Дуже темно. І, знов-

таки, це далекувато від тих конотацій οÙσία, які передають латинським 

substantia. Я ж не кажу, що «субстанція» зовсім невідповідна до «усії»: це час-

тина конотацій, частина смислового спектру, і «суть», як і «сутність», від-

водить нас від цієї частини смислового спектру надто далеко. Наприклад, 

сказати про «перші усії» «Категорій», про одиничну річ, що це «суть» — це 

трошки контрінтуїтивно. «Оцей кінь» — це «суть». Не рід, не вид, а «оцей 

кінь». Оце ми називаємо «суть». Ну… важкувато.

Сергій Пролеєв: Ви добре показали труднощі перекладу, але чи не зда-

ється вам, що в принципі такі самі труднощі ми завжди матимемо з прак-

тично будь-яким суттєво навантаженим контентом? Тобто чи спроможні 

ми взагалі вибудовувати стратегію перекладу, перекладаючи слово? Чи не є 

це спробою, яка просто не має повноцінного розв’язання? Зрештою, ми ж 

розуміємо, що перекладаємо мову, мову Аристотеля. Це — «мовна практи-

ка»; можна давати будь-які визначення, але ж зрозуміло, що ми мали б зро-

зуміти мовлення Аристотеля, а не оце слово. І коли ми намагаємося зрозу-

міти слово, відшукати йому аналог, відриваючи це завдання… Я розумію, 

що з точки зору прагматики перекладу моє питання взагалі там десь ширяє 

у хмарах, але все ж таки це принципове питання. Бо якщо ми не переклада-

ємо мову, а намагаємося перекладати те слово, відшукуючи аналоги для 

окремих слів поза контекстом перекладу мови, то ми нездатні й перекласти 

окремі слова. Отаке в мене питання — застереження — побоювання…

Олексій Панич: Я б не сказав, що це питання далеке від прагматики пе-

рекладу. Але Ви ж бачите, скільки мені довелося ввести термінів для того, 

щоб відтворити хоча б мінімальний контекст терміна οÙσία і хоч якось його 

перекласти. Якби я не ввів усі ці «підмети», «присудки» і «чимбутності», не 

було б чим оперувати. Я навів прецедент: Фреде і Патциґ показали, як мож-

на цілісно відтворити текст «Метафізики-Z», використовуючи транслітера-

цію ousia. Якби я перекладав «Z» (в принципі, це не є неможливе завдання), 
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я б, напевно, так і зробив. Я просто вмотивував, чому. Але, безперечно, тут по-

трібно мислити мовою, мислити контекстом. Якщо ми хочемо, щоб Арис-

тотель «заговорив» українською, він має «сказати» не один термін, а розгор-

нуто «висловитися», і тут щось-то буде відходити на другий план, щось-то 

на перший… це як калейдоскоп: ви повертаєте, і ті ж самі скельця утворю-

ють інше сузір’я. Так і тут. Я спробував поставити в центр уваги саме термін 

οÙσία і оточити його рештою. Напевно, можна повернути і зробити інакше.

Сергій Пролеєв: Мене теж трохи бентежить і трохи насторожує поняття пере-

кладу, яке ми застосовуємо. «Як перекласти?» Перепрошую, є переклад — 

і переклад. Переклад завжди відповідає певному запиту. Одна річ — коли 

йдеться про академічний переклад, це одне інтелектуальне завдання, інша 

справа — коли йдеться про переклад, так би мовити, широкого вжитку. Мені 

здається, що академічний переклад — це, за великим рахунком, не стільки 

переклад, скільки коментар. Це білінґва, яка близько до буквального тексту 

відтворює ориґінал, і тут саме «усія» в українському перекладі була б цілком 

до місця, якщо її весь час супроводжує потужний коментар — ну, власне, як 

це потрібно в академічній ситуації. Лише такого типу білінґва може задо-

вольнити строгий інтелектуальний запит. З іншого боку, може поруч з тим 

існувати переклад широкого вжитку, і не один, — як ми знаємо, так і в ан-

глійській мові, — який застосовує чи то «сутність», чи то «субстанцію», чи 

ще якусь там новацію, і це теж нормально. Тобто нам не треба зводити нашу 

проблему перекладу до одного слова «переклад», яке нібито має якесь уні-

версальне значення. В культурній системі можуть існувати різні переклади, 

які просто розв’язують різні інтелектуальні завдання. Тоді, я б сказав, зна-

чно полегшуються навантаження на нашу психіку.

Олег Хома: Справа в тому, що оті хаотичні ужитки у нас вже є. А ось 

такого систематичного академічного перекладу ми ще не маємо. Лишилося 

в цей торт ще цю вишеньку вставити, от зараз ми її й шукаємо. Це най-

складніше, мабуть.

Андрій Баумейстер: Одразу скажу, що я не пропоную великих тем і ба-

гато уривків з текстів. Але я написав статтю «Субстанція в Аристотеля», 61 

сторінка, є в книзі «Біля джерел мислення і буття», я там наводжу двадцять 

сучасних різних інтерпретацій, тому я можу відіслати до неї. Так, вона є на 

сайті. Але з приводу повідомлення Олексія. Мені здається, що Олексій 

припустився двох маленьких помилок та однієї великої помилки. Скажу 

про маленькі помилки. Перша помилка: він підходить до текстів Аристотеля 

так, ніби Аристотель послідовно і несуперечливо промислює теорію усії. І 

хоче Аристотеля так виправити, так виписати йому його несуперечливий 

текст, що мене це захоплює і надихає. Але, знаючи тексти Аристотеля, я з 

жалем можу відзначити, що навіть у сьомій книзі «Метафізики», особливо 

в різних розсипаних фраґментах, немає тієї послідовності. Тому, коли автор 

пропонує щось більше за Аристотеля, послідовніше за Аристотеля, це у 

мене викликає повагу (сміх у залі). Друга маленька помилка стосується 
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того, що він — як Барбара Кассен казала — «лінґвістичний шовініст». Тому 

що він вважає, що мова вступає в якісь-то там інтимні стосунки з буттям. І 

от, таке латинське слово, як «субстанція», ну ніяк не може відобразити 

грецьку «усію», позаяк це слово суперечить структурі буття. Можна шукати 

інше якесь, але перекласти οÙσία як «субстанція» неможливо. Але я до цьо-

го зазначу, що, на жаль, по-перше, проблема в тому, що οÙσία має кілька 

значень, і Аристотель і Платон грають цими словами; по-друге, у нас є до-

свід європейських мов. На жаль, усі європейські мови — я читав усі пере-

клади головними європейськими мовами — просто не мають ресурсів, вони 

використовують ресурси латини. У них завжди є substantia і essentia. Окрім 

німецької мови. Німецька — це особливий випадок. Ми ж, своїми сло в’ян-

ськими мовами, потрапляємо в скрутне становище, оскільки ми шукаємо і 

всю свою енергію віддаємо пошуку того, чи це «суть», чи це «сутність», чи 

це «єство», і вся енергія йде в невідому сферу замість того, щоб просто пе-

рекласти терміном «субстанція», оскільки у нас є все ж таки традиція філо-

софії модерну, і всі вони перекладали це як «субстанція». Джон Локк, 

Декарт, Спіноза, Ляйбніц… щоправда, останній ще «монаду» додав, але це 

просто була гра в грецькі слова. У нас немає іншого шляху. І мені здається, 

перекласти як «субстанція» і «сутність» — це відображало б буквально за-

думи Аристотеля. Субстанція — це носій сутності.

Отже, коли ми шукатимемо, ми втрачатимемо енергію. І я розумію — 

завершуючи цей другий момент — що, згідно з Олексієм, Аристотель роз-

мовляє українською, коли ми його перекладаємо гарним українським сло-

вом «усія». Тобто гарна стратегія, коли Аристотель розмовляє українською 

мовою — це коли ми калькуємо грецьке слово «усія».

Ну, і велика помилка — з приводу якої ми з Олексієм і на Фейсбуці по-

лемізували — стосується тези, що «ейдос» не може існувати поза «сіноло-

ном». ΣÚνολον, латиною compositum, це складене з матерії і форми. Насправді 

не тільки ця сьома книга «Метафізики», а і весь корпус книг, які умовно на-

зивають «Метафізикою», містить багато посилань, починаючи з першої 

книги. Перша філософія шукає перші причини; коли класифікують науки в 

шостій книзі, перша філософія займається тим, що є нерухомим і відокрем-

леним від матерії. Дванадцята книга починається з того, що, крім «сінолона», 

є ще «перша сутність», яка не є чимось матеріальним. І, нарешті, в дванад-

цятій книзі «Метафізики» є кілька суттєвих фраґментів, які вказують на те, 

що Бог не існує в матерії. Я наводив один з ключових фраґментів. І ствер-

джувати, що сутності існують тільки як «сінолони», а Бог є матеріаль ним і 

іманентним світові, це йти проти текстів Аристотеля. Якщо Арис тотель 

каже, що перша сутність існує поза світом, окремо від світу, він потрапляє у 

суперечність, коли Платон, відбиваючи атаки Аристотеля в «Парменіді», 

запускає старця Парменіда, для того, щоб у грецькій мові, в ориґіналі, в 

рамцях однієї сторінки, старець Парменід п’ять або шість разів каже, що 

«ти, Сократ молодий, маєш розуміти, що окремо не може існувати ідея». 
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Оцим «окремо» він грає, тобто Платон тут іронізує над Аристотелем, і пов-

торює це «окремо, окремо, окремо». А в грецькому тексті Аристотелевої 

«Ме тафізики» νοàς таки існує окремо. Тобто Аристотель критикує Платона 

за ідеї, відокремлені від речей, але припускає першу причину світу, яка існує 

окремо від усього світу. І це слово «окремо» там присутнє. Тому казати, що 

Бог іманентний, він пов’язаний з матерією, що сутності, або «усії», існують 

тільки в матерії, це суперечить самим текстам Аристотеля. Це моя третя теза.

Олег Білий: Ви знаєте, сьогоднішня дискусія мені нагадала бесіду 

Мартина Гайдеґера з японським колеґою. Вони обговорювали умови мож-

ливості будь-якого перекладу і дійшли, з їхнього погляду, закономірного 

висновку, що переклад як такий є настільки ж ґрандіозною проблемою, як 

і проблема буття як така. А я б сформулював так, що після ядерного апока-

ліпсису — і в цьому наше сподівання — виживуть, мабуть, горобець, суріп-

ка, тарган і теорія перекладу.

Анатолій Ахутін (до Андрія Баумейстера): Тут маємо певну супереч-

ність. На початку ви, говорячи про працю Олексія, сказали, що не треба 

шукати в Аристотеля однозначності та відсутності суперечностей самому 

собі, а наприкінці ви заявили, що це «суперечить текстові Аристотеля». Але 

Аристотель власне сам собі суперечить, причому саме в цьому питанні, що 

стосується «окремішності» форми. І суперечність ця є також в іншій темі 

— не «усії», а поряд — в «енергії» та «ентелехії». Вона стосується і того, і 

того, і саме цим терміном ці два поняття пов’язані.

Андрій Баумейстер: Можу сказати, що я не ставлю себе вище за Арис-

тотеля. Якщо він суперечить собі, то я також не боюся собі суперечити. 

По-друге, зараз ми занурюємося в цікаві германевтичні дискусії. Олексій 

наводив сукупність текстів. Я також можу навести сукупність текстів, в яких 

ідеться про нематеріальність розуму. Але, крім цього, маємо також інші 

фраґменти, які побічно свідчать на користь моєї тези. Тобто ми беремо весь 

комплекс «Метафізики», а не просто викладаємо певні фраґменти. І згідно 

з цим комплексом «Метафізики», наприклад, матерія завжди пов’язана з 

потенційністю, натомість розум — це завжди актуальне, це енергія, чиста 

енергія, чиста (він підкреслює це слово!), що не містить у собі жодної по-

тенційності. Або шоста книга «Метафізики», де він вказує, що перша філо-

софія шукає першопринципи та причини поза матерією. Фізика — це речі, 

які в матерії та в русі, математика — це речі, які належать до матерії, але не-

рухомі, а перша філософія — вона нерухома і нематеріальна.

Анатолій Ахутін: Або: «і рухома, і нематеріальна».

Андрій Баумейстер: Там немає такого, в розумінні — у шостій книзі 

«Метафізики».

Анатолій Ахутін: Я хотів послатися саме на початок шостої книги, де 

вони повинні і разом бути, і окремо, і по той бік. І третій предмет покладе-

но. Третій. Ось це і покладає предмет метафізики — на потім, на тисячоліт-

тя. Але це не предмет покладається, а проблема хибно розв’язується.
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Андрій Баумейстер: Я й кажу, що ці герменевтичні дискусії, які стосу-

ються того, що тексти Аристотеля є непослідовними. Коли я кажу про су-

перечність Аристотеля і кажу про суперечність Олексія, я сам іду до них зі 

своїми суперечностями. Я не кажу, що моя теза є істинною, винятковою, в 

абсолютному значенні. Я просто кажу про те, що це завжди є спірним. Але 

оскільки ми домішуємо сюди ще й стратегію перекладу, виникає інша про-

блема — зрозумілості перекладів, і ми повинні все ж таки орієнтуватися на 

певну традицію, яка існувала. Я стверджую, що, перекладаючи це як «суб-

станція» та «сутність», ми можемо ясніше уявити собі текст Аристотеля, ніж 

якщо ми шукатимемо якісь свої нові варіанти або калькувати це як «усія».

Олексій Панич: Це не калька, це транслітерація.

Анатолій Ахутін: Про працю Гайдеґера або, точніше, про враження, 

яке ця праця, з перекладом Аристотеля, справила на Ґадамера, — що «ми 

вперше зрозуміли, що це таке», коли він прочитав текст не в традиції, а не-

мовби «із мови».

Андрій Баумейстер: Це спірно. У Гайдеґера насильницька інтерпретація 

Аристотеля. Він фактично грішить проти принципів герменевтики, позаяк 

він нав’язує Аристотелеві те, що хоче там побачити, і абсолютно ламає його 

розуміння φρÒνησις, його розуміння θεωρ…α. Це також окрема дискусія.

Сергій Пролеєв: Андрію, ви пропонуєте як основне перекладацьке рі-

шення переклад «субстанція» та «сутність». І так і так. Правильно?

Андрій Баумейстер: Ні. «Субстанція» — це для οÙσία, а коли ми хочемо пере-

кладати вже essentia, або τÕ τί Ãν ε�ναι — там ми можемо перекласти як «сут ність».

Сергій Пролеєв: Дуже добре. Ну от, саме у зв’язку з цим у мене і питання, 

і зауваження, бо ми зараз, я б сказав, розв’язуємо задачу не просто перекла-

ду «усії», а взагалі структурування ситуації перекладу і виявлення тих чин-

ників, які мають бути враховані для повноцінного перекладу. Я вже апелю-

вав до того, що ми перекладаємо мовлення, а не слово; так само, в цих 

рішеннях ми маємо зважати не лише на текст, власне Аристотеля, а й на 

життя цих понять уже в наявній традиції. Бо робити вигляд, що «є Арис-

тотель, а от тепер з’явилися ми, і от зараз ми перекладемо», незважаючи на 

те, що і аристотелики були, і була схоластична традиція, і була — тут я зазначу 

якраз щодо «усії» — практика слововжитку вже у «вітчизняній», скажімо 

так, традиції, була і православно-теологічна традиція, взагалі християнська 

теологічна традиція, не лише православна. І в ній усе ж таки «усія» — це ж ві-

домий богословський скандал, під час аріанської суперечки. Ὁμοούσιος — оце 

слово з’являється. І все ж таки, всі ці вже майже дві тисячі років — це «єди-

носутність». Сказати, що Бог-Син «єдиносубстанційний» — я гадаю, про-

сто неможливо, оскільки це вже існуюча традиція використання цього сло-

ва. От як бути з тими рішеннями, які до нас, до нашого перекладу, вже 

прийняла вітчизняна інтелектуальна традиція?

Андрій Баумейстер: Я відповім коротко так. У нас на важелях є дві тра-

диції. Одна традиція богословська, в її слов’янському варіанті. Інша тра-
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диція, яка займається Аристотелем з кінця ХІІ сторіччя, це традиція спо-

чатку схоластики, потім модерної філософії, і третій момент — переклади 

європейськими мовами текстів Аристотеля у ХІХ—ХХ сторіччях. Ці три 

традиції, які я назвав (на інших важелях), — це традиції більш потужних 

для нас фі лософів, оскільки вони передбачають тривалий схоластичний 

період, коли це було адаптовано і відкоментовано, було засвоєння схолас-

тичних ідей у модерній філософії, і потім уже в цих європейських мовах 

схоластичний спосіб мислення відклався в мові і в способах передачі цих 

текстів англійською, французькою, італійською мовами. Тому я вважаю, 

що ми вже вислуховуємо різні традиції, ми маємо надати перевагу якійсь 

одній з них. Що нам важливіше: собор в Нікеї 320 року, чи наявна вісімсот-

річна традиція філософії? Мені здається, ми, як філософи, маємо пожерт-

вувати теологами.

Сергій Пролеєв: Ну, а тоді навздогін до Вашої зауваги: я розумію, що це 

щось штучне і провокативне питання, але чи не треба все ж таки, оскільки 

йдеться про переклад українською, зважати на намагання уникнути по-

двійного перекладу? А, зрештою, «субстанція» — це залучення латинського 

перекладу і штучне його перенесення в українську мову. Дійсно, тут вини-

кає кілька колізій. Перша, наприклад: якщо нас не задовольняє «усія», як 

Ви завважили, в українській мові, як неприродна для української мови, то 

чому нас має задовольняти латинізм «субстанція» в тій самій мові, який так 

само чужий — ну, не так само чужий, не будемо перебільшувати, але все 

одно не є питомо українським. І, по-друге, тут є ще м’яка колізія, але таки 

колізія подвійного перекладу: ми фактично транслюємо латинський пере-

клад безпосередньо в українську мову. Якою мірою це коректно? Щодо ар-

ґументів надавання переваги тій чи тій традиції, є і ці арґументи проти цьо-

го латинського запозичення.

Андрій Баумейстер: Я думаю, що «субстанція» — це вже наше рідне 

українське слово, оскільки достатньо розкрити будь-який підручник з іс-

торії філософії, чи то Нового часу, чи Середньовіччя, і ми кажемо про «суб-

станцію», «субстанційність»… Це слово, що вже живе в українській мові 

давно. Хоча це нас може турбувати, може бути предметом діалогу, але тер-

мін уже існує, натомість «усія» ніколи не існувала в українській мові, і якщо 

ми це вводимо, ми знову влаштовуємо землетрус, після якого цивілізація 

знов має повернутися до стабільного стану.

Олег Хома: Шановні колеґи, ці арґументи — вони всі обґрунтовані. 

Це дискусія таких авторитетних докторів, кожен з яких має обґрунтовану 

думку. Як казали казуїсти, вона може бути більш чи менш обґрунтова-

ною, але жодна обґрунтована думка не виключає іншу обґрунтовану дум-

ку. Так от, ця дискусія нерозв’язна у тому розумінні, що ми пропустили 

свій щасливий час, коли можна було ввести якесь однозначне відтворен-

ня для «усії». От схоластика «субстанцію-есенцію» колись запозичила, і 

потім її історією була гра субстанції і есенції. В слов’янській мові «сут-
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ність, сутність». А українська мова до сьогодні, через те, що вона чи то 

зволікала, чи то як… але на сьогодні в нас немає усталеного варіанта, сві-

домого. Тобто тільки зараз ми починаємо свідомо докладати зусиль з ре-

цепції Аристотеля. Практично немає перекладів. Немає людей, які при-

святили хоча б 20—30 років свого життя вивченню саме Аристотеля. 

Грецькомовного, а не отієї порнографії, яку у нас тут інколи видають за 

дисертації. І тоді виходить, що у цій ситуації у нас немає іншого виходу, 

крім як існування вже кількох традицій як факту. Тобто коли Олексій за-

пропонує свій обґрунтований підхід, його ніщо не зможе зупинити (сміх 

у залі). Він посяде своє місце у цій констеляції інших підходів, а пара-

лельно існуватиме і підхід із «субстанцією». Тобто ми приречені на оцей 

«плюралізм перекладів». Якщо ми наводили в своєму «Словнику філосо-

фій» як приклад — а от, в англійській мові є Phenomenology of Mind і 

Phenomenology of Spirit як переклад «Фе но ме нології духу», у нас буде кру-

тіше, шановні. У нас одна тільки «усія» потягне он на скільки варіантів. У 

нас поки що немає жодного перекладу «Ме та фізики», але вже напрошу-

ються три штуки. І мені здається, що цей факт треба прийняти. Я не знаю, 

як ці системи взаємодіятимуть між собою; може, якийсь підхід домінува-

тиме над рештою, а інший буде марґінальним, а потім вони можуть збли-

зитись, але мені здається, що у нас на старті вже така позиція, що треба 

звикати до певного плюралізму і, скажімо так, приязно-толерантних сто-

сунків між тими підходами. Тобто щоб зробити приємне тому, хто стоїть 

на іншій позиції, можна навіть сказати: «так, бачте, а мій підхід тут таки 

хибує», а той у відповідь каже: «а мій теж не дуже досконалий», щоб не 

побитись… але уніфікації тут не буде.

Олексій Панич: Я хочу подякувати всім учасникам цієї дискусії, бо дис-

кусія, як на мене, вийшла цікавішою за власне доповідь, чого і слід було 

очікувати. Я не буду відповідати на всі критичні зауваження Андрія, я ска-

жу, підтримуючи Олега, що насправді тут і не можна, і не потрібно шукати 

уніфікації, і що мене насправді найбільше тішить — це якраз ота поліфо-

нія, яка у нас з Андрієм є вже кілька років. Він, наскільки я знаю, єдиний 

живий український неотоміст, тому для Андрія природно дивитися на 

грецького Аристотеля крізь призму латинського Аристотеля. За цим стоїть 

величезна традиція, і я не пропоную її скасувати. Я хочу запропонувати 

життєздатну альтернативу: ми побачимо ще іншого Аристотеля, якщо по-

дивимося свідомо на Афіни не через Рим і не через Париж. Можна подиви-

тися ще інакше. І три caveats щодо моєї позиції на завершення, просто щоб 

трошки виправити ситуацію. По-перше, я не є лінґвістичним шовіністом. 

Я не думаю, що мова так от органічно пов’язана з буттям. Я думаю, що різ-

ні мови в різних точках по-різному зближуються чи не зближуються одна з 

одною. Коли в латині ми маємо кілька вагомих термінів, і всі починаються 

з «суб-» — субстанція, субсистенція, суб’єкт… — увідповіднити щось із цьо-

го до Øποκείμενον чи οÙσία можна тільки «вольовим рішенням», яке потім 
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заднім числом може певною мірою леґітимувати певна традиція. Це все не 

безумовно. Що стосується перекладів українською: так, я пропоную пере-

класти οÙσία Аристотеля «українським словом усія», натомість Андрій, як 

уже зазначали, пропонує перекласти οÙσία ще більш українським словом 

«субстанція» (до речі, у своїй книзі «Біля джерел мислення і буття» сам же 

Андрій, паралельно з перекладом «субстанція», багато разів послуговується 

і перекладом «сутність» — тут його перекладацька інтуїція, як мені здаєть-

ся, спрацьовує краще за його ж теорію). Ну а, зрештою, λÒγος Аристотеля 

ми можемо відтворити як «логос», нікого ж це особливо не злякає. І колись 

хтось це зробив вперше. Хочеться відповісти, як той герой Аристофана у 

«Хмарах»: «а той, хто цей звичай вперше ввів, він що, не людиною був? так 

само людиною, як ти і я!». Другий момент, щодо Бога та окремого існуван-

ня: мені здається, тут помилка з боку Андрія, але насправді те і те не по-

милка — те, що кажу я, і те, що каже він — це особливості тлумачення. 

Тобто всі ці тези Аристотеля про те, що воно «окреме і розглядається як 

окреме», я їх знаю, але, мені здається, помилка — чи принаймні ризикова-

ний крок — тут полягає в тому, щоб казати не просто «метафізика тлума-

чить це як окреме», а «воно існує як окреме». Коли ми переходимо від фі-

лософського аналітичного відокремлення до постулювання онтологічного 

від окремлення, ми робимо ризикований крок, який не очевидно вмотиво-

ваний текстами Аристотеля. Всі ці цитати, які Андрій наводить, я їх дивився, 

і мені здається, що їх можна розтлумачити і в такому ключі: ми аналітично 

розглядаємо форму як окрему від σύνολον, але онтично вона не є відокрем-

леною. Можна так систематично тлумачити Аристотеля. До речі, не я пер-

ший сказав, що Аристотель іманентист, я можу послатися на серйозних за-

хідних дослідників, які сповідують такий самий підхід. Ну і завершу тим, з 

чого почав: у нас має бути і латинський Аристотель, це дуже цікавий і суве-

ренний предмет для дослідження, і — як контрапункт йому — має бути «не 

латинський» Аристотель, який щось-то таке покаже, чого латинський не 

показує, і навпаки. Давайте зробимо кілька перекладів Аристотеля, які зма-

гатимуться між собою.

Олег Білий: Все це дуже надихає, і в мене з’явилося таке міркування. Річ 

у тім, що ми ж не маємо автентичних текстів Аристотеля. Ми знаємо, як 

вони потрапили в систему європейської культури, і це наштовхує на думку, 

що кожна доба, кожна традиція — і схоластична, і наша сучасна, яку репре-

зентує Панич — утворює своєрідний гіпертекст, як у літературі постмодер-

ну: уявна чи уявлювана анотація чи рецензія… І в межах схоластичної тра-

диції був створений такий гіпертекст на ґрунті вірувань — у тому значенні, 

як це розумів фундатор прагматизму Генрі Джеймс: will to believe, тобто на 

ґрунті «волі до вірування». І образ, який виникає на основі цієї «віри уяви», 

і є черговим гіпертекстом. Ми зараз створюємо гіпертекст, і тут не може 

бути правих або неправих, усе залежить від того, як збудована система на-

ших вірувань, в які вписується ця культурно-історична традиція.
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Симчич

Аристотелізм був однією з найвпливовіших філо-

софських течій в історії філософії. Найбільш від-

чутним його вплив був у християнському середньо-

віччі, але і в модерний період він не переставав іс-

нувати. Оскільки аристотелізм сильно впливав на 

схоластичну філософію, яка понад сто років домі-

нувала у Києво-Могилянській академії (надалі — 

КМА)  1, логічно припустити, що могилянська фі-

лософія була однією з форм аристотелізму. Проте 

обґрунтовано твердити про існування аристотеліз-

му в КМА можна тільки якщо курси професорів 

Академії задовольняють певним критеріям. На мою 

думку, існує два різновиди таких критеріїв: су б’єк-

тивні та об’єктивні. Суб’єктивні критерії відштов-

хуються від оцінки власної філософії самими про-

фесорами Академії, а об’єктивні — від наявності в 

їхніх текстах певних філософських ідей (у нашому 

випадку — аристотелівських).

Щодо суб’єктивних критеріїв, то маємо достат-

ньо свідчень, що могилянські професори називали 

свою філософію аристотелівською, перипатетич-

ною або створеною за задумом Аристотеля (ad men-

te Aristotelis). Наприклад, Михайло Ко зачин ський на-

зиває свій курс «Синтагма всієї Аристотелевої фі-

1 Схоластична філософія домінувала в КМА від моменту її 

заснування. Відхід від схоластики у КМА відбувся у сере-

ди ні XVIIІ сторіччя, коли професори почали читати курси 

спочатку на основі картезіанської, а потім — вольфіан-

ської філософії. Див.: [Симчич, 2006: с. 74–76].
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лософії» [Козачинський, 1741–1743: арк. 2]. А Теофан Прокопович називає 

свою філософію перипатетичною і повторює це в назві кожної частини кур-

су [Прокопович, 1706–08: арк. 1]. Йосиф Волчанський в обох своїх курсах 

каже, що його філософію викладено відповідно до задуму князя філософів 

Аристотеля Стагірита (ad mentem principis philosophorum Aristotelis Stagyritae) 

[Волчанський, 1715–17: арк. 185; Волчанський, 1717–19: арк. 1].

Що цікаво, могилянські професори не пов’язували свою філософію з 

жодним іншим філософом, крім Аристотеля. Натомість у курсах того часу, 

прочитаних (і опублікованих) у Західній Європі, можемо знайти прив’язку 

до різних філософів, наприклад, Томи Аквінського, Дунса Скота, Егідія 

Рим ського, Генриха Ґентського  2.

Додатковим арґументом на користь великого впливу Аристотеля у КМА 

може бути порівняльний аналіз посилань. Спираючись на іменні покажчи-

ки кількох опублікованих курсів  3, маємо таку статистику: у курсі Ґізеля ім’я 

Аристотеля згадано 34 рази, натомість ім’я Платона — 7 разів, Томи Ак він-

ського — 6, Дунса Скота — 11 [Ґізель, 2011]; у курсі Яворського Аристоте ля 

згадано 96 разів, Платона — 9, Тому Аквінського — 3, Дунса Скота — 3 [Явор-

ський, 1992]; у курсі Прокоповича на Аристотеля зроблено посилання 130 ра-

зів, а на Платона — 28, на Тому Аквінського — 8, на Дунса Скота — 5 [Прокопо-

вич, 1980]; у другому курсі Кониського посилання на Аристотеля зроблено 

199 разів, на Платона — 37, на Тому Аквінського — 12, на Дунса Скота — 

5 [Ко ниський, 1990]. Ця статистика чітко показує, що Аристотель за поси-

ланнями значно перевершував усіх інших філософів.

На користь аристотелізму також говорить структурування курсів. Фі ло-

софський курс у КМА складався з чотирьох головних частин: діалектики, 

логіки, фізики та метафізики. Логіка та фізика були найбільшими частинами 

філософського курсу — за обсягом і довжиною викладання вони перевер-

шують інші частини в п’ять — шість разів. На відміну від діалектики та мета-

фізики, які не мають прив’язки до творів Аристотеля, логіка та фізика чітко 

структуровані за порядком логічних і фізичних творів Аристотеля. Роз діли 

логіки послідовно прив’язані до проблематики Аристотелевих «Категорій», 

«Про тлумачення», «Першої» і «Другої» Аналітик. Курс фізики, у свою чергу, 

прив’язаний до проблематики «Фізики», «Про небо», «Про виникнення і 

зникнення», «Про метеори» і «Про душу».

