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ДО ЧИТАЧІВ

Актуальність теми практичної філософії в українському контексті оприявнилася по-
вною мірою, хоч як це парадоксально, не тоді, коли редколеґія визначала таку спрямо-
ваність тематичного блоку даного числа, а вже у підсумку роботи над ним. Передусім, 
далеко не всі з експертів, до яких було звернено опитування журналу, виявилися готови-
ми відповідати власне як експерти — оперативно, лаконічно й разом із тим ґрунтовно, 
тобто просто про складні речі. Наважимось припустити, що ця неготовність є симп-
томатичною. Вона, ймовірно, засвідчує неспроможність нинішньої філософської спіль-
ноти впевнено висловитися щодо практичності, дієвості самої філософської діяльності 
в реаліях сьогодення. Водночас це засвідчує потребу в розлогому, без поспіху розгляді 
теми, до якого ми сподіваємось згодом звернутися. Тож вочевиднилося, що тему обра-
но, безумовно, правильно, хоч висвітлення її стало вельми неповним. Утім, сама ця не-
повнота має спонукати наших колеґ до подальших роздумів, 

Поняття практичної філософії одразу створює смислову амбівалентність: чи то йдеть-
ся про окрему частину або дисципліну філософського дискурсу, чи то про практичність 
філософії як такої. Складності додає те, що ці два виміри практики стосовно філософії 
непросто, а може й неможливо (чи теоретично хибно) розводити. Очевидно, що запит 
щодо практичності філософії постає значно раніше, ніж оголошений Манфредом Риделем 
на початку 1970-х років «поворот до практичної філософії», ба навіть відома Марксова 
теза 1840-х про те, що «філософи дотепер лише пояснювали світ, справа ж полягає в 
тому, щоб змінити його». Питання практичності — себто дієвості та ефекту — філо-
софського мислення супроводжує його від самого історичного початку філософії. Сим-
волічним вираженням цього може слугувати сміх молодої служниці над першим філосо-
фом, Фалесом, який, задивившись на небо, втрапив у яму. Як відомо, Фалес відповів на 
глузування швидким збагаченням, передбачивши великий врожай оливи.

Було б занадто вузько зводити проблему практичної філософії до обґрунтування окре-
мої філософської дисципліни (чи їх комплексу — як-от політична філософія, етика, 
філософія економіки тощо) та визначення її місця  в системі філософського дискурсу 
(знан ня). Питання стоїть значно гостріше. Воно пов’язане з осмисленням нових і час-
то парадоксальних та суперечливих особливостей сучасного соціального та культур-
ного досвіду, який і створює ґрунт для сучасних смислів «практики» і «практичного». 
Це стосується й безпосередньо нашої країни, української ситуації, в якій перед філосо-
фією наразі постає нагальна потреба нового самовизначення — суттєвих, інколи кар-
динальних змін інтелектуальних та суспільних режимів свого існування. 

Сенс і зміст практичної філософії тісно пов’язаний з вихідними концептуалізаціями, в 
яких працює філософський розум. Цим зумовлене розмаїття значень практичної філо-
софії: від аристотелівського «знання заради діяльності» й кантівського «досвіду свобо-
ди» до утилітаристської парадигми і соціокультурних (включно з екзистенційними) 
ефектів філософського мислення. Тому розмову про практичну філософію неможливо 
вести абстрактно, в суто академічному плані, оминаючи питання власного філософ-
ського самовизначення та його підвалин. Питання практичної філософії не може оми-
нути жоден учасник філософського дискурсу, хоч би на які теми були спрямовані його 
дослідження. Бо це, зрештою, питання того смислового горизонту, в якому кожен здійс-
нює свою інтелектуальну роботу. Тому ми очікуємо продовження розмови про практичну 
філософію і практичність філософії й усіляко закликаємо до неї.

Топ-темою наступного, четвертого числа «Філософської думки», стане діалог фран-
цузьких та українських філософів, присвячений спадщині Просвітництва.
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Переднє слово
Дискусія про статус практичної філософії, її актуальність та роль у самій 

сучасній філософії, гуманітаристиці й соціальних науках на наших вітчиз-

няних теренах виглядає надто запізнілою. Тут не варто зупинятись на моти-

вах пострадянської трансформації філософської  думки. Мабуть, на цьому 

шляху легше давались  запозичення різноманітних сюжетів, аніж рефлексія 

ідей, в які інкорпороване щось більш кореневе, де в розумінні базових по-

нять неявно присутні певні методологічні ходи думки, які зміщують поле 

уявлення про давно, здавалось би, знайомі речі. Хоча так багато було сказа-

но у вчорашньому марксизмі про практику  в різноманітних варіаціях, але 

чомусь ті нюанси цього воістину фундаментального поняття, які пов’язані 

із осмисленням значного масиву матеріалу під назвою «практична філосо-

фія», не дістали належного сприйняття. Така ситуація не може не познача-

тись на орієнтації філософських досліджень та на рівні викладання в універ-

ситетах. 

Розпочинаючи висвітлення цієї теми, ми запропонували до обговорен-

ня в експертному середовищі перелік запитань:

1. Які тенденції філософії ХХ століття змінили конфіґурацію того дис-

циплінарного корпусу, який ми вважаємо практичною філософією?

2. Яким чином на розуміння практичної філософії впливають нові 

реа лії (ґлобалізація, екологічна ситуація, соціальні мережі тощо) та як це, 

зокрема, може відбиватися в онтологічних нюансах відношення фактич-

ності і свободи?

3. Як бути з Кантовою формулою практичного: практичним є все те, 
що можливо завдяки свободі?

4. Яким мислиться базовий критерій практичності з погляду сьогодення?

5. Інтерсуб’єктивність (та інтеракція) соціальної дії та свобода. Чи має 

сенс вважати доктрину інтеракції (комунікації) основою сучасної практич-

ної філософії? Чи покривається реальна свобода відповідальністю дієвців? 

Чи достатньо тут лише моральних та правових засад відповідальності?

6. Чи варто брати до уваги безпосередньо-практичну присутність духу 

(етосу й культури)?

7. Які наскрізні теми та ідеї об’єднують різноманітні дисциплінарні під-

ходи в концептуально суголосний формат (ґештальт, за Геґелем) практичної 
філософії?

Отже, пропонуємо до уваги наших читачів думки експертів, висловлені 

у різних форматах, зокрема у вигляді статті про один із конкретних пред-

метів сучасної практичної філософії. Обговорення засвідчило, що тема за-

слуговує на більш ґрунтовний розгляд, що виходить за межі відповідей на 

запитання та стислих тез. Тож у наступних випусках «ФД» ми ознайомимо 

вас із більш розлогими розмірковуваннями наших колеґ щодо практичної 

філософії як філософії свободи. 
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ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: 
РЕАЛЬНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ 

Євген Бистрицький

Універсальна практичність сьогоднішньої 
філософської думки
Етизація практичного мислення. Я схиляюсь до не ети-

зованого й не обмеженого зорієнтованістю на певну 

групу філософських дисциплін концепту «практична 

філософія». Відділяючи «практичну філософію» як 

особливий розділ філософії від її «теоретичної» час-

тини, мають на увазі насамперед Кантове розрізнен-

ня двох типів знання — теоретичного і практичного, 

які сам Кант називав «теоретичною і практичною 

перспективами» того самого — єдиного — чистого 

ро зуму. Теоретичне знання спрямоване на пізнання 

емпіричного, природного світу, що і здійс нює експе-

риментальне математичне природознавст во. Прак-

тич на перспектива розуму охоплює, за Кан том, сфе-

ри моральнісності (Sitten) і моралі, права, антрополо-

гічне знання та політику — політичні трактати, що 

задають нормативні позиції (максими) політикам. 

Ідеться про пізнання, спрямоване на людську дію у 

світі людей. У цьому сенсі етика як філософія вчинку 

(який є лише концентрованим виразом будь-якої 

міжлюдської дії) є ніби початком і вінцем усіх можли-

вих відгалужень філософування, які мають справу з 

активністю людини назовні. Сьо годні, говорячи про 

таксономію практичної філософії, схильні, за Кан-

том, включати до неї етичні філософські теорії, філо-

софію права, політики і, тією мірою, як це стосується 

суспільної дії, соціальну філософію. Це розширення 

філософської таксономії практичності за межі власне 
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етики вже передбачено первинними формулюваннями дисципліни етики. 

У «Нікомаховій етиці» Аристотеля цент ральне поняття фронезису як вимоги 

бути мудрим у практичних діях виходить за межі суто етичного імперативу 

«бути благим» і пов’язане з питаннями, «чому ми не завжди діємо правильно» 

і чому «це нелегко бути добрим (благим)» у вчинках, у діях. Разом із тим навіть 

за максимального розширення поняття практичної філософії, прикладом 

якого є запропонована комунікативною філософією кінця XX століття тео-

рія універсальної етики, збереження поділу на теоретичну і практичну філо-

софію містить небезпеку так і залишитися з цим поділом. 

Головна небезпека поділу на теоретичну і практичну філософію. Її вже 

ясно розуміє Кант, вказуючи на принципову відмінність практичного розу-

му від теоретичного інтересу розуму. Другий з необхідністю пов’язаний з 

головною умовою наукового пізнання — емпірією відчуттів та поняттями 

розсудку. У цьому сенсі теоретичне пізнання є контекстуальним, не вільним 

у пізнавальній дії та кінцевому конституюванні знання як результату актив-

ності суб’єкта, що синтезує емпірію відчуттів і поняття у факт наукового — 

об’єктивного і необхідного — знання. Натомість інтерес практичного розу-

му протилежний. Його прероґатива — бути «чистим», незалежним від «па-

тологічних умов» можливого контексту — від «емпірії» наших бажань та 

схильностей. Теоретичний же розум вводиться в оману, потрапляє у 

нерозв’язні антиномії, якщо претендує на конститутивну дію, звільнену від 

контексту чуттєвості — емпіричного розсудку. Практичний розум належить 

до царини свободи чи створює царину свободи, яка є його прероґативою, на 

відміну від теоретичного, пов’язаного з контекстуальною необхідністю. 

Дилеми розумної свободи. Якщо ми перекладемо цю Кантову дилему двох 

перспектив, двох інтересів розуму сучасною мовою, то це може звучати як пи-

тання єдності етичної нормативності з об’єктивною істинністю знання, мо-

ральної та епістемологічної єдності вчинку. Як свобода людської дії у суспіль-

стві може і здатна поєднуватися з обмеженням соціальним і культурним кон-

текстами? Як індивідуальний вчинок чи колективна поведінка — дії людини у 

локальній або ґлобальній спільноті — можуть скеровуватися об’єк тивним знан-

ням, мати наукові, раціональні, критерії у якості норми чи закону? Як правиль-

на, блага дія може бути водночас раціонально виваженою, загальною і необ-

хідною? Як можна поєднати свободу людини з правильною нормою поведін-

ки? Чи можна раціоналізувати й тим самим розв’язати онтологічні конфлікти 

(сучасні війни локальних культурних світів) на шляху універсалізації норма-

тивності етики? Кант розв’язував це питання висновком, що ми маємо перед-

бачити і постулювати існування апріорного правила, універсального закону, 

яким мав би свідомо керуватися чистий практичний розум, щоб залишатися у 

царині свободи, бути свобідним. З такими питаннями й зустрілася комуніка-

тивна універсальна етика дискурсу. Але просвітницько-оп тимістичні спроби 

обґрунтувати принципову можливість існування ґлобальної універсальної ети-

ки — дієвості універсальних етичних чи правових норм міжлюдської комунікацїї 
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наражаються на критику «словом» з боку найновітніших філософів і, особливо, 

на критику «ділом». Відомі принципові складності умиротворення конфліктів, 

зокрема кривавих локальних конфліктів сьогодення, практикою їхньої раціо-

налізації, наприклад, у переговорних процесах там, де такі можливо налагоди-

ти. Універсальна етизація філософії, принаймні соціально-політичної філосо-

фії, яку вкладають у поняття практичної філософії, стикається з опором з боку 

реальності. На шляху, прокладеному Кантом, практичний розум досить далеко 

розбігається зі своєю ж теоретичною перспективою. 

Сьогоднішня універсалізація практичного. Якщо вийти за межі спроб універ-

салізації етики, запропонованої захисниками просвітницько-модерного ти пу 

філософського дискурсу в якості парадигми для його практичної частини, то 

варто йти до джерела, звідки для практичної філософії виникає небезпека. Га-

даю, що головною перепоною для успіху поділу філософії на ці дві сфери є (лише 

певною мірою закономірне і необхідне) збереження самої традиції цього поділу. 

Оскільки я вже загалом вказав напрямки сучасного філософування, які тради-

ційно відносять до розділу практичної філософії, то так само загально вкажу фі-

лософські течії, які роблять її виокремлення у самостійну частину непродуктив-

ним. (Утім, тут не йдеться про важливу дидактичну потребу у збереженні такого 

поділу з метою вивчення та викладання філософії.) До зазначених течій відне-

сімо всю ту філософську думку, яка визначально відмовляється від епістемоло-

гічного протиставлення людини й навколишнього світу і від претензії на кінце-

ву нормотворчу раціоналізацію взаємин між людьми та спільнотами у комуніка-

тивних діях задля досягнення консенсусу, взаєморозуміння. Маю на увазі ті фі-

лософські побудови, які виходять з розуміння невіддільної належності людини 

світові колективного життя, без подальшого вточнення у цих тезах поняття 

«світу». Проте що мається на увазі під «належністю»? Це вихідний досвід, кінце-

ві підвалини досвіду, в якому людину розглядають як «у-світі-буття» (Гайдеґер), 

як «втіленого аґента», актора (embodied agent, Ч. Тейлор). Філософська попу-

лярність герменевтичного методу, обстоюваного Ґадамером, вказує на ек зис-

тен ційні підвалини (предструктуру) досвіду людського розуміння, який свідчить 

про здатність людини у кожному акті усвідомлення трансцендувати за межі ві-

домого і водночас залишатися буттєво належним партикулярному світові куль-

тури. Корелятивне цьому поняття досвіду формулюється також «комюнітарист-

ською» філософією, яка визнає принципову залежність дій  і вчинків від со-

ціально-культурного контексту, що не універсалізується ґлобальними вимогами 

етичного і правового нормування. На цю особливість досвіду належності вказує 

й велике поле філософських досліджень минулого століття, орієнтованих на 

ідеали наукової  раціональності. Ці розвідки простягнулись від Гусерлевого від-

криття життєсвітового горизонту досвіду свідомості до визнання неуникненної  

світоглядної  навантаженості наукового знання (philosophy of science) через на-

лежність спільноти вчених до певних культур і традицій . Якщо знову згадати 

Аристотелеве визначення мудрої  практики, чому мають слідувати будь-які дії , 

і пізнавально-тео ре тичні, і спрямовані на інших, і технологічні (у широкому 
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сенсі) як синтез двох попередніх, то з цим всім переліком філософських на-

прямків і питань ми входимо у максимально універсальне розуміння того, що 

будь-яка філософія сучасності є практичною за суттю. 

Пошуки нового поняття досвіду. Якщо не існує позаконтекстуальної  свідо-

мості, якщо не існує позасвітової , визначально космополітанської людини, 

якщо людина є визначально втіленою чи вкоріненою у світ і залишається та-

кою в усіх актах пізнання, то не існує окремішньої практичної  філософії . Прак-

тичність, зрозуміла сьогодні на всьому полі мислення, є теоретичною прероґа-

тивою філософського розуму як такого. Філософія як така, що є дис цип лі но-

ваним мисленням, набуває сьогоднішньої  неуникненної орієн тації  на адекват-

не практичне мислення. Сьогоднішня філософія наполегливо шукає адекватне 

поняття людського досвіду, яке б органічно поєднувало можливість свободи й 

загальну норму колективного співбуття, норму, що здатна бути універсальною, 

ґлобальною і водночас не вимагає спільної належності до тієї самої культурної 

спільноти, того самого культурного світу, тобто не нав’язується Іншим. І, оче-

видно, в такому досвіді принцип належності має не менш органічно корелюва-

ти з раціональністю проґресу (включно з науково-технологічною). 

Михайло Бойченко

«Для практичної філософії свідома позиція 
людини є вирішальною при визначенні можливості 
для людини здійснювати зміни»
Тенденції філософії ХХ століття, що змінили конфіґу-

рацію дисциплінарного корпусу практичної філософії. Головна тенденція — 

зміна суспільного статусу академічної філософії, а саме піднесення суспільної 

ролі університетів як чинника суспільного розвитку та леґітимація статусу 

філософа як інтелектуала. Філософія спеціально розглядає питання своєї 

соціальної анґажованості і суспільної місії як питання передумов філософ-

ського мислення. Відповіді на це питання поступово, але неухильно ведуть 

до набуття філософією інституціалізації — передусім у її новому академіч-

ному статусі. Якщо раніше академічна філософія робила наголос на своїй 

незалежності від зовнішніх впливів, то у ХХ столітті академічна філософія 

починає дедалі більше претендувати на вплив на розвиток окремих сфер 

суспільного життя (економіки, політики, права, мистецтва тощо) і розвиток 

суспільства в цілому. Університети постають як кадрова кузня аналітичних 

центрів («мозкових центрів», «фабрик мислення» та інших різновидів «інте-

лектуальних танків» — think tanks) і самі виступають як інтелектуальні осе-

редки — завдяки наявності наукових шкіл. Сучасна філософія не може не 

бути практичною, і академічна філософія має бути зразком такої практич-

ності або ж вона буде приречена на занепад. Практичність є одним із най-

серйозніших викликів сучасної академічної філософії — як викликом для 

неї, так і її викликом до суспільства.
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Крім того, сформувався стійкий суспільний і філософський запит на 

розвиток критичного мислення у демократичних суспільствах, що вплинуло 

на формування відповідного запиту ґлобального громадянського суспіль-

ства. Такий запит був сформований передусім тисячолітнім розвитком всієї 

філософської думки, особливо традицією філософії скептицизму, однак у 

ХХ столітті критичне мислення (зокрема як «філософія підозри»  1) набуває 

тематизації водночас у кількох напрямах розвитку філософської думки — 

по-різному, але однаково критично щодо позірної наївності та самоочевид-

ності знань налаштовані феноменологія і психоаналіз, критична соціальна 

теорія і теорія критичного раціоналізму, аналітична філософія і структура-

лізм та інші філософські школи ХХ століття.

Поряд із тим сучасне постсекулярне суспільство дедалі більше відчуває 

брак адекватної етичної теорії, спроможної давати відповіді на сучасні мораль-

ні колізії за умов необоротної втрати незаперечного авторитету релігії за доби 

секуляризації, втрати морального авторитету науки за умов породжених нею 

перманентних повернень екологічної, економічної, політичної тощо криз, 

втрата авторитету політики за умов розчарування у ній як у головному засобі 

досягнення суспільного блага. Після періоду панування позитивістського 

(на уко-центричного) світогляду знову актуалізується кла сична роль фі лософії 

у визначенні сутності моралі та засад етики як основи практичної філософії.

Нарешті, наростає такий тренд сучасної філософії, як поглиблення 

осмислення потенціалу соціального конструктивізму — все більшою мірою 

со ціальну реальність розглядають як створену, а відповідно — як таку, що 

підлягає удосконаленню. Соціальному конструктивізмові намагаються під-

давати і традиційний дисциплінарний корпус практичної філософії — більш 

або менш обґрунтовано усі філософські дисципліни починають розглядати 

під практичним кутом зору, інколи намагаються проводити не завжди по-

трібні об’єднання, розширення або заміщення традиційних філософських 

дисциплін за рахунок створення нефілософських за методологією і поста-

новкою питань теорій середнього рівня — від різних версій прикладної епіс-

темології та межових концепцій до новітніх псевдофілософських напрям-

ків, у яких слово «філософія» вживано безпідставно. Втім, це не лише важ-

1  Філософія підозри конституює себе щонайменше з філософії Фридриха Ніцше та його 

«школи підозри», яку, згідно з його працею «По той бік добра і зла», має пройти новий 

філософ: «Однак чи не прийшли ми нині до необхідності ще раз зважитися на поворот 

і радикальну зміну вартостей, і то завдяки новому самовизначенню й самозаглибленню 

людини; чи не пора ступити на поріг того періоду, який, удавшись до неґативного ви-

значення, варто було б назвати передусім позаморальним: адже нині, вже принаймні в 

нас, аморалістів, ворушиться підозра, що власне в ненавмисності дії, в тому, що їй бра-

кує наміру, якраз і полягає її вирішальна вартість, і що вся її зумисність, все, що в ній 

можна бачити, знати, “усвідомлювати”, це тільки оболонка, шкіра, котра, як і всіляка 

шкіра, дещо виказує, одначе ще більше приховує?» (Ніцше Ф. По той бік добра і зла / 

пер. А.Онишка. — Л.: Літопис, 2002. — Розділ 2. Вільний розум, 32).
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ливий виклик для класичної академічної філософії, яка має набувати прак-

тичного характеру без втрати філософського статусу, а й ті прецеденти 

фальсифікації, які сприяють верифікації власне філософського соціального 

конструктивізму. За умови дотримання академічних процедур у ХХ столітті 

у дусі філософського соціального конструктивізму відбувалося як уточнен-

ня предметного поля та методології традиційних філософських дисциплін, 

так і поступове вирізнення нових напрямків академічних філософських до-

сліджень — з новою методологією та предметним полем.

Відношення фактичності та свободи за нових реалій. Свобода є контр-

фактичною, тобто тим, що протистоїть фактичності у її самодостатності — 

свобода робить фактичність радикально недостатньою. Нові соціальні та 

природні реалії, які відкриває для себе людство, дедалі більшою мірою ос-

мислюються у режимі етичної контрфактичності — того, чого ще немає, але 

що має бути (на відміну від контрфактичного — того, що є, але чого не має 

бути). Контрфактичність позначає умовний модус людського пізнання та 

передає імовірнісну оцінку майбутньої фактичності (передусім через мовні 

засоби Plusquamperfekt як давноминулого часу). Таким чином, контрфак-

тичність неможливо адекватно осмислити у позитивістському ключі, але 

необхідно підходити до її розуміння через формат інших модальностей — 

можливого, необхідного, обов’язкового тощо.

Те, що етична модальність контрфактичності є чи не найбільш важливою 

для практичної філософії, чітко зазначав покійний Карл-Отто Апель  2. Інше 

питання: яким може і має бути масштаб контрфактичності людського буття — 

мінімальним чи максимальним? Апель обґрунтовував завдяки поняттю контр-

фактичності недосяжний ідеал у його теоретичній чистоті, позначаючи усе 

практичне як заздалегідь і сутнісно далеке від ідеалу. Ми схильні вважати це 

можливим теоретичним і світоглядним підґрунтям етичного мінімалізму: 

згідно з цією позицією, в реальному світі, тобто практично, етика може бути 

по-справжньому мінімально втілена в життя. Таку позицію можна схаракте-

ризувати як філософсько-етичне аутодафе — адже, як видається, прихиль-

ники етичного мінімалізму ставлять перед людиною мінімальні завдання. 

Трансцендування етичного залишає надто багато простору для позитивіст-

ського визнання фактичного як непідвладного людині. Між тим, сам термін 

«factum» означає «зроблене» — яким людина утверджує світ, таким, зробле-

ним, фактичним, він і є. Гіпотетично, з не-антропних позицій, світ буде мати 

зовсім іншу фактичність — про це багато пишуть останнім століттям фізики.

2 Так, у вступі до своєї праці «Дискурс і відповідальність: проблема переходу до пост 

конвенціональної моралі» (К.: Дух і літера, 2009, пер. В. Купліна) Апель зауважує: 

«… ідеальний основопринцип як принцип трансцендентально-прагматичного останнього 

обґрунтування етики комунікації випливав з (безперечно, необхідної в арґументації) 

контрфактичної антиципації умов застосування етики комунікації, що відповідають 

нормам інтеракції спільноти ідеальної комунікації» (с. 8–9).
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Таким чином, ми пропонуємо розуміти фактичність не як самодостат-

ню, а як наслідок особливої пізнавальної настанови людини (частково цю 

логіку допомагає зрозуміти поняття «природної настанови» у феноменоло-

гії). Цю специфічну настанову і передає поняття контрфактичності, яке 

вказує на імовірнісний, а не субстанційний характер фактичності: як заува-

жував Ґотфрід Ляйбніц, ми живемо у «найкращому з можливих світів»  3, а 

не у єдино можливому. Усвідомлення філософської драматичності цієї тези 

значно «розширює поле боротьби» практичної філософії: уся фактичність 

людського буття постає як сконструйована.

Остання теза виглядає як незначна переінтерпретація філософії Іма-

нуїла Канта — на додаток до сфери етичного (пріоритетної сфери людських 

вчинків) цариною свободи виявляється увесь простір причетного до люди-

ни, уся її ойкумена. Інша річ — ступені цієї свободи. Так, найбільшою мі-

рою ця свобода доступна для особистого самоконструювання, меншою мі-

рою — для соціального конструювання, ще меншою — для конструювання 

природи. Втім, останні досягнення людських технологій, які своїми на-

слідками мають екологічні загрози та ризики генної інженерії, свідчать про 

те, що людина дедалі більше долучається і до суттєвого кориґування раніше 

самодостатніх природних процесів.

Все це гранично загострює актуальність практичної філософії, яка має 

не лише окреслити нову, розширену сферу практичної діяльності людини, 

а й визначити завдання та критерії успішності цієї діяльності.

Практичним є все те, що можливо завдяки свободі. Як бути з цією Кантовою 

формулою? Прийняти, застосовувати і розвивати за допомоги розширеного 

філософського словника та методології. Втім, свободу варто розуміти при 

цьому ширше — не лише як результат раціонального су б’єк тивного рішення, 

але як інтерсуб’єктивну реалізацію колективного потенціалу — від взаємин 

двох людей і до масштабів усього людства. Людина нічого не робить наодин-

ці: практичність є продовженням процесу на ко пи чення, кристалізації та 

творчого розвитку досвіду, який напрацьовує люд ство впродовж усієї своєї 

еволюції. Практичність одиничної дії є моментом, складником цілого: як 

ін терсуб’єктивного цілого, так і еволюційного цілого.

Базовий критерій практичності з погляду сьогодення. Критерієм прак-

тичності є водночас критерій належності до людства. Можна прийняти, що 

для Ґеорґа Геґеля гідність людини визначала невідчужуваність мислення  4, 

3 Ляйбніц обґрунтовує, що Бог завжди «обирає і створює найкраще» (Лейбниц Г.В. Опыты 

теодицеи о благости Божьей, свободе человека и начале зла / пер. с фр. и лат. К. Исто-

мина, Ф. Смирнова // Лейбниц Г.В. Сочинения. — М.: Мысль, 1989. — Т. 4. — С. 49–497; 

с. 245).
4 В «Основах філософії права» Геґель зауважує: «Це моє повернення в себе самого, за до-

помогою чого я роблю себе сущим як ідея, як правова і моральна особа, усуває поперед-

нє відношення і попереднє не-право, які я та інший завдали моєму поняттю і розуму 

тим, що дозволили поводитися і самі поводилися із нескінченним існуванням само-
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для Канта — вільне прийняття рішення, сучасна антропологія дає значно 

ширші, хоча й не одностайні визначення людського. Ці визначення ніколи 

не можуть бути остаточними, що обґрунтовував ще Карл Ясперс, оскільки 

людина — істота відкрита у становленні своєї сутності  5. Базовий критерій 

практичності тому сам є предметом невпинних практичних змін.

Інтерсуб’єктивність соціальної дії та свобода. Соціальна дія та соціальна 

комунікація є найважливішим предметом дослідження для практичної фі-

лософії, оскільки ці теми позначають основні засоби реалізації практич-

ності людиною. Однак, ці теми не охоплюють у всій повноті питань джере-

ла, підстав і засобів практичності, а також поля застосування соціальної дії 

та соціальної комунікації й, передусім, її наслідків, які є значно ширшими 

за самі соціальну дію та соціальну комунікацію. Все це ставить під питан-

ня, чи можна навіть цілі соціальної дії чи смислові коди соціальної комуні-

кації виводити із самих соціальної дії та соціальної комунікації. Вочевидь, 

ці цілі не можуть бути гетерогенними, трансцендентними, однак вони не 

можуть також бути і гомогенними, іманентними. Теорія соціальних систем 

орієнтує шукати відповідь на це питання саме в аналізі межі між соціально 

гомогенним і гетерогенним, соціально іманентним і трансцендентним. Це 

правило працює щодо взаємодії як різних соціальних єдностей між собою, 

так і між соціальною єдністю і несоціальним середовищем.

Відповідальність актуалізує лише найгостріші, причому з точки зору са-

мої людини, аспекти реалізації людиною своєї свободи. Реальна свобода 

розкривається значно ширше, ніж про це нам звітує свідомість, що зауважив 

ще Жан-Поль Сартр  6. Тому лише у перспективі, поступово людина реалізує 

свідомості як з чимось зовнішнім. Це моє повернення в себе виявляє суперечність, яка 

полягає в тому, що я віддав іншим у володіння мою правочинність, моральність, релі-

гійність, — усе те, чим я сам не володів і що відтоді, як я ним володію, по суті, існує 

саме як моє, а не як щось зовнішнє» (Геґель Ґ.В.Ф. Основи філософії права, або При-

родне право і державознавство / пер. з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. — К.: Юніверс, 

2000. — С. 74).
5 Ясперс у другому томі своєї філософії стверджує «незадоволення сущим взагалі як пре-

тензію бути зі свого власного джерела», причому навіть для самої людини цьому неза-

доволенню «неможливо знайти достатню підставу. Вона є вираженням буття можливої 

екзистенції, яка, якщо висловлює своє незадоволення, розуміє не щось інше, а саму 

себе. Тому незадоволення це … як невдоволення стає для мене гостро-чутливим стиму-

лом становлення» (Ясперс К. Философия: В 3-х т. — Т. 2. Просветление экзистенции / 

пер. с нем. под ред. А.К. Судакова. — М.: Канон+, 2012. — С. 8).
6 Сартр докладно аналізує цю тезу у своїх художніх творах, романі «Стіна» та, особли-

во, п’єсах, а також у академічних філософських творах, таких як «Буття і ніщо» 

(Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: нарис феноменологічної онтології / Ж.-П. Сартр; пер. з 

фр. В. Ляха, П. Таращука. — К.: Основи, 2001. — 854 с.). Втім, у вигляді короткої фор-

мули цю тезу витлумачує Альбер Камю: «Ми звикаємо жити задовго до того, як звикаємо 

мислити» (Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде /А.Камю; пер. с фр. А.Рутке-

вича // Сумерки богов: Сб. / Сост и общ. ред. А. Яковлева. — М.: Политиздат, 1990. — 

С. 222—318; С. 226).
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можливість свідомо відповідати за реальні результати здійснення своєї сво-

боди. Ця перспектива обмежена як кінцевістю життя самої людини, так і 

кінцевістю еволюції людства. Таким чином, моральна та правова основа від-

повідальності є недостатньою, частковою — це лише та частина відпові-

дальності, яку людина здатна усвідомити. Водночас людина набуває усієї 

повноти відповідальності відразу по вчиненню нею дій і по результатах ко-

мунікації — цю відповідальність приймає на себе буттєвість людини у її по-

вноті, яка не може бути редукована лише до людської свідомості чи тілес-

ності, але до повноти її взаємозв’язків зі світом. Це кармічна, тобто вселен-

ська відповідальність, відповідальність перед Всесвітом — без індуїстського 

концепту Колеса Санасари, але радше у сенсі Анаксагора, його «зв’язку 

усього з усім» і «присутності усього в усьому»  7. Практична філософія з дав-

ніх часів дає різні концептуалізації цієї кармічної відповідальності людини — 

вочевидь, сучасність потребує нової такої концептуалізації.

Щодо безпосередньо-практичної присутності духу. Для практичної філо-

софії саме свідома позиція людини завжди була і є вирішальною при визна-

ченні можливості для людини здійснювати зміни у своїй долі чи приймати 

наявне. Таку свідому позицію формує й удосконалює культура — власне 

культура значною мірою і полягає у такому формуванні та вдосконаленні 

— і не лише особиста культура. Свідома позиція людини є її визнанням 

присутності духу — не лише рефлексії, а й волі, почуттів та всіх інших про-

явів духу. Така свідома позиція потребує певного способу життя — етосу. 

Етос не може бути ані вичерпно відрефлексованим, ані — частково саме з 

цієї причини — ґарантовано контрольованим. Лев Шестов звернув увагу на 

те, що навіть серед учнів Христа у Гефсиманському саду жоден не зумів не 

заснути лишень одну ніч — але найважливішу ніч у їхньому житті  8. 

Досконалий етос можливий при несуперечливості усіх відношень людини 

зі світом, іншими людьми та самою собою: наближення до цієї несупереч-

ності позначають, наприклад, сім християнських чеснот, шляхетний вось-

мискладовий шлях буддизму, китайська «Дао-де-цзин», а також численні 

інші вчення про чесноти. Всі ці вчення у їхньому розмаїтті та частковій вза-

ємодоповняльності свідчать не лише про множинність шляхів досягнення 

досконалого етосу, а й про неможливість його ґарантованого досягнення 

свідомими зусиллями: людина має боротися з несприятливими обставина-

ми свого життя, саме на цьому шляху можливе поступове удосконалення 

власного етосу, однак вона не може розпоряджатися цим етосом. Людина 

сприяє становленню свого етосу, однак саме етос веде людину життям, а не 

7 Фрагменты ранних греческих философов / перевод / АН СССР Ин-т философии ; 

издание подгот. А.В. Лебедев; отв. ред. и авт. вступ. ст. И.Д. Рожанский. — М. : Наука, 

1989. — 576 с.
8 Шестов Л. Гефсиманская ночь (Философия Паскаля) // Шестов Л. Соч.: В 2-х т. — Т. 2. 

На весах Иова (Странствования по душам). — М.: Наука, 1993. — С. 278–324.
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навпаки. Значною мірою етос визначається комунікативним оточенням 

людини: те, з ким ми взаємодіємо, визначає наш етос, навіть якщо це кон-

фліктна взаємодія. Також етос визначається і природним довкіллям, на-

шим способом взаємодії з нашим безпосереднім природним оточенням. 

Етос позначає найближче коло нашої кармічної відповідальності.