Не можна твердити, що могилянські курси є коментарями творів Арис-

тотеля. Особливість прив’язки до Аристотеля полягає в тому, що у конкрет-

них розділах розглядають проблематику, яка домінує у відповідних творах 

Арис тотеля. Наприклад, у розділі логіки «Про другу дію розуму» розглядають 

такі питання: що таке знак і які бувають знаки; що таке слово (vox); чи сло-

ва позначають речі чи концепти; в чому полягають істинність та хибність 

2 Див., наприклад: [Poinsot, 1653; Mastri, 1772; Manso, 1709].
3 Ці видання відрізняються за обсягом — у більшості з них опубліковано неповний курс.
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суджень; чи може судження перейти з істинного до хибного і навпаки; чи 

континґентні судження про майбутнє мають визначену істинність. Як бачимо, 

дуже схожі питання ставив Аристотель у своєму «Про тлумачення». Хоча відпо-

відь на ці питання відображала не обов’язково позицію Арис тотеля, а, в пер-

шу чергу, позицію різних схоластичних філософів від XІI до XVII сторіччя.

Аристотеліанська категорійна система глибоко вкорінена в могилян-

ську філософію, як і в схоластику загалом. Головні поняття, які використо-

вують професори КМА, ведуть своє походження від Аристотеля, напри-

клад, суще (ens), сутність (essentia), існування (existentia), десять категорій, 

перед- і після категорії, дійсність (actus), можливість (potentia), матерія (зо-

крема, перша матерія), форма, чотири причини, активний (intellectus agens) 

і пасивний інтелект (intellectus possibilis).

Виходячи з цього, можна сміливо твердити, що філософія у КМА в 

XVII–XVIIІ сторіччях була аристотеліанською. Залишається, проте, відкри-

тим питання про те, яким був зв’язок між професорами КМА і текстами 

Аристотеля. Щоб висловлювати ідеї, ідентичні з аристотелівськими, не обо-

в’язково читати самого Аристотеля, достатньо ознайомитися з поглядами 

інших аристотеліків чи коментаторів Стагірита.

Враховуючи характер курсів, виглядає дуже ймовірним, що могилянські 

професори приймали аристотелівські ідеї за посередництва представників 

схоластичної філософії того часу. Насамперед на них сильно впливали кур-

си філософії, прочитані в єзуїтських колегіумах Речі Посполитої. У переваж-

ній більшості (20 із 30) збережених курсів можна помітити той самий шаблон 

компонування курсу, як і філософські ідеї, що й в єзуїтських курсах  4.

Дуже ймовірно, що саме від єзуїтів прийшла традиція іменування власної 

філософії як аристотелівської. В засадових документах Товариства Ісу сового, 

таких, як Конституції і Ratio Studiorum, було реґламентовано читати філо-

софію за Аристотелем, а теологію — за Томою Аквінським [Con sti tu tiones, 

Pars 4, Cap. 14, Par. 1–3 (pag. 166–167); Ratio Studiorum, 1970: p. 40–44].

Проте з цього не варто робити ґлобальний висновок, що аристотелізм у 

КМА був вторинний, а самі професори ніколи не читали Аристотеля. Є місця 

в курсах, які підтверджують, що деякі професори, насамперед Теофан Про-

копович, були глибше ознайомлені з творами Аристотеля. Так, другу книгу 

логіки (De Isagoge Porphyrii et Aristotelis Cathegoriis, quae eidem operationi inser-

viunt) [Прокопович, 1706–08: арк. 17–38] Прокопович структурує як деталь-

ний, за главами, коментар до «Категорій» Аристотеля та «Ісагоге» (Вступу) 

Порфирія. Подібним чином, першу главу третьої книги логіки він присвя-

чує переказуванню змісту «Про тлумачення» Аристотеля [Про ко пович, 

4 Курси періоду від 1691 (курс Стефана Яворського) до 1743 року (другий курс Михайла 

Козачинського), за винятком курсів Теофана Прокоповича і Стефана Калиновського. 

В інших курсах цей вплив також помітний, але меншою мірою. Див.: [Симчич, 2009: 

с. 50—51, 67—144].
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1706–1708: арк. 40–41]  5. Такі детальні перекази книг Аристотеля є чимось, 

що вирізняється від схоластичної традиції того часу і можуть бути свідчен-

ням про особисту обізнаність Прокоповича з текстами Аристотеля.

Загалом можна зробити висновок, що філософія, яку викладали в КМА, 

була прикладом аристотелізму в його схоластичному вияві, а особиста озна-

йомленість з творами Аристотеля відрізнялася у різних викладачів.

Обговорення
Андрій Баумейстер: Миколо, наскільки я розумую, не було жодного по-

силання на назви книжок Аристотеля. А тільки «Арис тотель каже, Арис то-

тель стверджує…»?

Микола Симчич: Ні. Чому? Були. Наприклад: «Аристотель каже у «De 

in  terpretatione» і цифри навіть наведено, наприклад, «1.22» чи щось подібне.

Андрій Баумейстер: А не було спроб реконструювати, звідки ці тексти?

Микола Симчич: Я вважаю, що радше їх перейнято з інших підручників. 

Тобто це кочує з одного підручника в інший.

Андрій Баумейстер: Тобто як загальники?

Микола Симчич: Так, як загальники. Не конче читати Аристотеля, ти 

вже знаєш вибрані цитати з Аристотеля! Але, звичайно, я не маю права ска-

зати, що взагалі не читали Аристотеля. Може, хтось і читав. Виглядає, що 

Прокопович читав.

Валентин Омельянчик: Маю таке питання. Гортаючи курси, починаючи 

з Кононовича-Горбацького, не уникнути враження, що там не було одно-

рідності традиції. Курс Горбацького відрізняється від того, що було після 

нього. Можете це якось прояснити? Чи впливи різні? Що там було?

Микола Симчич: Що я бачу? Є два курси, які часово відрізані. Це — 

Кононович-Гобрацький (1639–1640) та Інокентій Ґізель (1645–1647). По тім 

велика перерва. Потім з’являється Кроковський 1684 року. І потім курси 

ідуть більш-менш безперервно до середини XVIIІ сторіччя.

Перші відірвані курси — Кононович-Горбацький і Ґізель. Вони досить 

відрізняються. Потім іде Кроковський, який також відмінний. Потім з’яв-

ляється Яворський. Він започатковує традицію курсів, які показують одна-

кову структуру. З неї «вискакують» Прокопович і Калиновський. Але всі 

інші мають досить подібну структуру. І часто є запозичення, тобто один 

професор запозичує в іншого. Отже, приблизно 20 курсів є надзвичайно по-

дібними, аж до третього курсу Козачинського (1743–1745 навчальні роки). 

Тоді ми вже бачимо відхід від цієї традиції. Потім іде вже відхід від схолас-

5 Цікаво, що нумерація глав у Прокоповичевому переказі і в сучасних виданнях відрізня-

ються. Виглядає, що в XVII–XVIIІ сторіччях не було усталеної традиції нумерації глав у 

«Про тлумачення». Прокопович, здається, був сам свідомий цього. На початку свого 

викладу він указує, що в грецькому тексті «Про тлумачення» немає поділу на книги, 

тільки на глави, натомість у латинському перекладі текст поділено на дві книги, які, у 

свою чергу, поділено на глави.
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тичної філософії взагалі. З’являється Пурхоцієва філософія, тобто картезі-

анство. А далі іде вольфіанство.

Анатолій Ахутін: А коли було картезіанство?

Микола Симчич: Картезіанським був тільки один курс. Це 1751–1753 роки. 

А далі повністю домінує вольфіанство.
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Mykola Symchych

SCHOLASTIC ARISTOTELISM IN KYIV-MOHYLA ACADEMY 

(THE 17TH AND 18TH CENTURIES)

The article shows that the Aristotelic tradition dominated the philosophical courses of  

Kyiv-Mohyla Academy in the 17th and 18th centuries. It puts forward several arguments. 

First, the professors of the Academy called their philosophy Aristotelian, Peripatetic or ad 

mentem Aristotelis. The analysis of the titles of the courses reveals that since 1639 until 

1751, when scholastic-type courses were taught, the Mohylanian professors never had 

shown allegiance to any other philosopher, but Aristotle. Second, the courses of logic and 

physics (the largest parts of the philosophical course) were structured around Aristotle’s 

books: Cathegories, De interpretatione, Prior Analytics, and Posterior Analytics; and Phy-

sics, De Caelo, De Ge neratione et Corruptione, De Meteoris, and De Anima, respectively. 

Third, the main concepts used by the professors come from Aristotle. However, Aristotelian 

tradition, which is evident in the courses, most likely does not come directly from reading 

of Aristotle’s texts, but from scholastic textbooks of the 17th-18th centuries. Kyiv-Mohyla 

courses were especially influenced by Jesuits. The Jesuits, unlike most Catholic orders of 

that time, also called their philosophy Aristotelian. Teaching philosophy ad mentem 

Aristotelis was instructed by regulative documents of the Society of Jesus, like Constitutiones 

and Ratio Studiorum. Nevertheless, there are cases in the Mohylanian courses when the 

professors had greater familiarity with Aristotle’s texts. For example, Theophan Prokopovych 

gives a detailed account of Aristotle’s books Cathegories and De interpretatione. It is pos-

sible to conclude that the Kyiv-Mohyla philosophical courses represented the Aristotelian 

tradition, but the level of familiarity with Aristotle’s texts depends on the professor. 

Keywords: Kyiv-Mohyla Academy, philosophical courses, Aristotelian tradition, scholasti-

cism, Jesuits
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БОГ І НЕОБХІДНІСТЬ: 
концепція необхідного у Аристотеля
та Ансельма Кентерберійського  1

Метою цього невеликого дослідження є подання 

концепції необхідності згідно з дев’ятим розділом 

книги «Про тлумачення» та розгляд її рецепції й пе-

реробки в думці Ансельма Кен терберійського. Він 

є прикладом критичної та креативної роботи з тек-

стом Аристотеля, яку вели в середні віки. Це дасть 

нам змогу поглянути на самого Аристотеля та його 

ранню латинську версію (Aristoteles latinus), а також 

відзначити деякі етапи розвитку як аристотеліан-

ства, так і європейської думки середніх віків.

Аристотель поміщує дискусію про необхідність 

і континґентності майбутнього в логічний контекст. 

Розділ ІХ присвячено висловлюванням про мину-

ле, теперішнє та майбутнє (18а29–30) [Aristotle, 

1938: p. 130]  2. Далі, однак, одразу заявлено, що в 

1 Дана стаття є переробленою версією тексту усної доповіді, 

яка була представлена під ідентичною назвою 14 червня 

2016 року на семінарі «День Аристотеля», який відбувся в 

Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. За допомо-

гу в підготовці цієї статті і перекладi російсько- та англо-

мов них матеріалів українською я хотів би подякувати моєму 

другу та колезі з Одеської богословської семінарії Ти мо-

фію Кондору.
2 Тут і далі грецький текст «Про тлумачення» подано відповід-

но до класичного двомовного — грецько-англійсько го — 

видання [Aristotle, 1938]. Український переклад подано в 

авторській версії, але у зіставленні з англійським перекла-

дом Г. Кука із зазначеного вище гарвардського видання та 

наявними російськими перекладами — старим радянським 

Е.Л. Радлова за редакцією З.Н. Мікеладзе [Аристотель, 1978] 
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та кому разі існує проблема, яка випливає із специфічності предмета — оди-

ничності як такої або власне майбутнього як такого (18а34–39) [Aristotle, 

1938: p. 132]. Сама природа цих феноменів є унікальною, і тому Аристотель 

поступово починає переходити із суто логічної сфери аналізу висловлювань 

до онтології. Це закріплено його фінальним висновком із проблеми істин-

ності висловлювань про майбутнє (18b6–10, 15–17), в якому Арис то тель ви-

словлює думку про детермінованість історичних процесів, які тоді мають 

відбуватися не випадково (¢πÕ τÚχης) і як трапить (ÐπÒτερ' œτυχεν), а необхід-

но (¢ν£γκη), з необхідності (™ξ ¢ν£γκης) [Aristotle, 1938: p. 132, 134]. Тобто 

необхідна істинність або хибність висловлювань про майбутнє веде до ви-

с новку про необхідне існування або, як мінімум, неминучість настання тієї 

чи тієї події.

Однак Аристотель відкидає таке однобічне тлумачення. Він схиляється 

до подвійного висновку: 1) не все відбувається з необхідності, і стосовно 

майбутнього існує однаково рівна можливість кількох альтернативних роз-

витків подій; 2) висловлювання щодо майбутнього, коли воно ще не на-

стало, не є ні повністю істинними, ні повністю хибними (19а7–23) [Aristotle, 

1938: p. 136, 138].

Іншими словами, майбутнє залишається частково закритим і частково 

відкритим, бо певна кількість подій ще не визначена. Причому, якщо пер-

ша характеристика містить частку детермінізму, то друга допускає і навіть 

стверджує існування «випадку» (τÚχη) як феномена, який включає в себе 

індивідуальні рішення (βουλευεσθαι) і дії (πρ©ξα…) [Кассен, 2011; Пуччі, 2011, 

с. 366]. Утім, теперішнє (як і минуле) є детермінованим явищем. І взагалі, 

онтологічна необхідність дійсно існує, бо «існуюче, коли воно є, необхідно 

існує, так само і неіснуюче… а проте не все існуюче існує необхідно, як і не 

все неіснуюче необхідно не є. Бо не одне й те саме [сказати], що щось іс-

нуюче, коли воно є, необхідно є, та [сказати], що воно безумовно  3 є з необ-

хідності» (19а25–28) [Aristotle, 1938: p. 138].

Це чітке твердження про необхідність існування того, що існує, гово-

рить про необхідність минулого і теперішнього в темпоральному плані [Ma-

renbon, 2007: p. 46] та існуючого — в онтологічному. Доки щось не відбулося 

або ж доки щось не набуло сутності, воно не може бути повністю необхід-

ним. Якщо ж це щось існує, його вже не може не бути — його неіснування 

немислимо. При цьому Аристотель розмежовує два різновиди необхідності: 

необхідність «взагалі» (τÕ ×ν ¤παν ε�ναι ™ξ ¢νάγκης Óτε œστι) і «просту» або аб-

солютну необхідність (τÕ ¡πλîς ε�ναι ™ξ ¢νάγκης). Перша — це необхідність 

існування існуючого чи «неминучість теперішнього» (necessity of the present) 

та новим російським А. Маркова [Аристотель, Марков, 2015]. Сеґменти тексту вказано 

відповідно до загальноприйнятої нумерації (за виданням Е. Бекера): сторінка, колон-

ка, рядок (наприклад, 19а7).
3 Букв. «просто», «абсолютно» (¡πλîς).
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[Knuuttila, 2015]. Друга — невизначена сила неминучості. Ця реальна онтоло-

гічна необхідність може бути, з одного боку, чимось зумовлена, на чомусь 

ґрунтована і чимось обмежена або, з іншого боку, нічим не зумовлена і не 

обмежена. У першому випадку вона сама є наслідком якихось причин, у 

другому — вона і є єдиною причиною подій. Однак, щоб зрозуміти позицію 

Стагірита, варто звернути увагу на його термінологію і визначення понять.

По-перше, необхідність для нього виражається словом ¢ν£γκη, етимо-

логія і загальноприйняте лексичне наповнення якого вказують на приму-

шення, «примусовий зв’язок необхідності», замкнене коло і обійми, або ж 

ланцюги, світового закону причин і наслідків [Пуччі, 2011: с. 362, 366–369]. 

У тексті «Про тлумачення» воно означає «неможливість не бути» або «не-

редуційоване існування» [(19a28–33) Aristotle, 1938: p. 138]. Причому разом 

з простим іменником ¢ν£γκη Аристотель використовує конструкцію з при-

йменником ™ξ ¢ν£γκης («з необхідністю») і прикметником ¢ναγκα‹ον («необ-

хідний», «той, що відбувається в разі потреби»). Однак все це — абсолютні 

синоніми, які за змістом не мають жодних відмінностей. Натомість мовним 

і концептуальним опонентом «необхідностей» є іменник τÚχη («випадок», 

«удар долі», «випадковий вибір») та його варіації: дієслово τυγχάνω («від бу-

ватися», «відбуватися випадково») та відмінниковий зворот ¢πÕ τÚχης («ви-

падково», «за нагоди»). Цей термін у Аристотеля означає не будь-яку випад-

ковість, а наявність випадкового, тобто повністю чи частково недетерміно-

ваного вибору або події в рамках певної кількості можливостей [Кас сен, 

2011]. Тому τÚχη не ідентичне беззмістовним подіям, які відбуваються без-

цільно, самі по собі, що виражено у Стагірита терміном αÙτÒματον  4. Воно 

означає радше випадковість як певну незумовленість деяких подій і вклю-

чення людських рішень до структури та причин появи цих подій [Кассен, 

2011; Пуччі, 2011, с. 366].

По-друге, очевидно, що Аристотель у рамках суто логічного дискурсу з 

легкістю й неодноразово звершує перехід від міркувань про логіку до роздумів 

про онтологію й метафізику. Як наслідок, поняття необхідності у Ста гі ри та 

функціює одразу на двох рівнях: і як необхідність або неминуча істинність 

тієї чи тієї пропозиції, і як необхідність тієї чи тієї події. Від по відно, можна 

говорити про логічну та онтологічну необхідність згідно з Арис то те лем.

По-третє, не можна не відзначити, що логічна необхідність — це про-

ста концепція, пов’язана з необхідною істинністю або хибністю тверджен-

ня. А от онтологічна або метафізична необхідність — поняття складніше. 

Воно може бути прочитане екзистенційно: якщо щось існує, то це існуван-

ня необхідне, тобто нередуційоване і незнищуване в той момент, коли воно 

дійсно існує. Воно також може бути прочитане метафізично-темпораль но: 

якщо щось існувало в минулому або існує тепер, то цей об’єкт або ж подія 

4 Слово походить від словосполучення αυτÒ μ£την — букв. «саме [по собі] марно» [Кас-

сен, 2011].
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існували чи існують з необхідності, у зв’язці з певним набором причинно-

на слідкових зв’язків. Нарешті, це поняття може бути прочитане мет а фі зич-

но-детерміністично як певний закон природи, тобто вселенська сила при-

мусу і принцип організації всесвіту, який визначає структуру світу й перебіг 

історії. Твердження про те, що не все відбувається з необхідності, означає, 

що щось все ж таки відбувається з причини фізичної або метафізичної необ-

хідності. Тобто певні детермінуючі зв’язки все ж існують. І саме темпораль-

ний аспект це підкреслює, оскільки теперішнє і минуле існують неминуче 

як однозначно визначені й такі, що не підлягають змінам.

По-четверте, «чинник Бога» або ж теологічна тема відсутні в словах 

Арис тотеля про необхідність. Його роздуми явно логікоцентричні та кос-

моцентричні. Для нього необхідність — це просто універсальний закон та 

елемент логіки як науки і реальності як впорядкованого всесвіту. Цей закон 

не виключає і не включає Бога — той залишається «за дужками». Таким 

чином, дискурс необхідності і випадковості розгортається на філософсько-

му рівні і заторкує лише світ і людину.

Щодо Ансельма, то дослідження показують, що він був ознайомлений 

з працею Аристотеля про герменевтику завдяки перекладу Боеція [Cameron, 

Marenbon, 2010: p. 4; Visser, Williams, 2009: p. 33, 56]. У своїй праці «Про 

згоду передбачення, передвизначення і благодаті Божої зі свободою волі» 

(«De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae dei cum libero arbit-

rio»), яку слушно зараховують до його «програмних творів» [Баумейстер, 

2012: p. xxxi], він досліджує питання необхідності. Причому він увіч спира-

ється на поняттєвий апарат і деякі ідеї з «De interpretatione» IX, що бачимо 

з мови та концепцій, якими він оперує. Але Ансельм, зрозуміло, викорис-

товує вже латину, і цей чинник сприяє кристалізації саме латинської версії 

аристотеліанства і формуванню нових теорій на ґрунті вчення Стагірита.

Причому хоча загальний контекст збережено, Кентерберійський єпис-

коп вдається до розмежувань, яких Аристотель не робив. Ансельм чіткіше 

описує логічні й онтологічні аспекти необхідності, але він загалом продо-

вжує осмислення цієї ідеї вже в іншій мовній та концептуальній парадигмі. 

Ось його ключові твердження.

По-перше, для Ансельма необхідність — це вже не ¢νάγκη. Він викорис-

товує слова necessitas і necesse, які в класичній латині означали саме примус 

або обов’язок і етимологічно звучали як «неминучість», «неможливість 

утекти» [Vos, 2014: p. 267; Glare et al., 1968; Parisse et al., 2006; Дворецкий, 

1976]. Сам Ансельм погоджується з таким тлумаченням, проте дає цій лек-

семі альтернативне тлумачення: розуміння необхідності як логічної неми-

нучості, логічної відповідності. Він говорить, що, наприклад, «необхідно 

[істинно], що Бог безсмертний» (necesse est deum esse immortalem)  5 і «необхідно, 

5 Можливий переклад: «необхідно для Бога бути безсмертним» або «необхідно, що Бог — 

безсмертний».
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щоб біла дошка була білою» (lignum album semper necesse est esse album) (І, 2) 

[Anselmus, 1940: p. 247, 249]  6. Про таку необхідність Ансельм періодично 

говорить, використовуючи безособову конструкцію: necesse est — «необхід-

но, що існує…». Це досить схоже на Стагіритові конструкції, однак в інтер-

претації Ансельма вони вже не є автоматичними синонімами фрази «з необ-

хідності». Останню зарезервовано для опису необхідності як примусової 

сили або закону неминучості, який «тисне» на підзаконних (vis necessitatis, 

coactio) [I, 1, Anselmus, 1940: p. 246–247]. Тобто Ансельм намагається роз-

робити чіткіший технічний словник і тому робить диференціацію термінів, 

які мають основу «neced-».

Крім того, він пропонує унікальний тандем нових понять: «попередню 

необхідність» (necessitas praecedens) і «подальшу необхідність» (necessitas se-

quens) (I, 2–4) [Anselmus, 1940: p. 247–253]. Перше — це необхідність, яка 

пе редує існуванню предмета або події і є його прямою причиною (facit rem 

esse). Власне, це сила або активний принцип, який діє в реальності. Друге 

ж — це необхідність, яка не має реальної каузальної сили (nihil cogit esse), 

проте є логічним і метафізичним законом відповідності та нередуційною 

неможливістю не бути [Tkachenko, 2015: p. 12–17; Vos, 2014: p. 267–269]. 

Тобто попередня необхідність — це повноцінна онтологічна — фактично 

фізична і метафізична — необхідність, яка детермінує хід подій, а подальша 

необхідність — це логічна і метафізична необхідність, яка фіксує і ствер-

джує хід подій (суголосно з: [Marenbon, 1983: p. 103–104]; пор.: [Knuuttila, 

2004: p. 122–123]).

По-друге, Ансельм поміщає дискусію про логічну та онтологічну необ-

хідності в теологічний дискурс. Він занурює це поняття в дискусію про Бога, 

людину і спасіння. Його мета — «задіяти спеціальні форми логіки… з метою 

пояснення взаємовідносин між божеством та його творінням» [Marenbon, 

1983: p. 104]. І тому, з одного боку, він враховує «чинник Бога» у своїх роз-

думах, а з іншого — для нього вкрай важливо зберегти наголос на контин-

ґентності буття світові. Тут антонімом виразу ex necessitate є вже не поняття 

випадку, а формула per liberum arbitrium, тобто реальний вільний вибір. Таке 

протиставлення вкрай важливе для Ансельма, оскільки в його системі коор-

динат свобода вибору — невід’ємна частина природи як Бога, так і людини. 

Це вже не «випадок з елементом вибору» Аристотеля — це, радше, повноцін-

ний вибір без елемента сліпого випадку.

По-третє, у випадку з Ансельмом зберігається деяка загадковість: зв’я-

зок між темпоральними і логічними та метафізичними аспектами поняття 

6 Тут і далі латинський текст «Про згоду» подається відповідно до класичного видання 

Ф.С. Шміта [Anselmus Cantuariensis, 1940]. Український переклад подано в авторській 

версії, але у зіставленні з англійським перекладом Дж. Гопкінса [Anselm of Canetrbury, 

2000]. Сеґменти тексту вказано максимально просто: зазначено відповідну частину і 

параграф тексту (наприклад, І, 5).
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необхідності залишається туманним: питання, чи можна приписати Ан сель-

мові концепцію необхідності теперішнього, залишається відкритим. З одно-

го боку, він не дає прямих тверджень про взаємозв’язок часу і необхідності. З 

іншого боку, його теза про необхідне існування того, що існує у тому чи тому 

вигляді, дійсно схожа на заяву Аристотеля про неминучість теперішнього й 

минулого. Втім, не можна не відзначити зміщення фокусу від темпоральнос-

ті до атемпоральності. Наприклад, Ансельм стверджує, що проблему співвід-

ношення необхідності і свободи вольових рішень роз в’я зують за допомоги 

долучення ідеї «одночасності»: «Боже передбачення і вільний вибір [розум-

ного творива] здійснюються одночасно (simul esse)» (I, 1–2, 7) [Anselmus, 

1940: p. 246, 259–260]. І Боже знання, і Його воля, які зумовлюють наявність 

необхідності в створеному світі, співіснують з вільним знанням і волею лю-

дини за допомоги синхронного з’єднання в рамках нетемпорального, а рад-

ше кростемпорального «simul esse» [Tkachenko, 2015: p. 17–20, 32].

Тобто стає очевидно, що Ансельм Кентерберійський явно продовжує 

шерег аристотелівських тенденцій і частково зберігає низку аспектів дис-

курсу про необхідність, властивих Стагіритові. Але, крім цього, він при-

вносить і чимало власних ідей — переважно через теологізацію та латиніза-

цію дискурсу. Отже, стає очевидно, що відносини між Аристотелевою та 

Ан сель мовою філософіями необхідності характеризуються як спадковістю, 

так і розбіжністю.

Обговорення
Андрій Васильченко: Є час для короткого запитання чи короткої репліки.

Запитання із залу: Ви говорили про необхідність і випадок як опозицію 

у праці «Про тлумачення» і потім про необхідність і liberum arbitrium в ла-

тинській інтерпретації. Мені цікаво, якщо дивитись на це не з онтологіч-

ної, а з більш логічної точки зору: те, що уявляється необхідністю, ще може 

бути, з одного боку, тим, що контрадикторно неможливе, але також може 

бути тим, що не необхідно і континґентно. І мені цікаво, чи існує це проти-

ставлення, тобто аналіз цих термінів, цих опозицій у латинській традиції? 

Тобто логічні опозиції до необхідного?

Ростислав Ткаченко: Так, існує. Та треба зауважити, що було кілька ета-

пів розвитку латинського мислення. Тому в Ансельма ми не бачимо всі ці 

ідеї, всю цю думку, хоча він говорить про логіку, та все ж таки він не дохо-

дить до всіх цих протиставлень. І Андрій Баумейстер тут підказує, — і це 

правда, — що вже у Дунса Скота і, трохи раніше, у Томи Аквінського ми 

бачимо розвиток логічної думки у цьому напрямку. Тобто ви можете знайти 

це на сторінках їхніх праць. Я все ж таки не відповідатиму детально, позаяк 

Дунс Скот вже не є предметом нашої розмови. Але це є, ви маєте рацію.

Андрій Васильченко: Будь ласка, останнє запитання.

Анатолій Ахутін: Інший бік тієї самої справи: не знаю, якою мірою 

Ансельмові були відомі етичні твори Аристотеля, але в етиці Аристотеля є 
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προαίρεσις, βούλησις («прийняття рішення»), які працюють у цій самій логіці. 

Тобто я так розумію, що християнська онтологія — якщо завгодно — втяг-

нула праксис: те, що у Аристотеля є практичною сферою, вона втягнула в 

онтологію. Тобто тут є два аспекти. З одного боку, справді, з точки зору 

логіки як це все тримається купи? Як має змінитися логіка (що доволі 

складно), щоб умістити такі поняття? З іншого боку, є ось цей практичний 

аспект, який став онтологічним.

Ростислав Ткаченко: Найімовірніше етичні твори йому (Ансельмові) не 

були відомі — поки що всі дослідження говорять проти цього. Просто тоді 

ще не був звершений перекладацький рух — він навіть розпочався пізніше. 

Тому, до речі, вдвічі дивно, що думка Ансельма дуже схожа в деяких аспек-

тах з думкою Аристотеля, хоча вона вже дещо інша. Тому так, це дуже ціка-

ве зауваження.
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GOD AND NECESSITY: THE NOTION OF THE NECESSARY 

IN ARISTOTLE AND ANSELM OF CANTERBURY

The given article seeks to offer a comparative analysis of the initial Aristotelian philosophy 

of necessity as expressed in De interpretatione ІХ and the earliest scholastic rendering of 

this concept as expressed in Anselm of Canterbury’s De concordia I. The double goal in 

view is an attempt at sketching the early medieval version of the post-Aristotelian interpre-

tation of the notion of the necessary and, specifically, the outlining of the most crucial 

linguistical and conceptual changes and innovations offered by this version offered. Thus, 

the study is focused on analysis and further comparison of Aristotle’s language and ideas 

pertaining to the subject with those of Anselm, which in the end allows to trace some lines 

of continuity, as well as points of divergence, between the two thinkers. Its value, then, 

consists of a contribution to the rethinking of the image of Aristoteles latinus and the deep-

er understanding of the early scholastic philosophical theology.
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ЕКВІВОКАТИВНІСТЬ БУТТЯ 
І МОДАЛЬНА МЕТАОНТОЛОГІЯ

Андрій 
Васильченко

Аристотель вважав, що «про суще говорять у різ-

номанітні способи» (Met., Γ, 1003b5). Мета цієї до-

повіді — дослідити, якою мірою сучасна модальна 

метафізика підтверджує цю думку  1.

Омонімічність буття
Згідно з Аристотелем, буття є еквівокативним. Як 

зазначає Дж.Овенс, еквівокативність — аристотелів-

ська омонімія — це не просто двозначність. Строго 

кажучи, концепція омонімії стосується позамовних 

об’єктів, тобто речей [Owens, 1978: p. 120]. Ек ві во ка-

тивні речі — це такі, що мають одне ім’я, але різні 

зна чення [Catg., I, 1a1–6]. Онтологічну значущість 

має насамперед так звана омонімія стосовно одного 

(πρÕς ›ν Ðμώνυμία). У кожному випадку омонімії цього 

типу є певний вихідний зразок, з природою якого 

спів  відносять еквівокативи. Зок рема, різні речі мо-

жуть бути предметами метафізики — науки про суще 

як суще, або інакше, науки про те, що є, як про таке, 

що є — завдяки спільній природі цих речей. «Усе, 

що є здоровим, стосується здоров’я: одне тому, що 

зберігає здоров’я, інше тому, що спричиняє його, ще 

інше є ознакою здо ров’я або здатне до нього… По-

дібним чином і про суще говорять у різноманітні спо-

соби, але завжди стосовно одного вихідного зразка. 

1 З огляду на стислий формат, я залишаю розгляд немодаль-

них напрямків сучасної метаонтології поза межами цієї 

публікації. На моє переконання, саме модальна парадиг-

ма дає змогу побудувати еквівокативну в аристотелівсько-

му розумінні метаонтологію.
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Адже одне називають сущим тому, що воно є сутністю (οÙσία), інше тому, що 

воно є станом сутності, ще інше є шляхом до сутності, або її руйнуванням, або 

браком, або якістю, або тим, що продукує чи породжує сутність або тим, що 

співвідноситься з нею; або воно є запереченням чогось із щойно згаданого чи 

запереченням самої сутності, через що ми говоримо навіть про не-суще, що 

воно є не-сущим» (Met., Γ, 1003a33–b10).

Згідно з тлумаченням Овенса, якщо ми хочемо зрозуміти речі такими, 

як вони є, еквівокативність термінів і понять неможливо усунути, а можна 

лише прояснити, адже аристотелівська процедура пізнання починає з ре-

чей, а не зі слів чи думок. Аристотелівський метод у певному розумінні є 

протилежністю до лінгвістичної філософії, яка прояснює значення мовних 

виразів через дослідження їх вживання. Аристотелівська пізнавальна про-

цедура наполягає на неусувності еквівокативності і в цьому розумінні спи-

рається на споглядальну настанову: ми можемо наблизитись до природи 

речей лише завдяки спогляданню їх крізь двозначність мови та думки 

[Owens, 1978: p. 129]. Аристотелівський метод за самою своєю природою 

виключає будь-яке унівокативне (однозначне) уявлення про суще [Owens, 

1978: p. 126–135], адже «про суще говорять у різноманітні способи».

Метаонтологія
Термін «метаонтологія» було введено Пітером ван Ін-

ваґеном 1998 року (Inwagen, 1998). Згідно з ван Інваґеном, метаонтологія з’я со-

вує значення центрального онтологічного запитання «що там є?» (what is there?), 

а також те, як ми маємо шукати відповідь на це запитання. Тобто центральними 

питаннями метаонтології є питання про значення слова «бути» і про метод 

онтологічного дослідження. Власна метаонтологічна позиція ван Інваґена ціл-

ком квайнівська. Згідно з відомою максимою Квайна, «бути» означає бути 

значенням квантифікованої змінної. «Критерій онтологічного зо бо в’я зання» 

Квайна стверджує, що онтологічні припущення теорій слід з’я со ву вати через 

дослідження квантифікаційної структури цих теорій, яка може бути отрима-

на шляхом їх переформулювання мовою класичної логіки першого порядку.

В останні роки з’явилася низка праць, які переглядають квайнівську 

по зицію і пропонують альтернативні підходи в метаонтології  2. Однією з ме-

тодологічних альтернатив, що виникають при цьому, є модальна метаонто-

логія, яка звертається як до інструмента не до класичної логіки першого по-

рядку, а до модальної логіки з її семантикою можливих світів.

«Парадокс небуття»
Аби побачити, в чому полягає відмінність між різ-

ними підходами у модальній метаонтології, розглянемо сучасну інтерпре-

2 Див. огляд і порівняльний аналіз основних напрямків сучасної метаонтології у [Berto, 

Plebani, 2015; Metaontology, 2014]. 
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тацію відомого з часів Платона «парадоксу небуття», спираючись на [Fitting, 

Mendelsohn, 1998: p. 167–169; Berto, 2012: p. 5–6].

(A) Щоб заперечити існування чогось, необхідно послатися на це щось

(B) Неможливо послатися на те, чого не існує

Отже,

(C) Можна заперечити існування тільки того, що існує

Якщо ми хочемо уникнути небажаного висновку (C), ми маємо запере-

чити хоча б один із засновків. При цьому вирізняють дві головні позиції. Тих, 

хто приймає (B), але заперечує (A), називають дефляціоністами, адже вони 

прагнуть мінімізувати кількість існуючих об’єктів. Дефляціоністи вважають, 

що коло об’єктів, на які ми можемо посилатися або про які ми можемо 

осмислено говорити, обмежене актуально існуючими об’єктами. Та ким чи-

ном, з погляду дефляціоністів усе існує; Ф.Берто називає таку концепцію іс-

нування парменідівською [Berto, 2012: p. 4 ff.]. Тих же, хто приймає (A), але 

заперечує (B), називають інфляціоністами, бо вони допускають значно шир-

ший універсум об’єктів, про які можна осмислено говорити. Цей універсум 

може містити вигаданих літературних персонажів, міфічні об’єк ти, уявні 

об’єкти тощо. Інфляціоністи стверджують, що є багато об’єк тів, які не іс-

нують актуально. З погляду інфляціоністів, актуальне існування охоплює 

лише частину «речей» (об’єктів), з якими ми маємо справу в мові і думці.

Звернімося тепер до модальної логіки та семантики можливих світів. 

Ця семантика надає змогу тлумачити позбавлені актуального існування 

об’єкти як такі, що існують у певних можливих світах, натомість конкретні 

матеріальні об’єкти на кшталт каменів, дерев і людей — як такі, що існують 

в актуальному світі. При уточненні засобами семантики можливих світів 

опозиція «дефляціонізм — інфляціонізм» набуває форми звичної в модаль-

ній метафізиці дилеми між актуалізмом та посибілізмом. Актуалісти ствер-

джують, що єдиною формою буття є актуальне існування, тобто існування 

в актуальному світі; вони поділяють парменідівську тезу «все існує». Від по-

відно, вони намагаються побудувати модальну семантику так, щоб виклю-

чити зі вжитку або позбавити сенсу сингулярні висловлювання про будь-які 

неактуальні об’єкти [Menzel, 2016]. Натомість посибілісти вважають цілком 

коректним на додачу до актуально існуючих об’єктів розглядати також 

об’єкти, які існують лише у можливих світах.

Різновиди посибілізму
Кристофер Мензел виокремлює класичний посибі-

лізм та посибілізм Льюїса [Menzel, 2016]. Класичний посибілізм розрізняє 

буття, з одного боку, та існування або актуальність — з іншого. Буття при-

таманне абсолютно всім речам або об’єктам, з якими ми стикаємось чи які 

ми можемо собі уявити. Натомість існування притаманне лише існуючим 

речам, що їх сучасна модальна метафізика асоціює з актуальним світом. 

Будь-якій існуючій речі притаманне буття, але не всі ті об’єкти, які є, існують. 
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Мензел зазначає, що розрізнення між буттям та існуванням простежуємо 

принаймні від стоїків і що його можна знайти у деяких схоластів, зокрема у 

Дунса Скота. За модерних часів це розрізнення прояснював і захищав Бер-

нард Больцано, а у XX сторіччі — Бертран Рассел. Сучасні прибічники кла-

сичного посибілізму поряд із актуально існуючими об’єктами розглядають 

mere possibilia — лише можливі об’єкти, які не існують актуально, але могли 

б існувати. При цьому уявлення про контрфактичні стани речей уточнюють 

за допомоги семантики можливих світів Кріпке і такі уявлення можуть варі-

ювати залежно від окреслення царини актуального існування (наприклад, 

від того, чи вважати актуальними абстрактні об’єкти) та від тлумачення ка-

узальності. З погляду посибілістів, існування — це особлива онтологічна 

властивість об’єкта, і вона може бути виражена предикатом, який, взагалі 

кажучи, набуває різних значень істинності в різних можливих світах.

Натомість Девід Льюїс ототожнює існування і буття, але розрізняє буття 

i, з одного боку, існування, а з іншого — актуальність [Lewis, 1990]. З погля-

ду Льюїса, актуальність як властивість має не онтологічний, а реляційний 

характер. Вдаючись до семантичної термінології, можна сказати, що ак-

туальність — це індексикал; він вказує на певну просторово-часову локалі-

зацію речника, так само як, скажімо, індексикали «тут» і «тепер». Льюїс вва-

жає, що інші можливі світи та об’єкти, які належать до них, існують в такому 

самому значенні, як актуальний світ та актуальні об’єкти. З цього погляду, 

неактуальні об’єкти нічим онтологічно не відрізняються від актуальних; 

просто їх немає в нашому світі, так само як в їхньому світі немає нас.

Модальне майнонґіанство
Окремий напрямок у сучасній метаонтології стано-

вить модальне майнонґіанство. Його можна розглядати як окремий різно-

вид сучасного посибілізму; засадовою для нього є теза Майнонґа про те, що 

будь-який об’єкт, який ми описуємо певним чином, насправді має ті риси, 

якими ми його наділяємо (принцип характеризації). Наприклад, Шерлок 

Холмс живе на Бейкер-стріт і курить сигару, а круглий квадрат є круглим і 

водночас квадратним. Ґрегем Прист запропонував модальну версію прин-

ципу характеризації, яка дає змогу уникнути його очевидних контрінтуїтив-

них наслідків. Згідно з Пристом, об’єкт має риси, приписувані йому дієв-

цем, не в актуальному світі, а лише в тих можливих світах, які реалізують 

уявлення цього дієвця [Priest, 2005]. Прист запропонував модальну семан-

тику інтенційності, яка має такі особливості:

1. Відношення альтернативності між світами у семантиці інтенційності 

спирається не на ідею контрфактичної каузальності актуальному світові, 

як у семантиці Кріпке, а на спроможність різноманітних станів речей бути 

предметами пропозиційних установок дієвців. При цьому йдеться не лише 

про епістемічні (знання, переконання тощо), а й про волітивні (наприклад, 

бажання) та емотивні (наприклад, страх або злість) установки.
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2. Існування не може бути уточнене за допомоги квантифікації, як у 

Квайна, а є істотною властивістю, яку одні об’єкти мають, а інші ні; тобто 

існування виражене як предикат.

3. Суперечливі об’єкти належать до так званих «неможливих» світів — 

власне, до світів, які допускають суперечність. Суперечливі об’єкти, напри-

клад, круглий квадрат, не становлять жодної проблеми, оскільки вони нале-

жать лише до інтенційно можливих світів і не існують в актуальному сві ті.

Аналізуючи модальне майнонґіанство, ми маємо відрізняти філософські 

погляди його пропонентів від об’єктивних характеристик семантики інтен-

ційності. І Прист, і його послідовник Франческо Берто ототожнюють існу-

вання з буттям і вважають, що існують лише конкретні часопросторові об’єк-

ти, а будь-які інші об’єкти (абстрактні об’єкти, вигадані об’єкти, персонажі 

літературних творів) позбавлені будь-якого буття. Цю онтологічну позицію 

Прист називає нонеїзмом. З погляду нонеїзму, існування — це унівокативне 

поняття; «існування» у можливому світі не є різновидом існування чи буття, а 

є різновидом небуття. Водночас виразові засоби семантики інтенційності з її 

різноманітністю модусів «існування» роблять можливою формальну експлі-

кацію багатьох аристотелівських дистинкцій. Якщо семантика Кріпке в її 

класично-посибілістичній інтерпретації дає змогу виразити відмінність між 

актуальним і суто можливим, а також між випадковим і необхідним буттям, 

то модальне майнонґіанство, понад це, дає мож ливість формалізувати відмін-

ність між реальним і ментальним буттям, між буттям загальнозначущих аб-

страктних об’єктів і буттям приватних ментальних конструкцій, між буттям 

можливих і «неможливих» (тобто суперечливих) об’єктів.

Сама структура модальної семантики, яка передбачає розмаїття мож-

ливих світів, певним чином пов’язаних із актуальним світом як зразком, 

відтворює аристотелівську концепцію омонімії сущого стосовно одного. 

Часопросторове існування конкретних речей в актуальному світі є зразком 

досконалості буття, у співвіднесенні з яким можна зрозуміти будь-які інші 

модуси буття речей у можливих світах. Цей аристотелівський ресурс сучас-

ної модальної метафізики найглибше виявляється у класичному посибілізмі 

та модальному майнонґіанстві.

Обговорення
Сергій Пролеєв: Ви говорите, що, згідно з Арис то-

те лем, речі омонімічні за своєю природою. Поясніть, будь ласка, про що 

йдеться: речі, які відповідають омонімам, омонімічні за своєю природою? 

Чи взагалі речі омонімічні за своєю природою?

Андрій Васильченко: Речі, які відповідають омонімам, омонімічні за 

своєю природою, тобто вони омонімічні не тому, що ми їх так називаємо, а 

тому, що вони такими є.

Сергій Пролеєв: Чи можлива на цій підставі сильніша теза: що речі взагалі 

омонімічні за своєю природою? Бо в цьому загальному випадку я розумію, як 
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можливі мегаріки з їхньою ідеєю, що власне є лише Єдине, а все інше — це 

просто хибні імена. Але як тоді можна зрозуміти Аристотеля? Адже він усе ж 

таки не є філософом фюзису (φύσις), а є філософом причини, для якого матерія 

та форма є взаємно нередуковними. Як тоді можлива ця омонімія речей, якщо 

ми маємо два незвідних один до одного визначники — матерію та форму?

Андрій Васильченко: Якщо я вас правильно зрозумів, це запитання про 

те, як поєднати ідею омонімії з ідеєю матерії та форми. У мене немає відпо-

віді, я цього не знаю. Гадаю, що коли ми говоримо про те, що омонімія — в 

речах, ми звертаємось радше до сутностей речей (οÙσία, substantia, essence), 

ніж до власне фюзису.

Валентин Омельянчик: Андрій посилався на Овенса. Овенс — неотоміст. 

Мені здається, коли він говорить, що всі речі омонімічні, він звертається до 

ідеї Томи про аналогію ейдосів (ε�δος). Тобто ідея полягає в тому, що буття у 

світі аналогічне. Омонімія — це аналогія ейдосів.

Андрій Васильченко: Саме так, і важливо, що при цьому йдеться саме 

про омонімію стосовно одного. Бути — це брати участь в аналогії буття, 

тобто мати певний стосунок до зразків сущого як сущого.
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EQUIVOCITY OF BEING AND MODAL METAONTOLOGY

Aristotle held the opinion that “Being is said in many ways”. The aim of this paper is to 

find out the extent to which contemporary modal metaphysics supports this opinion. I as-

sert that the structure of modal semantics that presupposes a diversity of possible worlds 

somehow related to the actual world as the exemplar, reproduces the Aristotelian concep-

tion of Being in relation to one. This Aristotelian resource of contemporary modal meta-

physics most properly reveals itself in classical possibilism and modal Meinongianism. 
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ПІДСУМКОВА ДИСКУСІЯ 

Олег Хома: Провівши цей день Аристотеля, ми зро-

били, взагалі-то, небезпечну річ. Мені сподобалося 

обговорення; ми непогано провели захід. А потім 

ми повертаємося в сувору дійсність, де атмосфери 

цієї вже немає, де взяти з полиці й почитати «Другу 

Аналітику» не можна, бо її, в українському пере-

кладі, немає. Тож мене зараз цікавить, коли будуть 

перекладені «Перша Аналітика», «Друга Аналітика» 

тощо. Адже Аристотель, один з найважливіших фі-

лософів в історії, практично відсутній в нашому 

дискурсивному полі. Відсутні його твори, і навіть 

підходи до його розуміння під кутом зору природ-

ної української мови. Проблема в тому, як зсунути 

цього воза. Бо наш сьогоднішній захід має певний 

надихальний ефект, але після цього всього одразу 

постає питання, яким чином привести Аристотеля 

в наше життя.

Віктор Козловський: Я погоджуюсь з паном Оле-

гом, але тут є певний часовий лаг. Ви знаєте цей 

вислів, що дев’ять вагітних жінок вкупі все одно 

не народять дитину за місяць. Тобто проблема в 

тому, коли українська мова стане питомою. У Польщі, 

н аскільки я знаю, лише років 10—15 тому перекла-

ли «Метафізику» Аристотеля — тобто не латиною, 

а польською. А Польща існує як неперервна мовна 

культура багато століть. Тобто поки що українська 

мова не стала такою, що має достатні загально-

визнані ресурси, щоб ми підступилися до перекладу 

мертвих текстів. Хай би як там казали, але грецька 

мова, ще й із тими діалектами, якими вже греки не 

спілкуються… Це як церковнослов’янська мова: на-

че ти її знаєш, наче літери ті самі, але виявляється, 
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що її треба вивчати в університеті. Тому має бути такий часовий лаг, щоб ми 

могли взятися до перекладу якогось Аристотелевого тексту. І хоч би що там 

розповідали, мовляв, це має бути якась інституція… насправді це має бути 

індивід, який візьме на себе сміливість перекласти цей текст…

Олег Хома: Індивід у нас є… (Сміх у залі.)

Віктор Козловський: … і тоді у цьому перекладі буде за що зачепитися. 

Але будь-який переклад, особливо таких класичних текстів — це має бути 

сміливе рішення якоїсь людини.

Віталій Терлецький: Я дозволю собі не погодитися з тезою пана Віктора, 

тому що за такою логікою нам ще чекати не одне десятиріччя, а може й 

сторіччя. Мабуть, треба починати якщо не сьогодні, то принаймні завтра. 

Інше питання, з чого починати. Так, стан справ з науковою мовою пробле-

матичний; але ніхто ж не забороняє експериментувати — як було, напри-

клад, з перекладом перших п’яти розділів «Категорій» у «Філософській 

думці». Це був експеримент — вдалий чи невдалий, це вже потім можна об-

говорювати.

Олег Хома: Так чотири роки вже минуло…

Сергій Пролеєв: … а ми досі не з’ясували, вдалий то був експеримент чи 

невдалий… (Сміх у залі.)

Віталій Терлецький: Але тут є й інша проблема, яка насправді стосується 

ресурсів, обсягів текстів. Як варіант, це може бути якась антологія базових 

обраних текстів Аристотеля, передусім призначених для студентства.

Сергій Пролеєв: Я не думав брати слово, але колеґи надихнули. Справді, 

героїчна особистість, яка бере на себе інтелектуальний подвиг перекладу 

«Метафізики», вона захоплива, дуже романтична. Безумовно, звитяга тут 

потрібна, і без видатної особистості не відбудеться жодна значуща подія. 

Проте якби зараз такий індивід з’явився, я б йому не порадів, навіть якби 

він здійснив цей свій подвиг. Адже цю роботу асиміляції Аристотеля в укра-

їнське мовлення і мислення має здійснити спільнота, тоді це матиме ефект. 

Якщо ж це подвиг одинака… Ну от, маленький «предтеча» в нас є: оті п’ять 

розділів «Категорій». Чотири роки минуло — ми не з’ясували, що і як із 

цим перекладом. Подібно до цього, якщо талановитий одинак здійснить 

свій подвиг, він породить «Метафізику», яка не буде в реальному вжитку. 

Мене б більше тішили якраз спроби — досконалі, недосконалі, десь пере-

клали якісь фрагменти для хрестоматії, хтось переклав якісь інші тексти 

Аристотеля для свого курсу… От із таких шматочків якщо б і не зростав пе-

реклад «Метафізики», бо це неможливо, але створювався б реальний ґрунт, 

щоб цей подвиг, коли його буде здійснено, не був даремним. Має бути за-

пит. І в цьому розумінні я є прихильником тієї моделі, яка втілилася у робо-

ті над нашим «Лексиконом неперекладностей». Він не був створений пере-

кладачем (якби такий геній виявився, все одно, хай би його краще не було), 

а став продуктом колективних, інтерсуб’єктивних зусиль спільноти, тому 

цей словник — не книжка, а інтелектуальна робота, масив рішень, усвідом-
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лень, відкриттів, що сталися у процесі цієї роботи. Він значущий цією інте-

лектуальною роботою, а просто не тим, що тепер ось є ця книжка — яку, до 

речі, теж мало хто читає.

Є ще інший сюжет, який також не хотілося б обминати увагою. Мене 

спровокував Олег Хома. Ця наша подія — це певний текст; можливо, і пев-

ний контекст. Але я б хотів привернути увагу ще й до інтертекстуальності. 

Як на мене, велика значущість того, що відбулося, полягає саме в тому, що 

воно відбулося. Я бачу це як сиґнал якоїсь соціальної дійсності щодо того, 

що взагалі філософія, за всієї недосконалості наявного в нашій країні філо-

софського дискурсу, є на сьогодні в нашій країні загрожуваною величиною. 

На жаль, сьогодні це більша небезпека, ніж упродовж усього мого поперед-

нього життя. Навіть за радянської доби, за всього викривлення офіціозом, 

за повної злиденності дев’яностих, хоч як це дивно, зараз філософія у най-

більшій небезпеці її нищення. І це нищення походить не лише від рішень 

державних інстанцій, типу МОН, а й від аґресивного наступу божевільних 

марґіналів, які завжди існували, але зараз якось набрали сили і стали вель-

ми успішними. Я це кажу, щоб ми не відчували це місце — Інститут філосо-

фії — як щось таке, що було, є і буде. Не факт. І не просто місце як інститут 

(хоча і це питання), а місце як топос нашої реальної інтелектуальної робо-

ти, нашого існування як інтелектуалів, які зацікавлені у справах філософії. 

Я не можу зараз сказати, якою має бути наша реакція, але просто хотів 

звернути на це увагу, щоб ми не думали, що наш текст — це якась перма-

нентна інтелектуальна гра, якій лише бракує ресурсів української мови, 

постаті перекладача абощо. Ні, справа значно серйозніша.

Про подію, яка відбулася: всі події недосконалі, але в таких подіях най-

головніше те, що вони зберігають шанс. Це як ті Симплегади, які зсувають-

ся, але наші події ще витримують якусь оту щілину. Може, якось ще наш 

корабель пропливе. Дякую тим, хто надав нам цей шанс.

Валентин Омельянчик: Якщо ми подивимося на досвід, скажімо, Англії 

1950-х років — вся ця когорта аристотеліків, як вона виникає? Вона вини-

кає як реакція на те, що ми можемо назвати кантіанським баченням світу. 

Якщо подивитися на Аристотеля як Corpus Aristotelicum, ми бачимо якусь 

послідовність: логіка, метафізика, етика, політика… Кантівське бачення 

приходить і каже: етика автономна, тут є прірва між метафізикою і етикою, 

між світом буття і світом обов’язку. І що робить Анскомб у тій праці, яку 

цитував сьогодні Володимир Навроцький? Вона намагається ввести по-

няття practical reason, «практичне міркування», саме щоб заповнити цю 

прірву і зрозуміти світ обов’язку, виходячи зі світу буття. Мені здається, що 

в нашій традиції, яка йде від Могилянки, є якесь перехрестя. З одного боку, 

ми маємо вплив другої схоластики: ми знаємо, що вона пішла до Полтави, 

далі ні. Була ця традиція, аристотелівська. А з іншого боку, з півночі, ми 

маємо вплив німецької традиції. Мені здається, тут в нас не тільки лінґвіс-

тична, не тільки перекладацька робота, це якась робота з усвідомлення 
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себе: хто ми такі є на перетині цих двох традицій? І зараз ми бачимо, що існує 

якесь поле напруження: і в англосаксонській літературі, і в Німеччині — 

є спроби поєднання німецької традиції з аристотелівською. Мені здається, 

це було б для нас дуже непоганим дослідницьким проектом, позаяк арис-

тотелівська традиція дійшла до нас реально. Це не те, що ми якось уявляє-

мо собі, ця традиція тут була реально — так само реально, як там, де вона 

породила і Брентано, і Твардовського, і різні інші моделі, які зовсім не 

вкладаються в кантівську традицію. Тому, мені здається, таким важливим 

було це звернення до аристотелівської традиції: не в плані тільки історич-

ному, а й у в плані усвідомлення, самоусвідомлення і якогось дослідниць-

кого проекту. Звідси й матимуть значення і переклади текстів — щойно ми 

захочемо визначити, де наше місце на цьому перетині кантівської й арис-

тотелівської традиції.

Віктор Козловський: Десь я читав (здається, у Вайтгеда), що всі наші 

філософські тексти — це примітки до класики: «Тимея» і т. ін. А можливо й 

узагалі, в європейській інтелектуальній культурі є дві ґлобальні традиції. 

Як мені знайомі китайці кажуть: у нас є даосизм і конфуціанство — дві на-

ріжні традиції, які формують ментальність китайців. А можливо, у нас такі 

дві традиції — це платонізм і аристотелізм?

Валентин Омельянчик: Я погоджуюсь, але — стоїцизм і аристотелізм.

Віктор Козловський: Це вже тонкі деталі. А от якщо взяти в ґлобальному 

контексті, все ж таки європейську ментальність формують саме платоніс-

тична традиція та аристотелізм. І між ними є точки дотику, зокрема стосов-

но усії, сутності… Втім, хоча Аристотель і вийшов з Академії, і Платон його 

згадує у діалогах «незлим, тихим словом», все ж таки Аристотель формує 

іншу традицію, яка тяжіє до індивідуального буття, яке вирізняється як іс-

тинне буття. А з іншого боку, Платон, який запропонував інше розрізнення 

істинного і неістинного світу, де «μ» оν», це світ — це «не суще», а істинне 

буття — це ідеальне буття, це ейдоси, форми, ідеї. Ці дві традиції саме й 

формують наше розуміння світу.

Валентин Омельянчик: Завважте, що українська мова — я не знаю, чому, 

але — є ближчою до цієї аристотелівської традиції. Я зі свого досвіду бачу, 

що у нас, в українській мові, є якесь відчуття таких речей, які, скажімо, 

сьогодні на Заході видаються архаїчними (наприклад, у французькій мові). 

А в нас є таке відчуття. Наприклад, кличний відмінок, як у греків.

Олег Хома: Це мовний шовінізм… (Сміх у залі.)

Валентин Омельянчик: В латині теж такого немає — нічого страшного.

Голос з аудиторії: Але ж ви орієнтуєтеся на усію, а не на субстанцію?

Сергій Пролеєв: Не треба знов починати… (Сміх у залі.)

Олексій Панич: Якщо більше немає ладних висловитися, я трошки ска-

жу на завершення, як ініціатор цієї події. Завершити свою репліку я обіцяю 

перспективою — тобто ця подія матиме продовження, і з цього приводу є 

кілька конкретних ідей. Але почну з того, що мене надзвичайно потішила 
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репліка пана Валентина Омельянчика, бо він прочитав задум. Оцей бюст 

Аристотеля у вишиванці, і отой Аристотель на постері на тлі вишиванки — 

це насправді було питання у графічній формі: а що таке, власне, український 

Аристотель, що таке український аристотелізм? І, як частина відповіді, ми 

отак загалом — як і хотів пан Сергій — вийшли на таку унікальну ситуацію, 

коли в Україну свого часу хвилями прийшли Aristotelis latinus, потім німець-

ка традиція (і безпосередньо, і великою мірою через Москву), і ми маємо 

таку щілину між цими традиціями, що у цю щілину ми можемо ще додатко-

во, тримаючи їх у полі зору, все ж таки на крок відступити і подивитись на 

Афіни безпосередньо. Можемо через Москву, можемо через Берлін, може-

мо через Рим чи Париж, а можемо спробувати і обминути ці столиці й по-

бачити щось на додачу. У цьому розумінні, Україна якраз в унікальній ситуа-

ції. Ми не можемо повторювати німців, як вони ставилися до греків сто — 

двісті років тому — скажімо, від Ґете до Гайдеґера, але у певному сенсі наша 

ситуація унікальна. Ми зараз можемо відкрити такий новий початок, який 

мало яка інша нація в Європі може собі дозволити. І, відтворюючи україн-

ською мовою Аристотелеву греку, знову відтворити той дорогоцінний про-

цес, як із повсякденної мови, з нефілософічних термінів народжується фі-

лософська термінологія. Це можна спробувати, і це творче завдання для 

перекладів Аристотеля, як я це бачу. Наприклад, та сама онтологізація тер-

мінів «підмет» і «присудок», питомих термінів в українській мові: чи можна 

на них побудувати якусь-то онтологічну конструкцію?

Цей захід був недосконалий, і слава Богу, що так, бо досконалими ми 

станемо, коли сконаємо. Поки ми не сконали, ми ще не-до-сконалі, ми ще 

до кінця не дійшли, тому нам до скону ще є що зробити, і тут може навіть і 

одинаки знадобляться. Я, коли пана Сергія слухав, чомусь згадав фраґмент 

Корнелевого «Сіда», де Дон Дієго питає «Кого Родрігова правиця не зля-

кає? Хто сміливість таку або ж зухвальство має?», а Дон Санчо на це відпо-

відає: «Ось я — зухвалець той чи сміливець. Веліть, королю, бойове нам 

поприще відкрить». Борис Тен свого часу переклав «Поетику» — це був та-

кий собі под виг одинака. Що ви думаєте? Не пропав, не загубився. У шко-

лах викладають! Он, у київській гімназії «Афіни» читають переклад Тена. 

Хоч це й був одинак, і це був прорив для свого часу, який на той час мало 

ким був почутий.

До нашого сьогоднішнього заходу: ми не змовлялися, про що доповіда-

ти, але кілька наскрізних сюжетів у нас вийшли самі собою за день. Якось 

стало зрозуміло, що насамперед оцьому українському активові цікаво в 

Аристотелі. Перша наскрізна тема, я б сказав, що це онтологія, а друга — це 

translatio. Чому онтологія? Бачте, скільки довкола неї сюжетів виникло. 

Взяти хоча б τÒ Ôν Î Ôν. Сьогодні ще ніхто не згадував Чарльза Кана, а в прин-

ципі моя суперечка з Баумейстером з приводу того, чи існує νοàς θειότᾰτος 
окремо від σύνολον, — це, багато в чому, суперечка про те, як тлумачити 

зв’язку «бути» (ε�ναι, ™στ…) у грецькій мові. Що це таке? Це філософськи 
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осмислена зв’язка, вона має верифікаційне значення («так насправді»), чи 

вона має онтологічне значення? От полеміка довкола Чарльза Кана — я на-

справді не підтримую його погляд, але полеміка з ним тут багато що під-

казує. Другий рівень, відповідно, це бог як οÙσ…α і ретроспективне тлума-

чення Аристотелевого νοàς як християнського бога. Справді, багато 

характеристик усії перейшли на Бога: вона сама собі причина, сама собі 

підстава, сама собі онтологічна основа… але чи можна потім не з усії пере-

нести на Бога ці властивості, а назад — побачити Бога в усії — це велике 

питання. І ще одна драматична ситуація з тією самою «сутністю/субстан-

цією»: ми не можемо відмовитися від того, що те і те виростає з усії, але те і 

те виростає якось так, що все одно щось втрачається по дорозі. От пан 

Сергій згадував про Ðμοούσιος: в нас-то «єдиносутність», але ж в англійській 

мові consubstantiality, а у французький consubstantialité. От вам оптика: мож-

на дивитися через consubstantialité, можна дивитися через «єдиносутність», 

а можна спробувати вийти на «одноусійність» і якби обминути те і те, і по-

дивитися, що з цього вийде.