Теми та ідеї, що об’єднують різноманітні дисциплінарні підходи у практич-
ній філософії. Різні традиції практичної філософії обирають різні теми та 

різні ідеї, кожна традиція являє собою самодостатню концептуальну єд-

ність, однак усі вони мають давати відповідь на традиційні світоглядні пи-

тання, усі вони мають сприяти формуванню людиною принципів її життя, а 

також потенційно — надавати підґрунтя для формулювання підстав послі-

довної позиції — комунікативної, епістемологічної, прагматичної та інших.

Анатолій Єрмоленко

Практична філософія 
як дискурсивна етика розуму
1. Насамперед варто зауважити принаймні дві го-

ловні тенденції розвитку філософії останньої третини ХХ — перших деся-

тиріч ХХІ сторіччя: одна з них пов’язана з відродженням, чи «реабілітацією 

практичної філософії», що започаткована однойменним двохтомником за 

редакцією Манфреда Риделя, після чого серед інших філософських дис-

циплін етика набуває значення «першої філософії»; друга — це парадиг-

мальна зміна в самій філософії, інспірована так званим герменевтично-

лінґвістично-прагматично-семіотичним поворотом, результатом чого ста-

ла «трансформація філософії». Це перехід до філософії комунікації  9, що й 

постає «першою філософією»  10 (К.-О. Апель). До цієї тенденції належать 

франкфуртська та берлінська трансцендентальні прагматики, комуніка-

тивна філософія Юрґена Габермаса, прагматична філософія Норвезької 

школи тощо  11. Тому в конфіґурації сьогоднішньої практичної філософії 

неодмінними складниками мають бути концепти моралі й дискурсивних 

практик, зокрема й у вигляді етики дискурсу. 

2. Чинники ґлобалізації, нові духовні практики, цифрові технології 

тощо великою мірою вплинули на практичну філософію, змінюючи саме 

9 Böhler D. Verbindlichkeit aus dem Diskurs. Denken und Handeln nach der Wende zur kom-

munikativen Ethik — Orientierung in der ökologischen Dauerkrise. — München: Verlag Karl 

Alber, 2014. 
10 Apel K.-O. Transzendentale Semiotik und die Paradigmen der ersten Philosophie (Erster Vor-

trag) // Apel K.-O.,Hösle V., Simon-Schaefer R. Globalisierung. Herausforderung für die 

Philosophie. — Bamberg: Universitäts-Verlag, 1998. — S.22.
11 Filosofia transcendentalpragmatica — Transzendentalpragmatische Philosophie — Scritti in 

onore Karl-Otto Apel per il suo 85° compleanno. A cura di Michele Borrelli e Matthias Kett-

ner. — Cosenza: Pellegrini Editore, 2007.
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розуміння сфери практичного в умовах «ґлобального суспільства ризиків» 

(У. Бек). Свого часу Кант виокремлював технічно-практичне й морально-

практичне, надаючи останньому леґітимативну функцію щодо наших дій. 

Проте загалом новоєвропейська філософія протягом свого розвитку дедалі 

більше редукує морально-практичне до технічно-практичного, що дістало 

свого прояву в активізмі модерного суспільства, який урешті-решт призвів 

до ґлобальної кризи. Таке становище вносить корективи в саме розуміння 

практичного, а також по-новому ставить проблему співвідношення теорії й 

практики. Важливим завданням сучасної практичної філософії є подолан-

ня редукції практичного до цілераціональної дії, як вона концепціюється в 

новоєвропейській філософії, досягаючи своєї завершеної форми в прин-

ципі практики марксизму як «цілеспрямованої предметно-перетворювальної 

дії», поширюваної й на соціальну сферу. Ґлобалізаційні процеси сучасності 

на новий лад і досить гостро поставили проблему про співвідношення пар-

тикуляризму й універсалізму; екологічні проблеми актуалізували питання 

про розширення горизонту морально-практичного, коли природа постає 

не тільки предметом, а й певною леґітимативною інстанцією щодо обґрун-

тування моральних належностей; проблеми економіки, пов’язані з ґлоба-

лізованим капіталізмом, висунули також питання про співвідношення 

норми прибутку і норм моралі, що постало в розвитку практичної філосо-

фії як прикладної етики. Такі дисципліни, як соціальна етика, екологічна 

етика, етика господарства тощо, постали відносно новими сферами дослі-

дження й новими практиками в сучасному суспільстві. Зокрема це прояв-

ляється в створенні економічної етики, чи етичної економії, як це було за-

пропоновано Петером Козловські, проблематикою застосування до 

вирішення сучасних проблем, як вони розробляються представниками ко-

мунікативної філософії К.-О. Апелем, Д. Бьолером, Ю. Габермасом та ін. 

Відповідно назустріч одне одному прямують моральна філософія і еконо-

мічна теорія, зокрема у Дж. Б’юкенена, А. Сена, К. Гомана та ін.  12 Ці теми 

стали предметом дослідження і в останній праці Апеля «Трансцендентальна 

рефлексія та історія»  13. 

3. Формула «практичне — це свобода» залишається засадничою й сьо-

годні, адже ще з античної філософії концепт praxis на відміну від teсhne й 

poiesis якраз і передбачав свобідну дію людини, що й набуло подальшого 

розвитку у Канта. Проте у відповіді «одному рецензентові», який закинув 

Кантові, що той не запровадив нову моральність, а тільки нову формулу, 

Кант спонукає нас до постійного пошуку такої нової формули, яка відпо-

відала б сучасній добі й тим пізнавальним засобам, які є в нашому розпо-

рядженні. Зокрема до славнозвісного Кантового запитання: «що я повинен 

12 Див.: Єрмоленко А. Соціальна етика та екологія. Гідність людини — шанування при-

роди. — К.: Лібра, 2014.
13 Apel K.-O. Transzendentale Reflexion und Geschichte. — Berlin: Suhrkamp, 2017.
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робити?» слід додати запитання: «що ми повинні робити разом?» Саме від-

повідь на це запитання спонукає й до пошуку такої нової формули. І бла-

женнійший Любомир Гузар в останніх своїх проповідях закликав також не 

тільки «робити добро», а й «робити добро разом». 

Другий вимір цієї формули позначається тим, що Кант називав «фак-

том розуму», залишивши, щоправда, поза увагою обґрунтування цього 

«факту», проте розум сьогодні концептуалізується такими поняттями, як 

«дискурс», «арґументація», «консенсус». Своєю чергою і леґітимативною, 

чи обґрунтовувальною інстанцією категоричного імперативу має бути ар-

ґументативний дискурс комунікативної спільноти, а свідомість автоном-

ного суб’єкта як його інтеріоризація. Відповідно має бути трансформовано 

й категоричний імператив. 

Такі трансформації ми знаходимо, зокрема, у берлінського трансцен-

дентального прагматика Дитриха Бьолера, який так реформулює катего-

ричний імператив: «Поводься так, щоб усі твої твердження, плани або 

вчинки були узгоджені на основі осмислених і відповідних ситуації арґу-

ментів (так щоб жодний осмислений і відповідний ситуації арґумент не за-

лишався б поза увагою, задля цього слід очікувати обґрунтованого консен-

сусу необмеженої арґументативної спільноти)»  14.

Враховуючи кризу сучасної технологічної цивілізації, Ганс Йонас за-

пропонував такий категоричний імператив: «Чини так, щоб наслідки твоєї 

діяльності узгоджувалися з продовженням автентичного людського життя 

на Землі», чи, в неґативній редакції: «Чини так, щоб наслідки твоєї дії не 

були руйнівними для майбутньої можливості такого життя», чи просто: «Не 

завдавай шкоди умовам для беззастережного продовження існування люд-

ства на землі». Узагальнює цю концепцію Йонас вимогою «людство має 

бути!»  15. 

Проте з огляду на екологічні проблеми сучасності й відповідно до уні-

версально-дискурсивного принципу я пропоную таке формулювання мо-

рально-екологічного категоричного імперативу: Чини лише згідно з макси-

мою, відповідно до якої ти міг би передбачити, що наслідки та побічні наслідки, 

які здогадно виникатимуть із її всезагального застосування, будуть «прийнят-

ними» для всього сущого, що немов би (als ob) бере участь у дискурсі як рівно-

правний партнер. Цей імператив я висуваю як нову формулу етичного, яка, 

по-перше, має відповідати сучасній ситуації в світі, ознакою якої є ґлобаль-

на екологічна криза, по-друге, сформульована у відповідності до парадиг-

мального повороту в філософії, пов’язаного з мовною прагматикою. 

14 Бьолер Д. Ідея та обов’язковість відповідальності за майбутнє. Ганс Йонас та етика діа-

логу: перспективи духу епохи / пер. з нім. О. Вєдрова, О.Шаблій, за наук. ред. А. Єрмо-

ленка // Філософська думка. — 2007 — № 2. — С. 88.
15 Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / 

пер. А. Єрмоленка, В. Єрмоленка. — К.: Лібра, 2001. — С. 27—28.
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4. Відповідно важливим є питання про обґрунтування морально-

етичних належнісностей, точніше, питання про граничне обґрунтування 

(Letztbegruendung). Адже не може бути етики «районного масштабу». Така 

етика містила б у собі підступні пастки й неабиякі небезпеки, згадаймо 

хоча б перетлумачення категоричного імперативу Канта за часів нацизму, 

здійсненого Алфредом Розенберґом: «Чини так, щоб ти міг очікувати, що 

напрям твоєї волі збігатиметься з головним напрямом законодавства арій-

ської раси», що стало результатом «німецької руйнації політично-етичного 

універсалізму» (Дитрих Бьолер)  16. На цьому тлі позірне гасло «категорич-

ний імператив Канта тільки для німців!» не виглядає цілковитою нісеніт-

ницею, чи перформативною суперечністю, бо, як показала Ганна Арендт 

на прикладі «Айхмана в Єрусалимі», це було пов’язано з підміною принци-

пу універсалізації фактичністю інституційних форм нацистської Німеччини. 

Такий собі невтішний результат «банальності зла», що, на жаль, не стало 

тільки фактом історії, навпаки, актуалізується й сьогодні в радикальному 

націоналізмі як лівого, так і правого спрямувань, хай це буде ісламський 

фундаменталізм «ІДІЛ», «духовные скрепы Русского мира», ідеологія «АfD» 

(Альтернатива для Німеччини) та інших проявів екстремістської ідеології. 

5. Парадигма інтерсуб’єктивності має давню традицію, починаючи від 

діалогів Сократа, і аж до сьогоднішньої комунікативної філософії та етики 

дискурсу. Ця парадигма позначається такими поняттями, як діалог, інтер-

акція, комунікація тощо. Проте найважливішим тут є концепт дискурсу, що 

постає, зокрема, в дискурсивній етиці, складником якої є й неосократичний 

діалог. Дискурс — це не просто комунікація, спілкування чи діалог, дискурс 

передбачає арґументацію, а також рефлексію щодо того, яким чином досяг-

нено консенсусу щодо істинності тверджень та правильності норм соціальної 

взаємодії. Що стосується відповідальності, то монологічна відповідальність 

(Verantwortung) має бути доповнена спільною відповідальністю (Mit ve ran-

wortung), яка не суперечить особистісній відповідальності, проте й не є техно-

кратичною монологічною відповідальністю партійних функціонерів, або 

ано німною відповідальністю спільноти, як це було за часів націонал-со ціа-

лізму та комунізму. Спільна відповідальність не заперечує, а передбачає 

особистісну відповідальність, доповнюючи її досягненням порозуміння між 

дієвцями на основі реґулятивної ідеї трансцендентальної комунікації. Ос-

тання конкретизується відповідними принципами-до ма ган нями дискурсу, 

такими як а) зрозумілість; б) правдивість; в) істинність; г) правильність  17, 

16 Böhler D. Die deutsche Zerstöhrung des politisch-ethischen Universalismus. Über die Gefahr 

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

lischen Selbstbewustseins: Schance oder Gefärdung? Praktische Philosophie in Deutschland 

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

furt a. M.: Suhrkamp, 1988. — S. 193.
17 Бьолер Д. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи / пер. з нім., після-

мова, примітки А. Єрмоленка. — К.: Стилос, 2014. — С. 62.
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що уможливлює процедуру виявлення перформативної суперечності твер-

дження самому собі. Тому граничне обґрунтування можливе тільки у дис-

кур сивно-прагматичний спосіб.

6. Моральні форми, узасадничені життєсвітами, життєвими формами, 

га бітусами, як безпосередні самоочевидності досвіду (зокрема й звичаєво-

го) відіграють і сьогодні неабияку роль. Проте тут може чатувати «етноцен-

трична хиба» (Ю. Габермас, Т. Ренч) як різновид «натуралістичної хиби» 

Дж. Мура. Своєю чергою, універсалістська етика, відірвана від цих без-

посередньо-практичних форм, може призвести до «нормативістської хиби» 

(О. Гьофе), яка на противагу «натуралістичній хибі» полягає в уявленні, що 

з нормативних положень можна вивести специфічні й навіть суто конкрет-

ні належності (Verbindlichkeiten)»  18. Сюди належить і так звана «логіко-ідеа-

лістична хиба» (Д. Бьолер), викликана прагненням звести комунікативні 

дії до логічних правил та діалогічних норм  19. Адже моральні належності 

мають бути вкорінені в самоочевидностях життєвого світу, проте, не об-

межуючись ним, дося гаючи своєї універсальної значущості шляхом раціо-

налізації життєвих форм. 

Отже, це славнозвісна проблема співвідношення моральності й звичає-

вості, тематизація якої започаткована свого часу критикою Канта з боку 

Геґеля і актуалізована сьогодні загостренням проблематики взаємодії етно-

етики і макроетики, як її сформулював Карл-Отто Апель у своїй доповіді для 

Київської конференції «Культура і етноетика» 1994 року. Ці сфери мораль-

ності не обов’язково мають суперечити одна одній, утворюючи певну взає-

модоповняльність, коли універсалістська макроетика, виростаючи із звича-

євості локальних життєвих форм, шляхом комунікативної раціоналізації 

життєсвіту, або габітусу, дістається «габітусу розуму». Важливим тут постає 

співвідношення фактичних морально-етичних належностей, узасадничених 

традиційними доброчинностями життєсвіту, і універсалістських принципів, 

які мають контрфактичні засади. З огляду на ґлобальні проблеми сучасності 

варто шукати універсалістські виміри практичного, що позначаються таки-

ми поняттями, як «ґлобальний етос» (Ганс Кюнґ), «універсалістська макро-

етика спільної відповідальності» (К.-О. Апель, Ю. Габермас) тощо. 

Тому в сучасному світі слід виходити з «примату моральних питань 

щодо питань етосу», з примату універсалістської макроетики щодо парти-

кулярних — етнічної, національної, класової тощо — етик, а отже й з при-

мату морально-універсальних питань щодо питань ґлобального етосу. 

Сучасна етика як постконвенційна етика має бути раціонально обґрунто-

18 Höffe O. Sittlich-politische Diskurse: philosophischen Grundlagen, politische Ethik, biomedi-

zinische Ethik. — Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. — S. 16.
19 Böhler D. Rekonstruktive Pragmatik. Von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikations-

reflexion: Neubegründung der praktischen Wissenschaften und Philosophie. — Frankfurt a. 

M.: Suhrkamp, 1985. — S. 216.
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вана, і тільки у такий спосіб в змозі зняти (конвенційний) етос  20. У цьому 

твердженні я спираюся на позицію Петера Ульриха, проте не цитую його 

дослівно, адже в твердженні Ульриха йдеться про подолання етосу. На про-

тивагу Ульрихові я вживаю Геґелів термін «зняти» (aufheben), маючи на ува-

зі, що конвенційний етос через раціональне обґрунтування не відкидається 

і не долається, а перевіряється на предмет своєї значущості та правильнос-

ті метаінституцією дискурсу. У такому тестуванні має діяти «нормативна 

вимога узгодженості формального універсалізму та локально значущої ет но-

етики»  21, що в ідеалі має стати обов’язком досягнення комунікативного 

порозуміння багатоманітних культурних складників мультикультурного 

світу як постійного завдання 22. Таким чином, формальний універсалізм 

етики норм і матеріальна етика цінностей, узасадничена локальним кон-

текстом життєсвіту, недоконечно мають суперечити одна одній, вони ціл-

ком можуть бути взаємодоповняльними. Етика дискурсу постає тут етосом-

етикою, набуваючи і соціально-онтологічного, і коґнітивно-мов ного ви-

мірів, що й проявляється в прагматиці дискурсу. 

7. Тематика сьогоднішньої практичної філософії доволі широка: від про-

блеми обґрунтування моральних належностей до прикладних аспектів їх за-

стосування, про що вже йшлося. Проте ґлобальні проблеми сучасності та 

пов’язані з ними суперечності цивілізаційного, соціального та релігійного 

планів, що призвели до загострення суспільних суперечностей, актуалізують 

проблематику практичної філософії як прикладної етики. Нові релігійні 

практики «постсекулярної доби», ескалація міжнародного тероризму, веден-

ня гібридних війн із застосуванням пропаґандистсько-ідеологічних засобів 

цифрових технологій спонукають до посилення критики ідеології за допо-

моги дискурсивних практик. Зокрема це має здійснюватись на основі арґу-

ментативного дискурсу виявлення латентних перлокутивів, спрямованих на 

перекручування смислів соціальної дії, політичні технології маніпуляції гро-

мадською думкою і комунікаціями, введення в оману тощо. Протидія таким 

практикам, обґрунтування засобами дискурсу норм та цінностей сучасного 

суспільного розвитку та відповідна леґітимація соціальних інституцій і є пер-

шочерговим завданням сучасної практичної філософії. 

Анатолій Лой
Замість післямови
У європейській традиції філософування існує дис-

циплінарний поділ між теоретичною і практичною філософією. Часто-густо 

20 Ulrich P. Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie. — Bern, 

Stuttgart, Wien:Verlag Paul Haupt, 1997. — S. 35.
21 Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика: суперечність чи доповнювальність // 

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : Підручник. — Київ: Лібра, 1999. — С. 367.
22  Там само. — С. 367.
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навіть спеціалізація кафедр умовно дотримується такого розмежування. На 

тлі нинішніх вимушених скорочень філософських курсів у західних універ-

ситетах — і тут наші виші не є винятком — саме тематика практичної філосо-

фії на сьогодні є більш запитуваною і витривалою, має перспективу існуван-

ня та можливих змін власної конфіґурації. Практична філософія — це не 

«закритий дисциплінарний клуб», а радше потенційно відкрите поле взає-

модії філософських та суміжних із ними наук. Від Аристотеля бере початок 

уявлення про практичну філософію, як таку, що охоплює знання про політи-

ку, етику й господарювання (економіку). Відродження та Реформація дали 

поштовх до реанімації практично-філософського інтересу на тлі реалій 

Нового часу. Своєю «Загальною практичною філософією» Кристіан Вольф 

буквально вкорінює в освітню практику континентальної Європи започат-

ковану Стагіритом орієнтацію на «благорозумність» (фронезіс) практичного 

знання. Реципієнтом ланцюжка Аристотелевої традиції, перекинутого Воль-

фом, виявився не Кант, для якого Вольф був фактично одним із вчителів, а 

Геґель, який жодним словом не обмовився про того як про носія потужної 

традиції, до якої він долучився. Адже відома Геґелева праця з філософії права 

не вписувалася в загально прийнятний жанр філософсько-доктринального 

викладу правових понять, бо це реально була практична філософія, де поєд-

нувалися уявлення про право, політику та мораль. Досвід благорозумності, 

що скріплює суспільство, концентрується в «моральності» (Sittlichkeit) (не 

плутати з мораллю (Moral)!) й інституціалізується у формах сім’ї, громадян-

ського суспільства та держави. Як бачимо, успадкована від Аристотеля дис-

циплінарна фактура зберігається і продовжує існувати незалежно від симпа-

тій чи антипатій стосовно Геґеля. Тож концепти права, моралі й політики 

сприймаються понині як обов’язкові елементи практичної філософії.

Канта можна вважати родоначальником іншої традиції, де беззаперечно до-

мінує моральна складова практичної філософії. Якщо для Аристотеля, кажучи 

сучасною мовою, важливо, як життєвий суспільно-політичний досвід забезпе-

чує себе сумірними йому інституціями, де держава була радше його «життєвою 

формою», то для Канта саме морально-практичний розум був вищим не тільки 

за «технічно-практичний», а й за будь-який інший прояв його практичності. 

Мораль вважалась стрижнем всієї царини практичного розуму, вона була його 

ядром. Таким чином, дві парадигми — моралістська й со ціаль но-інс ти ту ціа ліст-

ська — сформували тло сприйняття практичної філософії аж о наших днів.

Цікаво, що набір дисциплін, якими оперували обидві парадигми, три-

валий час залишився майже тим, яким був ще за Аристотеля. Навіть Кант у 

своїй пізній доктрині (в «Метафізиці моральності» та супутніх працях) опе-

рує правовими, економічними, політичними уявленнями свого часу. Це не 

сума прикладних філософій, як це було у Вольфа, а єдина цілісна концеп-

ція, де етичний каркас обростає тематикою, що робить практичну філосо-

фію Канта більш привабливою. Теми публічності або культури з’яв ляються 

саме в цьому контексті. Акцентуйована кантіанцями «етика сильної волі» 
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(Коен), здавалось би, посилювала властивий Кантові моральний риґоризм, 

але при цьому «лібералізувала» загальну картину бачення практичної філо-

софії, додаючи до права, яке було піднесено до значень математики в рам-

цях соціальних наук, міркування соціологічного й культурологічного харак-

теру. Тут варто нагадати про відому ще з XVII століття у Британії традицію 

«моралістики», до якої доклалися соціально зорієнтовані мислителі, які по-

єднували філософію із такими галузями, як економіка, право чи педагогіка. 

Не дарма, наприклад, Адам Сміт вважався філософом-моралістом. Мо ра-

лістика являла собою комплекс соціально-гуманітарних знань під орудою 

філософії, позбавленої метафізичних амбіцій та наставництва. Така філосо-

фія мала шанувати публічність, здоровий глузд і факти. Звичайно, що етиці 

тут приділяли належну увагу, бо без неї моралістка втрачала б усякий сенс.

Звичайно, предметний контент сьогоднішньої практичної філософії, її 

дисциплінарний інтерес надзвичайно розширився. Ще на початку минулого 

століття стало ясно, що практична філософія не байдужа до всього ареалу 

гуманітарних і соціальних досліджень. Але відчутний у суспільстві пожвавле-

ний інтерес до екології та медицини також не може залишати байдужою до 

них практичну філософію. Проблематика практичної філософії починає 

розпливатися, що загрожує її поняттєвій визначеності. На наш погляд, щоб 

не втратити цю визначеність, варто триматися тих уявлень, які хоча б при-

близно позначали певний орієнтир для неї. Можна, зокрема, прийняти за 

вихідний пункт такий посил: практична філософія має справу із тими зна-

ченнями різноманітної соціальної дії, які стосуються базових умов існуван-

ня індивідів, соціумів та людського роду в цілому і втрата яких загрожує нео-

боротною деґрадацією. Це формулювання в неґативній формі задає граничні 

застереження, актуальність яких надзвичайно рельєфно увиразнюється сьо-

годні, коли надто відчутні ризики людських можливостей. Ми близькі до 

усвідомлення того, що велич людини полягає не лише в тому, що вона багато 

чого може, ба навіть, здається, майже все. Проте не менш сут тєво, що вона 

свідома того, чого принципово дозволити собі не може. Мимоволі спадає на 

думку відома теза Шелера, що дух починається зі здатності сказати «ні».

У контексті застережень актуальними виглядають загальновідомі ідеї 

класичних теорій практичної філософії. Зокрема, відома думка Канта про 

критерій практичності дій: «практичне є все те, що можливо завдяки сво-

боді». Це означає, що тільки та сукупність дій може вважатись практич-

ною, яка передбачає присутність усвідомлюваної свободи та відповідаль-

ності у будь-яких вчинках і стосунках. Це слугувало підставою для універ-

сальності моральних оцінок щодо всіх проявів людських дій. Щойно якісь 

дії під тим чи тим приводом виводяться із зони моральної оцінки, одразу 

тим самим створюється потенційна загроза щодо їхніх можливих наслідків. 

Там, де є достатня публічність, можлива зрештою моральна оцінка вчинків 

та подій. З цього приводу гіперморалістична вимогливість кантівської по-

зиції сьогодні не позбавлена сенсу. Подібним же чином, як видається, варто 
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ставитись до тих версій практичної філософії, які орієнтуються на можли-

вості «соціальної інтеґрації» суспільства, якщо скористатися терміном 

Габермаса. У Геґеля бажану цілісність суспільного життя забезпечує мораль-

ність, у Вебера — леґітимність, у Габермаса — наявність взаємопорозуміння. 

Коли подібні медіатори живого повсякденного досвіду не спрацьовують, 

суспільство виглядає потенційно приреченим до ймовірного розпаду.

Інтерес до всеосяжного матеріалу із різних галузей знань з боку практичної 

філософії мотивується стурбованістю концептуального характеру. При всіх її 

зацікавленнях практична філософія не може бути аматорським заняттям, чи-

мось аморфним та еклектичним. Вона мусить вміти концептуально оформля-

ти свій інтерес до матеріалу, який нібито сам йде їй в руки. Хоча на полі прак-

тичної філософії можуть працювати найрізноманітніші фахівці, що є бажаним 

і сприятливим для неї, і філософи мають бути готовими до контакту з ними. 

Фундаментальність практичної філософії вимагає певної попередньої 

роботи над темами, які можна вважати «стрижневими», і цю роботу пови-

нні здійснювати власне філософи. Передумовою практичної філософії 

можна вважати антропологічну складову. Хоча, до прикладу, в Аристотеля, 

здавалось би, не було праць із філософської антропології, але фахівці (зо-

крема, Людвіґ Зип), що пишуть про його практичну філософію, вважають 

за потрібне сказати про причетність до неї «політичної антропології». 

Починаючи з доби Модерну, антропологічні міркування постійно присутні 

на горизонті практичної філософії. Нині це можуть бути модифіковані під 

потреби гуманітаріїв теорії діяльності, соціальної дії тощо. Концепції леґі-

тимації або соціальної дії також задають базис для практичної філософії. Те 

саме можна сказати про тему життєвого світу (життєсвіту), яка прийшла з 

феноменології й нині набула статусу окремої концепції у структурі сучас-

ної практичної філософії. Перелік можна продовжити.

Класична практична філософія передбачала «горизонтальне» охоплен-

ня її предметного поля кількома дисциплінами в межах одного концепту-

ального цілого. Нині, коли ареал дисциплінарного інтересу значно зріс, 

вибірковість тем належить тісніше прив’язувати до рефлексій, що мають 

«стрижневий» характер. Тож на часі подумати про варіанти викладу прак-

тичної філософії в університетських курсах. 
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ГОСПОДАРСТВО ЯК ПРЕДМЕТ 
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Стаття становить спробу окреслити ті основні тен-

денції філософії ХХ століття, що змінили конфіґу-

рацію дисциплінарного корпусу, який ми вважаємо 

практичною філософією. Зокрема, буде проаналі-

зовано, яким чином на розуміння практичної фі-

лософії впливають нові реалії: ґлобалізація, зміна 

екологічної ситуації, розвиток соціальних мереж 

тощо. 

Наприкінці другого тисячоліття гостро по стало 

питання про необхідність радикального реформу-

вання галузі теорій суспільства, спричинене кри-

зою старої картини світу. Стрімкий проґрес техно-

логій не лише докорінно змінив відносини в царині 

виробництва та комерції, а й зумовив кризу старої 

культури мислення. Отже, виникла потреба в новій 

картині світу, нових світоглядних засадах, що від-

повідали б вимогам нової історичної перспективи. 

Треба було дати відповідь на запитання: в якому су-

спільстві ми живемо або незабаром будемо жити. 

Пошук філософією ХХ ст. нових концептуаль-

них світоглядних засад, що відповідали б новим 

викликам, які постали перед людством, змусив по-

новому подивитися на актуальність практичної 

філософії, порушити питання про суттєве розши-

рення й оновлення її предметного поля, поняттє-

вого апарату, методологій дослідження. Одним з 

напрямків практичної філософії, який наприкінці 

ХХ — на початку ХХІ ст. викликає особливий ін-

терес, є філософське осмислення економіки. Не-
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роз ривний зв'язок економіки й політики давно вже дисциплінарно за-

фіксований в політичній економії. Проте політична економія, як і вузько 

спе ціалізовані економічні дисципліни, виявилася не спроможною осягну-

ти нові тенденції, які акцентували той факт, що господарство — це складна 

цілісна соціокультурна система, яка не лише продукує матеріальні засоби 

для існування людини, а й виявляє себе в соціотворчій і людинотворчій 

функціях. 

Необхідність не тільки вбачати в економіці базову для суспільства сис-

тему, що функціонує за власними орієнтирами й параметрами, а й розуміти 

пов'язаність економіки з доцільністю облаштування суспільством своєї до-

мівки, де панували б внутрішній лад та гармонія і люди могли повноцінно 

відтворювати умови власного існування, — це той фундаментальний пункт, 

в якому етика, політика та економіка пов'язані в єдине ціле. Дотичність за-

значених аспектів осмислення економічної діяльності до практичної філо-

софії не викликає жодного сумніву. Це зумовлює зростання інтересу до та-

кої важливої складової практичної філософії, як філософія господарства. 

Філософія господарства, так само, як інші галузі практичної філософії, 

спрямована на осмислення людської практики й опанування її. Тому най-

головнішим її предметом є дії людей. Філософія господарства — царина 

загального світоглядного знання, що стосується господарства; спеціалізо-

вана філософія, звернена до господарства. 

Синтезувальна функція філософії господарства реалізується в пошуку 

відповідей на питання: (1) Як співвідноситься значення господарської 

діяльності із суспільним життям загалом у політичному, культурному, релі-

гійному й естетичному вимірах? (2) Як пов'язані раціональне й нераціо-

нальне в господарстві? (3) Як пов'язані в ньому суб'єкт і об'єкт? (4) Якими 

є походження та природа господарства, у чому його якісна специфіка? (5) 

Чи можна говорити про певні історичні тенденції еволюції господарства, 

єдність світу повсякденного життя і цілераціонального виміру господар-

ства, світу матеріального і світу ідеального? Відповіді на ці питання дають 

ключ до творення нової єдності господарства і культури. Філософський по-

гляд на господарство включає,зокрема, розуміння його в ноосферному кон-

тексті — як сфери творчої діяльності людини, пов’язаної зі збереженням 

життя та його вдосконаленням. Такий погляд особливо необхідний у кон-

тексті осмислення ґлобальної екологічної кризи, зумовленої тим, що сучас-

не господарське буття виявилося неадекватним його природному буттю. 

Філософія господарства вийшла з філософії, одержавши згодом (XVII–

XVIII ст.) наукову інтерпретацію — початково й переважно у формі політич-

ної економії. Однак вузькість і недостатність політичної економії, як і тео-

ретичних напрямків, дотичних до неї, тобто теоретичної економії загалом 

спонукали до зворотного звернення до філософії, звідки на початку XX ст. 

оформилась особлива галузь знання — філософія господарства. При цьому 

господарство слід відрізняти від виробництва, на що вельми наполегливо 
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вказує В. Зомбарт у своєму дослідженні сучасного капіталізму. Виробницт-

во, згідно з його визначенням, це організація роботи (Arbeitsgemeinschaft), 

а господарство — організація отримання цінностей (Ver wer tung sge mein schaft). 

Важливим етапом у розвитку філософського осмислення феномену 

господарства є розроблена в марксизмі теорія матеріалістичного розуміння 

історії, в межах якої поняття виробництва набуло філософського змісту. К. 

Маркс розглядав виробництво як систему суспільного виробництва життя, 

яка спричинює формування історичних типів суспільства, суспільно-

економічних формацій з певним способом виробництва як їх основою. 

Маркс визначає виробничі відносини як такі, що в них люди вступають у 

«суспільне виробництво свого життя» [Маркс, Енгельс, s.a.: т. 13, с. 6; Маркс, 

Енгельс, s.a.: т. 25, с. 413]. 

 У «Німецькій ідеології» К. Маркс і Ф. Енґельс відзначали, що «вироб-

ляючи необхідні їм засоби до життя, люди опосередковано виробляють і 

саме своє матеріальне життя» [Маркс, Енгельс, s.a.: т. 13, с. 19]. У «Німецькій 

ідеології» розглядаються такі види виробництва: 1) «виробництво необхід-

них засобів до життя»; 2) «виробництво людей»; 3) «виробництво самої фор-

ми спілкування», суспільних відносин; 4) «духовне виробництво». Те, що 

виробництво життя включає «виробництво самої людини», з усією визна-

ченістю підкреслював Енґельс (див.: [Маркс, Енгельс, s.a.: т. 13, с. 25–26]). 

Думку про виробництво суспільних відносин Маркс розвиває в листі до 

П.В. Анненкова, у «Злиденності філософії», в «Капіталі». Про духовне ви-

робництво докладно йдеться і в самій «Німецькій ідеології», і в багатьох піз-

ніших працях Маркса і Енґельса.

Поняття «виробництво життя», яке використовує Маркс для визначен-

ня виробничих відносин, значно багатше за змістом, ніж поняття «вироб-

ництво матеріальних благ», з яким має справу політекономія. Від повідно, 

виробничі відносини — значно складніше утворення, ніж економічні, які 

складаються в процесі виробництва речей, «завжди зв'язані з речами і прояв-

ляються як речі» [Маркс, Енгельс, s.a.: т. 13, с. 467]. В суспільстві кожен ін-

дивід в тій чи іншій функції (в усякому разі — як споживач чи «продукт») 

причетний до кожного з виокремлених видів (процесів) суспільного вироб-

ництва життя. Відносини, що складаються в кожному із цих процесів, є сто-

ронами, специфічними структурами всієї сукупності багатовимірних ви-

робничих відносин. У цьому розумінні сукупність виробничих відносин 

утворює і економічну структуру суспільства.

Процеси різних видів виробництва існують в системі суспільного вироб-

ництва життя не просто як однорядні. Субординацію цих процесів, а тим 

самим місце і значення різних боків виробничих відносин можна виявити 

лише шляхом історичного аналізу, оскільки ця субординація змінюється в 

перебігу розвитку. Кожна форма суспільства, писав Маркс, має певне вироб-

ництво, яке визначає місце і вплив всіх інших виробництв, і від носини яко-

го, відповідно, визначають місце і вплив всіх інших відносин [Маркс, 
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Енгельс, s.a.: т. 21, с. 43]. Тут ідеться не про спосіб, а про форму виробництва, 

не про те, як люди виробляють, а про те, що вони виробляють і який вид ви-

робництва є визначальним на даному етапі розвитку суспільства.