До речі, про омонімію: ось ще один сюжет, я просто не хотів би, щоб 

він загубився, і дякую панові Сергію, що він його згадав. Насправді оця 

«омонімічність» речей зав’язана знаєте на чому? — на грі Аристотеля з дво-

ма значеннями слова ε�δος. От коли ε�δος працює як «форма» у «Метафізиці», 

поєднуючись із Ûλη, з «речовиною», на задньому плані все одно стоїть ε�δος 
як «вид». І саме це робить речі одноіменними. Ми їх називаємо одноімен-

ними, бо вони «одноейдосні», але вже не у сенсі форми, а у сенсі виду. От 

вони належать до спільного виду — ми їх можемо назвати одноіменними. 

Цю версію насправді можна розвивати, і дуже цікаво. Ну, і про «необхід-

ність» — це окремий сюжет, гадаю, можна просто окрему конференцію 

присвячувати такій тематиці та її подальшому розвиткові.

Щодо Translatio. Тут є інституційний вимір, текстуальний вимір і словес-

ний вимір. Ви пам’ятаєте, що таке translatio від початку: це перенесення мо-

щів святого з одного монастиря до іншого. Отаке-от перенесення «мощів» 

Аристотеля з Греції в Рим і далі, і далі, і далі, а потім у Могилянську акаде-

мію, а потім в Інститут філософії — це ще один метасюжет сьогоднішнього 

зібрання, і він прочитується. Я вже не буду розставляти деталі, але він є.

І, нарешті, щодо продовження. Я так розумію, планується тематичний 

випуск «Філософської думки», а крім того я можу озвучити офіційну про-

позицію видавництва «Дух і Літера» зібрати, паралельно із цим, не скоро-

чені, а повні версії всіх доповідей, які тут звучали, і опублікувати першу, 

здається, в Україні колективну монографію, або збірку статей, присвячену 

Аристотелю, у вигляді електронної монографії.

Матеріал одержано / Received 21.10.2016



78 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5

© А. ЄРМОЛЕНКО,

 2016

ВІДРОДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ЗІ СВІТУ ПЕРЕКЛАДУ

Анатолій 
Єрмоленко

СТАТТІ: САМОРЕФЛЕКСІЯ 
ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

На жаль, і досі перекладацька робота не завжди по-

ціновується серед представників нашої філософ-

ської громадськості, які, цитуючи те чи те положен-

ня з перекладу, у посиланнях не завжди зазначають 

навіть прізвище перекладача (хоча це вимога до бі-

бліографічного опису цитованої праці), вважаючи, 

мабуть, що переклад — це така собі трансформація 

слів з латини в кирилицю. Алгоритм оцінювання 

тут такий: вдалий переклад — це заслуга автора, не-

вдалий — це вада перекладача. Часто-гус то можна 

чути навіть: навіщо, мовляв, переклади, треба воло-

діти мовами й читати тексти в ориґіналі, тим паче, 

що порівняно з тією кількістю літератури, яка ви-

ходить у світі, наші переклади — це крапля в морі. 

Та це доволі хибне твердження.

Адже переклад є не тільки трансфером культур, 

завдяки перекладам певна культура дістає можливість 

подивитись на себе, так би мовити, збоку, очима іншої 

культури, піддати саму себе, свої засновки, рефлексії 

мовою іншої культури (і навпаки) і тим самим оцінити 

й розвивати саму себе. Тому переклад як засіб спілку-

вання з іншими культурами є неодмінним чинником 

розвитку культури, культурна автаркія — це смерть 

культури, а міжкультурна комунікація — це її життя. За 

приклад можуть правити перекладацькі зусилля араб-

ського Середньовіччя, що заклали підвалини сучасного 

природознавства та експериментальної науки, а «пере-

клад перекладів» уможливив європейське Від ро джен-

ня. Не оці нен ними стали переклади Біблії національ-

ними мовами як каталізатор європейської Ре фор ма ції.
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Розвиток нашої культури складно уявити без перекладів Івана Франка, 

Лесі Українки та багатьох інших. Спілкування культур — чинник універса-

лізації, що й уможливлює існування і розвиток культури як такої. «На ціо-

нальні літератури творять письменники, світову літературу — перекладачі». 

Це висловлювання одного з найвидатніших письменників сучасності, лау-

реата Нобелівської премії Жосе Сарамаґо стало гаслом Європейської коле-

ґії перекладачів. Варто додати, що й національні літератури, національні 

культури загалом великою мірою створюють і перекладачі.

За ілюстрацію цього твердження може правити такий факт: років десять 

тому мені довелося виступати офіційним опонентом на захисті докторської 

дисертації, в обговоренні якої один із членів спеціалізованої вченої ради за-

уважив: «Філософську мову дисертації розуміють тільки ди сертант та опо-

ненти». На це зауваження я відповів, що «це мова, якою спілкується філо-

софська громадськість усього світу». Сподіваюсь, що сьогодні закиди такого 

штибу вже не почуєш, адже завдяки перекладам у нашій філософській мові 

вже стали звичними чимало понять світового філософського дискурсу, і фі-

лософія в Україні поступово стає складником світової філософії.

Хоча тут можуть чатувати й певні пастки, адже вибір твору для перекла-

ду інколи залежить від певних творчих уподобань перекладача, і цей вибір 

впливає на уподобання громадськості, стає навіть модою. Так сталося, ска-

жімо, з європейським постмодернізмом та англо-американським комуніта-

ризмом, запізнілі рецепції яких стали предметом обговорення у нас після 

того, як дискусії втратили свою актуальність там, де вони виникли.

Наприкінці ХХ — на початку ХХІ сторіччя з’являється чимала кількість 

перекладів західної філософської літератури українською мовою, що стало 

чинником відродження філософії в Україні, і навіть певною мірою її наро-

дження після панування марксизму-ленінізму. Своєю чергою, виникла про-

блема їх оцінювання, осмислення перекладу як окремого типу соціокуль-

турної та філософської діяльності. Цей досить складний процес не лише 

актуалізує роль перекладача (з усією повагою до цієї ролі), його «компетент-

ність», а й, з огляду на сучасну парадигму інтерсуб’єктивності, потребує 

«комунікативної компетенції» філософської спільноти, філософського дис-

курсу в обговоренні головних проблем перекладу, становлення ключових 

понять, творення сучасної української філософської мови загалом.

Важливим етапом цього процесу стала діяльність «Лабораторії науко-

вого перекладу», започаткована свого часу Володимиром Єрмоленком і 

Анд рієм Кулаковим за підтримки фонду «Відродження», продовжена піз-

ніше під егідою Інституту Ґете Вахтанґом Кебуладзе. Тому вкрай важливо 

продовжувати цю роботу, що й роблять на сторінках «Філософської дум-

ки», зокрема Марія Култаєва [Култаєва, 2015: с.94–98], Вахтанґ Кебуладзе 

[Кебуладзе, 2015: с. 99–109] та ін.

Не претендуючи на створення якоїсь теорії наукового перекладу, хотів 

би долучитися до цього обговорення, висловивши деякі міркування, зок ре ма 
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й уже озвучені на Термінологічному семінарі «Парадигма слова “Welt” в 

ети ці, практичній філософії та соціології», що відбувся у Книжковому Ар-

сеналі 21 квітня 2016 року (модератор В. Кебуладзе) [Єрмоленко, Ке буладзе, 

2016: с. 101–102]. Перед тим, як висловити ці міркування, зауважу, що пере-

клад — це не просто складний процес, що зрозуміло, а часто-густо — мало 

не детективне розслідування, чи навіть розкодування або розшифрування. 

Наведу кілька прикладів: перекладаючи книжку Ганса Йонаса «Принцип 

відповідальності» з моїм сином Володимиром Єрмоленком, ми натрапили 

на таку проблему: у першому розділі Йонас, звертаючись до «Антігони» 

Софокла у своєму німецькому перекладі, коментує пісню твору про місто, 

вбудовуючи цей сюжет у свою концепцію. Отже, в українському перекладі 

треба було відтворити зміст цієї пісні.

Найпростіше, здавалося б, процитувати цей твір в українському пере-

кладі Бориса Тена. Та з’ясувалося, що у перекладі Тена цього сюжету чомусь 

бракує. Тим часом щойно з’явився переклад російською книжки Мар тина 

Гайдеґера «Введение в метафизику», в якому Гайдеґер цитує той самий фраґ-

мент «Антігони», поданий, звісно, у цьому виданні у російському перекладі. 

Довелося розшукати оригінал праці Гайдеґера, при цьому з’я су ва лося, що 

переклади Гайдеґера та Йонаса — це ориґінальні переклади, які доволі від-

різняються один від одного. Тим паче, що Йонас — один із найавторитетні-

ших знавців і дослідників античної філософії, зокрема гностицизму. Із цієї 

ситуації знайшли вихід:  взяли за основу переклад Тена, додавши до нього 

останню пісню в перекладі Володимира Єрмоленка, що прокоментовано в 

примітках.

Цей приклад свідчить про те, що переклад великою мірою є розсліду-

ванням, яке визначається «суб’єктивною герменевтикою», або «екзистен-

цією перекладача», його творчими здібностями, сумлінням, ретельністю, 

тобто перекладацькою компетенцією. І від цього нікуди не дітися. Тому 

процес перекладу чимось нагадує «тлумачення сновидінння до самого сно-

видіння» (Т. Ман), що зумовлено багатьма суб’єктивними та об’єктивними 

чинниками. Отже, екзистенція перекладача, внутрішня комунікативна мо-

дель, є недостатньою. Переклад не є насамперед внутрішньою герменевтич-

ною проблемою. Адже на переклад, про що вже йшлося, впливають і зов-

нішні чинники: історичні, соціальні, мовленнєві тощо. Виникає також пи-

тання про масштаб оцінювання, тим більше, що переклад — це великою 

мірою новий твір. Проте «дух оповіді» (Т.Ман) перекладу має відповідати 

«духові оповіді» ориґіналу.

Отже, переклад — це велика, складна й творча робота. І якщо переклад 

не суперечить «духові оповіді» ориґіналу, то можливі й певні творчі варіації, 

запровадження інших слів і навіть неологізмів. Скажімо, книжка Г. Йо наса 

«Принцип відповідальності» англійською мовою вийшла під заголов ком 

«Імператив відповідальності» [Jonas, 1984], що дещо змінює назву, проте не 

суперечить духові цієї книжки, ба більше — посилює модальність її спрямо-
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ваності. Хоча в українському, а пізніше і в російському перекладі ця книжка 

вийшла з назвою, що відповідає ориґіналові [Йонас, 2001; 2004].

Другий приклад, який наведу, свідчить про роль наукової, зокрема пе-

рекладацької спільноти, що можна продемонструвати на досвіді перекладу 

книжки відомого представника практичної філософії природи Клауса Мі-

хаеля Маєр-Абіха «Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно-

світу» [Маєр-Абіх, 2004]. Зокрема це стосується поняття «Aufstand», на яке 

не одноразово натрапляємо в книжці: і в заголовку, і в тексті. Це поняття має 

багато значень, його конотації — від спротиву до революції.

Готуючи книжку до публікації, спочатку я запропонував перекладати це 

поняття словом «революція», оскільки і сам Маєр-Абіх у тексті повсякчас 

вживає цей термін. До того ж переклад цього твору англійською мовою ви-

йшов під заголовком «Revolution for Nature» [Meyer-Abich, 1994]. Проте на 

засіданні згаданої Лабораторії колеги зробили зауваження, піддаючи крити-

ці це поняття, мовляв, «революція» містить у собі надто близькі до нашого 

радянського минулого конотації. Це було ще до наших революцій, що від-

булися на Майдані. Як бути в цьому разі? Звісно, кращий вихід із цієї ситу-

ації — зв’язатися з Маєр-Абіхом із проханням уточнити це поняття, що я й 

зробив, посилаючись на англійське видання, у заголовку якого — «revolu-

tion…». На мій запит Маєр-Абіх відповів, що англійський переклад заголо-

вку — невдалий. Відтак у моєму українському перекладі залишилось слово 

«повстання».

Ще один приклад стосується книжки Ганса Блюменберґа «Світ як кни-

га» в перекладі Володимира Єрмоленка за моєю науковою редакцією [Блю-

менберґ, 2005]. Річ у тім, що ориґінальну назву твору «Die Lesbarkeit der Welt» 

[Blumenberg, 2000] українською мовою можна дослівно перекласти як «Про-

читуваність світу». Проте, на наш погляд, така назва якраз і «не прочитува-

лась». На думку спадали й інші варіанти, серед яких найадекватнішим, зда-

валось, був би заголовок «Світ як читанка», проте, як відомо, в ук раїнській 

мові слово «читанка» має вже усталений, доволі вузький зміст, якого склад-

но уникнути і який у цьому разі був би недоречним.

Заголовок «Світ як книга» обрано не тільки тому, що на це словосполу-

чення постійно натрапляємо в тексті ориґіналу, а насамперед тому, що це 

відповідає духові книжки. Згадаймо, Блюменберґ розглядає метафорику 

читання світу від старозавітної Книги буття через концепт двох книг у 

«Посланні св. апостола Павла до римлян», св. Авґустина, новоєвропейську 

філософію суб’єкта, романтизм тощо аж до сучасних досліджень у сфері фі-

зики, генетики та інших наук. Блюменберґ розглядає й генетичні коди в 

термінах метафорики «читання», «світу як книги», «світу як універсальної 

бібліотеки». Тому й віддали перевагу назві «Світ як книга», адже книга світу 

й передбачає цю можливість його «читання» й «прочитування».

Тепер з огляду на дискусії про переклади на сторінках часопису «Фі-

лософська думка» та на підставі Термінологічного семінару в Арсеналі хотів 
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би тематизувати деякі поняття, пов’язані з поняттям «Welt». Зокрема Марія 

Култаєва звертає увагу на поняття «Lebenswelt», «Mitwelt» та інші, називаю-

чи українські переклади «лексичними монстрами» [Култаєва, 2015: с. 96]. 

Вахтанґ Кебуладзе відповів на такі закиди щодо «Lebenswelt», мені ж хотіло-

ся б продовжити дискусію щодо поняття «Mitwelt», яке я у згаданій книжці 

К.М. Маєр-Абіха «Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно-

світу» перекладаю як «спільносвіт».

Хочу заперечити її міркуванням не тільки тому, що правила та умовнос-

ті «придушують натуру пристрасного перекладача», а й тому, що поняття, 

про які йдеться, проходять певний історичний розвиток, мають ще й іс то-

ричні конотації. Тому, розширюючи її метафорику про «дипломатичну кра-

ватку», додамо, що на дипломатичному рівні можуть бути й зустрічі «без 

кра ваток». Відтак справа не тільки в «суб’єктивній герменевтиці», тут потріб-

на ще й історична герменевтика. Скажімо, за радянської доби складно при-

живалося поняття «соціальна дія» (Handeln), яке згідно з так званим діяль-

нісним підходом тогочасної доби в соціальних науках перекладали терміном 

«соціальна діяльність».

Так само складно було уявити переклад «Gewaltenteilung» як «поділ влад», 

бо в традиції марксизму-ленінізму владу у множині (годі казати про її поділ) 

можна було помислити тільки щодо «буржуазного суспільства», а радянська 

влада, прообразом якої була Паризька комуна з її запереченням «поділу влад», 

могла бути тільки в однині. Або, наприклад, за радянських часів, аби пока-

зати відмінність нацистського та радянського розуміння соціалізму, NSDAP 

(National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei) перекладали як «націонал-со ціа-

лістська робітнича партія Німеччини», хоча слово «sozialistische» треба пе ре кла-

дати саме як соціалістична, бо в німецькій мові немає відповідного суфікса.

На жаль, у тому чи тому вигляді на подібні спрощення можна натрапи-

ти й сьогодні, наприклад, у назві книжки Ю. Габермаса «Strukturwandel der 

Öf fentlichkeit» [Габермас, 2000] «Öffentlichkeit» перекладено чомусь як «від-

критість», хоча «відкритість» німецькою — це «Offenheit». Натомість в укра-

їнській [Єрмоленко, 1999: с. 165] і російській [Мотрошилова, 1992: c. 122] 

літературі вже склалася на той час традиція перекладати термін «Öffentlichkeit» 

як «публічність», «громадськість». А там, де йдеться про «bürgerliche Familie», 

взагалі дійшло ґротеску, коли автори перекладу, мабуть, посоромившись 

перекладати цей термін як «буржуазна сім’я» і згадавши, що німецьке «bür-

ger liche» означає і «громадянське», і «буржуазне», запропонували термін 

«громадянська сім’я» [Габермас, 2000: c. 89–96]. Тим паче, що у тексті «бур-

жуазна сім’я» протиставлена «аристократичній». Не випадково, що остан-

нім часом у німець кій літературі слово «громадянське суспільство» здебіль-

шого передають сло вом «Civilgesellschaft».

Таким чином, беручись за переклад певного твору, важливо враховувати 

доробки фахівців, які займаються цією проблематикою і вже запропонували 

відповідні варіанти. І якщо є сумнів або незгода, то це треба арґументувати. 
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Тому будь-який переклад слід супроводжувати примітками, коментарями, 

передмовою чи післямовою. Це окрема дослідницька робота, в якій має 

бути не тільки довідка про автора твору, а й аналіз його концепції, місця в 

світовому філософському дискурсі.

Це стосується й такого поняття, як «спільносвіт», яке мною було запро-

ваджено в перекладі згаданої книжки К.М. Маєр-Абіха «Повстання на за-

хист природи. Від довкілля до спільносвіту». Звісно, в українській мові сло-

ва «спільносвіт» досі не існувало, проте й слово «співсвіт» тут недогідне, 

тому варто було запропонувати неологізм. І тут треба було проаналізувати 

цілу низку понять, які гуртуються довкола німецького поняття «Welt» і по-

хідних від нього: Umwelt (довкілля); Umgebung (оточення); Aussenwelt (зов-

нішній світ); Innenwelt (внутрішній світ); Mitwelt (спільносвіт); Wirkwelt (світ 

дії); Merkwelt (світ помічання); Vorwelt (світ пращурів); Nachwelt (світ нащад-

ків) тощо, тематизацію яких було здійснено в моїй книжці «Соціальна етика 

та екологія» [Єрмоленко, 2010: с. 200–206], а також запропоновано для об-

говорення на семінарі в Арсеналі.

Почнімо з поняття Umwelt (довкілля), зазначивши, що філософське 

його тлумачення за змістом має кілька джерел: одне походить від французь-

кого milieu (мільо), інше запозичено у видатного німецького етолога і біо-

лога-теоретика Якоба фон Юкскюля, який і запровадив 1909 року до науко-

вого обігу це поняття у праці «Навколишній світ і внутрішній світ тварини» 

[Uexküll, 1909]. На прикладі морського їжака Юкскюль вирізняє такі понят-

тя, як «зовнішній світ» (Aussenwelt), «внутрішній світ» (Innenwelt), «оточен-

ня» (Umgebung), «світ помічання» (Merkwelt), «світ дії» (Wirkwelt) і, нарешті, 

«довкілля» (Umwelt), які я й тематизуватиму в цьому тексті. Слід зауважити, 

що довкілля у Юкскюля — це не оточення (Umgebung), довкілля — це світ, 

який забезпечує виживання живої істоти. Це ті якості світу, які вирізнені з 

величезної складності й багатоманітності світу до можливостей існування і 

виживання тієї чи тієї живої істоти.

Таке поняття довкілля дістало подальшого розвитку у філософській 

антропології (Макса Шелера, Арнольда Ґелена). Скажімо, у Шелера — це 

ціннісно зафіксоване світобачення людини. У Ґелена довкілля виконує 

функцію «розвантаження» (Entlastung) світу. Проте, спираючись на кон-

цепт «особливого становища людини у світі», представники філософської 

антропології наголошують на відкритості людини до світу, що позначено 

виходом за межі довкілля або його розширення до всього світу. Якщо тва-

рини у своєму розпорядженні мають «довкілля», то людина — «Всесвіт» 

(Weltall) [Gehlen, 1978: S. 35].

Сучасний представник практичної філософії природи Маєр-Абіх запо-

зичує ці поняття з етології Юкскюля та філософської антропології, так само 

як і поняття Mitwelt. Адже Маєр-Абіх, як і його батько Адольф Маєр-Абіх, 

розвиваючи голістичну концепцію, зокрема у працях «Шляхи до миру з 

природою», «Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту», 
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«Практична філософія природи», прагне показати, наполягає, що природа є 

не тільки оточенням (Umgebung) людини і навіть не тільки довкіллям (Umwelt), 

а й є, точніше, в ідеалі має стати, спільним із людиною світом (Mitwelt). Це 

не «світ, який існує поруч», що передається префіксом «спів», це не «спів-

світ», а саме спільний із людиною світ.

Тому у перекладі зазначеної книжки Маєр-Абіха «Повстання на захист 

природи. Від довкілля до спільносвіту» мені й довелося запровадити це нове 

слово «спільносвіт», яке вживають зараз як щось само по собі зрозуміле, за-

буваючи, що в українській мові цього поняття досі не існувало. Звісно, цей 

термін можна перекладати й двома словами («спільний світ»), так само як і 

«життєвий світ» (тут я не так категоричний, як В. Кебуладзе), проте я не 

бачу принципової проблеми і в термінах «спільносвіт» та «життєсвіт».

Запропонована Маєр-Абіхом у цій книжці зміна парадигми, згідно з 

якою природа постає як не людське довкілля (Umwelt), узасадничене функ-

ціональним S-O-відношенням, а (подібно до Гайдеґерового Mitsein) як спіль-

ний з людиною світ (Mitwelt). Спільносвіт передбачає не тільки відчуття ем-

патії до органічної і навіть до неорганічної природи, а й сприйняття природи 

як універсальної етичної категорії. «У цій універсальності, — зазначає Ма-

єр-Абіх, — наші родичі в історії природи — тварини й рослини, разом із дов-

кіллям, тобто морями, повітрям і світлом, є нашим природним спільносвітом, 

так само як і люди в людській цілісності, у всьому людстві, є нашою людською 

спільнотою» [Маєр-Абіх, 2004: с. 57]. Отже, природа постає як певний ква зі-

суб’єкт у стосунках з людиною. Тому філософського обґрунтування такий 

підхід і набуває завдяки запровадженню концепту «Mitwelt».

Нагадаймо, поняття «Mitwelt», що ми його перекладаємо як «спільно-

світ», — одне з ключових понять німецької феноменології, антропології та 

практичної філософії. Його вперше запровадив Й.Г. Кампе 1809 року у 

«Словнику німецької мови» для позначення «світу сучасників», відрізняючи 

його від «світу пращурів» (Vorwelt) і «світу нащадків» (Nachwelt). Фі ло-

софського тлумачення це поняття набуває у праці М. Гайдеґера «Буття і час». 

Зокрема, в аналізі структури буття-в-світі (In-der-Welt-Sein) Гайдеґер розгля-

дає тут-буття (Dasein) не як щось наявне й підручне, а як буття разом з інши-

ми, як спільнобуття (Mitdasein), протиставляючи його поняттю «нав колишній 

світ» (Umwelt), запровадженому, про що вже йшлося, Якобом Юкскюлем.

Дещо інакше (відповідно до структурного аналізу соціального світу) за-

стосовує ці поняття Альфред Шюц. Він виокремлює сфери пізнання світу 

згідно з критеріями близькості його до безпосереднього переживання ін-

дивіда: довкілля — це сфера соціальної реальності, що її часово й просторо-

во переживає індивід як єдину. Навпаки, спільносвіт є сферою, яка хоча й 

доступна індивіду, але не належить до конкретних сфер його переживання 

й досвіду. Соціальний спільносвіт «співіснує разом і водночас зі мною, не 

утворюючи, однак, мого довкілля, оскільки я, хоча й живу з ним разом, 

його не переживаю».
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Карл Льовіт розвиває інтенції Гайдеґера, де буття-в-світі перетворюєть-

ся на «буття разом одне з одним» (Miteinandersein), до структури якого нале-

жить і вільне від мети «буття одне задля одного» (Füreinandersein). «Буття 

ра зом одне з одним» набуває антропологічного визначення, передуючи по-

няттю світу (Welt). Пізніше Льовіт знімає цю поєднаність понять «світ» і 

«спільносвіт». Спільносвіт постає тільки як відносний світ, який, включаю-

чи світ близьких людей і світ повсякденності, не в змозі охопити світ як ці-

лісність, світ як упорядкований космос [Historisches Wörterbuch der Phi lo so-

phie, 1980: S. 1440].

Подібно до Гайдеґера та Льовіта Маєр-Абіх протиставляє поняття «спіль-

носвіт» поняттю «довкілля». На противагу довкіллю природний спільносвіт 

людини — це не функціональний, прагматичний (підручний) світ, що його 

використовують як ресурс або засіб, а світ, в якому людина живе разом з 

іншими Божими створіннями, які разом з нею належать до цілісності при-

роди, а тому мають свою власну цінність і власну гідність. Саме з належно сті 

природного спільносвіту до цілісності природи, а не з його функціональної 

значущості для людини випливає необхідність його збереження й культур-

ної меліорації.

Така позиція утворює потужний потенціал для мотивації нашої діяль-

ності, спрямованої на захист природи. Гадаю, що поняття «спільносвіт» дає 

також можливість розглядати все створене як потенційно симетричне лю-

дині, що містить у собі потенціал для взаємності, розгортання якого умож-

ливило б поширення категоричного імперативу, взасадниченого принци-

пом універсалізації взаємності, на весь світ, і тим самим подолання антро-

поцентризму та монологізму індивідуалістичної етики.

Від філософської антропології поняття довкілля переходить до Нікласа 

Лумана, постаючи як складник його функціонально-системної соціології. 

Застосовуючи поняття «редукції комплексності» світу, що є певною конкре-

тизацією поняття «розвантаження» Ґелена, Луман показує, що цю редукцію 

схоплює поняття «довкілля». Зокрема, у праці «Теорія соціальних систем» 

та в багатьох інших Луман витворює свій концепт довкілля, в якому кожна 

соціальна система постає для іншої як її довкілля. Тобто треба мати на увазі, 

що одне й те саме поняття може мати інакші тлумачення у різних наукових 

дисциплінах.

Ще хотів би зауважити зміст таких Юкскюлевих понять, як Wirkwelt 

(світ дії) та Merkwelt (світ помічання). Одразу зазначу, що такий переклад 

мені підказала саме Марія Култаєва. Ці поняття актуалізовані у соціальній 

філософії Ґюнтера Андерса, зокрема в його книжці «Антикварність люди-

ни» [Anders, 1956: S. 239]. Андерс наголошує, що у тварин світ помічання і 

світ дії збігаються, натомість у людини виникає розбіжність між цими світа-

ми. Адже прагнення тотальної експансії людини у світі та його контролю 

супроводжене збільшенням контингентності соціального світу, що зменшує 

можливості його контролю з боку людини, збільшуючи ризики та загрози 
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для людини і суспільства. «Світ дії» (Wirkwelt) та «світ помічання» (Merkwelt) 

дедалі більше втрачають свою корелятивність. Непомірний обсяг усього 

створеного людиною перетворює дійсність на світ, що його не сприймають 

(«не помічають») людські відчуття, як не осягає його вже й наш розум. Ми 

не можемо звернутися до власного досвіду, до вкорінених у нашому життє-

світі безпосередніх смислів та самоочевидностей, які досі уможливлювали 

нашу орієнтацію і наше існування в світі. Цю ситуацію Ґюнтер Андерс діа-

гнозував як «Прометеєву суперечність» між homo faber та homo sapiens [Anders, 

1956: S. 239], коли ми не знаємо, що творимо.

Ця концепція набула свого подальшого розвитку в онтологічній етиці 

цінностей Йонаса, який пропонує створити нову етику для технологічної 

цивілізації [Йонас, 2001], трансцендентальній прагматиці Карла-Отто Апе ля, 

Дитриха Бьолера та інших, які пропонують розв’язання цієї проблематики 

за допомоги звертання до етики дискурсу [Апель, 2009; Бьолер, 2014], що й 

має обґрунтовувати морально-етичні належності як реґулятори ставлення 

людей одне до одного і до природи, утворюючи спільносвіт. Тому концепт 

спільносвіту уможливлює не редукцію Всесвіту до довкілля (на це здатні й 

живі істоти), а піднесення нашого довкілля до Всесвіту, що й робить людину 

універсальною істотою.

Особливо хотів би зауважити проблему «неперекладеного в перекладі». 

Для цього існує чимало причин, суб’єктивних, об’єктивних, скажімо, це 

може випливати з «екзистенції перекладача», зокрема, незнання переклада-

чем контексту, брак життєвого досвіду й системи оцінок, притаманних ін-

шомовній культурі, тощо. Проте одна з найголовніших причин, як на мене, 

перебуває у площині інтерсуб’єктивності, тобто «неперетинання», що зреш-

тою вирішується комунікативною раціоналізацією цих світів і цих форм. 

Тому варто приділяти більше уваги, так би мовити, зовнішній комунікації, 

пошуку того спільного в культурах, що Томас Ренч називає «інтерекзистен-

ціалами», пов’язаними з життєсвітами, які перетинаються в полі перекладу, 

уможливлюючи сам переклад. І тут перекладач має спиратися на принцип 

перекладу як перетинання життєсвітів.

Проте цього недостатньо, адже і при перетинанні життєсвітів не зав жди 

можна досягти розуміння. Передрозуміння (Vorurteil), пов’язане з життєсві-

том, є тільки одним із складників розуміння. Як пише видатний філософ 

сучасності соратник К.-О. Апеля Д. Бьолер у статті «Дискурс і розуміння», 

«без передрозуміння ми взагалі не могли б щось розуміти, проте тільки за 

умов критичного застосування передрозуміння ми можемо правильно щось 

розуміти» [Böhler, 1984: S. 985]. Таке критичне застосування передрозуміння 

й забезпечує арґументативний дискурс, який «вбудовується» у життєсвіт. 

Дискурс, спираючись на реґулятивний принцип ідеальної комунікації, вбу-

довується в життєсвіт, саме й забезпечує таке правильне розуміння.

Йдеться тут про проблему, яку можна було б назвати питанням історич-

ної герменевтики, коли історія в перекладах не просто перетлумачує тексти 
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іншої культури, спотворюючи первинні смисли, а й, послуговуючись не 

цілком адекватними перекладами, отримує в цих перекладах можливість ін-

шого розвитку. Проте питання полягає в тому, як розвиток певної культури 

послуговується неадекватними перекладами як засобами леґітимації такого 

розвитку. За приклад можуть правити (як це тематизували Микола Бердяєв 

і Дмитро Чижевський) пересаджені на російський ґрунт християнство і 

марксизм.

Тут у пригоді стала б методологія критичної (глибинної) герменевтики, 

зокрема праці Юрґена Габермаса, в яких ідеться про спотворену пануван-

ням комунікацію та її опозицію в ідеальній комунікації. Адже проблеми ви-

кривлення перекладу пов’язані не тільки з тим, що існує відмінність у куль-

турах, а й із викривленнями й спотвореннями реальної комунікації різними 

чинниками: відносинами панування, традицією, ідеологією тощо: згадаймо 

суперечку Габермаса та Апеля з Гансом Ґеорґом Ґадамером у збірнику «Гер-

меневтика та критика ідеології» [Hermeneutik und Ideologiekritik, 1972].

Тому, висуваючи перекладацькі завдання, слід спиратися й на принцип 

ідеалізації, за яким філософський перекладений текст постає як комуніка-

тивна утопія, як це показала Надія Бевз у своїй кандидатській дисертації, 

запропонувавши теоретико-комунікативні моделі співвідношення автор-

ської та перекладацької позицій [Бевз, 2009]. Принаймні така утопія по-

розуміння і консенсусу може правити за реґулятивну ідею перекладацької 

діяльності й спонукати перекладача до активної й плідної роботи у цьому 

напрямку.

Тим більше, що така можливість певною мірою вмонтована в саму мову, 

точніше мови. Як пише Ю. Габермас, «усі мови надають можливість відріз-

няти те, що є істинним, і те, що ми вважаємо істинним. У прагматиці засто-

сування будь-якої мови вбудовано підстановку спільного (gemeinsam) 

об’єктивного світу» [Габермас, 1999: с. 277]. У зв’язку з цим варто обговори-

ти також цілу низку термінів і понять, якими послуговується трансценден-

тальна прагматика, комунікативна філософія загалом, зокрема «Gel tung san-

spruch», «Letztbegründung», «Mündigkeit», «Unhintergehbarkeit» тощо.

Скажімо, поняття «Geltungsanspruch» нерідко перекладають як «претен-

зія на значущість», мабуть, під впливом російського «претензия на значи-

мость», на яке донедавна можна було натрапити в російських перекладах 

сучасної німецької філософської літератури. Проте термін «претензія» міс-

тить у собі й неґативний відтінок. Свого часу я запропонував перекладати 

цей термін як «домагання значущості», яке, як на мене, прижилося, і навіть 

у російськомовних перекладах сьогодні вживають термін «притязание» за-

мість «претензія», яку застосовували раніше. На «притязание на значимость» 

зокрема натрапляємо в перекладі російською мовою праці К.-О. Апеля 

«Трансформация философии» [Апель, 2001: с. 294].

Ще одним, вкрай важливим, поняттям для представників комуніка-

тивної теорії є поняття «Mündigkeit», яке, на мою думку, слід перекладати як  
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«зрілість» або «повноліття». Це поняття як складник концепції «публічного 

застосування розуму» І. Канта представники комунікативної теорії етимо-

логічно виводять із «Mund» — рот, вуста, спираючись на традицію, витоки 

якої сягають М. Лютера і Ґ.Е. Лесинґа, які спиралися на концепт кореляції 

Mündigkeit і здатності говорити.

Своєю чергою,  німецьке «Bevormundung» означає опіку, піклування 

(Bevor-mund-ung), де bevor — поки ще ні; bevormunden — опікуватись, бук-

вально: займатись тим, хто ще не може за себе нічого сказати, не досяг 

зрілості, повноліття. Щоправда, зазначу, що існує й інший погляд, згідно з 

яким «Mündigkeit» етимологічно виводиться із старонімецького «Mund», 

що сягає за своїм значенням латинського mundium, яке відповідно до своїх 

середньовічних джерел відбивало становище господаря стосовно жінки, 

дітей та домашньої прислуги. У цьому разі очевидним є монологічно-стра-

тегічний характер цього поняття [Historisches Wörterbuch der Philosophie, 

1984: S. 226].

Поняття «Letztbegründung» (нім. letzt — останній, кінцевий, граничний; 

die Begründung — обґрунтування) — одне з ключових понять трансценден-

тальної прагматики [Kuhlmann, 1985]. Це поняття інколи перекладають як 

«останнє обґрунтування», роблячи засадовим тільки одне із значень німець-

кого «letzt». Зокрема, цей зміст впадає в очі в перекладі В. Купліним книжки 

К.-О. Апеля «Дискурс і відповідальність» [Апель, 2009: с. 307]. У книжці 

«Комунікативна практична філософія» я запропонував перекладати «Letzt-

begründung» як «граничне обґрунтування» [Єрмоленко, 1999: с. 57], а росій-

ською — «предельное обоснование» [Ермоленко, 1994: с. 29], що викорис-

тано й у російському перекладі «Трансформации философии» К.-О.Апеля 

[Апель, 2001: c. 195].

Це поняття набуває важливого значення не тільки у царині теоретично-

го пізнання, а й у сфері практичної філософії — обгрунтування моралі, пра-

ва та політики, відіграючи роль «всезагального постулату класичної методо-

логії раціонального мислення» (Г. Альберт). Відповідно до парадигмальних 

змін в історії філософії до філософії дискурсу граничне обгрунтування не 

ототожнюють ні зі структурою буття догматичної метафізики, ні зі структу-

рою самосвідомості філософії суб’єктивності, а, розвиваючи постметафі-

зичні тенденції в філософії, ставлять питання про можливість і необхідність 

граничного обґрунтування, звертаючись до прагматично-реф лективного 

виявлення «перформативної суперечності» висловлювання самому собі, що 

постає як трансцендентально-дискурсивне обґрунтування.

Для цього запроваджено також поняття «Unhintergehbarkeit», яке вжива-

ють разом із «граничним обґрунтуванням». Дослівно це слово можна, ма-

буть, перекласти як «щось таке, за чим вже ніщо не стоїть», отже, воно саме 

вже й є «граничною підставою», таким чином, немає сенсу далі обґрунтову-

вати, адже ця підстава і є чимось таким, що не можна спростувати. Отже, 

поняття «Unhintergehbarkeit» пропоную перекладати як «неспростовне» або 
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«незаперечне». Як зауважує Вольфґанґ Кульман, «ідея рефлективного дове-

дення неспростовності, тобто рефлективного арґументативного обґрунту-

вання принципів теоретичної та практичної філософії є вирішальним для 

структури, архітектоніки, трансцендентально-філософського характеру по-

стметафізичної філософії» [Kuhlmann, 2009: S. 7].

Ще одним важливим поняттям комунікативної філософії є «das beste 

Ar gument», яке дослівно можна перекласти як «ліпший аргумент» і здебіль-

шого його так і перекладають. Зокрема це поняття застосовують у критиці 

трансцендентально-прагматичної позиції Апеля, Бьолера та інших Юрґен 

Габермас, Ґунар Скірбек та інші, які заперечують необхідність «граничного 

обґрунтування» та концепт «ідеальної комунікації», вважаючи, що достат-

ньо ліпшого арґументу в реальній комунікації, з яким погодяться учасники 

дискурсу. Ця позиція тому й дістала назву «меліоризм» (від лат. melior — 

ліпший, кращий).

Проте я, спираючись на нашу мовну традицію, пропоную замість по-

няття «ліпшого» чи «кращого» застосовувати поняття «вагомішого» арґу-

менту, зокрема вважаю, що у Габермасовій концепції ідеальної комунікації 

«zwanglosen Zwang des besseren Argumentes» [Habermas, 1971: S. 137] слід пере-

кладати як «невимушений примус вагомішого аргументу» [Єрмоленко, 

1999: с. 38]. Проте, як на мене, без застосування принципу «граничного об-

ґрунтування» етика приречена на контекстуалізм, релятивізм і нігілізм.

У цій статті тематизовано тільки деякі поняття сучасної філософії. 

Пропоную зробити предметом подальшого обговорення поняття, пов’язані 

з герменевтично-лінґвістично-прагматично-семіотичним поворотом у су-

часній філософії, які узагальнено комунікативною парадигмою, що реалі-

зується в трансцендентальній прагматиці, філософії та етиці дискурсу. Ці 

поняття мають важливе значення не тільки для теоретичної, а й для прак-

тичної філософії, зокрема для розробки концепції «деліберативної демо-

кратії», вироблення напрямків «етизації економіки», розв’язання проблем 

взаємодії етики та науки, етики та економіки, етики та екології тощо.

Закінчити хотів би такою сентенцією: перебуваючи запрошеним профе-

сором у Вільному університеті Берліну 2010 року, в одній із розмов з Д. Бьо-

лером я розповідав про проблеми перекладу сучасної німецької літератури 

українською мовою, мовляв, наскільки це складний, важкий, але й цікавий 

процес. На це він мені відповів: «Так ви щасливі люди, беручи участь в іс-

торичному процесі формування сучасної української філософської мови!» 

Усвідомлення значущості цього процесу надихає на подальшу перекладаць-

ку роботу, проте неодмінним супроводом цього усвідомлення має бути по-

чуття відповідальності.

Цей своєрідний процес, який я метафорично назвав «відродженням 

культури зі світу перекладу», з огляду на історичні реалії філософії в Україні, 

можна назвати ще й «новим народженням культури зі світу перекладу». І це 

особливо стосується нашої філософії, яка в цьому процесі відродження і 



90 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5

Анатолій ЄРМОЛЕНКО

нового народження має відповідати розвитку філософії в світі, адже філо-

софія за своєю суттю є універсалістською. Не може бути «філософії район-

ного масштабу», філософія, особливо сьогодні, за доби ґлобалізації, тільки 

й здатна розвиватися саме як світовий філософський дискурс, що досяга-

ється і завдяки перекладам і перекладачам.

ДЖЕРЕЛА

Апель, К.-О. (2009). Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної 

моралі / Пер. з нім. В.М. Купліна. — Київ: Дух і літера.

Апель, К.-О. (2001). Трансформация философии / Пер. с нем. В. Куренной, Б. Скуратова. — 

Москва: Логос.

Бевз, Н.В. (2009). Переклад як культурний феномен: герменевтико-комунікативний аспект 

(на матеріалі філософських текстів): Автореф. дис. … канд філос. наук. — Харків: 

Харківський університет імені В.Н. Каразіна.

Блюменберґ, Г. (2005). Світ як книга / Пер. з німецької, передмова, коментарі В. Єр мо-

ленка. — Київ: Лібра.

Бьолер, Д. (2014). Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи / Пер. з нім., 

післямова, примітки А. Єрмоленка. — Київ: Стилос.

Габермас, Ю. (2000). Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії 

громадянське суспільство / Пер. з нім. А. Онишка. — Львів: Центр гуманітарних до-

сліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ермоленко, А.Н. (1994). Этика ответственности и социальное бытие человека (современ-

ная немецкая практическая философия). — Київ: Наукова думка.

Єрмоленко, А.М. (1999). Комунікативна практична філософія: Підручник. — Київ: Лібра.

Єрмоленко, А.М. (2010). Соціальна етика та екологія. Гідність людини. — шанування при-

роди. — Київ: Лібра.

Єрмоленко, А.М., Кебуладзе, В.І. (2016). Український переклад термінології німецької 

гуманітаристики. Проблеми перекладу понять, похідних від слова «WELT», в етиці, 

практичній філософії та соціології. В: Філософська думка, 3, 101–102.

Йонас, Г. (2001). Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / 

Пер. з нім. А. Єрмоленка, В. Єрмоленка. — Київ: Лібра.

Йонас, Х. (2004). Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилиза-

ции / Пер. с нем., предисловие, примечания И.И. Маханькова. — Москва: Айрис-

пресс.

Кебуладзе, В. (2015). «Lebenswelt» Гусерля і «Dasein» Гайдеґера: Проблеми перекладу. В: 

Філософська думка, 5, 99–109.

Култаєва, М. (2015). Складнощі перекладу філософських термінів: лінґвістичний при-

мус, нав’язливий синдром уточнення, п’янка свобода суб’єктивної герменевтики та 

її культурно-історичні обмеження. В: Філософська думка, 5, 94–98.

Маєр-Абіх, К.М. (2004). Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / Пер. 

з нім., післямова, примітки А. Єрмоленка. — Київ: Лібра.

Мотрошилова, Н.С. (1992). О лекциях Ю. Хабермаса в Москве и об основных понятиях 

его концепции. В: Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и ин-

тервью. Апр., 1989. Москва, 115–174.

Anders, G. (1956). Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. I. Über die Seele im Zeitalter der zweiten 

industriellen Revolution. München: Beck.

Blumenberg, H. (2000). Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Apel, K.-O., Bubner, R., Gadamer, H.-G., Habermas, J. (1972). Hermeneutik und Ideologiekritik. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5 91

Відродження філософської культури зі світу перекладу

Apel, K.-O. (1991). Nichtmetaphisische Letztbegründung? In: Nachmetaphisische Philosophie. 

Köln: Karl-Rahmer-Akademie, 27–49.

Böhler, D. (1984). Diskurs und Verstehen In: Apel, K.O. Böhler, D. (Hrsg.). Funkkolleg Praktische 

Philosophie / Ethik. Studientexte III. Frankfurt am Main: Fischer.

Gehlen, A. (1978). Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 12. Auflage. Wiesbaden: 

Akadem. Verlagsgesellschaft Athenaion.

Habermas, J. (1971). Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kom-

petenz In: Habermas, J., Luhmann, N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Historisches Wörterbuch der Philosophie (1980) / Hrsg. J. Ritter, K.Gründer. Bd. 5. Basel: 

Schwabe.

Historisches Wörterbuch der Philosophie (1984) / Hrsg. J. Ritter. Bd. 6. Basel: Schwabe.

Jonas, H. (1984). The Imperative of Responsibility. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhlmann, W. (1985). Reflexive Letztbegründung. Freiburg, München: Alber Verlag.

Kuhlmann, W. (2009). Unhintergehbarkeit. Studien zur Transzendentalpragmatik. Wirzburg: Ko-

eni gahausen & Neumnn.

Meyer-Abich, K.-M. (1994). Revolution for Nature. From the Enviropment to the Connatural 

World. In: Philosophy and the Environment. Series 3. Paperback. January 1. Uexküll, J. von 

(1909). Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin: J. Springer.

Статтю одержано 22.09.2016

REFERENCES

Anders, G. (1956). Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. I. Über die Seele im Zeitalter der zweiten 

industriellen Revolution. München: Beck.

Apel, K.-О. (2009). Discourse and Responsibility: a Problem of Transfer to Post-Conventional Mo rals. 

[In Ukrainian]. Translated from German by V.M. Kuplin. Kyiv: Dukh i litera. [=Апель 2009]

Apel, K.-O. (1991). Nichtmetaphisische Letztbegründung? In: Nachmetaphisische Philosophie. 

Köln: Karl-Rahmer-Akademie, 27–49.

Apel, K.-О. (2001). Philosophy transformation. [In Russian]. Translated from German by V. Ku-

rennaya, B. Skuratov. Moscow: Logos. [=Апель 2001]

Apel, K.-O., Bubner, R., Gadamer, H.-G., Habermas, J. (1972). Hermeneutik und Ideologiekritik. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bevz, N.V. (2009). Translation as a cultural phenomenon: hermeneutic-communicative aspect (on 

material of philosophic texts): Abstract of thesis for Candidate’s degree in philosophy. [In 

Ukrainian]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv University. [=Бевз 2009]

Blumenberg, H. (2000). Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Böhler, D. (1984). Diskurs und Verstehen In: Apel, K.O., Böhler, D. (Hrsg.). Funkkolleg Prak-

tische Philosophie / Ethik. Studientexte III. Frankfurt am Main: Fischer.

Böhler, D. (2014). Responsibility for the Future from Global Perspective. [In Ukrainian]. Translated 

from German, afterword, notes by A. Yermolenko. Kyiv: Stilos. [=Бьолер 2014].

Blumenberg, G. (2005). The World as a Book. [In Ukrainian]. Translated from German by 

V. Yer molenko. Kyiv: Libra. [= Блюменберґ 2005]

Gehlen, A. (1978). Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 12. Auflage. Wiesbaden: 

Akadem. Verlagsgesellschaft Athenaion.

Habermas, J. (1971). Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kom-

petenz. In: Habermas, J., Luhmann, N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Habermas, J. (2000). Structural Transformations in the Sphere of Publicity. Research of the Category 

of Civil Society. [In Ukrainian]. Translated from German by A. Onyshko.  Lviv: Centre of 

Humanitarian Research of Ivan Franko Lviv National University. [=Габермас 2000].



92 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5

Анатолій ЄРМОЛЕНКО

Historisches Wörterbuch der Philosophie (1980) / Hrsg. J. Ritter, K. Gründer. Bd. 5. Basel: Schwabe.

Historisches Wörterbuch der Philosophie (1984) / Hrsg. J. Ritter. Bd. 6. Basel: Schwabe.

Jonas, H. (2001). Principles of Responsibility. In Search for Ethics for Technological Civilization. 

[In Ukrainian]. Translated from German by A. Yermolenko, V. Yermolenko. Kyiv: Libra. 

[=Йонас 2001]

Jonas, H. (2004). Principles of Responsibility. Experience of Ethics for Technological Civilization. 

[In Russian]. Translated from German, foreword, notes by I.I. Makhankov. Moscow: Iris-

Press. [=Йонас 2004]

Jonas, H. (1984). The Imperative of Responsibility. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhlmann, W. (1985). Reflexive Letztbegründung. Freiburg, München: Alber Verlag.

Kebuladze, V.I. (2015). «Lebenswelt» by Huserl and «Dasein» by Heidegger: Problems of 

Translation. [In Ukrainian]. In: Filosofska Dumka, 5, 99–109. [=Кебуладзе 2015]

Kuhlmann, W. (2009). Unhintergehbarkeit. Studien zur Transzendentalpragmatik. Wirzburg: Ko-

enigahausen & Neumnn.

Kultaeva, М. (2015). Complicacies of Translation of Philosophical Terms: Linguistic Com pul-

sion, Obtrusive Syndrome of Specification, Heady Freedom of Objective Hermeneutics, 

and Its Cultural-Historical Restrictions. [In |Ukrainian]. In: Philosofska Dumka, 5, 94–98. 

[=Култаєва 2015]

Majer-Abich, K.М. (2004). Rebellion in Defense of Nature. From the Environment to Mitwelt. [In 

Ukrainian]. Translation from German, afterword, notes by A. Yermolenko. Kyiv: Libra. 

[=Маєр-Абіх 2004] 

Meyer-Abich, K.-M. (1994). Revolution for Nature. From the Enviropment to the Connatural 

World. In: Philosophy and the Environment. Series 3. Paperback. January 1. 

Motroshilova, N.S. (1992). About Lectures of J. Habermas in Moscow and Main Ideas of His 

Conceptions. In: Habermas, J. Democracy. Intellect. Morals: Lectures and Interviews. Apr., 

1989. Moscow. 115–174. [=Мотрошилова 1992]

Uexküll, J. von (1909). Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin: J. Springer.

Yermolenko, A.M. (1999). Communicative Practical Philosophy: Manual. [In Ukrainian].  Kyiv: 

Libra. [=Єрмоленко 1999]

Yermolenko, A.M. (1994). Ethics of Responsibility and Social Being of a Man (Modern German 

Practical Philosophy). [In Ukrainian]. Kyiv: Naukova Dumka. [=Ермоленко 1994]

Yermolenko, А.М. (2010). Social Ethics and Ecology. Human Dignity — Nature Respect. [In Uk-

rainian]. Kyiv: Libra. [=Єрмоленко 2010]

Yermolenko, А.М., Kebuladze V.I. (2016). Ukrainian Translation of Terminology of German 

Humanitaristics. Problems of Translation of Notions, Proceeding from the Word WELT, in 

Ethics, Practical Philosophy and Sociology. [In Ukrainian]. In: Filosofska Dumka. 3, 101–

102. [=Єрмоленко 2016]

Received 22.09.2016

Anatoliy Yermolenko

RENASCENCE OF PHILOSOPHICAL CULTURE 

FROM THE WORLD OF TRANSLATION

The article addresses issues of translating German philosophical texts into Ukrainian. This 

translation process is seen as an important factor of renewing and developing the Ukrainian 

philosophical language. In particular, the article focuses on translating the concepts of 

German philosophical anthropology, practical philosophy and sociology, including: “Aus-

senwelt” (external world), “Innenwelt” (internal world), “Merkwelt” (noticeable world), 

“Wirkwelt” (action world), “Umgebung” (surroundings), “Umwelt” (environment). The 
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author is discussing these issues with Ukrainian philosopher and translator Mariia Kultaieva 

and provides his arguments for translating German concept of “Mitwelt” with a Ukrainian 

neologism “spilnosvit” (commonworld, world-with). This concept is linked to the practical 

philosophy of K.M. Mayer-Abich who considers human existence and the existence of na-

ture as a common world, as existence with each other. The article also suggests Ukrainian 

versions of translating key concepts of German transcendental pragmatics, including 

“Letztbegründung” (ultimate foundation), “Geltungsanspruch” (claim for meaning), 

“Unhintergehbarkeit” (irreducibility) and others. These issues are addressed based upon 

the author’s conception of a “re-birth (and birth) of a philosophical culture from the world 

of translation”.

Keywords: commonworld,  external world, internal world, noticeable world, action world, 

surroundings,  environment, ultimate foundation,  claim for meaning, irreducibility
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ДЕМОКРАТІЯ І ФІЛОСОФІЯ: 
політичний заповіт К. Ясперса 
і виклики сьогодення

Марія 
Култаєва

Визнання відданості демократії, відстоювання де-

мократичних цінностей та норм життя є пріоритет-

ним завданням для всіх суспільств, які прагнуть до-

сягти сталого розвитку, утримувати та примножува-

ти досягнене і, головне, забезпечити гідне існу вання 

кожній людині. Це завдання значно ус клад  ню ється 

у країнах з тоталітарним минулим, де демокра тію 

сприймають радше серцем, ніж розумом. Лю бов до 

демократії і повсякденна праця задля демократії 

далеко не завжди йдуть пліч-о-пліч, адже останнє 

потребує чіткого усвідомлення стратегії соціальних 

і політичних трансформацій, формування культу-

ри свободи і досвіду критичного мислення.

На ці моменти звертає увагу К. Ясперс у праці 

«Мала школа філософського мислення». Це книж-

кова версія циклу лекцій, прочитаних цим видат-

ним філософом у 1-му триместрі освітньої програми 

телеуніверситету Баварського радіомовлення (во се-

ни 1964 року). Філософська освіта і філософський 

вишкіл мислення у ті часи у ФРН були складовою 

перевиховання німців, звільнення їх від стереоти-

пів поведінки, нав’язаних ідеологією Третього рей-

ху. Далеко не всім професорам це було до снаги. 

Під духовним оновленням вони розуміли здебіль-

шого реставрацію авторитарних академічних спіль-

нот, які панували в німецьких університетах за часів 

Веймарської республіки. Не зайве також нагадати, 

що люстрація у ФРН була занадто поблажливою до 

професури та науково-технічних працівників. Цю 
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ситуацію очима колишнього студента описує екс-канцлер ФРН Г. Шмідт, 

університетські студії якого припали саме на ці роки: «Найлютішими були 

ті професори, які зробили кар’єру за часів націонал-соціалізму, а потому за-

надто швидко пішли вгору і ставились до нас, колишніх фронтовиків, як до 

сміття. Вони, цілком недоторканні, мали шалений авторитет і впливали на 

оцінки на іспитах, атестати, дисертаційні та габілітаційні праці» [Schmidt, 

Stern, 2010: S. 250]. Політпросвітницький дефіцит у період становлення 

ФРН певною мірою заповнювали народні університети в різних їхніх орга-

нізаційних формах, в тому числі й у медійній; для такого університету Ясперс 

і підготував свій курс популярних лекцій. Така не інституціалізована вища 

освіта сприяла не тільки демократизації суспільства загалом, а й демокра-

тичним змінам усередині академічних спільнот, що ностальґували за домо-

дерними педагогічними відносинами і пропонували свої шляхи їх оздоров-

лення у вигляді прихованої рефеодалізації. Викриття останньої було не са-

моціллю, а першим кроком у формуванні культури свободи, яка потребува-

ла філософського обґрунтування. Не випадково, що у навчальних планах 

народних університетів та народних вишів одне з центральних місць посіда-

ли філософія і широкий спектр гуманітарних наук.

Своєрідним неординарним навчально-методичним посібником до таких 

курсів можна вважати вже згадану працю Ясперса, що мала за мету залучити 

якомога більше людей до філософування і тим самим сприяти політичному 

перевихованню німців, навчити їх самостійно і відповідально мислити, тоб-

то застосовувати розум у дусі відомої кантівської відповіді на питання, що 

таке Просвітництво. Назва книги, переклад з уривків якої пропонується 

нижче, має три змістові блоки, які, щоб уникнути непорозуміння, слід по-

ясити. По-перше, коли автор анонсує «малу» школу, то лише в розумінні 

стислого викладу, обмеженого рамками телепроекту. «Це не означатиме, — 

підкреслює Ясперс, — що йтиметься про дріб’язкові речі у філософії або 

про спрощений вступ як підготовку до філософування. І того, і того не іс-

нує. Той, хто філософує, перебуває водночас серед великих речей і всереди-

ні самої філософії. В іншому ж випадку взагалі не відбувається жодного фі-

лософування» [Jaspers, 1991: S. 13].

По-друге, ввести читача в оману може також винесене в назву слово 

«школа». Ясперс вважає зрадою філософії, якщо звести її до примітивного 

навчального предмета, вивчення якого дає наперед встановлену суму знань, 

міцність яких перевіряють шляхом іспиту або інших форм контролю. Фі ло-

софське знання має свою специфічну структуру, а відтак потребує інших 

форм передачі та засвоєння, ніж в інших науках з менш ускладненою дис-

циплінарною ідентичністю та структурою. Згідно з Ясперсом, у школі філо-

софського мислення «треба не стільки просто передавати знання, скільки 

зосереджуватись на шляхах мислення, сподіваючись, що це надасть слуха-

чеві — навіть якщо той дотепер лише несвідомо здобував свій філософський 

досвід — необхідного поштовху, щоб миттєво побачити те, про що, власне, 
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йдеться у філософії» [Jaspers, 1991: S. 13]. Дещо відхиляючись від теми, на-

гадаємо, що в українському культурному просторі саме такою є сковороди-

нівська традиція навчання філософуванню.

Третя заувага Ясперса стосується того, що викладають у цій школі, а 

саме: змісту навчання філософському мисленню. На його думку, таке на-

вчання повинно показати крайню межу емпіричного та раціонального мис-

лення, щоб досягти їхніх витоків. «Школа, — пояснює Ясперс, — тут озна-

чає не тренування у виконанні формально-логічних, логістичних та мовно-

 аналітичних операцій, які є корисними, але не у філософському розумінні. 

Школа філософського мислення радше хоче показати таке мислення, яке 

дає змогу просвітлити основу в нас самих та за нашими межами, щоб звідти 

здобути смисл і напучування» [Jaspers, 1991: S. 13–14].

У рамках цієї школи теоретичним і практичним проблемам політики 

присвячено п’ять лекцій на такі теми: політична дискусія, становлення лю-

дини у політиці, пізнання і ціннісне судження, психологія і соціологія, пуб-

лічність. Наскрізною темою цих лекцій є розкриття внутрішнього взає мо-

зв’язку між демократією та філософією, бо демократичні перетворення, як 

переконливо доводить Ясперс, потребують наявності у широких верств на-

селення мінімуму філософської культури. Фраґменти з цих лекцій, що ма-

ють радше дидактичний, а не теоретичний характер, наведено нижче.

Варто зазначити, що деякі моменти процесу демократизації німецького 

суспільства у 1960-х роках, зафіксовані у спостереженнях Ясперса, дуже на-

гадують українські реалії, які, на жаль, уже можна вважати стійкою характе-

ристикою політичного життя нашої держави. Наведемо таке дежавю, коли 

Ясперс від імені одного з учасників уявної політичної дискусії констатує: 

«Ми погоджуємось, щоб нами правила партійна олігархія, яку ми самі собі 

обрали. Вона зважає на своїх підданих лише під час виборів. Віддання свого 

голосу — це єдиний політичний акт народу, але й він відбувається безпорад-

но. Жодна з партій не має своєї політичної ідеї. Жодна з них не піклується 

про внутрішню політичну і духовну свободу, а також про політичне само-

виховання народу» [Jaspers, 1991: S. 70].

В українських рецептах подолання такого стану, що лунають у виступах 

політиків та на численних ток-шоу, здебільшого містяться вимоги посилен-

ня контролю за виборчим процесом та апеляції до свідомості виборців. Але 

Ясперс пропонує дещо іншу розстановку наголосів. Зокрема, він зосере-

джує увагу на світоглядному аспекті демократичної політичної культури, 

ґрунтованої на екзистенційно зорієнтованій філософії свободи. Демократія 

не може існувати без укорінення такої філософії у суспільній свідомості. 

Ясперс наголошує: «Філософія звертається до одиничного. Вона є фунда-

торкою вільної спільноти тих, хто покладається один на одного у волі до 

істини. Здобути право увійти до цієї спільноти прагне кожний, хто філосо-

фує. Вона повсякчас присутня у світі, але не може перетворитись на інститу-

цію, не втрачаючи свободи своєї істини. Той, хто філософує, може не знати, 
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чи належить він до неї. Жодна інстанція не розв’язує питання про його при-

йняття до неї. Але він хоче мислити і жити так, щоб таке прийняття стало 

можливим» [Jaspers, 1991: S. 171].

Демократію, згідно з Ясперсом, не можна привласнити, запозичити 

чи імпортувати, бо вона починається з усвідомлення людиною своєї вну-

трішньої свободи, а це здійснюється через практики філософування. На 

відміну від міфу чи релігії, філософія здатна бути основою культури свобо-

ди, бо вона є принципово демократичною формою світогляду, адже вибір 

на користь філософії є принципово вільним актом. Демократія закінчуєть-

ся там, де відбуваються її монополізація та узурпація. Упізнати й діагнос-

тувати патології демократії та її позірні форми може тільки та людина, яка 

має досвід відповідального філософського мислення. Безперечно, такі ін-

тервенції живої, гуманістично зорієнтованої філософської думки у сфери 

політичного і суспільного життя можна сприймати як порушення спокою 

у цих царинах. Ясперс так зображає ставлення більшості політиків до фі-

лософії: «Багатьом політикам було б легше займатися своїми безпорадни-

ми справами, якби взагалі не було філософії. Масами та функціонерами 

легше маніпулювати, коли ті не мислять, а мають лише видресирувану ро-

зумність. Створюють перепони, щоб люди не ставилися до цього серйоз-

не. Через це воно й на краще, що філософія залишатиметься нудною. 

Нехай філософські кафедри ледь жевріють. Чим більше вивчається несут-

тєвого, тим легше відволікати людей від сили випромінювання філософії» 

[Jaspers, 1991: S. 173].

Отже, філософія як генератор енергії духовного оновлення суспільства 

і духовного пробудження пересічної людини має не тільки друзів, але й від-

вертих та прихованих ворогів, які у різний спосіб намагаються її знищити 

або принаймні нейтралізувати. Вони хизуються своєю неосвіченістю, але 

позиціонують себе як демократів. Ясперс викриває таких ворогів філософії, 

які стоять на перешкоді справжніх демократичних перетворень і створюють 

передумови для домінування антифілософії. Це «буржуазна самовдоволе-

ність, життя в умовностях, обмеження економічним добробутом, оцінка на-

уки виключно з позиції її технічного застосування, безумовна воля до вла-

ди, дружбанство політиків, фанатизм ідеологів, воля здібних писак до 

літературного визнання, — всі вони стверджують себе в антифілософії. Вони 

не помічають цього, бо не здатні це зрозуміти. Вони не усвідомлюють, що 

ця антифілософія сама є оберненою філософією, якщо ж прояснити цю ан-

тифілософію, то вона саморозчиниться» [Jaspers, 1991: S. 173].