К. Маркс зосереджував увагу на такому положенні: спосіб виробницт-

ва — це виробництво, узяте в певній суспільній формі. Цією формою є 

система соціально-економічних (або виробничих) відносин одного пев-

ного типу.

Ідея розгляду світу крізь призму господарства набула подальшого роз-

витку наприкінці ХІХ — у першій половині XX ст. у працях таких мислите-

лів, як М. Вебер, В. Зомбарт, Г. Шмолер і Ґ. Зимель. Вони розглядали гос-

подарство як утворення, де разом з економічною складовою діє чимало 

інших чинників — психологічні, соціальні, ціннісні, інституційні. Особливе 

місце посідав аналіз так званого духу господарства (капіталізму) як сукуп-

ність душевних властивостей і функцій, що супроводжують господарювання. 

Таким чином, у розроблених згаданими авторами теоріях виявлялися між-

дисциплінарні зв’язки. 

Сергій Булгаков перевернув уявлення сучасників про філософію гос-

подарства, надавши їй статусу філософсько-методологічного знання й до-

вівши слушність ідеї, що розглядає світ як господарство. Філософія госпо-

дарства, розроблена С. Булгаковим, мала глибокий методологічний сенс, 

оскільки в ній було здійснено аналіз основних напрямків у царині теорії 

господарства, виявлено точки перетину філософських і економічних інте-

ресів, де філософія господарства претендує на роль методології. Філософія 

господарства, на думку С. Булгакова, припускає також розгляд етичних, 

релігійних, культурних мотивів, що впливають на поведінку людей у сфері 

господарства, і в такий спосіб указує шлях іншим наукам про господарство 

в плані подолання статичного характеру створюваних моделей. 

Поряд із С. Булгаковим, проблеми, що входять до сфери філософії гос-

подарства, розглядали такі мислителі, як: А. Хом’яков, що бачив господар-

ство як побудоване на засадах «органічності»; М. Михайловський, який 

розробив учення про цілісність і повноту особистості та метафізику при-

роди; П. Флоренський, що створив концепцію «всеєдності» як основи кос-

мічного господарства та теорію реалістичного (трудового) ставлення до 

світу; С. Трубецькой з його вченням про універсального суб’єкта; так звані 

євразійці П. Савицький, Н. Трубецькой, Г. Флоровський, П. Сувчинський, 

Л. Карсавін; П. Струве, що висунув ідею метафізичності буття; А. Богданов, 

котрий створив вчення про організаційні процеси та творчі зміни буття — 

тектологію. М. Кондратьєв вивчав проблеми статики та динаміки госпо-

дарства; П. Новгородцев розглядав проблеми співвідношення абсолютного 

й відносного у здійсненні суспільного ідеалу, а також етичні перспективи 

еволюції; М. Туган-Барановський дослідив різні рівні та форми організації 

господарства, порушив проблему особистого й безособового в господарст ві 

та обґрунтував роль діяльнісного підходу; В. Вернадський зробив значний 
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внесок у розроблення вчення про ноосферу. Ці традиції розвивалися, зок-

рема, у працях дослідників, об’єднаних навколо наукової школи філософії 

господарства на чолі з Ю. Осиповим. 

Розвиток філософського осмислення господарської діяльності в сучас-

ній соціальній теорії спирається на декілька основних підходів, які  можна 

розглядати як взаємодоповняльні: (1) стадіально-технологічний (Д. Бел, 

Е. Тофлер) пояснює зміни, що відбуваються в господарстві, технологічними 

чинниками й панівним способом виробництва; (2) культурно-соціологічний 

(Ґ. Зимель, П. Козловскі, А. Тойнбі, О. Шпенґлер) розглядає взаємодію 

еко номіки та культури, насамперед в аспекті впливу культурних та етичних 

цінностей на економіку, а також суперечностей, що виникають між ними; 

(3) структурно-функціональний (Т. Парсонс) пропонує розуміння госпо-

дарства з позиції цінностей і нормативних стандартів, що сприймаються 

всіма як такі, що мають служити керівництвом до дії для окремих людей і 

колективів — виконавців різних ролей   і застосовуватися в різних контек-

стах і в різних конкретних ситуаціях; (4) гуманістичний (Т. Адорно, Г. Мар-

кузе, Е. Фром, Ю. Габермас) розглядає господарство крізь призму існуван-

ня, буття людини й пошуку гармонії в її взаємостосунках з природою та 

культурою. 

Постіндустріальні теорії були спробою осмислення нового, п’ятого в 

історії господарської діяльності, технологічного укладу, який сформувався 

у другій половині ХХ ст. як епоха комп’ютерів і телекомунікацій, науково- 

технічної революції, що радикально змінила не лише продуктивні сили, а й 

весь уклад людського життя. Сьогодні вже постає як реальність шостий 

технологічний уклад з нанотехнологіями, а на середину ХХІ ст. прогнозу-

ють епоху метакоґнітивних технологій, нової антропології та інших змін, 

які навіть важко уявити. В центрі уваги дослідників постали проблеми, що 

виходять за межі традиційних економічних підходів. Загострилась потреба 

в соціально-економічному моделюванні, яке б адекватно враховувало змі-

ну технологічних систем та їхніх загальносуспільних наслідків, спрогнозу-

вало потреби щодо перегляду та уточнення моделі «економічної людини», 

яка (модель) була інструментом аналізу поведінки людини в ринковому 

господарстві. Суттєво розширилося проблемне поле теми «людина і еконо-

міка» у філософії господарства, яка звернулась до аналізу взаємодії людини 

і нової техніки й нових технологій в аспекті людинотворчої функції техні-

ки, а також до оцінки готовності людини до взаємодії з новими технічними 

засобами й системами. 

Зростання ролі людського фактора в економіці привернуло увагу до 

дослідження значимості людського, соціального, культурного, символіч-

ного капіталів як під кутом зору економічної ефективності, так і з огляду на 

появу нових форм соціальної диференціації та соціальної нерівності. Окрім 

того, формування цих нових різновидів капіталу поставило питання про 

механізми їх виробництва і відтворення, а отже, про засади відповідної 
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системи освіти та професійної підготовки. Суттєві зміни відбулись і в ха-

рактері та змісті праці, що теж вимагало філософського осмислення, 

оскільки перед людиною постали нові виклики й нові можливості, що ви-

магало від працівників креативних якостей та здатності до гнучкого при-

стосування до нових умов. Зросла й увага до осмислення тенденцій, що ви-

никали у зв’язку з необхідністю збереження трудового потенціалу суспільст-

ва, його вдосконалення. Розроблення засад соціальної політики та со ціаль-

ного піклування посіло своє місце в розширеному переліку тем сучасної 

практичної філософії.

Темі господарської етики від часів М. Вебера належить важливе місце у 

філософському осмисленні підстав і мотивації господарювання. Етичне й 

економічне вчення про блага, ефективність і справедливість, приватні ін-

тереси й загальне благо, економічна та соціальна ефективність господар-

ства — ось неповний перелік тем, які розширили проблемне поле практич-

ної філософії та філософії господарства як її дисциплінарної складової.

Чи не найбільшу увагу в філософських дослідницьких програмах, спря-

мованих на осмислення витоків, рушійних сил і наслідків стрімкого техніч-

ного поступу, приділяють темі «Економіка і культура». Господарство як куль-

турний феномен, господарська культура як спосіб реалізації господарства, 

культура виробництва та культура споживання, особливості корпоративної 

культури в її історичній динаміці —  це ті теми, які активно розробляються і 

на міждисциплінарному рівні, і засобами практичної філософії та філософії 

господарства і в дослідженні яких зростає роль практичної філософії. 

Як зазначалося, зміни у продуктивних силах висувають нові вимоги до 

суб’єкта виробництва, який має бути здатним включитися у високотехно-

логічні виробничі відносини [Иноземцев, 1998: c. 45–57]. Цей виклик епо-

хи вимагає піднесення освітнього рівня працівника, підвищення його спе-

ціалізації та кваліфікації. 

В процесі перегляду концептуальних засад філософії господарства тра-

диційні концепції виробництва зазнали істотних змін як за формою, функ-

ціями, так і за змістом. Ці теорії відходять від вузькотехніцистського типу 

мислення й доповнюють його ідеями культурно-цивілізаційного плану [Ино-

земцев, 1997: с. 328]. Представники новітніх посткапіталістичних і постмо-

дерністських напрямків (М. Кастельс, П. Дракер, О. Тофлер, Ж. Бод рияр та 

ін.) у своєму розумінні виробничої діяльності людини виходять за рамки 

концепції економічної людини та внутрішньої логіки розвитку виробни-

цтва як економічної категорії. Дедалі більше дослідників розробляють кон-

цепції мережевого виробництва, враховуючи, насамперед, значення куль-

турного чинника у виробництві. 

Своєрідну концепцію виробництва в контексті ідей консюмеризму ви-

сунув відомий французький соціолог і філософ Жан Бодрияр. Перші праці 

Бодрияра були присвячені суспільству споживання, наприклад «Система 

речей» [Бодрийяр, 2001]. Відчуваючи обмеженість політекономічних під-
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ходів, філософ звертається до лінґвістики й семіології. Так, у “Системі ре-

чей” центральними поняттями є виробництво, споживання, річ-знак. Ви-

робництво втрачає свою реальність і набуває безпосереднього втілення у 

знаковій чи символічній формі, у віртуальному світі.

Сучасні концепції продукують найрізноманітніші версії релятивізму та 

культурного плюралізму. Деякі роблять наголос на гомогенізації світу на 

підставі західних моделей (Ф. Фукуяма), інші — на розколотості та «зі-

ткненні цивілізацій» (С. Гантинґтон, І. Валерстайн, О. Тофлер). Вплив про-

цесів ґлобалізації на політичний і культурний простір автори вбачають у 

тому, що в цьому просторі активно діють групи інтересів, які використо-

вують його як об’єкт економічної й культурної експансії та канал впливу на 

процес ухвалення політичних рішень.

Розроблення новітніх моделей світового виробництва розгортається в 

контексті ґлобалізації — набуття виробництвом світових масштабів в умо-

вах безпрецедентних переміщень товарів, грошей, людей та уявлень через 

національні кордони, а також трансформації національних держав. Автори 

таких моделей ґлобального виробництва намагаються з’ясувати, чи є щось 

нове за нинішньої доби ґлобального капіталізму, і спрямовують свою увагу 

за межі механістичних теорій виробництва, наголошуючи різнорідність, гі-

перреальність та символічність сучасних форм виробництва.

У сучасних високотехнологічних суспільствах на зміну теоріям інду-

стріального й постіндустріального суспільства приходять нові підходи, а 

саме концепції посткапіталістичної цивілізації, ідеї гуманізації праці й 

люд ського капіталу.

Концепція нової інформаційної революції П. Дракера радикально від-

різняється від теорій науково-технічної революції, які абсолютизували зна-

чення капіталу і техніки, проте не розгледіли сутності ґлобальної тенденції 

капіталістичного суспільства кінця XX ст., до якої привертає увагу П. Дра-

кер, оскільки йдеться про перехід від влади капіталу та його власників до 

влади знань та носіїв цих знань. Таке суспільство тому й є посткапіталіс-

тичним, що, на відміну від капіталістичного суспільства, в якому централь-

ним ресурсом був фізичний капітал, в ньому найбільш специфічним ресур-

сом є культурний капітал — знання людини, які дають змогу передбачати 

ризики і створювати інновації, а інформаційні ресурси та знання визнача-

ють сьогодення. Сучасна сутність капіталу полягає у його інформаційній 

природі. Знання — це нова форма капіталу, яка через інтелектуальну працю 

дає змогу із «сировини» інформації отримати додану вартість. Нині знання 

потіснили три класичні фактори виробництва — землю, працю та капітал 

[Dru cker, 1993: p. 392–405]. І змінюються не лише фактори виробництва, а 

й відповідна система цінностей.

П. Дракер намагається довести, що посткапіталізм — історичний етап, 

який постає внаслідок глобальної інформаційної революції, що докорінно 

перетворює продуктивні сили та соціально-економічні відносини. Висновок 
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П. Дракера полягає в тому, що головним соціальним викликом посткапіта-

лістичного суспільства буде не економічна нерівність, а проблема суспіль-

ного статусу — суспільство знань поділяється на працівників інтелектуаль-

ної праці та робітників фізичної праці. Саме знання є чинником, що дав 

змогу людині звільнитися від підлеглості праці. Якщо для індустріального 

суспільства головною соціальною проблемою була економічна категорія 

матеріального відчуження, то центральний соціальний конфлікт інтелекту-

ального суспільства пов’язаний з проблемою культурно-освіт нього доступу 

до головного ресурсу суспільства — до знань. На думку П. Дракера, сучасне 

суспільство загалом входить у добу не економічного та соціального, а на-

самперед культурного відчуження, яке виникає внаслідок культурно-сим-

во лічного поділу праці (поглиблення професіоналізації та кваліфікації лю-

дини). Уже сьогодні освіта є новим джерелом суспільного багатства. Усі 

попередні форми виробництва й організації стають вторинними щодо су-

часних способів комунікації та її організації.

Процес цивілізаційного розвитку є динамічною системою взаємодії 

економічних і соціокультурних чинників, а особливу роль у новій цивіліза-

ційній моделі відіграють якісно нові ресурси розвитку: інтелектуальний і 

культурний капітал. 

Концепція «людського капіталу» стає підґрунтям деяких напрямів ана-

лізу поведінки людей у сучасному суспільстві. Вона має очевидні зв'язки з 

низкою нових підходів у соціальній філософії та соціології, наприклад, з 

відомими концепціями «габітусу» та «символічного капіталу» П. Бурдьє. 

Ця концепція дає змогу конкретніше зрозуміти, як кориґується модель 

«економічної людини» у разі її застосування в позаекономічній сфері. 

Уперше ідеї теорії людського капіталу запропонував Т. Шульц [Шульц, 

1992: с. 373–374], подальший розвиток ця теорія дістала у працях Ґ. Бекера 

[Беккер, 2003], який розуміє людський капітал як втілений у людині запас 

здібностей, знань, навичок і мотивацій. Його формування, подібно до на-

копичення фінансового капіталу, вимагає відволікання засобів від поточ-

ного споживання для отримання додаткового прибутку в майбутньому. 

Серед найважливіших видів інвестицій в людський капітал він називає 

освіту, професійну підготовку на виробництві, міґрацію, інформаційний 

пошук, народження та виховання дітей. 

Сутністю людського капіталу є інвестиції в людські ресурси задля під-

вищення їхньої продуктивності. Центральне місце в теорії людського капі-

талу належить поняттю внутрішніх норм віддачі. Вони будуються за анало-

гією з нормами прибутку на капітал і дають змогу оцінювати ефективність 

інвестицій, насамперед в освіту та професійне навчання. 

Розрахунки показують, що рентабельність людського капіталу зазви-

чай вища, ніж капіталу фізичного. Варто зазначити, що завдяки теорії люд-

ського капіталу інвестиції в людину нині розглядають як не менш важли-

ве джерело економічного зростання, ніж «звичайні капіталовкладення». 
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До свід багатьох країн довів, що ставка на інвестиції в освіту є найефектив-

нішою стратегією економічного розвитку. 

Під впливом теорії людського капіталу відбулася певна переорієнтація 

соціальної політики. Зокрема, програми підготовки почали розглядати як 

ефективний засіб боротьби з бідністю, можливо, більш ефективний, ніж 

безпосередній перерозподіл прибутків. 

Опрацювання проблем людського капіталу нерозривно пов'язане з до-

слідженням такого явища, як соціальний капітал. Загалом соціальний ка-

пітал можна уявити як соціальні норми та мережі, зв'язки та довіру, що де-

далі більше впливають на господарські процеси.

Найвідомішими авторами, що розробляли проблеми соціального капі-

талу, є П. Бурдьє і П. Сорокін. Соціальний капітал визначається через со-

ціальний простір і соціальну мобільність. Згідно з поглядами П. Бурдьє, 

соціальний простір — це ансамбль невидимих зв'язків, що формують про-

стір позицій, зовнішніх одна щодо одної і таких, що визначаються одні че-

рез інші — щодо їхньої близькості чи дистанції між ними, а також щодо 

відносної позиції: зверху, знизу або поміж, посередині. Інструментом для 

визначення позицій індивіда в соціальному просторі є своєрідна система 

координат, що включає: (1) ставлення людини до певних соціальних груп; 

(2) стосунки між цими групами в межах спільноти; (3) ставлення певної 

спільноти до інших. Отже, соціальний простір є багатовимірним, а соці-

альне становище індивіда становить сукупність зв'язків індивіда з усіма 

групами населення й окремими членами їх, сукупність його статусів.