Чисельність ворогів філософського мислення у політичному просторі 

не зменшилась і на початку ХХI сторіччя. Усунення філософії з політичних 

дискурсів та курикулярних опцій вищої освіти створює духовні передумови 

руйнації демократії, яка стає нездатною до саморефлексії, необхідної для 

діагностики та запобігання власним кризовим станам. Більшість дослідни-

ків сьогодні серед загроз демократії називають кризу леґітимності, кризу 
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участі та кризу транспарентності (детальний аналіз цих криз див.: [Willke, 

2014: S. 50–89]). Почасти ці ризики продукують надскладні соціальні систе-

ми з притаманними їм непрозорістю, інтенсифікацією процесу продуку-

вання знань і не в останню чергу — через прискорення ґлобалізації. Виклики, 

що походять з боку нових соціокультурних контекстів, потребують перео-

смислення усталених поглядів на демократію. Г. Вільке зауважує у зв’язку з 

цим: «Ми знаходимось наприкінці дитинства демократії і спостерігаємо її 

підліткову кризу. Її наївна зацикленість на собі зараз завершується у кон-

вульсіях децентрування, необхідних, щоб почати її нову історію як зрілої та 

рефлективної моделі» [Willke, 2016: S. 11]. Це супроводжене визнанням пра-

ва на існування різних варіантів демократії, функціональність яких зале-

жить від їхньої суспільної релевантності. Постдемократія (К. Крауч), пост-

національна констеляція (Ю. Габермас), «нерівна демократія» (Л. Бар тельз), 

рефлективна демократія (Р. Ґудин), дилематична демократія (Р. Даль), олігархіч-

на демократія (Дж. Вінтерс), антагоністична модель демократії (Ш. Муф) — 

це далеко не повний перелік теоретичних конструктів, що фіксують різні 

можливості еволюції демократії. До цього можна додати ще досвід розча-

клування ролі експертів та експертиз і руйнацію міфу раціонального вибор-

ця [Willke, 2016: S. 11, 16]. Серед тих, хто пропонує рецепти оновлення, є 

оптимісти та скептики. Оптимісти покладаються на «піднесення здатності 

демократії до навчання на новий рівень навчання» (Ч. Ліндблом), скептики 

та помірковані шукають шляхи підвищення ефективності демократії [Willke, 

2016, S. 162–163].

Внутрішні, вмонтовані у демократичну політику парадокси і супереч-

ності даються взнаки вже на суто формальному рівні, наприклад, як диле-

ма між участю та ефективністю. Соціально-філософська рефлексія демо-

кратії та практик демократичної політики не тільки прояснює структурні 

передумови появи парадоксальної інтенційності таких практик, а й вияв-

ляє різні інтерпретаційні схеми політичних дій, передусім політичних рі-

шень, бо у сучасних суспільствах демократія представлена водночас «як 

модель панування, що зорганізовує людей, і як модель порядку, що забез-

печує самоорганізацію складної соціальної системи» [Willke, 2016: S. 123].

У певному розумінні намагаючись уникнути тих проблем, які даються 

взнаки у сучасних демократіях, Ясперс поєднує макро- і мікроперспективи 

в аналізі феномену демократії, щоб розглянути його у проблемному полі 

становлення людини у політиці. Його позиція дещо нагадує концептуалі-

зацію демократії як життєвої форми, запропоновану Дж. Дьюї. Як зауважує 

Ю. Ніда-Рюмелін, «Дьюї не визнає принципової відмінності між філософ-

ською та політичною раціональністю. Він… навіть стверджує, що демокра-

тія є чимось на зразок великої спільноти дослідників (Forschergemeinschaft), 

яка намагається з’ясувати, що для нас є добре, і висуває відповідні обґрун-

тування, які мають спиратись на науку і бути зрозумілими кожному. Пе ред-

умови для цього створює виховання. Тоді ми об’єднуємось у тому, що є для 
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нас добрим. Тут науково-філософська раціональність і політична практика 

спрямовані на соціальний поступ» [Nida-Rümelin, 2016: S. 16]. Але Ясперс, 

на відміну від Дьюї, пропонує розкрити соціально-антропологічну значу-

щість демократії саме у процесі «становлення людини у політиці». Це дає 

змогу діагностувати кризові стани демократії як такі, що загрожують люд-

ському буттю. Особливо це стосується кризи транспарентності [Willke, 2014: 

S. 50]. Безперечно, масштабність таких криз можна оцінити лише у реаліях 

постіндустріальних соціокультурних трансформацій, натомість Яс перс за-

торкує проблеми територіально обмеженої демократії в сучасному йому ін-

дустріальному суспільстві. Але це не применшує актуальності теоретичних 

розвідок Ясперса, які мали за мету повернення німецької нації до цивілізо-

ваного європейського людства.

Зробимо невеличкий відступ, щоб розкрити логіку прихованих опонен-

тів Ясперса, ідеї яких підготували духовний ґрунт для ствердження ідеології 

Третього рейху. Особливим впливом як у Третьому рейху, так і у повоєнній 

Німеччині користувались праці К.Шміта, з якими також приховано полемізує 

Ясперс. Так звана «справжня» демократія, згідно зі Шмітом, — це «ідентич-

ність тих, хто править, і тих, ким правлять» [Schmitt, 1979: S. 20, 35], нато-

мість західні демократії зображують як організації або механізми, які зава-

жають проникненню до глибинних підвалин політичного життя. Холістична 

концептуалізація політичних реалій, свідком яких був Шміт, є у нього од-

ним з обґрунтувань так званого «живого демократизму Третього рейху». 

Особливо чітко це простежуємо в його аналізі структури «політичної єднос-

ті», складеної з таких елементів, як держава, рух і народ. Держава, згідно зі 

Шмітом, є статичним політичним елементом, рух — це динамічний політич-

ний елемент, а народ репрезентує неполітичний бік цієї політичної єдності. 

Вирішальну роль тут відіграє рух, який є посередником між державою та на-

родом, перетворюючи останній з неполітичного на політичний. Саме на цій 

підставі націонал-соціалістичний рух Шміт визначав як демократичний 

[Schmitt, 1933: S. 112]. У ті часи це знаходило відгук серед широких верств 

населення, яке сподівалось на диво національного відродження німців, пе-

ребуваючи під впливом політичної романтики [Martynkewicz, 2011]. Навіть 

такий видатний письменник і гуманіст, як Т. Ман, у 1920-х роках, осмислю-

ючи політичні реалії Німеччини, був прихильником ідеї особливого шляху і 

призначення німців. Вони, на його думку, повинні були не копіювати чу-

жий досвід, а створити свою особливу демократію у вигляді «народної дер-

жави». Демократію, маємо на увазі її західну версію, романтично налашто-

вані німецькі інтелектуали у ті часи сприймали як тиранію політики. 

Наведемо арґументацію Т. Мана щодо цього: «Демократія означає пануван-

ня політики. У ній не існує нічого, хоч би куди втручалась політика, вона 

скрізь — у мисленні, творчості, житті» [Mann, 2009: S. 315]. Німці ж, на його 

думку, повинні мати свої національні політичні інституції, керуючись «своїм 

власним різновидом свободи», на відміну від західних «механічних» демо-
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кратій [Mann, 2009: S. 290]. Після 1945 року Т. Ман, як відомо, змінив свою 

позицію і виступав за перевиховання німців у дусі загальноєвропейських 

цінностей, бо «особливий німецький різновид свободи» зрештою призвів 

до злочинів проти людяності.

Таке перевиховання передусім вимагало філософського прояснення за-

садових принципів демократії. Загальновідомо, що демократія, так само, як 

і філософія в її широкому розумінні, тісно пов’язана з ідеєю Європи. Вони 

обидві є конститутивними чинниками «європейської життєвої форми», що 

має довгу історію. Відомий німецький філософ М. Гампе, враховуючи також 

досвід ХХI сторіччя, дає таке визначення цієї життєвої форми: «Це давньо-

грецьке просвітництво та його наслідки за доби Нового часу, які, починаю-

чи з 1600 року, підготували появу експериментально-ма те матичного при-

родознавства і техніки, це також космополітизм стоїків, визнання прав 

людини, правова держава з поділом влад і визнанням свободи думки і сові-

сті, необхідних для запобігання жорстокості, це вільне мистецтво, яке не 

прислуговує жодним релігійним і політичним інтересам, зрештою — це сис-

тема освіти, спрямована на формування автономних особистостей, які в 

еґалітарних спільнотах самі без опіки встановлюють життєві цілі, — все це і 

є змістом європейської життєвої форми» [Hampe, 2016: S. 58].

Як свідчить цей опис, європейська життєва форма є радше контрфак-

тичною, ніж такою, що здійснилась у повному обсязі своїх настанов, осо-

бливо це стосується справедливості і солідарності. Фундаментом цієї жит-

тєвої форми є соціальна держава, яка позиціонує себе як держава бла го-

денства (Wohlfahrtsstaat). Саме вона приваблює численних міґрантів, що 

прибувають до Європи з усього світу. Це продукт виключно європейської 

соціальної творчості. Її не існує у такому обсязі на інших континентах. Екс-

канцлер ФРН Г. Шмідт вважає її «найбільшим культурним досягненням за-

хідних європейців у XX сторіччі» і робить таке застереження: «Якщо зане-

паде соціальна держава, то можна з упевненістю прогнозувати, що в деяких 

європейських державах також занепаде і демократія» [Schmidt, Stern, 2010: 

S. 241]. Адже соціальна держава здатна реалізувати свої обіцянки на ґрунті 

здобутків індустріального суспільства, яке перетворюється на суспільство 

добробуту (Wohlstandsgesellschaft) і зазнає послідовних трансформацій по-

стіндустріального зразка.

Треба завважити, що у німецьких соціально-філософських досліджен-

нях поняття «індустріальне суспільство» має не тільки метатеоретичний, а й 

соціально-антропологічний статус. Зокрема, Г. Вільке, обґрунтовуючи зв’я-

зок між індустріалізацією та демократією, звертає увагу на те, що «первинно 

у цьому понятті йдеться не про індустрію, а про старанність та інші критерії 

європейської раціоналізації, описаної Максом Вебером. Отже, індустріаль-

не суспільство означає наскрізь раціоналізовану, функціонально диферен-

ційовану форму суспільства, яке в усіх своїх частинах, за винятком релігії, 

за мінює віру на знання і робить наукову достовірність мірою визнаної іс-
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тини» [Willke, 2016: S. 124]. Така концептуалізація індустріального суспіль-

ства, на відміну від стадіальної, дає змогу розкрити соціогенетичні і психо-

генетичні передумови демократії, передусім підвищення у індивідів рівня 

самоконтролю, володіння культурними техніками раціональної життєтвор-

чості, в тому числі домогосподарювання, а також навичками раціональної 

витрати часового бюджету. Сучасна демократія, яка активно застосовує ін-

формаційну субкультуру, передбачає інструментальне застосування таких 

технік. Через це деякі теоретики слушно вважають, що навчатись азів демо-

кратії повинні представники кожної молодої генерації суспільств, які хо-

чуть і надалі залишатись демократичними [Negt, 2010: S. 405–406].

Соціально-антропологічна і ще більшою мірою культурно-антро по-

логічна концептуалізація індустріального суспільства сприяють також роз-

чаклуванню утопії суспільства знань, яке нерідко зображують як втілення 

соціальних мрій і сподівань людства. Між тим, і це суспільство також не 

позбавлене суперечностей та патологій і зовсім не ґарантує гідного існу-

вання всім своїм членам, але для підтримки свого існування вимагає підви-

щення ефективності управління. Адже, як зазначає Г. Вільке, «поруч з ін-

дивідуальним навчанням та персональними компетентностями у су спільстві 

знань значну роль відіграє навчання організацій, а також організовані фор-

ми розумності… Для демократії як інституції це висуває вимогу сприймати 

своє завдання управління суспільством у рефлективній та розумній формі. 

Ця вимога і є рушійною силою ревізії демократії. Але тут йдеться не про 

демарш демократії, а про підвищення її дієздатності… Центральним еле-

ментом такої ревізії є начебто парадоксальна стратегія: демократія віддає 

владу, щоб бути сильнішою, і розкладає процеси навчання відповідно до 

розподілу систем, щоб бути здатною краще навчатись. Треба бути готовим, 

що такій ідеї чинитимуть опір» [Willke, 2016: S. 164].

Отже, екскурс в історію та у гіпотетичне майбутнє суспільства знань 

свідчить, наскільки вразливою є демократія перед натиском антифілосо-

фії. Загроза заміни демократії її позірними формами значно посилюється, 

якщо у суспільстві занепадає філософія, бо саме остання виконує функцію 

охоронця свободи думки, стає на захист відкритості і зрештою обґрунтовує 

можливі перспективи подальшого розвитку, уникаючи ілюзій і спокус по-

літичної романтики. Всіх тих, хто стає на терени політики, Ясперс попе-

реджає: «У політиці неістинність, хитрість і брехню ще й досі застосовують 

як щось самозрозуміле. Але перевага неістинності зберігається лише у мит-

тєвій життєвій зацікавленості, та й тоді це відбувається за рахунок майбут-

нього. У довгостроковій перспективі це стає обтяжливим для існування 

людини. Правда завжди виходить на поверхню. Держави, побудовані на 

брехні, наздоганяє відплата через їхню політику, ґрунтовану на традиції 

кривди» [Jaspers, 1991: S. 121]. Індикатором того, чи існує така традиція не-

правди у суспільстві, є, як уже зазначалось вище, його ставлення до філо-

софії, яка відстоює істину, розрізнюючи політику переконань та політику 
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відповідальності за критеріями їхньої прозорості та істинності. Саме «не-

обмежена публічність істини», згідно з Ясперсом, має задавати алгоритм 

демократичних трансформацій суспільств, які жадають справжньої, а не 

вдаваної свободи. Наведу його думки щодо цього: «Публічність — це про-

стір політики вільного народу. Міра публічності є критерієм його свободи. 

Накреслимо спочатку його ідеальний стан. Політична свобода вимагає, 

щоб те, що заторкує долі всіх, визначали публічно. Все це треба осмислю-

вати публічно і публічно готувати рішення. Їх треба приймати тільки на 

таких засадах, а не керуючись сліпою довірою. Вільний народ бере участь у 

діях урядовців, у розбудові інституцій та у прийнятті законів, разом з ними 

одержує знання та формує спільну думку. За умов вільного народу зроста-

ють шанси для кар’єрного зростання політиків знизу. Вони приходять з 

дрібних професійних груп, сусідських осередків, вільних дискусійних об’єд-

нань» [Jaspers, 1991: S. 121–122]. При цьому Ясперс застерігає від статично-

го розуміння публічності. Він слушно зауважує: «Публічність є спочатку 

простором для повідомлення, а потім — простором для духовної битви. 

Вона у жодному разі не є субстанцією наявної громадської думки, що видає 

себе за якийсь еталон» [Jaspers, 1991: S. 123]. Це ж саме стосується і суб-

станційного розуміння громадянського суспільства. Без духовних битв, 

палких дискусій воно перетворюється на декорації для бенефісу офіційної 

політичної ідеології, яка до того ж встановлює суворий фейс-контроль для 

глядачів своїх одноманітних вистав.

Отже, публічність, якою вона постає у теоретичних рефлексіях, відріз-

няється від її фактичної даності. Звертаючи увагу на цей момент, Ясперс 

відстоює думку, що важливу роль у конституюванні публічності відіграє фі-

лософія демократичного політичного виховання і самовиховання. На ве-

демо його арґументацію: «Наша реальна публічність — це не просто дзерка-

ло народу. Вона повинна стати простором його політичного само ви ховання. 

Народ, який одержав можливість бути вільним, непокоять його помилки та 

долі. Він вимагає від себе здійснення самовиховання через взаємодію на-

роду та урядовців. У всіх змінах незмінним залишається тільки одне: зав-

дання ствердження і збереження життя політичної свободи. По лі тичне са-

мовиховання у реаліях повсякдення та у великих вирішальних моментах 

відбувається через постійні тренування у певному способі мислення» [Jas-

pers, 1991: S. 123]. Як було зазначено вище, такий продуктивний спосіб кри-

тичного і відповідального мислення формується через заняття філософією.

Цей висновок Ясперса не спростовують, а, навпаки, підкріплюють су-

часні філософські і політологічні дослідження відмінностей між філософ-

ською і політичною раціональністю, адже виявлення цих відмінностей та їх 

урахування у прийнятті політичних рішень є методологічною процедурою, 

здійснення якої також потребує філософських компетентностей. У підсум-

ку можна зазначити, що прості поради та настанови Ясперса щодо крих-

кого, але так необхідного союзу між демократією і філософією показують, 
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наскільки тісним є зв’язок між ними та долею нації. Це змушує нас замис-

литись над питанням, якої філософії потребують українці, щоб оминати 

спокус політичної романтики і самостверджуватись у демократії.
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МАЛА ШКОЛА 
ФІЛОСОФСЬКОГО МИСЛЕННЯ:
фраґменти з твору 1

Політична дискусія  2

«Політика — це доля», — з появою за технічної доби 

тоталітарного панування ці слова Наполеона зву-

чать ще жахливіше, ніж будь-коли.

Філософія навіть тоді, коли видавала себе за апо-

літичну, завжди мала також і політичне значення. 

Адже у філософуванні людина повертається до са-

мої себе. Звідти вона отримує спонукання політич-

но формувати та оцінювати своє буття у співісну-

ванні з усіма іншими.

Сьогодні я почну з прологу до циклу лекцій, 

присвячених політиці. Як виглядають можливі по-

літичні дискусії?

1. У дискусіях проясняються цілі, на які спря-

мовують волю, пригадують факти. У них дізнають-

ся про суперників. Намагаються переконати. Щоб 

показати, як діє у таких дискусіях філософія або які 

наслідки має її відсутність, я наведу приклад уяв-

ного діалогу між двома німцями, назвемо їх А і Б.

А.: Нашою найвищою метою є відновлення Ні-

меччини у кордонах 1937 року.

Б.: Нашою першочерговою метою мені радше 

здається розвиток у ФРН внутрішньої свободи, яка 

все ще залишається занадто слабкою. Підвладною 

нам є лише вона. Вона є тією основою, на якій ми у 

1 Jaspers K. Kleine Schule des philosophischen Denkens. — Mün-

chen; Zürich: Piper Verlag. 1991. — 183 S.
2 Ibidem. — S. 68—80.
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солідарності з вільними державами Заходу можемо разом працювати над са-

моствердженням свободи на Землі. У цих рамках і тільки у них ми зрештою 

зможемо здобути свободу і для наших придушених німців у Німеччині.

А.: У вас перед очима фантом. Ви бачите солідарність, якої не існує. У 

суецькому конфлікті американці, разом з Росією, поставили на коліна такі 

вільні держави, як Великобританія, Франція та Ізраїль.

Б.: До цього можна додати ще й інші жахливі факти.

Але те, чого ви бажаєте, також є не меншим фантомом: Відтворення 

кордонів старої Німеччини не можна здійснити через політику, що спира-

ється на власні сили. Але якщо, наприклад, становище у світі через зміц-

нення Китаю неминуче призведе до союзу Росії із Заходом, ось тоді б май-

же автоматично стали вільними держави-сателіти, включно з нашими нім-

цями на Сході, кордони було б встановлено вздовж лінії Одер—Нейсе.

Отже, питання може звучати тільки так: «Який фантом є кращим?» Це 

означає вирішити: «У чому криються найбільші шанси для самостверджен-

ня?» Німецьке самоствердження можливе лише у вільному світі. А також, 

повторюю ще раз про те, що нам слід зробити для цього: ствердити у ФРН 

внутрішню політичну свободу.

Отже, на вашу думку, що нам треба зробити?

А.: Ми повинні постійно повторювати вимогу повернення єдності. Ми 

захищаємо тільки наше добротне право. Історія доводить: те, що здавалось 

неможливим, здійснюється. Ми знову вже зміцнились настільки, щоб бути 

небайдужими для світу.

Б.: Але що ж означає бути політично дійсним у наших власних держав-

них структурах? Мірою того, як економіка підвищує добробут широких кіл 

населення, останні зменшують свій політичний інтерес, що є жахливим. 

Ми погоджуємось, щоб нами правила партійна олігархія, яку ми самі собі 

обрали. Вона зважає на своїх підданих лише під час виборів. Віддання свого 

голосу — це єдиний політичний акт народу, але й це відбувається безпорад-

но. Жодна з партій не має своєї політичної ідеї. Жодна з них не піклується 

про внутрішню політичну та духовну свободу та про політичне самовихо-

вання народу.

Але це відбувається цілковито в інший спосіб, ніж у Веймарській респуб-

ліці. Принаймні поки що такі дії сьогодні, здається, не криють у собі ризику. 

Адже завдяки Америці держава захищена ззовні від нападів, а уряд ізсере-

дини — від путчів. Це є наслідком обмеження нашого суверенітету у Ге не-

ральному договорі. Отже, уряд ні ззовні, ні ізсередини не несе справжньої 

відповідальності у реальних випробуваннях. Нічого не може трапитись. Це 

є наслідком Основного Закону, який конституював неживу стабільність.

А.: Отже, ми живемо у безпеці. Це ж добре.

Б.: Так тільки здається. Але загалом цей стан є все ж таки підготовкою 

до того, як поводитись у наступній світовій катастрофі. Вона покаже, чи 

знаємо ми, що таке політична свобода; чи відновили ми свою гідність, 
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втрачену 1933 року; чи знайдемо ми рішення, необхідні для порятунку сво-

боди і честі — або ж ми чинитимемо як 1933 року, року нашої ганьби та по-

літичної дурості.

А.: А що, ви вже побачили небезпеки?

Б.: Так. Ось приклад: упевненість у захисті від атомної загрози завдяки 

Америці у випадку застосування сили Росією вже не є такою абсолютною, 

як раніше. Вже Америка хоче відстрочити час між російською аґресією та 

ядерним контрударом. Здається, у нищівній небезпеці атомної війни кож-

ний думатиме виключно про себе.

А.: Ми тут нічого не зможемо змінити. До речі, все це сьогодні вже по-

долано через розрядку.

Б.: Не говоритимемо про розрядку. Те, що у неї вірять, оскільки на мить 

насправді встановився спокій, і Берліну нічого не загрожує, — це великий 

успіх Хрущова: він змусив Захід поринути у внутрішні чвари і битви, які 

його послаблюють, щоб здобути для себе необхідний перепочинок.

Але на довгострокову перспективу наша політика потребує великої 

зміни, щоб зробити союз з Америкою непорушним і надійним.

А.: Але як?

Б.: Тільки через повну солідарність. Ми відсуваємо на друге місце наші 

домагання на національний суверенітет і визнаємо факт американського 

домінування. Спочатку ми повинні стати дійсно політично вільними ізсе-

редини і демократичними, це означає стати державою населення, яке полі-

тично співдіє і співмислить, а також скрізь виступає за політичну свободу. 

До Америки ми звертатимемося тоді, коли на те будуть розумні переконливі 

причини, а у випадку конфлікту підемо за нею. Ось тоді, з роками Америка, 

зі свого боку, дійде до повної солідарності з нами, відчуватиме наші кордони 

як власні, а заява Кеннеді «Я — берлінець» справдиться. Америка зможе по-

кладатись на нас, а ми — на Америку. Щоправда, це тільки шанс, але це 

шанс на наше самоствердження.

А.: Чудово! Ви хочете, щоб ми просто підкорились Америці як держава-

сателіт.

Б.: А хіба це не було підпорядкуванням, коли сім провінцій Фрізландії, 

щоправда, не формально, а фактично підпорядкувались Голландії? Чи є під-

коренням, коли ми рівноправно з Америкою та іншими націями живемо за 

законами політичної свободи як доленосна спільнота, що протистоїть ін-

шому світові, який може невздовзі стати надсильним, який ніколи не знав 

свободи і хоче її знищити? Наше підкорення було б спільнотою рідних, на-

дійність зв’язку яких залежить від розумності і свободи обох сторін.

А.: З усього того, що ви говорили, мені ясно лише одне: у вас б’ється не 

німецьке серце. Вам бракує самозрозумілості національного. Ви не німець.

Б.: Ви хочете заперечити мою ідентичність? Чи маю я конкурувати з 

вами у тому, хто краще мислить по-німецьки? Чи повинен я порушити пи-

тання про те, хто більше відповідає вимогам наших великих предків, хто 
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більше проникнутий німецькою недолею і страждає за нею, прагнучи до-

помогти їй змінитись політично і духовно? Я не хочу такої полеміки.

А.: Згодний. Але що ми повинні зробити у цій ситуації, що склалась у 

світі? Тільки чекати, що випаде нам на долю? Ми все ж таки повинні, як 

Росія, примножувати нашу силу. Але політично ми маємо дотримуватись 

наших невід’ємних прав на національний суверенітет.

Б.: Щодо першого я згодний з вами: ми не можемо пасивно очікувати 

нашого майбутнього; наскільки можливо, ми повинні примножувати нашу 

силу. Але щодо другого — я не з вами. Ви віддаєте пріоритет політиці суве-

ренної національної держави, національній манії величі перед спільним 

самоствердженням політичної свободи.

А.: А проте, якщо інші європейські держави діють, виходячи із своїх 

національних інтересів, досягаючи не права голосу, а автономії, права на 

вето, то ми й самі повинні мислити більш національно-державницьки.

Б.: Через те, що інші стали на хибний самовбивчий шлях, ви хочете ви-

правдати свої власні блукання?

Я ж навпаки дотримуюсь однієї й тієї самої засадової думки: ми може-

мо спасти себе, якщо без будь-яких умов об’єднаємось з тими, хто, у свою 

чергу, ставить понад усе політичну свободу. Лише на ґрунті волі до свободи, 

на засадах якої ми внутрішньополітично будуємо державу і оцінюємо будь-

яку внутрішню політичну дію, ми зможемо віднайти сенс нашого політич-

ного буття на такій висоті, яка дасть нам змогу вистояти у катастрофі, що 

насувається на нас. Це не безідейне, обмежене перебивання з дня на день.

Якби ми всі знали, чим, власне, є політична свобода, то під впливом 

сили духу та ініціатив з боку самого народу, особливо молоді, змінилась би 

теперішня влада політичної олігархії.

А.: Наша політична велич у XIX сторіччі обґрунтовувалась через за-

клик: «Спочатку єдність, потім свобода». Це й сьогодні є нашою першо-

черговою і найвищою метою: єдність держави Німеччина, принаймні у 

кордонах 1937 року.

Б.: Як альтернативу національному заклику «Спочатку єдність, потім 

свобода» вже тоді було висунуто федералістську ідею свободи. Після здобутої 

Бісмарком перемоги централістської ідеї рейха ми не скористались шансом 

вибороти також і політичну свободу. Всі задовольнялись позірним конститу-

ціоналізмом, правовою державою, тогочасним економічним дивом. На слід-

ком цього стала політична безвідповідальність. Безпорадність прислужливо-

го народу, нездатного спільно мислити, і політична недолугість випадкових 

правителів призвели до війни 1914 року, якої зовсім не бажала більшість.

А.: Ваш висновок є несправедливим. Це був фатум, спільний для євро-

пейських держав. Цілком слушно національно-державницька ідея єдності 

була тоді і залишається тепер провідною для всіх німців.

Б.: Ми знаходимось перед альтернативою: Або німці з притаманною їм 

економічною наполегливістю та бундесвером перетворяться на простий 
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матеріал прийдешньої історії над їхніми головами. Або ж ми самі станемо 

творцями нашої долі.

А.: Отож, давайте відмовимось від національної держави, підпорядкує-

мось Америці, тоді нам непотрібний і бундесвер. Адже ми реалізовуватиме-

мо цілі американської політики, саме те, чого ви також не бажаєте. До того 

ж Америка захищатиме нас тільки за умови, що американський ризик не 

буде занадто високим.

Б.: Про це ми вже говорили. Ви ставите питання, на яке насправді не 

можна дати переконливу відповідь, так само, як і на питання, наскільки 

надійна вірність між дружиною та чоловіком.

Але питання, власне, стосується більшого: На що краще зважитись: 

поставити на вірність чи залишитись суверенним, тобто самотнім. Останнє 

впевнено веде до загибелі, а перше є шляхетним ризиком, бо воно може 

бути успішним, хоча й не напевне. У цьому ризику випробування одного 

передбачає випробування іншого. Ми живемо як партнери всіх вільних 

держав під гегемонією Америки, якій ми приносимо у жертву наш зовніш-

ньополітичний суверенітет, але не право голосу на розумних підставах, не 

говорячи вже про внутрішньополітичний суверенітет.

(…)

А.: Ви фантазуєте. Я ж виступаю за реальну політику.

2. Що ми помітили, спостерігаючи за діалогом між А і Б?

Дискусії такого роду зазвичай не потребують детальних пояснень. За ки-

дають лише стисло обґрунтовані положення. Тему часто-густо змінюють. Ре-

чення не кружляють навколо центру. Учасники висловлюються емоційно. 

Во ни говорять навперебій, не слухаючи одне одного. Не досягають жодного 

результату. Можливе тільки одне: припинити або обірвати таку дискусію.

Чому ж так відбувається? І чи можна перейти до іншої, кращої диску-

сії? Я хотів би тут зупинитись на деяких позиціях:

— невдача зумовлена змішуванням фактів, хибною ідентифікацією їхньої 

констатації та оцінки. Фактичне у дискусіях можна довести до рівня спільно-

го пізнання. Волю ж, що покладає мету, навпаки, не можна обґрунтувати як 

правильну на підставі жодного знання. Але оскільки воля чесної розумної іс-

тоти не є сліпою, вона може прояснитись через мислення у дискусії.

Ось тоді б змінилась і сама дискусія. Супротивникам удалось би з’я-

сувати, чого вони власне воліють. Обидва намагались би звести все вислов-

лене до так званої «останньої позиції» і показати її наслідки, запитуючи: 

«Чи насправді ти хочеш цього?» Так супротивники в їхньому спільному 

волінні до істини досягають пункту своєї неминучої боротьби, де справжні 

сили крізь них стикаються віч-на-віч. Тоді люди, такі, як вони є, попри ра-

дикальне протистояння здатні поєднатись у більш широкій комунікації. 

Адже вони не повністю підпорядковані тим силам, що змушують їх до про-

тистояння. Вони одностайні щодо місця боротьби, зустрічаючись там як 

люди, по-лицарськи, тим самим перевершуючи свою власну боротьбу. 
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Вони одностайні у своєму всеохопному, де їх звела доля, щоб історично у 

цьому положенні постати як супротивники.

Така вдала дискусія має свої передумови: Обидва хочуть знати; вони 

встановлюють доведені факти і виявляють суперечності; вони прислухову-

ються  один до одного; вони не намагаються ухилитись. Обидва хочуть у 

своєму протистоянні відкрити свої останні цілі;

— другою причиною невдалих дискусій є рівноправність думок.

Щоправда, форма спілкування через дискусію навіть вимагає цього, 

створюючи ілюзію існування такої рівноправності. Засадовим щодо цього 

є наше взаємовизнання як розумних істот. Але у жодному разі це не стосу-

ється рівноправності будь-яких думок як таких. Наскільки широко подана 

така рівноправність, відкривається лише у вдалій дискусії через розгортан-

ня і змінювання думок.

Можна лише тоді зберегти «добропорядну вірність» будь-якій думці, 

якщо це поєднується з готовністю спробувати прийняти арґументацію 

партнера. Добрий партнер духовно допомагає своєму суперникові. Але це 

руйнується через недоторканність абсолютних інтересів людського буття 

та бажання завжди мати рацію, а також через прив’язаність до бездумних 

кліше. Тоді вже більш не прислуховуються і не відповідають.

По-іншому це виглядає, коли опір чинять на ґрунті справжньої віри. 

Адже вона хоче показати себе нещадною і висловитись. Це не тупість про-

стого існування та поставлена на його службу інтелектуальність, що стала 

софістичною. Радше вона сама є волінням до істини, яка повинна пізнати, 

що у світі екзистенційно зустрічаються сили, які не можуть бути єдино зна-

чущими у світі та діяти разом в одній і тій самій людині. Вони єдині є рівно-

правними  у незупинній боротьбі;

– по-третє, політична дискусія страждає на звуженість або на фантас-

тичне бачення майбутнього.

Те ймовірне, що прийде, не можна чітко визначити. Можливості та 

ймовірності є непередбачуваними. Ми зважуємо на можливі шанси. Ми, 

напевне, воліємо побачити прості головні лінії: вони змінюються повільні-

ше, ніж нескінченний інший шум миттєвостей. Ми опиняємося у полоні 

картин, створених мисленням бажаного.

Суттєвим є таке: майбутнє не є необхідним ходом історії загалом. Ми 

пізнаємо майбутнє для того, щоб змінити його на сприятливіше для нас. 

Ми воліємо передбачити те, що ми ж самі й створюємо. Пізнання реаль-

ностей, умов і можливостей, які визначають майбутнє, ніколи не буває за-

вершеним. Наша відповідальність полягає в тому, щоб це побачити, щоб 

спромогтись у максимальній ясності перебрати на себе відповідальність за 

покладання наших цілей.

Але у цьому колі пізнання і відповідальностей ми знаємо, що вирі-

шальні події майбутнього, передусім животворні етичні та релігійні імпуль-

си, все ще перебувають за межами нашого горизонту. Непередбачуване є 
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елементом нашої історії. Але ми не можемо ввести його до наших очіку-

вань, не говорячи вже про розрахунки.

Через ненадійність та невпевненість майбутнього посилюється ваго-

мість політичної дискусії. Вона змушує зануритись у пізнання сучасних ре-

алій, які можна пізнати сьогодні, бо для того, хто ясно бачить, в них від-

криваються зародки майбутнього.

Тепер насамкінець! Навіщо нам потрібні політичні дискусії? Вони по-

слуговують політичному самовихованню і є підготовкою до дій. Саме тому 

вони є місцем життя народу. Якщо ж вони неспроможні на це, то вони пе-

ретворюються на балаканину, стають банальним предметом психології, і 

тим самим — маніпуляцією політичних технологів.

Що тут означає філософське осмислення? Воно робить філософську 

дискусію більш просвітленою, оскільки воно прояснює принципи і цілі, 

оскільки воно осучаснює великі речі та ієрархію суттєвого, оскільки воно 

вдивляється у долю людства, оскільки воно вбирає політичне у питання: 

«Для чого ми живемо?»

Становлення людини у політиці  3

1. Політика орієнтується на два полюси: можливе 

насилля та вільне співіснування.

Проти насилля треба захищатись, застосовуючи силу, навіть якщо по-

годитись на те, щоб через ненасилля перетворитись на рабів інших або за-

гинути. Вільне співіснування через інституції і закони формує спільноту. 

Політика сили і політика консультацій за своїм смислом протистоять одна 

одній; як вони поєднуються, це вже є справою політичної практики, при-

наймні дотепер і в подальшому.

Зазвичай розрізняють зовнішню та внутрішню політику. Яка з них є 

пріо ритетною, залежить від ситуації у суспільстві стосовно інших суспільств. 

Форми обох можуть переходити одна в одну. Зовнішня політика походить з 

політики насилля, для якої всі промови стають хитрощами. Але договори, 

міжнародне право відтісняють її туди, де вона сама почала б змінюватись — 

аж до відмови від насилля. І навпаки, внутрішня політика набуває рис зов-

нішньої політики, коли політики у своїй боротьбі вдаються до хитрощів, до 

брехні, до потворного втаємничення, змушення до протиправних дій, навіть 

до громадянської війни або ж до підкорення одних підданих іншим.

Буде хибно вважати, що політична влада є нічим іншим, ніж владою, 

здійснюваною через насилля. Великі історичні події навчають нас діяти, за-

стосовуючи владу без насилля. Протилежною помилкою є думка, що нібито 

політика є побудовою спільноти у свободі; насилля тут сприймають як ано-

малію, що суперечить політиці. Проти цього свідчить той факт, що насилля 

3 Jaspers K. Kleine Schule des philosophischen Denkens. — München; Zürich: Piper Verlag. 

1991. — S. 81–92.
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завжди залишається межею і тилом. Якщо у свідомості всіх це вже майже 

забуто, як за доби європейської безпеки до 1914 року, то невдовзі воно на-

гадає про себе у безпрецедентний спосіб і покаже свою жахливу велич.

2. Явища політичної історії жахають. Люди діють мов осатанілі. З пра-

давніх часів залишається незмінним потяг до панування, застосування на-

силля, вбивства, знущання, тортур. Його можуть приховувати впродовж 

певного часу, він може здаватись приборканим. Але це ілюзія.

Проте люди, такі, як вони є, мусять жити разом. Це є передумовою їх-

нього існування. Від самого початку вони живуть у спільнотах, де допома-

гають один одному, захищають себе ззовні або — деякі, не всі — йдуть за-

войовувати і по здобич.

Якщо подивитись на насильницьку діяльність людини та її незламну, 

тяжку сваволю, то можна здивуватись, що люди утворили не тільки банди 

розбійників. Вони спромоглись побудувати упорядковані політичні стани, 

правові держави, закласти спільноти громадян. У них є потужні сили іншо-

го походження, які уможливили все це.

Порядки, створені людьми, ніколи не позбавляться сил, що несуть на-

силля. Через це такі порядки також завжди є несправедливими і потребують 

поліпшення. У подальшому вони повинні змінюватись через постійну зміну 

історичних умов існування. Ми не в змозі правильно облаштувати світ і за-

кріпити це довгостроково. Люди не досягають удосконалення. Щодо цього 

дуже м’яко висловився Кант: «З кривого поліна не можна вистругати нічого 

прямого».

Прояви хаотичного буття, з одного боку, а з іншого — витоки, що засно ву-

ють, закладають, упорядковують, у своїй боротьбі між собою роблять історію.

3. Через це політика є найбільш значною справою для людського існу-

вання у світі разом з іншими. Державні мужі мають великий авторитет через 

їхню фактичну владу, а також оскільки вони впливають на долю спільного 

буття. Люди і народи дякують їм або проклинають. Вони підносяться аж до 

жахливого. Їх не забувають також і там, де вони сприяли нещастям та руй-

нації. Людей та їхнє політичне мислення характеризує те, до яких держав-

них діячів лежить їхнє серце, у кому вони вбачають велич.

Велич державного діяча ми вбачаємо там, де він свідомо перебирає на 

себе відповідальність за свободу.

Вона вже не знаходиться у могутній, жахальній величі духовно напов-

неного тигра на зразок Цезаря, не говорячи вже про вбивчу силу такої хит-

рої комахи, як Гітлер, яка точно відчуває ситуацію у владі. Колись, пови-

нуючись Цезарю, піднявся великий народ, в якому водночас зросли проти-

вники, які вбили його задля свободи. Гітлер принизив нас, наш народ і кож-

ного окремо, а найбільше тих, хто йшов за ним, але ніхто не спромігся вбити 

його, керуючись чистою волею до політичної свободи.

Але та відповідальність великих державних діячів, таких, як Солон 

чи Перикл, також має подвійну орієнтацію: на насилля та на свободу з її 
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ненасильницьким розумом. Самоствердження через насилля вимагає хи-

трощів і брехні, а розум, навпаки, потребує відкритості, правдивості та на-

дійного договору. Самоствердження потребує відповідальності за фактичні 

наслідки політичних дій, спрямованих на укріплення сили своєї держави. 

Розум вимагає морального сумління, яке погоджується на успіх, насилля і 

владу, якщо ті продовжують служити надполітичному завданню людини.

Великий державний діяч може стати безвідповідальним у розумінні 

простого політичного самоствердження, якщо він відрікається від успіху та 

влади, бо за них треба сплатити ціною своїх переконань. Тут не можна зна-

йти принципового рішення. Наскільки переконання увіходить до відпові-

дальності за наслідки і як відповідальність сама стає переконанням — усе 

це визначене історичним і неповторним рішенням, а не компенсацією.

Низьким є політик, що не має такого напруження: він робить те, що 

потребує найменшого опору і на певний час здається успішним. А великим 

є той державний діяч, який у цьому напруженні знаходить дієвість само-

ствердження, що підносить його народ та його самого до шляхетності люд-

ського буття, який робить те, що завжди хотів перебрати на себе. Він не 

може підпорядкуватись так званій реальній політиці та опортунізму. Він не 

хоче морально знищити державну спільноту, якій служить, сумнівними ді-

ями, які на мить здаються успішними. Своїми діями він водночас виховує 

громадян держави. Він не залишається при владі за будь-яку ціну, якщо 

його сумління, водночас політично і морально, забороняє йому діяти всу-

переч інтересам і гідності власного народу.

4. Мету політики можна визначити в одному реченні: «З політичною 

свободою відбувається становлення людини в її самості разом зі свободою 

всередині її державності та зовнішнім самоствердженням».

Надполітичним питанням, яке випереджає політику, є наступне: «Як 

має здійснюватись політика, щоб ми могли самостверджуватись в ній, ви-

ходячи з основи всіх речей?» Відповіддю на це буде речення, яке я постій-

но повторюю: «Тільки політична свобода може зробити нас цілісною лю-

диною».

Насилля повинне стримуватись політикою задля панування права та 

особистої свободи. Тут є тільки одна межа: таку свободу ми маємо поділяти 

разом з усіма іншими.

Політика прагне приборкати насилля через взаємну комунікацію, через 

договір, через формування спільного волевиявлення леґальним шляхом. 

Цей стан потребує відповідних державних діячів. Вони не бажатимуть бути 

диктаторами, оскільки не мають жодного бажання панувати над рабськими 

душами. Вони жадають влади тільки на час виконання їхнього доручення, 

доки вони матимуть довіру їхніх народів, довіру громадян, а не підданих, 

якщо ж цю довіру втрачено, вони відмовляються від влади. Вони ненави-

дять насилля. Але є справжніми демагогами у доброму значенні цього сло-

ва, тобто вихователями народу для політики. Вони говорять їм те, чого ті, 
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власне кажучи, хочуть почути, але роблять це так, щоб громадяни на під-

ставі фактів та причин могли самі перевірити їх у конкретних ситуаціях, від-

крити в них свою власну силу судження і відчути себе окриленими через 

свої рішення. Їхні слова і дії будуть згадувати ще впродовж тисячоліть.

5. Але політична свобода не виходить з Ніщо. Історично їй передує ще не 

політична, жива свобода. Вільна воля, здійснена через зобов’язання, не була 

порожньою, бо зберігала зміст успадкованої субстанції у спільному житті. 

Звідки прийшла така свобода, що ще зовсім не усвідомлює саму себе, — це 

велика таємниця. Всі балачки про обдарованість рас чи народів є пустопо-

рожніми і водночас принизливими з огляду на велич справи.

(…)

Згідно з Кантом, найважливішими подіями новітньої історії були 

швейцарські, голландські, англійські битви за свободу. З їхнього духу зрос-

ла американська боротьба за свободу новітнього походження. Дивовижними 

є мужність, високе піднесення, поміркованість і розважливість усіх цих 

борців за свободу, які у своїй самостійності виявили також спроможність 

стати над масами, керованими виключно насиллям, щоб через своє власне 

насилля над ними зробити їх розумнішими і більш жертовними.

Нехай ще така надійна політична свобода тривала недовго, але для на-

щадків вона залишається прикладом і надає наснаги.

6. Жахливим є ось що: У самій свободі криється причина її занепаду.

Світ політичної свободи можна втратити, якщо не буде великих дер-

жавних діячів, які через вишкіл вільних мужів обов’язково знову виростати-

муть від генерації до генерації. Все те, що вони роблять, є боротьбою за сво-

боду і за шанси для її ствердження. Вони знають про небезпеку, що їм 

загрожує. Їхній ризик вартий того, бо йдеться про найвищу передумову іс-

нування людей. Такі державні діячі мають мужність, силу судження та тер-

піння. Про них можна сказати те, що колись розповідали про Перикла: 

Відтоді, як він став правити Афінами, вже ніхто не бачив, щоб він сміявся.

Політики виглядають не так. Вони є опортуністичними реалістами, 

ділками, хитрими людьми та шантажистами. Безтурботно та енергійно 

вони діють проти умов свободи, а роблять це начебто задля неї. Вони ви-

слизають від викриття, вдаючись до брехні і жартів. Їхня поведінка є зну-

щанням над парламентом такого ж самого ґатунку, який ледь помічає все 

це і навіть не думає про те, щоб вибити з сідла злочинців, які знущаються 

над духом політики. Своїми сентиментальними висловлюваннями вони 

імітують серйозність. Вони є руйнівниками свободи.

Це тип політиків виконує свої доручення без покликання, задля про-

фесії, яка є перспективною, з добрим заробітком і пенсійним забезпечен-

ням. Вони вважають, що ця професія позбавлена ризику. Вони мислять 

безвідповідально. Через це вони безпорадні у випадку небезпеки і одразу ж 

підкоряються начебто надійній або принаймні рятівній силі, як це було 

1933 року. Хіба було щось більш принизливе для них та їхньої держави, хіба 
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ж не заслуговують на ганьбу ті, що стали на коліна і дозволили Гітлеру і 

Гебельсу проливати свої медоточиві промови на їхні схилені голови.

Дух вільного світу дає двозначну картину. Ми як вільні народи у жодно-

му разі ще не є політично вільними. В економічному добробуті, у просуван-

ні вперед, у простих збудженнях немає свободи. Аристократія розсудливих 

зменшується. Розподіл відповідальностей породжує безвідповідальність. Де-

 мократія перетворюється на партійну олігархію. Те, що раніше називали 

культурою, значною мірою перетворюється на мильні кульки літературщи-

ни. Дух втрачає свою серйозність.

Через це народи не занепокоюються перед внутрішньо страхітливими 

загрозами, які кружляють над ними. Може, колись, вони й мали страх, але 

швидко забули про нього, бо життя знову налагодилось. Але деякі відчува-

ють, що свободі людини у власній країні і на Землі загрожує зникнення.

7. Цей досягнутий у добробуті нібито солідний стан може раптово змі-

нитись, якщо маси та інтелектуали, втративши ґрунт, перетворяться на ма-

теріал для тотального панування. Якщо хтось, перебуваючи у стані вже 

більш не зрозумілої свободи, що стала зовнішньою, добровільно піде у раб-

ство до мізерності світу без віри, то наслідком цього незабаром буде також 

і втрата зовнішньої незалежності. Складається враження, що десятиріччя 

тому у Німеччині потужне шуміння духу і політична метушня самі викопа-

ли могилу своїй свободі, а сьогодні, після щасливого порятунку Західної 

Німеччини ззовні, там усередині ще раз може трапитись те ж саме. Але хіба 

західному світові загалом не загрожують ті ж самі небезпеки?

8. Зважаючи на нещасливий час для свободи, особливо небезпечними є 

принципові закиди щодо її можливості, що набувають позірної вагомості.

Чи не є політична свобода утопією? Чи не є вона простим переконан-

ням небагатьох людей на Заході, починаючи з греків; чи не відкидає її прак-

тично більшість західних країн та все інше людство, яке ще не прозріло?

Я не хочу відокремитись від людей, які ніколи не знали політичної сво-

боди і ніколи її не породжували, які не проникали глибоко до метафізичного 

мислення, у поезію та мистецтво, що так проникливо промовляють до нас. Я 

також не хочу заперечувати велич правителів у Китаї, в Індії, що після шуме-

рів є найстарішими культурами світу. Але там скрізь є те, що виглядає чужим 

для нас, щойно ми наближаємось до них. Також у нашому духовному серед-

ньовіччі були великі особистості, які, напевне, не усвідомлювали самих себе 

і через це були ще могутнішими у своїх проявах, але між ними та нами зна-

ходиться жахливе провалля, яке розкривається у відчуженні. Вони ніколи не 

будуть тими особистостями, які зустрічаються тільки там, де жадають полі-

тичної свободи, де її знайшли або болісно переживають її втрату.

(…)

Факти спираються на найбільш вагомий арґумент: свобода неможли-

ва, бо вона є занадто тяжкою для людини. Неминучою, надзвичайно під-

бадьорливою, але й найменш захищеною від великої загрози є така ситуа-
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ція: людина, щоб стати справжньою людиною, потребує свободи, чого вона 

як реальна людина не може мати у масі народу.

9. Із цього заперечення випливає: панування належить здійснювати 

через безсумнівній авторитет. Воно є скрізь і завжди. Сьогодні в Росії та 

Китаї створюють світову суперсилу.

Фактично альтернативою політичній свободі є насилля авторитету, па-

нування малої меншості над великою більшістю в ім’я всіма визнаного ав-

торитету.

Але проти стану авторитарного панування беззаперечно говорить таке 

положення: завжди існують люди, які панують над іншими людьми. У світі 

ніколи не буває бога або абсолютної істини. Існують тільки люди, які в ім’я 

бога або абсолютної істини претендують на статус авторитету, але не сам 

бог або істина. Існують тільки люди, які ставлять насилля на службу авто-

ритетові. Цей авторитет не заслуговує на жодну віру. Він у кожній своїй 

формі дискредитований ганебними, підступними, злими діями.

10. Не треба полегшувати собі справу, вдаючи, що свобода начебто є 

чимось самозрозумілим.

Чи здатні ми взагалі зберегти чинними положення, що політична сво-

бода вкорінена у сутності людини?

Тут не існує примусового визнання правильного. Йдеться про сутніс-

ний вибір способу мислення цілісної людини, кожного одиничного з його 

політичними спільниками по долі.

Знаходячись перед альтернативою, ми повинні знати, задля чого ми 

живемо, на чому ми — там, де це залежить від нас — маємо будувати май-

бутнє. Треба вміти бути розсудливим і приймати рішення. Через філософу-

вання це стає частиною нас самих.

Щоправда, у свободі криється можливість великого і навіть повного 

занепаду. Але без свободи занепад безсумнівно настане.

Політична свобода, відповідаючи природній шляхетності людини, дає 

змогу сподіватись на краще. Інший шлях є наперед безнадійним. Ми зне-

важатимемо самих себе, якщо відмовимось від мужності розуму, бо на ній 

ґрунтується надія.

Якщо людина змушена зносити насилля, то її правдою мав би бути її 

шлях до свободи. Свобода не спростовується через поразку, так само, як 

краса Землі не зменшується від того, що вона колись загине і розчиниться 

у морі космосу так, начебто її й не існувало.

Філософія у світі  4

1. Хоч би чим була філософія, вона існує у нашому 

світі і мусить мати з ним стосунки.

4 Jaspers K. Kleine Schule des philosophischen Denkens. — München; Zürich: Piper Verlag. 

1991. — S. 171–183.
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Щоправда, вона проривається крізь будівлю світу, щоб рухатись у без-

конечному. Але вона повертається, щоб знайти у конечному свій єдиний у 

своєму роді історичний ґрунт.

Щоправда, вона поривається до найвіддаленіших горизонтів за межа-

ми буття світу, щоб пізнати сучасне у вічному. Але навіть найглибша меди-

тація набуває сенсу лише в її звертанні до існування людини тут і зараз.

Філософія бачить найвищі масштаби, зоряне небо можливостей і шу-

кає у світлі начебто неможливого шлях до шляхетності людини у проявах її 

існування.

Філософія звертається до одиничного. Вона є фундаторкою вільної 

спільноти тих, що покладаються один на одного у волінні до істини. Здобути 

право увійти до цієї спільноти бажає кожний, хто філософує. Вона повсяк-

час існує в світі, але не може перетворитись на інституцію, не втрачаючи 

свободи своєї істини. Той, хто філософує, може навіть не знати про свою 

належність до неї. Жодна інстанція не розв’язує питання про його вступ до 

цієї спільноти. У своєму мисленні той, хто філософує, воліє жити так, щоб 

такий вступ уможливився.

2. Але як же ставиться світ до філософії? В університетах існують кафед-

ри філософії. Але там сьогодні панує збентеження. За традицією до філосо-

фії ставляться з ввічливою повагою, але потайки її зневажають. Поширена 

думка, що вона не може сказати нічого путнього. Вона не має також прак-

тичного значення. Щоправда, її ім’я згадує громадськість; але ж хіба не так, 

що її нібито не існує? Принаймні її існування засвідчує опертя на неї.

(…)

Життєвий інстинкт, непрозорий також і для самого себе, ненавидить 

філософію. Вона небезпечна. Якби я її розумів, то мусив би змінити своє 

життя. Я б досяг цілковито іншого стану, бачив би речі в іншому світлі, досі 

мені чужому, мав би по-новому судити про них. Отож, краще не мислити 

по-філософськи!

Потім з’являються обвинувачі, які бажають замінити застарілу філосо-

фію на щось нове, цілком інше. Її зневажають як цілковито неспроможний 

кінцевий продукт розтрощеної теології. Висміюють нісенітницю філософ-

ських положень. Філософію звинувачують у тому, що вона стала поступли-

вою служкою політичних та інших сил.

Багатьом політикам було б легше займатись своїми безнадійними спра-

вами, якби взагалі не існувало філософії. Масами та функціонерами легше 

маніпулювати, коли ті не мислять, а мають лише видресирувану розум-

ність. Чинять перешкоди, щоб люди всерйоз не замислювались над цим. 

Мабуть, воно й на краще, що філософія є нудною. Нехай філософські ка-

федри ледь жевріють. Чим більше вивчають несуттєвого, тим легше відво-

лікати людей від сили випромінювання філософії.

Отже, філософія оточена ворогами, здебільшого тими, що до пуття її не 

знають. Буржуазна самовдоволеність, життя в умовностях, обмеження еко-
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номічним добробутом, оцінка науки лише з позиції її технічного викорис-

тання, безумовна воля до влади, дружбанство політиків, фанатизм ідеоло-

гів, воля талановитих писак до літературного визнання — всі вони ствер-

джуються в антифілософії. Вони не помічають цього, бо бракує розуміння. 

Вони не усвідомлюють, що їхня антифілософія сама є оберненою філосо-

фією, якщо ж прояснити цю антифілософію, то вона саморозчиниться.

3. Вирішальним тут є таке: філософія хоче всю істину, але світ її не хоче. 

Філософія є порушником спокою.

Що ж таке істина — це само по собі також перебуває під знаком запи-

тання. Філософія впевнюється в істині через багатогранний смисл істинно-

го буття, у способах даності охоплювального (das Umgreifende). Вона шукає 

істину, але не смисл та зміст однієї певної істини. Адже для нас істина — це 

не нерухоме наявне буття, а незавершений безконечний рух.

У світі істина перебуває у боротьбі. Філософія загострює цю боротьбу 

до крайності, але стоїть на перешкоді будь-якому насиллю. Тому, хто філо-

софує, звертаючись до наявного, відкривається істина через комунікацію з 

тими, хто мислить, та через прояснення самого себе.

Той, хто філософує, вдивляється у людей, в одиничних, прислухову-

ється до того, що вони говорять, він бачить, що вони роблять, і починає 

зростати у волінні до доленосної спільноти людського буття.

Отже, філософія — це не зізнання. Вона знаходиться у постійній бо-

ротьбі із собою.

4. Гідність людини полягає в тому, щоб угледіти істину. Ми стаємо віль-

ними тільки через істину, але тільки свобода робить нас безумовно готови-

ми до істини.

Чи є істина для людини останнім смислом у світі? Чи є істинність 

останньою вимогою? Ми віримо в це, бо істинність через її беззастережну 

відкритість та нечутливість до гадок збігається з любов’ю.

Наша сила полягає у підхопленні провідних ниток, які закидає нам іс-

тина. Багатоманітна істина мусить триматись в Єдиному. Ми ніколи не 

одержимо цю цілу істину. Вона буде втраченою, якщо я до безтями напо-

лягатиму на піднесенні моїх знань до абсолюту. Її втрата можлива також і 

через намагання осягнути систему істини загалом, бо така система знахо-

диться за межами людського пізнання, а її примара паралізує людину.

Той, хто філософує, хоче жити задля істини. Хоч би куди він приходив, 

хоч би чого він сам дізнавався, хоч би яких людей зустрічав — скрізь у ньо-

го виникають питання, передусім про те, про що він сам мислить, відчуває 

і робить. Речі і люди, передусім він сам, мають бути просвітленими. Він не 

ховається від них, а відкривається їм. Для нього краще зазнати поразки у 

пошуках істини, ніж бути щасливим у безумі.

Він хоче показати те, що є.

Тут можлива довіра, але не впевненість. В остаточній істині, нехай на-

віть вона здатна нас розчавити, відкривається приховане від нас, але тільки 
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за умови, якщо це насправді є істиною. Найдивовижнішим у філософії є 

ось що: щойно ми почнемо оминати кожну ілюзію, зривати кожне при-

криття, відкидати кожну неправдивість, вперто дивитимемося на все неза-

тьмареними очами і самі чинитимемо критику над нашою критикою, то 

врешті-решт така критика вже не буде нищівною. Радше ми самі побачимо 

основу, яка спрямовує своє світло на нас, подібно до реставратора полотна 

Рембрандта, який, щоб відкрити картину, знімає шари того, що було на-

мазано пізніше.

Але якщо це не проявиться? А якщо врешті-решт людина побачить 

Горгону та скам’яніє? Не слід забувати, що й таке може трапитись. Філософія 

знаходиться на краю безодні, вона не може затулити перед нею очі або піти 

звідти.

Те, що від самого початку для людини було питанням, тепер постає яс-

ніше, ніж будь-коли. Сказати «Так» людському буттю — це великий і чудо-

вий ризик, оскільки йдеться про місця здійснення істини, любові, розуму. 

Але «Ні» як заперечення людського буття через самогубство є дійсністю 

людей, перед таємницею яких ми замовкаємо. Ми не повинні забувати про 

цю межу.

5. Чи призначена філософія для людей як людей або тільки для закри-

тої еліти, для своїх? За вченням Платона, тільки у небагатьох є хист до неї, 

та й ті потребують довгого вишколу. Як стверджував Плотін, на Землі іс-

нують два життя: одне — для мудрих, а інше — для решти людей. Також і 

Спіноза рідко від кого очікував філософії. Лише Кант був переконаний, що 

прокладена ним стежина перетвориться на широкий військовий шлях: фі-

лософія призначена для всіх, було б дуже зле, якби це було не так; філосо-

фи правлять і створюють щось на зразок депозитарію документації, де все 

має бути обґрунтованим найретельнішим чином.

Всупереч Платону і Плотіну і майже всій традиції, ми слідуємо за 

Кантом. Йдеться про суто філософський вибір з широкими наслідками для 

внутрішньої конституції тих, хто філософує. Це удар в пику реальності. 

Вона промовляє: так було дотепер, так буде і тепер. Але не можна все за-

лишати так, як воно є, так не повинно бути. Вимога людини як людини, 

часто прихована і затьмарена, відсунута у бік і зневажена, хоче бути почу-

тою. На користь чого буде такий вибір, кожний  вирішує сам за себе.

А чи не робимо ми чесноту з біди, якою є брак геніальної філософії у 

наш час? Ні, досвід власної посередності, досвід людини як людини, яка 

розуміє, засвоює великих минулого, наближається до них з благоговінням, 

але без обожнення, такий досвід підбадьорює: Те, що можливе для нас, є 

можливим майже для всіх, якщо вони того побажають.

(…)

Іншим ворогом незалежного філософування і через це — свободи лю-

дини є позірне демократичне мислення. Щоправда, слушно кажуть: те, що 

не відповідає масі, повинно надовго зникнути. Адже те, що взагалі не зна-
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ходить жодного відгуку, від самого початку не має дійсності. Але існує хибна 

думка: ми знаємо, чим є ця дійсність. Те, що існує зараз, залишиться наза-

вжди. А те, що зараз не діє, ніколи не буде дієвим. Людина не змінюється. 

Але радше відбувається навпаки: те, що є ще поодиноким, може пошири-

тись. Те, що ще не має відгуку, може перемогти. Але передусім: те, що є дій-

сним у маленьких колах, може стати найвищою дійсністю свого часу і як 

така зберегтись у наступному. Те, чого маса ще не досягла, може наскрізь 

просочити її у майбутньому.

Шлях до маси крізь гомінливу метушню публічності є неминучим для 

свободи істини. Альтернативою цьому є панування над масою, цензура, зрів-

няльне виховання. Люди стають матеріалом для насильницьких правителів.

У випадку невпевненості залишається тільки одне: вірити у можливість 

свободи людини і через це перебувати у зв’язку з трансценденцією, без якої 

віра цих людей не витримає серйозних випробувань.

6. Поки що залишається слушним: філософія приходить у світ для усві-

домлення свого безсилля: слабке відлуння, брак сили для перетворення 

світу, жодного впливу на історію! Так це виглядає й дотепер.

Але вона аж ніяк не безсила в тому, що вона може зробити з кожною 

окремою людиною. Тут вона радше залишається єдиною великою силою, 

через яку людина знаходить свій шлях до свободи. Лише вона єдина умож-

ливлює внутрішню незалежність.

(…)

Ця незалежність є тихою, без насилля, без упертості. Її невибагливість 

зростає разом з упевненістю у собі. Вона зберігає себе, стійко зносячи свою 

прихованість.

У цій незалежності свобода не залишається порожньою. Обмежитись 

собою — це не незалежність. Вона радше хоче бути присутньою у світі. 