Для уточнення механізму функціювання соціального простору важли-

ве значення має соціальна мобільність, поняття про яку запровадив до на-

укового обігу П. Сорокін. Він визначав соціальну мобільність як зміну со-

ціального статусу індивідів та соціальних груп і розрізняв горизонтальну 

(перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу без підвищення або зни-

ження соціального статусу) і вертикальну мобільність, що передбачає пе-

рехід в іншу соціальну групу, пов'язаний зі зміною (соціальним підвищен-

ням чи соціальним зниженням) статусу [Сорокин, 1992]. Інтенсивність со-

ціальної мобільності залежить від рівня відкритості суспільства. Чим більш 

відкритим є суспільство, тим ліпше реалізується в ньому вертикальна со-

ціальна мобільність. 

Висновки П. Сорокіна у зв'язку з дослідженням каналів соціальної мо-

більності прислужилися теорії соціального капіталу П. Бурдьє. Той допов-

нює трактування соціального капіталу, включаючи в нього володіння куль-

турним капіталом, який виступає «перепусткою» до його престижних сег-

ментів (докл. див.: [Coleman, 1998: p. 47–48]). Під культурним капіталом 

П. Бурдьє розуміє ті переваги, які еліти передають своїм дітям: це навички 

усної й письмової мови, естетичні цінності, уміння взаємодіяти з людьми, 

орієнтація на досягнення в навчанні й усе, що притаманне мисленню й прак-

тикам еліти [Бурдье, 2007: с. 126]. Такі навички й уміння дають молодшим 
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поколінням еліти змогу відтворювати та розширювати можливості своєї со-

ціальної мобільності й відтворювати себе як закриту елітарну страту.

Культурний капітал, таким чином, постає як критерій вирізнення со-

ціальних класів. Якщо в марксизмі класова структура суспільства обґрун-

товується соціально-економічними причинами, а найважливішим крите-

рієм ідентифікації класу є відносини власності, то в теорії П. Бурдьє перше 

місце посідає символічний культурний капітал. Він є тією формою, у якій 

відтворюється класова нерівність.

Вивчаючи форми вияву соціального капіталу, П. Бурдьє запроваджує 

до наукового обігу поняття «довіра». Вона сприяє виникненню економіч-

ної вигоди, оскільки символічний (соціальний) капітал — «це кредит, але 

тільки в найширшому сенсі слова, тобто свого роду аванс, задаток, позика, 

що їх одна лише віра всієї групи може надати тому, що дає їй матеріально-

сим волічні ґарантії» [Бурдье, 2007: с. 54]. 

Таким чином, П. Сорокін і П. Бурдьє розглядають соціальний капітал 

як сукупність успадкованих і надбаних соціальних статусів у стратифікова-

ному суспільстві. 

Важливий внесок у розвиток концепції соціального капіталу зробив 

Дж. Коулмен, який доводив, що соціальний капітал не може належати ін-

дивідові відособлено, а виникає зі стосунків між індивідами й функціонує 

у зв'язку між ними, у їхній взаємодії. Він вважав, що соціальний капітал 

необхідний для концентрації людського капіталу, для збільшення влади й 

ефективності розподілу соціальних санкцій. У Коулмена соціальний капі-

тал постає як потенціал взаємної довіри та взаємодопомоги, використову-

ваний у повсякденному житті та в екстраординарних ситуаціях. Довіра та 

взаємодопомога цілеспрямовано формуються в міжособистісних стосун-

ках і втілюються в зобов'язаннях, очікуваннях, інформаційних каналах і 

соціальних нормах [Coleman, 1998: p. 95–120]. Ще однією особливістю є 

модифікація ролі інститутів, що формують соціальний капітал. Такі тради-

ційні інститути, як сім'я чи сусідство, дедалі більше поступаються позиція-

ми корпоративним інститутам: «роз'єднані чужаки відчувають близькість, 

а сусіди стають чужаками». Інакше кажучи, природне соціальне середови-

ще поступається місцем раціонально сконструйованому суспільному сере-

довищу, що оточує індивіда в соціальному плані.

Проблеми сутності соціального капіталу, його формування та функці-

ювання, форм вияву та кількісних оцінок є об'єктом уваги чималого гурту 

інших дослідників. Наприклад, К. Чарлз і П. Клайн визначають соціаль-

ний ка пітал як товар, який індивіди використовують у неринкових со-

ц іальних взаємодіях, щоб здобути цінні ресурси (пораду, товариське став-

лення, фінансову підтримку, допомогу у вихованні дітей або у працевла-

штуванні). 

Р. Патнем, визначаючи сутність соціального капіталу, акцентує увагу на 

суспільній активності населення та її ролі в соціально-економічних пере-
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твореннях. Найтиповішими формами й показниками соціального капіталу 

є членство в суспільних організаціях і індекс довіри. Довіра стимулює часті 

й насичені інформаційні обміни, запобігає непотрібним витратам на за-

хист прав власності та сприяє узгодженню різних інтересів учасників еко-

номічної взаємодії. 

Важливу роль у формуванні людського та соціального капіталу загалом 

для створення сприятливих умов господарської діяльності відіграє соціальна 

політика як політика реґулювання соціальної сфери, спрямована на досяг-

нення добробуту в суспільстві. Соціальна сфера суспільних відносин вклю-

чає (1) форми реґулювання трудових відносин, (2) участь трудящих в управ-

лінні виробничим процесом, (3) колективні угоди, (4) державну систему со-

ціального забезпечення і соціальних послуг (допомогу з безробіття, пенсії), 

(5) участь приватних капіталів у створенні соціальних фундацій, (6) со ціальну 

інфраструктуру (освіта, охорона здоров’я, забезпечення житлом тощо), а та-

кож (7) реалізацію принципу соціальної справедливості.

Таким чином, суб'єкт соціальної політики (соціальні групи, що трима-

ють у своїх руках владу в соціальній сфері), забезпечуючи досягнення доб-

робуту в суспільстві, реалізує принцип соціальної справедливості, який у 

найзагальнішому сенсі є метою функціювання соціальної сфери суспіль-

них відносин. 

Найважливішим аспектом, який необхідно враховувати, осмислюючи 

сучасний стан господарського життя, є феномен глобалізації. Новий підхід 

до осмислення цього феномену пропонує відомий дослідник М. Кастельс. 

Він висунув гіпотезу для пояснення головних тенденцій нового ґлобалізо-

ваного світу та з’ясування зв’язку між ними. 

Згідно з М. Кастельсом, «ґлобальна економіка ... це економіка, здатна 

працювати як єдина система в режимі реального часу в масштабі всієї пла-

нети» [Кастельс, 2000: с. 105]. Очевидно, що вихід економіки на цей рівень 

організації уможливився завдяки тотальним технізації та інформатизації 

універсуму, внаслідок чого традиційні структури економічного, політично-

го і культурного життя або відмирають, або підкоряються логіці ґлобальної 

Мережі. 

На думку Кастельса, ера ґлобальної економіки означає кінець Часу, 

циклам і перебігу якого підпорядковувалася традиційна економіка, що є 

наслідком повного підпорядкування часу принципово позачасовій логіці 

внутрішньомережевих потоків: «Простір потоків... розчиняє час, розупо-

рядковує послідовність подій і робить їх одночасними, поміщаючи су-

спільство у вічну ефемерність. Простір численних місць, розкиданих, 

фраґментованих і роз'єднаних, демонструє різноманітні темпоральності: 

від найпростішого панування природних ритмів до найсуворішої тиранії 

годинникового часу. Обрані функції та індивіди долають час, тоді як мало-

цінна діяльність і життя підлеглих людей йдуть слідом за часом» [Кастельс, 

2000: с. 434]. Таким чином, ґлобальна економіка — надшвидкісний світ, де 
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класичний антагонізм успішних і неуспішних, що свідчив про недоскона-

лість соціальної системи, може бути витісненим новим поділом — на тих, 

хто встигає, і тих, хто не встигає за темпами функціювання зв'язків і пото-

ків, що свідчить вже про фатальну недосконалість власне людського мате-

ріалу. Час «власного життя» перетворюється, таким чином, на такого собі 

«покидька» ґлобального «надчасу», що випадає на долю всіх, хто з тих або 

інших причин  опинився «відключеним від Мережі».

В умовах ґлобалізації та «транснаціоналізму» стають архаїчними сучас-

ні економічні й політичні інституції, зазнають девальвації традиційні етич-

ні норми й форми ідентичності. Територіально-етнічна належність людини 

не виключає перспектив її соціалізації на іншому ґрунті, в іншій системі 

ідентитетів (ідентичностей). Утім, ейфорія з приводу звільнення від «на-

в’язаної ідентичності» швидко зникає. Омріяна свобода часто створює 

жорсткий імператив відсутності умов для вільного й усвідомленого вибору. 

Збільшення ваги релігійних та етнічних самоідентифікацій спричиняє 

зростання етноконфліктності, активізацію міжнародного тероризму. Не 

випадково тема ідентичності стала сьогодні однією з найактуальніших.

Сталу тенденцію до концентрації бідності та багатства в різних реґіо-

нах та на різних соціальних полюсах розглядають як джерело поглиблення 

ґлобальної нерівності, пауперизації значної частини світу, що загрожує но-

вими соціальними вибухами. Кризові явища в ідентифікаційному полі вже 

зараз виявляються у значному збільшенні питомої ваги «неґативної» іден-

тичності, що супроводжується втратою традиційних форм групової солі-

дарності, вибудовуванням ціннісного самозахисту на засадах відторгнення 

«чужих». Зона непередбачуваності зростає настільки, що сучасні суспіль-

ства називають «суспільствами ризику». У таких соціумах «логіка позити-

ву» перекривається й витісняється «логікою неґативу», яка вже сама по собі 

має тенденцію до універсалізації та ґлобалізації.

М. Кастельс розглядає процес революційних технологічних змін у їх-

ньому соціальному контексті й бере до уваги те, що пошуки нових світо-

глядних засад посідають не менш важливе місце у створенні картини ново-

го світу, ніж розвиток технологій. 

Осмислення проблем, породжених ґлобалізацією, М. Кастельс поєд-

нує з висновком, що наприкінці другого тисячоліття відбулося перетворення 

соціального ландшафту людського життя. Технологічний проґрес та інфор-

маційні технології формують базис нового суспільства на ґрунті виникнен-

ня феномену інформаціоналізму. 

Дослідження нових соціальних структур дає підстави стверджувати, 

що в умовах нової інформаційної доби головні функції та процеси мають 

зорганізовуватися за принципом мереж. Під соціальною структурою слід 

розуміти організаційні людські утворення, що займаються питаннями ви-

робництва та споживання, досвіду та влади і знаходять вираження в смис-

ловій взаємодії, оформленій культурою [Кастельс, 2000: с. 434]. Нове су-
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спільство можна означити як суспільство «мережевих структур», головною 

ознакою якого є домінування соціальної морфології над соціальною дією. 

Саме мережі визначають нову морфологію наших суспільств, а поширення 

«мережевої» логіки справляє істотний вплив на виробництво, повсякденне 

життя, культуру та владу [там само].

То чим є мережі та мережева структура? Мережа — це множина взаємо-

залежних вузлів. Вузли — це точки, петлі яких взаємно перетинаються. 

Мережі є дуже старою формою соціальної організації, але за інформаційної 

доби вони стають інформаційними мережами, підсиленими інформаційни-

ми технологіями. Вони мають перевагу над традиційними ієрархічно зорга-

нізованими морфологічними зв'язками. Крім того, вони є найбільш рухли-

вими й адаптивними формами організації, здатними розвиватися разом зі 

своїм оточенням і мірою еволюції вузлів, з яких складаються. Вони надзви-

чайно ефективно сполучають рухливість і можливість виконання завдань, 

скоординованого ухвалення рішень і децентралізованого виконання їх. Це 

забезпечує складну соціальну морфологію найвищого щабля і найкращий 

рівень організації всіх соціальних дій. Мережі являють собою відкриті 

структури, які можуть необмежено розширюватися через включення нових 

вузлів, якщо ті здатні до комунікації в межах певної мережі, тобто викорис-

товують аналогічні комунікаційні коди. Соціальній структурі, що має фор-

му мережі, притаманна висока динамічність, вона відкрита для інновацій і 

не ризикує при цьому втратити свою збалансованість [там само]. 

Матеріальна основа, на якій ґрунтуються всі мережі, є невіддільним 

атрибутом панівних суспільних процесів, вона визначає всі види діяльнос-

ті, що проходять крізь соціальну структуру. Її створення стало можливим 

завдяки зближенню соціальної еволюції з інформаційними технологіями. 

Включення до мережевих структур або виключення з них визначають кон-

фіґурацію панівних процесів і функцій в суспільстві. Мережі інструмен-

тального обміну за своїм вибором можуть «підключити» або «відключити» 

від суспільного процесу і окремого індивіда, і цілі держави, зважаючи на 

можливий результат співпраці. З цього випливає, що наші суспільства де-

далі більше структуруються навколо біполярної опозиції між мережею і «Я» 

[там само: с. 27].

М. Кастельс звертає увагу на те, що за цих умов соціальна комунікація 

цілком руйнується, навіть у конфліктній її формі, оскільки зміст комуніка-

ції максимально відрізняється від її функцій. Швидкими темпами зростає 

соціальна фраґментація — соціальні групи та індивіди віддаляються від сво-

їх комунікаційних партнерів, починають сприймати їх як чужинців. Культура 

та мислення, спантеличені ґлобальністю та стрімкістю перетворень, нама-

гаються синтезувати складові суспільних процесів із комп’ютерною логі-

кою, заперечуючи здатність розуміти явища нового світу. 

Це спричиняє протилежну ґлобалізму ситуацію, коли люди дедалі біль-

ше схиляються до об’єднання навколо первинних джерел ідентичності — 
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релігійних, національних, територіальних, етнічних (це можна довести 

хоча б зростанням релігійного фундаменталізму в багатьох реґіонах світу і 

поширенням расизму та ксенофобії). Вони дедалі частіше зорганізовують 

свої значення не навколо того, що роблять, а навколо того, ким вони є. 

Сучасна практична філософія включає осмислення цих явищ в царину 

своїх наукових пошуків.

Проблеми суперечливих наслідків ґлобалізації розглядає Ульрих Бек у 

праці «Що таке ґлобалізація? Помилки ґлобалізму — відповіді на ґлобалі-

зацію» [Бек, 2001]. Він звертає увагу на те, що ґлобалізація в операційному 

плані найчастіше призводить до інтенсифікації взаємозалежностей поверх 

національних меж. Місце моделі розділеного світу на першому етапі засту-

пає модель транснаціональних взаємозалежностей. Ключовим питанням, 

на його думку, є утворення культурно-символічної рефлексійності ґлобалі-

зації. Нове conditio humanitas, умова людського існування, полягає у про-

будженні уваги до ґлобалізації, в усвідомленні цього явища і крихкості цьо-

го conditio humanitas, яке постало під кінець XX століття.

У цьому сенсі ґлобалізація націлена не тільки на «об'єктивування деда-

лі більших взаємозалежностей». Підлягати вивченню має радше те, як від-

кривається і відтворюється горизонт світу в транскультурній фабрикації 

чуттєвих світів і символів культури. Культурна ґлобалізація перекреслює 

ототожнення національної держави з національно-державним суспільст-

вом, зіштовхуючи одну з одною транскультурні форми комунікації та жит-

тя, а також уявлення про відповідальність та етнічну належність, про те, 

якими бачать себе і інших окремі групи та індивіди. 

Ґлобалізація, поряд з іншим, означає також стягнення, зіткнення ло-

кальних культур, які мають дістати нове визначення в цьому «clash localities» 

(зіткненні локальностей). У. Бек пропонує, відштовхуючись від запропо-

нованого Р. Робертсоном центрального поняття культурної глобалізації, 

поняття «ґлокалізація» (як поєднання слів «ґлобалізація» і «локалізація»).

У. Бек показує, що ґлокалізація являє собою новий розподіл привілеїв 

і безправ'я, багатства і бідності, перспектив і безнадійності, сили і безсил-

ля, свободи і поневолення. Можна сказати, що ґлокалізація — це процес 

нової всесвітньої стратифікації, в перебігу якого формується нова, само-

відтворювана соціокультурна ієрархія, що охоплює весь світ. Відмінності та 

комунальні ідентичності, що рухають вперед і роблять «неминучою» ґлоба-

лізацію ринків та інформації, породжують не різноманітних, а одних і тих 

самих партнерів. Те, що для одних — свобода вибору, для інших — невбла-

ганна доля. Оскільки число цих інших нестримно зростає й оскільки вони 

дедалі глибше поринають у відчай через безперспективність існування, 

можна з повним правом стверджувати, наголошує У. Бек, що ґлокалізація є 

не тільки концентрацією капіталу, фінансів і всіляких ресурсів, що надають 

свободу вибору та ефективної дії, а й, насамперед, концентрацією свободи 

дій. Свобода (дій і передусім руху капіталу) є тією теплицею, в якій багат-
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ство росте швидше, ніж будь-коли. Утім, якщо багатство примножується, 

воно більше даватиме й іншим, кажуть втішальники. Проте бідняки плане-

ти, нові та старі, спадкові та породжені комп'ютером, навряд чи впізнають 

своє відчайдушне становище в цьому фольклорі. Якщо для першого світу, 

світу багатих і спроможних, простір втратив свої обмежувальні властивості 

й легко перетинається як насправді, так і віртуально, то для другого світу, 

світу бідних, «структурно зайвих», реальний простір звужується дедалі 

швидше [Кастельс, 2000: с. 89–98].

Новий погляд на проблему, яка останніми десятиріччями привертає до 

себе дедалі більше уваги — проблему нерівності — демонструє в «Капіталі в 

XXI столітті» (Le Capital au XXIe siècle) Томас Пікеті [Пикетти, 2015]. В цьо-

му дослідженні він намагається відобразити сучасний стан історичних знань 

про динаміку розподілу доходів і майна, починаючи з XVIII століття, і за-

своїти звідси уроки, які стануть у пригоді у столітті, що починається.

Джерела, зібрані в цій книзі, набагато краще відображають динаміку 

нерівності, ніж джерела, що їх використовували інші автори, а важливі ви-

сновки, яких  дійшов автор, мають стати предметом обговорень. Загальний 

урок, що випливає з цього дослідження, на думку Т. Пікеті, полягає в тому, 

що динамічна еволюція ринкової економіки та приватної власності, що ру-

хаються самі по собі, містить як істотні сили зближення, пов'язані перш за 

все з поширенням знань і навичок, так і могутні сили розбіжності, які мо-

жуть стати загрозою для демократичних суспільств і засадових для них цін-

ностей соціальної справедливості.

Це може призвести до небезпечних наслідків для довгострокової дина-

міки розподілу багатства, особливо якщо додати нерівність у прибутковос-

ті, зумовлювану розмірами початкового капіталу, а також якщо процес по-

ширення майнової нерівності набуде світового масштабу.

Становище сучасної людини значною мірою зумовлене її перебуван-

ням на перетині різних, інколи навіть антагоністичних, епох, світоглядів, 

цивілізацій, що є наслідком розгортання ґлобалізаційних процесів. У таких 

умовах надзвичайно загострюється й актуалізується проблема співвідно-

шення загальнозначимих, універсальних цінностей і узвичаєних культурно-

традиційних засад самоідентичності.
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ГОСПОДАРСТВО ЯК ПРЕДМЕТ АНАЛІЗУ 
В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Пошук у філософії ХХ ст. нових концептуальних світоглядних засад, що відповідали 

б новим викликам, які постали перед людством, змусив по-новому подивитись на 

актуальність практичної філософії, суттєве розширення і оновлення її предметного 

поля, поняттєвого апарату, методології дослідження. Одним із напрямків практич-

ної філософії, який наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. набув особливої актуаль-

ності, є філософське осмислення господарської діяльності, що зумовило зростання 

інтересу до такої важливої складової практичної філософії, як філософія господар-

ства. У пошуку відповідей на сутнісні питання, що стосуються сучасного господар-

ського життя, відбувається переосмислення самих основ господарювання: цілей і 

можливостей виробництва, цілей та цінностей господарства, результатів і наслідків 

господарювання, в тому числі в самій структурі суспільства.

У даній статті зроблено спробу окреслити основні зміни в конфіґурації дисци-

плінарного наповнення практичної філософії і, зокрема, філософії господарства під 

впливом таких нових реалій, як постання нових технологічних укладів, ґлобаліза-

ція, зростання ролі в господарській діяльності людського і соціального капіталу, 

формування суспільства «мережевих» структур та інших чинників.

Ключові слова: виробництво, ґлобалізація, господарство, людський капітал, пост-

індустріальне суспільство, інформаційне суспільство, посткапіталістична цивіліза-

ція, суспільство «мережевих» структур, соціальний капітал, технологічний уклад, 

філософія господарства

Tamara Yashchuk

ECONOMY AS A SUBJECT MATTER OF MODERN PRACTICAL PHILOSOPHY

Attempts to find out new fundamental principles of worldview which would correspond to 

new challenges the mankind had faced, proved to be in trend in philosophy of XX century. 

This had obliged us to take a fresh look at the practical philosophy reconsidering its actual-

ity, widening the object field, renovating the conceptual framework and research method-

ology. One of the areas of practical philosophy which becomes increasingly important at 

the end of XX — beginning of XXI century concerns reflection on economic activity and 

caused a growth of interest in such important area of practical philosophy as philosophy of 

economy. This paper attempts to outline basic changes in disciplinary content of practical 

philosophy, notably philosophy of economy, which are driven by new realities, such as new 

technological structures or globalization, as well as increasing role of such factors of eco-

nomic activity as human and social capital, social networks etc. 

Keywords: production, globalization, economy, human capital, post-industrial society, infor-

mation society, post-capitalist civilization, technological structure, philosophy of economy
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СВІДОМИЙ ДОСВІД 
ТА АНТИРЕДУКЦІОНІЗМ 
У ФІЛОСОФІЇ ДЕВІДА ЧАЛМЕРСА

Вступ
У центрі уваги цієї статті буде відома праця Чал мер-

са «The Conscious Mind»  1 [Chalmers, 1996] та його не 

менш відома стаття «Facing Up to the Prob lem of 

Consciousness» [Chalmers, 2010]. На мій погляд, для 

сучасного філософського дослідження фе номена су-

б’єктивного досвіду Чалмерс є цікавою фі гурою, з 

одного боку, через його опозицію до табору сучас-

них йому аналітичних філо софів-ре дук ціо ніс тів, 

виражену насамперед в його наголосі на феноме-

нології свідомості на противагу її каузальності, з 

іншого боку, через своєрідність цієї феноменології, 

яка робить його показовим представником проти-

лежного табору антиредукціоністів і яка суттєво 

відрізняється від феноменології Гу сер ля. Я переко-

наний, що уважне порівняння цих двох дуже від-

мінних традицій (аналітичної та феноменологічної) 

1 Переклад назви цієї праці, а також її головних термінів був 

предметом дискусії термінологічного семінару у вересні 

2015 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди. З мате-

ріалами дискусії можна ознайомитися в п’ятому числі «Фі-

лософської думки» [Кебуладзе та ін., 2015]. Там само заці-

кавлений знайде практичне застосування перекладацьких 

пропозицій у перекладах англомовних праць, зокрема, в 

моєму перекладі статті феноменолога Арона Ґурвіча, де я 

перекладаю «mind» як «ум» [Вахтель, 2015; Ґурвіч, 2015]. 

На сторінках цього дослідження я дотримуватимуся такої 

самої стратегії перекладу. Відповідно і назву праці Чал-

мерса я перекладатиму як «Свідомий ум».
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може значною мірою увиразнити їхні головні переваги та недоліки і запро-

понувати більш витончені й цікаві арґументи в дискусіях про свідомість.

Для цього дослідження визначальним є також те, що в книзі «Свідомий ум» 

автор наводить низку головних арґументів сучасної аналітичної філософії ума 

проти редукціонізму в дослідженнях свідомості, реінтерпретуючи їх у термі-

нах логічної супервентності. Як ми побачимо нижче, ці арґументи об’єд нує 

те, що всі вони апелюють до квалітативності свідомості і тому можуть бути 

узагальнено названі різновидами «арґументу кваліа», або «арґументу того, 

як воно» («‘What it’s Like’ Argument») [Rudd, s.a.: I].

Розпочну з висвітлення кількох важливих термінологічних дистинкцій філо-

софії Чалмерса, понять феноменальної та психологічної свідомості, легких та 

важкої проблем свідомості. Потім перейду до розгляду арґументів проти редук-

ціонізму, які наводить Чалмерс. Насамкінець я проведу критичний огляд цих 

арґументів, який розгортатиметься на контрастному тлі феноменології Гусерля.

Основні терміни і порушена проблема
Для цього дослідження слід передусім наголосити, 

що поняття свідомості і феноменального нетотожні в термінології Чалмерса. 

З одного боку, поняття свідомості щільно пов’язане з поняттям феноме-

нальності, із суб’єктивною якістю нашого досвіду. З іншого боку, оскільки, 

на його погляд, функціональний (або, загально кажучи, каузальний)  2 спо-

сіб опису є більш доцільним для опису певних ментальних станів, супрово-

джуваних свідомістю, таких, як неспання, інтроспекція, звітність, самосві-

домість, увага, вольовий контроль, то сутнісним для таких станів є не так 

феноменальний, як психологічний аспект. Пояснити ці коґнітивні процеси 

означає — що, на думку Чалмерса, відповідає самому сенсові цих понять — 

розкрити функцію, яку вони виконують у коґнітивному житті, та описати її 

в термінах обчислювальних або нейронних механізмів [Chalmers, 2010: р. 4]. 

Відповідно до цього Чалмерс пропонує розрізняти феноменальне та психо-

логічне поняття свідомості  3 [Chalmers, 1996: р. 25–28]. Той, хто звужує по-

няття свідомості до його психологічного значення, той впевнено пропові-

дує можливість пояснення свідомості традиційними методами коґнітивної 

науки, адже свідомість у цьому значенні є набором функцій в каузальному 

перебігу психофізичного життя, а отже, принципово може бути представле-

на як нейронний або обчислювальний механізм. Проте такий підхід непро-

стимо затуляє очі на очевидний факт нефункціонального аспекту менталь-

ного життя, а саме його феноменальності.

2 Поняття функції Чалмерс використовує в широкому сенсі каузальної ролі в продуку-

ванні поведінки (див, напр.: [Chalmers, 2010: р. 6]). Функціональне пояснення він роз-

глядає як одну з форм редукціонізму [Chalmers, 1996: р. 43–46].
3 З них перше є головним для Чалмерса, і тому зазвичай, говорячи про свідомість, він 

має на увазі феноменальну свідомість.
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Саме наявність цього непсихологічного, феноменального шару у сві-

домості і спричиняє, на думку Чалмерса, «важку проблему свідомості». Цю 

проблему можна коротко сформулювати у вигляді запитання: Чому є фе-

номенальність досвіду, якщо у фізичній теорії все сумісно з її відсутністю? 

(пор.: [Chalmers, 2010: р. 17]). Адже «навіть коли ми пояснили виконання 

всіх коґнітивних і поведінкових функцій у безпосередній близькості до до-

свіду — розрізнення у сприйнятті, категоризація, доступ до внутрішніх ста-

нів, вербальна передача, — може залишитися без відповіді ще одне запи-

тання: чому виконання цих функцій супроводжується досвідом? Просте по-

яснення функцій залишає це питання відкритим» [Chalmers, 2010: р. 8]. 

Цей розрив між функціональною свідомістю (або, загально кажучи, функ-

ціональним ментальним) коґнітивної науки та феноменальністю су б’єк-

тивної сфери Чалмерс доводить через відсутність логічного слідування між 

фізичним і феноменальним.

Логічні арґументи проти редукціонізму
У праці «Свідомий ум» Чалмерс наводить п’ять ар-

ґументів проти редукційного пояснення  4 свідомості. Два з них він називає 

арґументами від мислимості (conceivability), ще два — від епістемології і 

п’ятий арґумент — від аналізу [Chalmers, 1996: р. 93–106].

Перший арґумент від мислимості є так званим «арґументом зомбі». 

«Феноменальним зомбі» є «хтось або щось, фізично тотожне мені (чи будь-

якій іншій свідомій істоті), але водночас позбавлене свідомого досвіду» 

[Chalmers, 1996: р. 94]. Гіпотетичний зомбі-двійник свідомої істоти має аб-

солютно такий самий набір психологічних (відповідно, функціональних) 

характеристик, що і його свідомий аналог, він абсолютно аналогічно реагує 

на зовнішні фізичні подразники і навіть може вербалізувати свої «внутрішні 

стани» і «думки», яких насправді немає. Уся його поведінка позбавлена су-

провідної феноменальної якості свідомих станів. Зміст арґументу полягає в 

тому, що якщо феноменальні зомбі логічно можливі, то прямий логічний 

зв’язок між психологією фізичних станів тіла та феноменальністю станів 

свідомості відсутній, і відповідно відсутнє фізикалістське пояснення фено-

менального. Локальна версія цього арґументу легко перетворюється на гло-

бальну: для цього замість окремої пари свідомої істоти та її зомбі-двійника 

слід говорити про логічну можливість фізично ідентичного світу, повністю 

позбавленого феноменального досвіду. Логічним наслідком такої можли-

вості є відсутність відношення глобальної логічної супервентності  5 між фі-

4 Редукційне пояснення є поясненням більш складних високорівневих процесів цілкови-

то у термінах більш простих низькорівневих процесів.
5 Логічна супервентність між А-властивостями та В-властивостями (відповідно, низько-

рівневі та високорівневі властивості) означає відсутність логічної можливості двох си-

туацій, тотожних щодо А-властивостей і відмінних щодо В-властивостей. У цьому ро-
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зичним та феноменальним і відповідна неможливість редукції другого до 

першого.

У цьому арґументі Чалмерсові, звісно, не йдеться про те, що інженерія 

майбутнього не буде здатна створити свідомого клону, адже можливість 

природної супервентності між фізичним та феноменальним цілком позбав-

лена суперечності, і дуже ймовірно, що однакова фізична організація має 

закономірно призвести до виникнення (певної) феноменальної організа-

ції. Натомість ідеться про теоретичну несумірність між цими двома аспек-

тами, а отже про відсутність адекватного наукового пояснення їхнього 

спів іс нування.

Другий арґумент від мислимості подібний до арґументу зомбі й апелює 

до мислимості фізично тотожного світу, хоч і не позбавленого феноменаль-

ного досвіду, але відмінного за своєю феноменальною якістю. Зокрема, 

мислимим є фізично тотожний нашому світ, спектр феноменальності яко-

го повністю інвертований. Наприклад, усі люди з цього паралельного світу 

матимуть відчуття синього там, де ми маємо відчуття червоного, але вони, 

як і ми, називатимуть відчутий колір червоним, а також використовувати-

муть ідентичні метафоричні зв’язки, як-от «теплий червоний», «холодний 

синій» тощо. Логічна можливість і когерентність цього світу, на думку 

Чалмерса, є ще одним доказом відсутності логічного переходу між фізич-

ним світом та феноменальною свідомістю.

Третій арґумент має назву арґументу від епістемічної асиметрії й поля-

гає в артикуляції принципової відмінності двох пізнавальних перспектив: 

перспективи фізикаліста та перспективи суб’єкта, спрямованого на власні 

стани свідомості. Перший як науковець не бачить нічого, крім об’єктивної 

природи, підпорядкованої каузальним, і зокрема функ ціо наль но-кау заль-

ним, зв’язкам. Другий занурений у вир феноменальної суб’єктивності, яка 

є принципово незовнішньою і необ’єктивною, якщо зовнішність і об’єк-

тивність розуміти в тому ж сенсі, в якому ці поняття застосовують щодо фі-

зичного світу. Внутрішнє феноменальне життя суб’єкта — добре знайоме, 

зрештою, кожному фізикалістові — здобувається у принципово іншій на-

зумінні, наприклад, біологічні властивості перебувають у відношенні глобальної логіч-

ної супервентності до фізичних властивостей, тобто в усіх можливих світах, які мають 

такі самі фізичні властивості, існуватимуть щонайменше такі ж самі біологічні власти-

вості, які відповідають їм у нашому світі (пор.: [Chalmers, 1996: р.34 – 39]). На проти-

вагу цьому, природна супервентність виражає таку залежність між А-властивостями та 

В-властивостями, яка визначається не логічно, а емпірично. У ході дослідження при-

роди ми помічаємо систематичні зв’язки між властивостями і на їх підставі формулює-

мо закони природи. Проте, незважаючи на закономірний характер цього зв’язку, він не 

є зв’язком логічно необхідним, адже принципово мислимий фізичний світ, в якому ці 

закони будуть іншими або взагалі не існуватимуть [Chalmers, 1996: р. 36–38]. Ґлобальна 

супервентність означає, що (базові, низькорівневі) А-факти про весь світ визначають 

(високорівневі) В-факти. Локальна супервентність означає, що всі А-факти про індиві-

да визначають В-факти про нього.
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станові  6 і стосовно фізичного світу з його фактами є джерелом нової нефі-

зичної фактичності, адже навіть найдетальніший опис каузальних зв’язків 

не призведе до розуміння того, як воно бути свідомою істотою. «Нічого в 

цій незмірній каузальній історії не змусило б того, хто не переживав це без-

посередньо, повірити в те, що має бути свідомість. Сама ідея була би неро-

зумною; майже містичною, можливо» [Chalmers, 1996: р. 102].

Ідею четвертого арґументу Чалмерс запозичує передусім у Нейґела 

[Nagel, 1974] і Джексона [Jackson, 1982]. Арґумент Джексона, названий ним 

арґументом знання (The Knowledge Argument), являє собою два мисленнєвих 

експерименти, у центрі яких гіпотетичні персонажі Фред і Мері.

Мері — належить до найкращих нейронауковців планети і спеціалізу-

ється на нейрофізіології сприйняття кольору. Мері знає все про мозкову 

діяльність взагалі і особливо про ту, що пов’язана з візуальною обробкою 

інформації. Проте вона не може знати, як воно — бачити червоний колір 

(до прикладу), оскільки все своє життя вона провела в чорно-білій кімнаті 

перед чорно-білими моніторами. Питання полягає в тому, чи отримає Мері 

нове знання, коли вийде з чорно-білої кімнати у кольоровий світ. На думку 

Джексона і Чалмерса, здобутий Мері в подальшому досвід червоного буде 

новим фактом, доступ до якого був неможливий лише на ґрунті нейрофі-

зіологічного дослідження візуального опрацювання інформації. Таким чи-

ном, фактичність феноменального досвіду, як-от досвід кольору, не випли-

ває з фізичних фактів.