Вона втручається. При нагоді вона використовує шанс. Вона не нехтує ви-

могами сьогодення. Вона наважується втручатись у небезпечні для себе си-

туації, сподіваючись перемогти, коли, здається, починає правити доля.

Але завжди вона знаходиться в рамках тих масштабів, які не можна 

зрадити, бо вони походять звідти, звідки й вона сама. Зрада означала б са-

мознищення.

7. Незалежність філософа у людині буде фальшивою, якщо засадовою для 

неї є пихатість. Адже усвідомлення власної самостійності справжньою люди-

ною супроводжене усвідомленням власного безсилля, ентузіазм майстер-

ності — зреченням через невміння, надія — перспективою кінця. Фі ло со фія 

дає змогу усвідомити залежності в усій їхній повноті, але так, що ми у безсиллі 

не підкоряємось, а через ту незалежність знаходимо поворот до відновлення. 

Щоб проілюструвати, як це відбувається у мисленні, наведу два при клади:

А. Кількісне має силову перевагу над якісним. Всесвіт, в якому Земля з 

усіма її людьми є меншою за пилинку, має перевагу над нею. Цей вид пере-

ваги має ґрадаційну послідовність: матерія, життя, душа, дух, де кожний 
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попередній щабель домінує над наступними. Зрештою перевагу здобува-

ють маси. Перед ними одиничний взагалі не береться до уваги. Все зале-

жить від Всесвіту, матерії, мас, від кількісної переваги сил.

Але давайте перевернемо шкалу цінностей: найкоштовнішим у Всесвіті 

є людство, а у ґрадаційній послідовності реальностей — це дух, у масах — 

одинична людина, така, як вона є, у формотвореннях природи — це ство-

рені людиною витвори мистецтва і поезії. Якщо ми будемо судити в інший 

спосіб, то потрапимо під навіювання кількісного і знехтуємо смислом люд-

ського буття.

Б. Силову перевагу має ціле історії, яке ніхто не може пізнати, яке навіть 

не має бути цілим у розумінні мислення про нього. Одиничний відчуває себе 

беззахисним. Усе, чим він є, визначене цим цілим. Він має підкоритись.

Але все, що відбувається з людством, визначене також і кожною мізер-

ною силою мільярдів одиничних. Кожний несе співвідповідальність за те, 

що він робить і як він живе. Якщо історія видається позбавленою смислу, 

то так само можна припустити у ній розум. Це залежить від нас.

Але щодо цього: безпосередньо дійсним для нас є наше невеличке до-

вкілля. Задовольнятись ним — це наше найперше завдання. Якщо через 

неможливість взяти у свої руки хід речей ми починаємо сумніватись щодо 

майбутнього або якщо вдаватись до пустопорожніх демонстрацій, начебто 

ми в змозі рухати ціле, то проґавимо найближче. Наше самоствердження 

знаходиться у цьому найменшому середовищі. Але через нього ми всі разом 

впливаємо на ціле.

8. Наше безсилля усвідомлюється по-новому за нашої доби. Всі ми 

знаємо: демократія в її реальності є корумпованою, але вона залишається 

єдино можливим шляхом до свободи. Ще більш сумнівною демократія є у 

народів, де вона не має свого власного історичного походження.

Задоволеність економічним дивом присипляє вільний світ. Інший світ 

жадає цього дива, але не готовий прийняти його умови, через це в усіх сво-

їх негараздах звинувачує вільний світ.

Економіка у західному світі має пріоритет над політикою. Через це цей 

світ сам риє собі могилу. Його політична свобода стає дедалі меншою. Часто 

її вже більш не розуміють. Зникають усвідомлення свободи і готовність до 

жертовності. Скрізь у світі ми бачимо тенденцію до встановлення воєнних 

диктатур та тотального панування через неспроможність свободи. Народи 

стають здобиччю силовиків.

Збільшення чисельності народів, що стають такою здобиччю, може 

призвести до появи людської маси з такою вибуховою силою, яка здатна 

все знищити.

Свідомість «кольорових» рас (приблизно дві третини людства) з при-

таманною їй уразливістю та дикістю спрямовується проти білих.

Над усім стоїть атомна бомба. Впродовж незначного часу вона ще здат-

на стримувати велику війну, але якщо люди залишаться такими, якими 
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вони є сьогодні, то ця війна — ще не відомо коли — почне свій тотальний 

руйнівний процес.

Дотепер, якщо зникали держави, народи та культури, їхнє місце займа-

ли інші. Зберігалась безперервність існування людства. Сьогодні постає 

питання про самознищення цілого людства.

Ми можемо дозволити собі насолоджуватись щастям існування у від-

ведений для нас проміжок часу. Але це відстрочка перед стратою. Вона дана 

нам або для того, щоб подолати смертельну небезпеку, або ж щоб підготу-

ватись до катастрофи.

Спокій Заходу, який поводить себе так, начебто буття у насолоді буде 

завжди, виглядає блюзнірством. Наслідки самонавіювання в канун 1914 

року знову і знову показують, до чого призводить така морально-політична 

безвідповідальність.

Сьогодні настав момент стояння на лезі ножа. Ми маємо обрати: або 

впасти у провалля загубленості людини та її світу, наслідком чого взагалі є 

припинення його існування, або через самоуправління здійснити стрибок 

до справжньої людини і відкрити її невидимі шанси.

9. Що тут має зробити філософія?

Принаймні вона навчає, що не треба обманюватись. Вона не відкидає 

жодного факту, жодної можливості. Вона навчає дивитись в обличчя ймо-

вірної біди. Вона порушує спокій у світі. Але вона також чинить спротив 

нерозважливості, що дає змогу вважати біду неминучою. Адже те, що від-

буватиметься, залежить також і від нас.

Філософія могла б стати чинником спасіння, якби вона була сильною у 

своєму мисленні, переконливою для людей і через людей, від яких вона про-

мовляє, а також правдивою. Тільки вона здатна змінити спосіб мислення.

Ось тоді, перед можливою тотальною загрозою знищення, філософія 

змогла б зберегти від загибелі гідність людини. У спільноті товаришів по 

долі, ґрунтованій на свободі, людина бачить те, що може статись.

Адже у випадку загибелі йдеться не про Ніщо. Останньою тут буде лю-

дина, яка посеред краху залишається люблячою і зберігає незбагненну до-

віру до основи речей.

Ясперс, Карл (1883–1969) — німецький філософ, один з найбільш визначних представників 

екзистенціалізму, відомий своїм внеском до переорієнтації політичного життя в Німеччині. 

Основні праці: «Психологія світоглядів», «Розум та екзистенція», «Філософська віра», «Шифри 

трансценденції», «Походження і мета історії», «Атомна бомба та майбутнє людини».

Jaspers, Karl (1883–1969) — the German philosopher, one of the most distinguished representatives 

of Existentialism, who contributed to the redirection of German political life. The main works: 

“Psychology of World Views”, “The Reason and Existing”,  “The Codes of the Transcendence”, 

“The Origin and the Goal of History”, “The Atom Bomb and the Future of Man”.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 5 123

ПРО КНИГИ

© В. ВОЛКОВСЬКИЙ,

  2016

САКРАЛЬНЕ І ПРОФАННЕ: 
що сховане за сотнями релігій?

Володимир
Волковський

Еліаде М. Трактат з історії релігій.

Пер. з фр. Олексія Панича. 

К.: Дух і літера, 2016. – 520 с. 

Інколи переклад є не менш революційним і но-

ваторським, ніж ориґінальна авторська книга чи 

стаття. Переклад Біблії, Платона, Аристотеля ін-

шою мовою — це велетенська праця, що вимагає 

непересічної компетентності і стає поворотним мо-

ментом у розвитку культури і науки цією мовою. 

Для цього потрібні величний ориґінальний твір — і 

дуже кропітка праця перекладача, помножена на 

високу чутливість і до мови ориґіналу, і до логіки та 

смислу тексту та його автора, і до засобів вираження 

українською мовою. Все це є у перекладі класичної 

книги Мірча Еліаде «Трактат з історії релігій», що 

був виданий у видавництві «Дух і літера» в Києві 

2016 року.

Якщо ви колись чули про протиставлення «са-

кральне (священне) VS профанне», якщо вас бенте-

жить множинність релігій і релігійних досвідів — 

вам просто сюди, до Еліаде, який власне докладно 

дослідив і розписав опозицію, ба й антиномію са-

крального і профанного. Навіть якщо ви — не фі-

лософ, не релігієзнавець, але не байдужі до релігії, 

ця книга відкриває очі на універсальні форми релі-

гійного досвіду, на витоки релігії як окремої, само-

стійної царини людського буття. І робить це нама-

гаючись уникнути традиційних способів редукції, 

зведення релігії до соціології, економіки, політики 
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тощо. Книга стимулює мислення про надзвичайно глибокий шар людської 

культури та досвіду, що актуальний і понині в найбільш «атеїстичних», «ра-

ціоналістичних» суспільствах і головах. В цьому, мабуть, найбільший її 

шарм. Вона не стільки пропонує готові відповіді в жанрі «Ви нічого не розу-

мієте, а я вам зараз розкажу, що таке релігія (почім опіум для народу)» — 

книга радше провокує до поглиблення розуміння, до доглибного замислення 

про витоки людського буття. В наш час спрощення та інструменталізації ро-

зуму книга, що протистоїть редукціонізму та вульґаризації, — рідкісний дар.

Ця книга долає хронічне відставання від доробку світової науки. Цю 

проблему україномовної гуманітаристики (в даному разі варто говорити 

власне про релігієзнавство, теологію та філософію, до царини яких особливо 

стосується тематика книги) дуже яскраво видно за роками видання книги 

Еліаде. Французькою мовою (це не зовсім мова ориґіналу, як зазначає сам 

Еліаде, «лише невелика частина тексту була безпосередньо написана фран-

цузькою» (с. 14 українського видання), решта перекладена з румунської і, 

звісно, авторизована самим Еліаде) книгу видано 1949 року в Парижі. Анг-

лійською мовою під назвою «Patterns in comparative religion» вона вийшла 

друком у 1958-му. Російською мовою у двох томах «Трактат…» вийшов у 

2000 році. І вже у 2016-му черга дійшла до України. 

В нашій українській науково-освітній системі переклад за інерцією 

оцінюється нижче, ніж «авторська» книга, що зовсім некоректно стосовно 

гуманітарних наук, а особливо щодо такої чутливої царини, як філософія і 

ре лігія. Добрий, якісний переклад класичного твору стає справжньою по-

дією, закладає тривкий фундамент для розвитку наукового дискурсу україн-

ською мовою, піднімає національну інтелектуальну спільноту на рівень 

світової, оскільки великі надбання через переклад отримують власний го-

лос в нашому локальному дискурсі. Важко утриматися від дещиці іронії, 

що систематичний переклад великих сучасних авторів і текстів (яких, у 

принципі, скінченне число) набагато більш сприяє зростанню рівня гума-

нітарного дискурсу, ніж незліченні потоки монографій і дисертацій, що 

живляться шматочками ідей цих текстів і авторів. 

Це особливо відчуваєш, читаючи переклад Мірча Еліаде, який здійснив 

Олексій Панич — разом із редакційною колеґією «Духа і літери». Це — пре-

красний переклад, що легко читається, захоплює вишуканою мовою і сти-

лем. Звісно, в грубезному томі на 518 сторінок таки вкралася прикра дру-

карська помилка — наприклад, Елам міг впливати на центральноазійські 

народи не в ІІІ столітті, а тільки в ІІІ тисячолітті до н.е. Викликає дискусію 

також питання транслітерації — існує думка, що тріаду літер «G — H — Ch/

Kh» германських та санскритських мов оптимально передавати українськи-

ми «Ґ — Г — Х», що підтверджується частково практикою вживання (Гай-

деґер, Гайне, брагман та ін.), відповідно, було б доречніше писати «дгарма», 

«Атгарваведа» тощо. Але опріч цих деталей — текст перекладу справляє доб-

ре враження. 
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Розкажу трохи і про саму книгу та автора. 

Професор з Чикаго, письменник, романіст, фантаст, дослідник міфоло-

гії, первісних та архаїчних форм релігії, філософ, що народився в Румунії, 

вже там став відомим майстром пера і думки, а після політичних катастроф 

прославився спочатку у Франції, а згодом у США та по всій Європі. Мірча 

Еліаде належить до плеяди небагатьох авторів Балканського реґіону (за ви-

нятком Греції), чия слава прогула на весь світ. Румунія, зокрема, Бухарест — 

для нього не просто місце біографії. Це справді (користуючись його тер-

мінол огією у «Трактаті») — сакральний простір, «центр Всесвіту», де поєд-

нуються всі три космічні рівні буття у його літературному доробку. 

Еліаде володів 8-ма мовами (англійська, французька, німецька, італій-

ська, румунська, а також фарсі, санскрит, іврит, та й не був чужий щодо дав-

ньогрецької та латини). Його книга — це не тільки розумування, так би мо-

вити, «на дивані», а передусім власні подорожі, практичні польові 

дослідження (Індія, Тибет, Цейлон), багатюща лектура, яку читач може оці-

нити за бібліографічними статтями в даному «Трактаті». 

Назва книги — «Трактат з історії релігій» — нехай не вводить нас в ома-

ну. Сам автор застерігає нас від очікування готової лінійної схеми розвитку 

релігій із готовим визначенням, «що таке релігія». І «що таке релігія», і мож-

ливість написати таку «історію» — це ще тільки припущення, гіпотези, що їх 

треба довести або спростувати. 

Історія досліджень релігії охоплює щонайменше понад 300 років. З ре-

лігією справу має кожен — принаймні чув про різні релігії. Це справляє хиб-

не враження, що визначити релігію дуже легко, а відтак — і написати її істо-

рію. Це створило певну стереотипну картину історії релігій, з якою знайома 

більшість людей, що слухали курс релігієзнавства і навіть простої історії. 

Еліаде жорстко критикує традиційний виклад історії як еволюції релігії «від 

простого до складного», «від анімізму до політеїзму і до монотеїзму». «Це ли ше 

гіпотеза, — наголошує він, — слушність якої неможливо довести» (с. 11). 

Руйнування стереотипів за допомоги розробленої методології й вели-

чезного масиву інформації — ось безпосереднє враження від прочитання 

«Трактату». І попри всю критику його методології — трактат залишається 

актуальним саме через звільнення від наших стереотипів та упереджень. 

Ми звикли сприймати релігію вульґаризовано, визначаючи її ззовні, 

наголошуючи політичний, соціальний, економічний, ідеологічний зріз цьо-

го феномену. (Наприклад: «релігія — засіб для управління людьми».) Еліаде, 

в дусі феноменології, застерігає проти зведення феномену до чогось поза ним. 

Для того, щоб побачити слона чи картину, потрібна певна дистанція, 

що відповідає масштабові картини чи слона. Надто близько — за деревами 

не видно лісу, як каже приказка. Надто далеко — якась незрозуміла роз-

пливчаста цяточка на загальному тлі. Він заявляє: «Феномен визначається 

масштабом… Релігійний феномен розкривається як такий, лише якщо осягнути 

його у властивий йому спосіб — тобто вивчати його у релігійному масштабі» 
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(с. 9). Звісно, у релігії можна і треба досліджувати її політичний, економіч-

ний, соціологічний аспекти тощо. Дослідження різними гуманітарними на-

уками мають сенс, оскільки релігія як феномен людського буття має всі ті 

виміри, що належать до прероґативи цих наук. Проте всі ці різноманітні 

оптики не вловлюють того, що у феномені «є унікального та невідомого», є 

власне ним, а не чимось іншим. «Але, залишаючись в межах нашого предме-

та, важливо насамперед розглянути його в собі, тобто у тому, що в ньому є 

незвідним та ориґінальним» (с. 10). 

Цим ориґінальним і специфічним первнем Еліаде визнає концепт са-

крального. Він не йде схоластичним шляхом — він не дає заздалегідь сфор-

мульованого визначення, він пропонує читачеві порозмірковувати разом із 

ним «над морфологією сакрального» (с. 13): що ми маємо у нашому сприйнят-

ті, щоб дати таке визначення? Ми маємо факти, документи (це не тільки тек-

сти, а й пам’ятки, символи, сакральні предмети, ритуали, форми, теорії, свя-

щенні місця тощо), які у сукупності він називає ієрофаніями, тобто тим, що 

являє Священне, або через що це Священне (= сакральне) себе являє. Всі ці 

ієрофанії свідчать про вселюдську інтуїцію Священного, і саме наявність 

Священного, такого, що «якісно відмінне від профанного, але може виявляти 

себе як завгодно і де завгодно у профанному світі, будучи спроможним перетво-

рювати через ієрофанію будь-який космічний об’єкт» (с. 47) на щось особливе, 

що є не тільки собою, а чимось іншим, свідчить про абсолютну реальність, 

джерело життя або Справжнє Буття. Саме «сила і Життя є лише епіфаніями 

найвищої реальності; ці елементарні дії у “примітивних” народів були ритуа-

лом, який допомагав людині наблизитися до реальності, увійти до онтичного, 

звільняючись від (позбавлених змісту і сенсу) автоматизмів становлення, “про-

фанного”, ніщо» (с. 49). Протиставлення священного профанному — це єди-

на очевидна підстава визначення. Що може бути ієрофанією? «Ієрофанією 

може стати все», що стосується людини, і немає жодної речі, «яка б у той чи 

інший момент історії не долучалася до сакральності» (с. 27). «Все надзвичайне, 

величне, нове може стати ієрофанією, може у духовній перспективі первісних 

народів розглядатися як прояв священного» (с. 43). В основі ієрофаній лежить 

діалектика сакрального і профанного. «Предмет стає священним настільки, 

наскільки він утілює (тобто виявляє) щось “інше”, ніж він сам», стає «чимось 
відмінним від [його] звичайної предметності», «від решти довкілля», тобто від-

бувається акт вибору і відокремлення його в абсолютно інший вид об’єктів 

(с. 29). Насамперед він відділяється сам від себе — камінь чи рослина стають 

священними не через те, що вони є собою, а через те, що вони являють со-

бою щось радикально інше, ніж цей світ, якусь вищу сакральну реальність. 

«Будь-яка ієрофанія … показує, являє співіснування двох протилежних сутно-

стей: сакрального і профанного, духу і матерії, вічного і тимчасового…» (с. 46).

Еліаде перевертає традиційне ставлення до релігій. Він спростовує «ево-

люціонізм» чи «заходоцентризм», за якими релігії розвиваються від простого 

до складного, а первісні люди не були здатні сприймати складні релігійні 
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ідеї на кшталт монотеїзму і мислили в межах анімізму, фетишизму тощо. 

«Ніде ми не зустрічаємося з простою релігією, яка зводиться до елементар-

них ієрофаній…» (с. 11), навіть у примітивних народів Еліаде віднаходить 

досить складний світогляд. Релігії примітивних народів не мають розлогих 

теоретичних текстів — але замість цього в них є потужна мова символів і 

ритуалів, які реконструюють їхні релігійні ідеї. 

Для цього Еліаде аналізує кожну групу ієрофаній, «виявляючи модаль-

ності священного й осягаючи спосіб їхнього поєднання у послідовну систему» — 

небесні (уранічні), солярні, місячні, водні, кам’яні, земні (телуричні), рос-

линно-тваринні, нарешті, ієрофанії простору (храм і священні місця), часу 

(одвічне повторення), і нарешті аналізує морфологію та функцію міфів, 

їхню внутрішню логіку та структуру. Завершує свій виклад він аналізом 

структури символів та їхньої логіки. Еліаде прагне «розчистити ґрунт для 

під сумкового обговорення сутності релігії» (с. 13). 

Він закликає «звільнитися від дидактичних забобонів, забувши, що ці на-

станови інколи були пов’язані з пантеїзмом, фетишизмом, інфантилізмом 

тощо…» (с. 27). Ці «забобони» притаманні як носіям «вищих» релігій (світо-

вих монотеїстичних), так і атеїстам — коли вони воліють інтерпретувати 

якісь ритуали та символи ледве не як дикунство, відмовляючи їм у бутності 

ієрофанією. Але цей проґресистський підхід не дає нам змоги «зрозуміти 

минуле або теперішнє значення священного в архаїчних культурах» (с. 27). 

Еліаде показує, як архаїчні ієрофанії трансформувались упродовж історії, 

парадоксально зберігаючи первинний архетиповий смисл (с. 79).

Еліаде руйнує стереотип, буцімто релігія позбавлена раціональності. 

«Розум» присутній у найбільш архаїчних ієрофаніях, і зрештою, «релігій-

ний досвід не є апріорі незрозумілим». «Відсталим» він називав однобічний 

раціоналізм, «адже релігійне життя… мобілізує життя людини все цілком, 

тож було химерним намагатися встановити перетинки між різними царина-

ми людського духу» (с. 151). Він реконструює «розумність» синтетичного 

осмислення світу водночас у «вищих» та «нижчих» релігійних формах, роз-

криває на підставі розрізнених документів цілісні комплекси релігійного 

осмислення становища людини в космосі. Це — непересічне завдання, бо 

чистого аналітичного раціоналізму тут замало, так само, як і для розуміння 

поезії. На справді сучасна людина має великі проблеми із розумінням арха-

їчної думки — бо та мислить не стільки через поняття чи концепти, а на-

самперед через символи, певні ідеограми, за законами символічної логіки. 

Це «інакший стиль думки» (с. 50), інакше сприйняття довкілля. Ми повинні 

визнати сакральність фізіологічного життя загалом, у всій його органічній 

повноті, включно із сексуальністю і харчуванням — «для людей архаїчних 

культур це таїнства, церемонії, за посередництва яких люди долучалися до 

сили, котра представляє саме Життя» (с. 48). 

Звідси виклад Еліаде — це феноменологія сакрального, огляд і спо-

глядання різних ієрофаній. Його мета — не відтворити подію за допомоги 
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документів, як це робить історик, і не описати «релігійне життя» якоїсь 

спільноти, тобто «не просто простежити історію якоїсь ієрофанії…, а насам-

перед зрозуміти і зробити зрозумілою модальність сакрального, розкриту 

цією ієрофанією» (с. 20). Він ставить дуже амбітне завдання — збагнути «не 

свідомість, якою вона була в певний момент історії» релігії, а те, чим була 

сама релігія, відтворити не масове сприйняття якоїсь релігії, не «релігійне 

життя спільноти мешканців… у цей історичний момент», а «здатність цих 

мешканців пережити сакральність» (с. 22). Він ставить питання про «зміс-

ти, відкриті всіма ієрофаніями». Це дає «цілісний комплекс спільних 

ознак», з яких формується «послідовна система модальностей… сакраль-

ності». Еліаде наголошує: «Кожна ієрофанія передбачає цю систему», «всі 

ієрофанії ведуть до послідовної системи тверджень…, “теорії”… що … міс-

титься у недостатньо “відкритих” [прихованих, закодованих] ієрофаніях не 

менше, ніж в інших» (с. 24). 

Нарешті, Еліаде цікаво підводить до тези, що найбільш архаїчні релігії 

можуть бути потлумачені як попередники монотеїстичних. Із уранічних ієро-

 фаній він виводить повсюдну присутність ідеї Єдиного Бога, який відступає 

на задній план із часом. Релігійні реформи та революції монотеїстичних ре-

лігій, відтак, є в якомусь сенсі «поверненням Верховного Бога», що най-

більш радикально виявляється в єврейській релігійній революції Тори — де 

Бог виходить не тільки володарем і хранителем світоладу, а вищим і абсо-

лютно вільним від власних же законів. Еліаде вважає ієрофанії — у втіленні 

сакрального в якихось речах та явленні цими речами певного сакрального 

джерела — «прообразами дива Боговтілення, … кожна ієрофанія є не більш 

ніж недосконалою спробою розкрити таємницю ототожнення людини і Бога» 

(с. 46), що відсилає нас до християнської теології.

Дискусії про сутність релігії тривають досі, і концепція Еліаде зазнає 

дедалі більшої критики  1 — але на боці Еліаде залишається потужний арґу-

мент: не всі релігії мають поняття Бога, не всі релігії мають сформовану кас-

ту жерців чи систему ритуалів, не всі релігії спираються на страх перед не-

відомим, але всі релігії мають інтуїцію Священного. Священне є в усіх — від 

неолітичних мисливців Північної Європи і мешканців Вогняної Землі до 

християн, мусульман, буддистів чи навіть пастафаріанців. Священне — як 

«відділене від усього» і піднесене понад усе — знаходиться у структурі світо-

гляду навіть позірних атеїстів. Можна спростувати існування Бога, можна 

зруйнувати віру в наївні міфи, але неможливо винищити в душі людини, як 

1 Перераховувати критичну літературу у форматі рецензії немає змоги, але можна висло-

вити власні зауваження суто за текстом. Наприклад, я в тексті зауважив розбіжність 

значень шумерських ідеограф із тим, що зараз  вважається за правильне у шумероло-

гічному словнику: на с. 112 цього видання «МЕ» вважається, що позначає і «людина», і 

«небо». Electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary  дає значення «LU» та похідні (лю-

дина) і «AN» (небо), принаймні, «МЕ» там не знайдено.
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то мовить афоризм, «діру розміром в Бога», ту частину душі, що відповідає 

за наявність Священного.

Зараз, коли релігія дедалі більше стає інструменталізованою, а дискусії 

довкола релігії деґрадують до рівня простих ідеологем на рівні «опіуму для 

народу» чи «духовных скреп», Еліаде є протиотрутою проти різноманітних 

профанацій, ідеологічних обмежень та всяких «-ізмів». Тож видання «Духу і 

літери» і робота Олексія Панича не просто робить великий крок для україн-

ської науки, а й стає в пригоді для суспільства, яке потребує такого читання. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ІНШОГО 
У ТВОРАХ ЮРҐЕНА ГАБЕРМАСА:
поняттєво-перекладний аспект

Український переклад термінології 
німецької гуманітаристики

Черговий семінар «Український переклад термінології німець кої 

гуманітаристики», що був присвячений проблемам перекладу 

українською творів сучасного німецького філософа Юр ґе на Га-

бермаса, відбувся в рамках програми Goethe-Institut Ukraine на 

цьогорічному Львівському форумі видавців. Мо де ру вав семінар 

доктор філософських наук, перекладач Вахтанґ Кебуладзе. 

Запрошеним експертом був кандидат філософських наук, пе-

рекладач Андрій Дахній.

Вахтанґ Кебуладзе: Останніми роками у вітчизня-

ному гуманітарному просторі з’явилося чимало ук-

раїномовних перекладів творів Юрґена Габер ма са. 

Сьо годні ми спробуємо обговорити головні трудно-

щі термінологічного плану, з якими довелося зіткну-

тися перекладачам цих текстів українською.

Андрій Дахній: З-поміж Габермасових лексем, 

які викликають чималі труднощі з перекладом, а 

тому заслуговують на першість як за значенням, 

так і за порядковістю, я б назвав поняття «Öf fen t-

lichkeit» (це поняття використовується в одній із 

ключових ранніх праць філософа 1962 року «Struk-

turwandel der Öffentlichkeit»). До речі, це робота, 

якій судилося бути першою в числі перекладених 

українською мовою. Переклад «Структурні пере-

творення у сфері відкритости» вийшов друком у 

2000 році. Втім, практикований переклад «відкри-

тість» на жаль аж ніяк не може вважатися корек-

тним (хоча у німецькій мові він, звісно, і корелю-

ється з поняттям die Offenheit — «відкритість» і по-

мислити «публічність» без простору відкритості 

справді неможливо). Найбільш слушним і влучним 

при перекладі «Öf fen tlichkeit» видається поняття 

«публічність», принаймні коли йдеться про його 
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вживання в контексті Габермасової філософії. Тим паче, що це поняття встиг-

ло набути у нас достатнього поширення: «публічний простір», «пуб лічне об-

говорення», «публічний захист дисертації» (при тому, що, здавалося б, ще 

зовсім недавно його вживання інколи позначалося неґативними конотація-

ми: «публічний дім», «публічна жінка» тощо). Цікаво, що й у німецькому 

слововживанні поняття «публічність» («Öffentlichkeit») у більш ранні часи і в 

цілком певному контексті виглядало малопривабливим. Так, у «Бутті і часі» 

Мартина Гайдеґера читаємо: «Die Öffentlichkeit verdunkelt alles» («Публічність 

затемнює собою все»). Себто публічність, публічний простір асоціюється тут 

із загрозою знеособлення, деперсоналізації, нівелювання людської індивіду-

альності. Однак те, що Гайдеґер пише про Öffentlichkeit у першій половині 

ХХ століття, суттєво переосмислюється у другій половині цього століття.

Ще один німецький іменник, вельми важливий для поняттєвого апарату 

Габермаса — «Einbeziehung» — активно використовується у праці мислителя 

«Ein beziehung des Anderen». Серед можливих варіантів перекладу німецько-

го поняття «Einbeziehung» — інклюзія, включення, залучення. Перший із на-

званих способів перекладу являє собою латинізм, якого все ж слід уникнути. 

І справа не в тому, що в ареалі української мови це слово є незвичним. У нас, 

наприклад, використовують словосполучення «інклюзивна освіта» (остання 

передбачає, зокрема, включення дітей-інвалідів у навчання у звичайних шко-

лах нарівні з усіма) — тобто виглядає на те, що це слово в українській мові 

таки «прижилося». Причина тут інша: річ у тім, що в деяких місцях аналізо-

ваного тексту використовується ще й слово «Inklusion», тому саме в цих ви-

падках єдино правильним видається рішення вдаватися до відповідного по-

няття — інклюзія. Стосовно ж варіанту перекладу «включення», то це слово 

звучить надто нейтрально й, так би мовити, індиферентно, а тому не містить 

достатнього позитивного комунікативного налаштування, належного «по-

тенціалу» стосовно відкритості до постаті Іншого. Тому саме «залучення» є 

найбажанішою формою перекладу Габермасового поняття «Einbeziehung».

Нарешті, звернімося до ще одного використовуваного Габермасом по-

няття (воно неодноразово трапляється у його opus magnum — «Теорія кому-

нікативної дії» 1981 року). Йдеться про словосполучення «оkzidentaler Ra-

tionalismus». Звісно, з «раціоналізмом» жодних труднощів не виникає, проте 

не зовсім ясно, чи варто при перекладі використовувати доволі незвичний 

для української мови термін «окцидентальний». Насправді те, що в україн-

ській мові іменується «західним» — у сенсі позначення цивілізації, культу-

ри, в німецькій мові позначається за допомоги аж трьох слів: «westlich», «ok-

zidental», «abendländisch». На перший погляд видається, що потрібно вико-

ристати більш звичний для українського слововживання варіант — «захід ний». 

Але позаяк Габермас використовує сáме словосполучення «оk zidentaler Ra-

tionalismus», а в деяких місцях згаданої праці використовується прикметник 

«westlich» (західний), то все ж оптимальним способом перекладу виглядає 

еквівалент «окцидентальний раціоналізм».
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