Другий учасник мисленнєвого експерименту Джексона — Фред. Фред, 

на відміну від Мері, завжди жив у кольоровому світі й навіть мав фізіологіч-

ну перевагу перед іншими людьми: він здатний розрізняти більше відтінків 

червоного, ніж будь-яка інша людина на планеті. Під кутом зору фізіології 

така здатність Фреда має просте пояснення (тетрахроматичний зір, тобто 

наявність більше трьох типів колбочок сітківки ока), але якщо запитати 

Фреда, як він може пояснити свої відчуття чи спробувати навчити когось 

цій здатності, він не зможе цього зробити. Для Фреда пояснення того, як 

воно бачити додатковий відтінок червоного, потребуватиме більшого, ніж 

опис нейрофізіологічних зв’язків у його тілі.

Радикалізованою версією арґументів про Фреда і Мері є апеляція до 

досвіду істот, які фізіологічно принципово відмінні від людей і, отже, мати-

муть принципово відмінні феноменальні характеристики досвіду, які не 

6 На моїй інтерпретації цього арґументу Чалмерса позначається вплив Гусерлевої термі-

нології. Це пов’язано із близькістю цього арґументу до деяких Гусерлевих ремарок про-

ти фізикалізму та об’єктивізму. Стисло і виразно про культ просторово-часової кау-

зальної природи та про відмінність настанови на природу як субстанцію і настанови на 

свідомість як феномен див. «Філософію як строгу науку» [Husserl, 1987]. І все ж, як я 

намагатимусь показати далі, ця дихотомія об’єктивного і суб’єктивного, у-собі і для-

себе, яку відстоює Чалмерс слідом за Нейґелом [Nagel, 1974: р. 437], має інше значення, 

ніж для Гусерля, через роль, відведену інтенційності в цьому розрізненні.
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стануть нам зрозумілими навіть за повного пояснення фізіологічної кон-

ституції цих істот [Nagel, 1974]. Проте Нейґелове питання про те, як воно 

бути сліпою твариною із сонаром, здається, є однаково проблематичним як 

з об’єктивно-редукціоністської, так і з суб’єктивно-людської точки зору  7.

Нарешті, п’ятий арґумент є арґументом від аналізу. Згідно з ним, для 

того, щоб редукційне пояснення свідомості взагалі відбулося, те, що під-

дають редукції, має бути проаналізованим. Далі, за виразом Нейґела, «якщо 

аналіз залишає щось осторонь, проблему порушено хибно» [Nagel, 1974: р. 

437]. На думку Чалмерса, будь-який редукційний аналіз свідомості випус-

кає з уваги те, що взагалі означає свідомість. Найпоширеніші способи ана-

лізу в редукціонізмі — функціональний та структурний аналізи. Перший ви-

значає свідомий стан виключно через його функції в ментальному житті. 

Другий може визначати свідомість як певну біохімічну структуру. Проте 

обидва визначення неповні і випускають з уваги, на думку Чалмерса, най-

суттєвіший квалітативний момент свідомого досвіду, який не має жодної 

каузальної ролі і не має нічого спільного із біохімічною структурою. Таким 

чином, вважає Чалмерс, свідомість не підлягає редукції, її можна описува-

ти лише за допомогою понять такого самого рівня.

Методологічне питання про можливість редукційного пояснення сві-

домості логічно переходить у Чалмерса в онтологічне питання про те, чи є 

свідомість фізичною. З доведеної тези про відсутність глобальної логічної 

супервентності між фізичними фактами та фактами свідомості випливає, 

на думку Чалмерса, що факти свідомості є фактами принципово іншого 

порядку, ніж фізичні. Отже, матеріалізм — хибний, а свідомість не є фізич-

ною, — що і є відправною точкою для його натуралістичного дуалізму  8.

Критичні зауваження. Арґумент інтенційності
Тепер я хотів би коротко узагальнити зміст наведе-

них арґументів і пояснити, чому я вважаю, що, враховуючи в чомусь пра-

вильно обраний вектор обґрунтування, Чалмерс припускається важливого 

упущення  9. У цьому своєму висновку я знаходжу підтримку з боку співав-

7  Адже тут ідеться, за визначенням, вже про принципово невиображуваний, ні на що не 

схожий і навіть, швидше за все, неможливий для людини досвід. Це питання вкотре 

порушувалося у нещодавній дискусії, опублікованій у журналі «Філософська думка» 

[Кебуладзе та ін., 2016], де я також висловив коротку ремарку про суперечливість само-

го питання Нейґела.
8  Поняття «матеріалізм» і «натуралізм» Чалмерс не ототожнює. Матеріалізм являє со-

бою різновид монізму, згідно з яким усе у світі є фізичним, натомість натуралізм може 

бути примирений із дуалізмом, на чому Чалмерс і будує власну концепцію. Натураліз-

мом для нього є погляд, згідно з яким усе у світі є частиною природи і підпорядковане 

природним законам, як їх розуміють природничі науки [Chalmers, 1996: р. 127–128].
9 Зрештою, арґументи Чалмерса більшою мірою запозичені (реінтерпретовані і доповне-

ні) у його колег, представників аналітичної філософії ума (Нейґела, Джексона, Флене-
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тора книги «Феноменологічний ум» Дена Загаві [Gallagher, Zahavi, 2008: 

р. 107–129], а також Ентоні Рада, який наводить важливі для мене мірку-

вання у статті під назвою «What it’s like and what’s really wrong with physical-

ism: a Wittgensteinian perspective» [Rudd, s.a.].

Наведені у попередній частині арґументи можуть бути зведені до однієї 

головної думки: виокремлення лише фізичних фактів і відповідних ним фізичних 

якостей залишає щось важливе поза увагою; цим щось є феноменальність нашої 

свідомості. Однак самі поняття фізичного і свідомого у цьому формулюванні 

багатозначні і потребують уточнення. Семантика цих понять — а також 

щільно пов’язане із цим розуміння відмінності між перспективами першої 

та третьої особи — суттєво позначатиметься на значенні наведеної тези.

Чалмерс дає таке визначення свідомості: «Ми можемо сказати, що іс-

тота свідома, якщо є те, як воно бути цією істотою, використовуючи відо-

мий вислів Томаса Нейґела. Так само ментальний стан є свідомим, якщо є 

те, як воно бути в цьому ментальному стані. Відповідно, ми можемо сказа-

ти, що ментальний стан є свідомим, якщо він має квалітативне відчуття 

(qualitative feel) — відповідну йому якість досвіду. Ці квалітативні відчуття 

також відомі як феноменальні якості, або, коротко, кваліа» [Chalmers, 1996: 

р. 4] (пор.: [Nagel, 1974: р. 436]). При цьому «cвідомий досвід є природним 

феноменом. Це частина природного світу, і ,як інші природні феномени, 

він вимагає пояснення» [Chalmers, 1996: 5].

Відповідь на запитання «Як свідомий досвід може бути частиною при-

роди?» може бути лише така: «Коли сам свідомий досвід розуміють як 

об’єкт, або річ». Проте свідомий досвід у цьому сенсі, у сенсі кваліа, є річчю 

особливого роду, а саме річчю «внутрішньою», «приватною» та «унікаль-

ною». Не вдаючись у проблематичність можливості інкорпорування таких 

одиниць буття в інтерсуб’єктивне наукове дослідження (що вже зроблено 

багатьма критиками кваліа, зокрема, Денетом [Dennet, 1988]), ми маємо 

передусім зауважити суперечність, закладену в такому визначенні терміна 

(в інший спосіб, ніж це робить Денет).

Для природи, як і для будь-якої об’єктивності, характерна субстанцій-

ність, тобто властивість бути реальною трансценденцією, завжди лише 

частково втіленою у досвіді. Натомість сам досвід, сам акт сприйняття, без-

умовно, не є субстанційним. Досвід природи як субстанції, що являється, 

не може бути субстанцією, натомість є власне явищем, або явленням. Це 

класичне філософське розрізнення ілюструє вкотре і Гусерль [Husserl, 1987: 

S. 28–29; Husserl, 1976: S. 86–95] (див. до цього також: [Rudd, s.a.: І, ІІІ]). 

Але якщо ми, як Чалмерс, віддані метафізиці природничих наук, то за інер-

цією висновуємо, що якщо щось існує, воно існує у природі. Коли, крім 

того, поруч із просторово-часовими об’єктивними речами у природу вно-

ґена, Шумейкера та ін.). У трансляції цих арґументів Чалмерс, на мій погляд, зберігає 

як їхні головні переваги, так і недоліки.
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сять реїфікований (але за суттю непросторовий) суб’єктивний досвід, ви-

никає очевидна проблема пояснення співіснування речей принципово різ-

них, і навіть несумірних, порядків.

Помилка Чалмерса та його однодумців полягає, отже, в реїфікації до-

свіду і хибній характеристиці останнього як речі (або, широко кажучи, як 

реального буття), яка (загадковим чином) супроводжує фізичні процеси. 

Насправді ключовим для розуміння досвіду є те, що він і є способом існу-

вання природи, фізичного світу  10, і об’єктивного взагалі для суб’єктивності. 

При цьому він не є медіумом, який опосередковує зв’язок суб’єкта з 

об’єктивним, адже опосередковувати може тільки річ (як звук чи світло 

опосередковує вербальну комунікацію), свідомий досвід є безпосереднім 

стосунком до об’єкта (див. до цього також [Gallagher, Zahavi, 2008: р. 119]). 

Таким чином, те, що робить свідомий досвід особливим «фактом» науково-

го дослідження, — це те, що він є не «своєрідне саме по собі» і навіть не 

стільки «для когось», але завжди «про щось». Ця характеристика «про щось» 

аж ніяк не є фізичною характеристикою, це смисловий, інтенційний стосу-

нок до іншості; інтенційний стосунок не є реально-каузальним стосунком. На 

користь цього є кілька арґументів:

1. Для інтенційного стосунку фізична присутність досвідчуваного об’єк-

та не є обов’язковою. Поруч зі сприйняттям книги, що лежить зараз переді 

мною, тобто фізично присутня для мене і є результатом каузальних відно-

шень між моїми органами чуття і навколишнім фізичним світом, я можу 

спрямовувати свою увагу на речі, позбавлені фізичної присутності, скажі-

мо, на речі минулі чи майбутні, вигадані і навіть неможливі [Brentano, 1874: 

р. 115; Gallagher, Zahavi, 2008: р. 112]. Але навіть якщо спробувати обмежити 

розгляд лише сприйняттям речі тут і зараз, стає зрозуміло, що навіть таке 

сприйняття не звідне до миттєвого набору чуттєвих якостей: моє сприйнят-

тя чуттєвого об’єкта є завжди сприйняттям цього об’єкта в його горизонті, 

його теперішність нерозривно пов’язана з його минулим і майбутнім, а та-

кож у відношенні співприсутності й порівняння з іншими об’єктами (див., 

до цього, напр.: [Husserl, 1939: S. 26–36]).

2. Фізичну відсутність мислимого об’єкта, щоправда, хтось може спро-

бувати пояснити в термінах каузальності самоафікування  11. На це тоді мож-

10 А саме фізичного, зрозумілого в неприродничому сенсі, який я коротко розкриваю 

нижче.
11 Поняття самоафікування апологета каузальної теорії свідомості має, однак, суттєво 

відрізнятися від Кантової «поетичної сили виображати» («dichterische/dichtende Ein-

bildungskraft») або «фантазмів» Гусерля, і для гарантії свого успіху має робити засадо-

вим емпіристське розуміння чуттєвості як абстрактного «первинного» «неоформле-

ного» чуттєвого матеріалу, або, в термінах Гусерля, сенсуального гюле, позбавленого 

інтенційного морфе [Husserl, 1976: S. 191–196]. Ретельним дослідженням феномена 

самоафікування нещодавно займався німецький феноменолог Дитер Ломар. Його до-

слідження видано в книзі «Феноменологія слабкої фантазії» [Lohmar, 2008].
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на відповісти, що інтенційний об’єкт взагалі не вичерпується його чуттєвою 

даністю. Особливо наочно це бачимо на прикладі нефізичних об’єктів. 

Наприклад, числа чи будь-які інші математичні змісти мають чуттєву ре-

презентацію у вигляді конкретних екземплярів, але це не означає, що їхній 

інтенційний зміст (сенс) цілковито звідний до (завжди обмеженого) набору 

його чуттєвих репрезентантів. Інтенційна спрямованість на ідею передбачає 

нескінченну (не механічно-синтетичну, а саме розумну) варіацію екземпля-

рів виду, яка не обмежена комбінацією індивідуальних даностей минулого 

досвіду (наприклад, я принципово можу уявити собі такий відтінок черво-

ного, який ніколи в житті не бачив, не через те, що мій мозок спонтанно і 

незалежно від свідомості синтезує різні відтінки червоного, а тому, що я сві-

домо розумію значення поняття червоного). Як така атемпоральна нескін-

ченність упорядкованих екземплярів може бути описана в термінах фізико-

хімічного просторово і темпорально визначеного стану мозку/тіла або навіть 

певної (очевидно, скінченної) послідовності таких станів?

3. Інтенційний стосунок передбачає не просто даність об’єкта (його 

пасивну репрезентацію), це завжди стосунок до об’єкта у його певному Як. 

При цьому під Як не йдеться лише про певну чуттєву, або образну, одно-

бічність даності цього об’єкта, як-от якби даність будівлі в окремому чут-

тєвому сприйнятті була обмежена лише чуттєво даним фасадом. Як інтен-

ційного об’єкта є знову ж таки розумним, а не синтетично-механічним за-

думуванням об’єкта в тому чи тому контексті («ранкова зірка», «вечірня 

зірка», «Венера»; «переможець під Аустерліцем», «переможений під Ватер-

лоо», «Наполеон»), а також у тому чи тому модусі задумування (судження, 

сприйняття, пригадування, фантазування тощо). Так, Загаві пише: «Коли я 

феноменально ознайомлений із різними об’єктами, я не сліпий щодо свого 

ума або самості (self) ... ми маємо визнати, що феноменальність не є просто 

представленням світу, вона є також моєю активною участю» [Gallagher, 

Zahavi, 2008: р. 119]. Тому каузальна теорія інтенційності має пояснити не 

лише чуттєве афікування та інформаційну обробку чуттєвого матеріалу, але 

також феномен самосвідомості і творчості, задіяний у будь-якому властиво 

інтенційному переживанні.

4. Далі — і це логічно випливає з попереднього пункту — є всі підстави 

казати про щільний, сутнісний зв’язок між феноменальністю (тим, як воно 

для суб’єкта) та інтенційністю. Адже, як висловлюється МакҐін, «те, яким 

є досвід, є функцією того, про що він, а те, про що він, є функцією того, 

яким він є. Кажучи, що досвід схожий на досвід яскраво-червоної сфери, 

ти знаєш, як воно мати цей досвід; і якщо ти знаєш, як воно мати цей до-

свід, ти знаєш, як він репрезентує речі» [Gallagher, Zahavi, 2008: р. 120]. 

Наслідком цієї тези не має бути обов’язкове заперечення існування несві-

домої, тобто нефеноменальної інтенційності (яка, радше за все, піддається 

функціональному поясненню), але варто розуміти, що таке поняття інтен-

ційності принципово відмінне від феноменологічного, і марними будуть 
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спроби адекватного опису останнього в термінах першого [Gallagher, Za-

havi, 2008: р. 120–121].

5. Нарешті, якщо теорія претендує на каузальну інтерпретацію інтен-

ційності, вона має дати пояснення таким аспектам інтенційного життя сві-

домості, як очевидність, істина і хиба [Husserl, 1913; Gallagher, Zahavi, 2008: 

р. 112–113]. Можливість створення такої теорії є дуже сумнівною, оскільки 

самі умови задоволення твердження А  12 про стан справ В не є реальними 

умовами, адже будь-яке твердження про світ передбачає певний ідеальний 

принцип розгортання явищ, який у випадку хибної репрезентації не відпо-

відає реальній послідовності явищ сприйняття. Навіть якщо твердження А 

і зовнішні обставини В ми намагатимемося подати в реально-каузальний 

спосіб, як стани мозку (тіла) і констеляцію зовнішніх фізичних об’єктів 

відповідно, урахувавши каузальний зв’язок між ними, це нічого не скаже 

нам про розуміння індивідом принципу А і несумірності останнього зі ста-

ном справ В. Те ж саме стосується істинності логічних принципів, яка, як 

давно показав Гусерль [Husserl, 1913], принципово не звідна до реальних 

зв’язків, адже навіть повна характеристика останніх нічого не скаже нам 

про розуміння індивідом значимості логічного принципу «безвідносно»  13 

до будь-яких реальних обставин.

Отже, спроба каузального пояснення творчої самосвідомої презентації 

предмета (зокрема нефізичного), мислимого у певному аспекті і контек-

стуальному зв’язку з іншими наочно не присутніми предметами, які утво-

рюють контекстуальне тло, була би спробою застосування методології, 

явно несумірної з досліджуваним феноменом. Ці міркування приводять 

нас до висновку, що Чалмерсове поняття психологічної свідомості є вели-

кою і поспішною поступкою редукціонізмові і що, зрештою, немає легких 

проблем свідомості, натомість усі проблеми свідомості, оскільки вони пря-

мо пов’язані з інтенційністю, є важкими проблемами.

Чалмерс має рацію, кажучи, що навіть найдетальніший каузальний 

опис індивіда як організованої фізичної системи все ж не є вичерпним опи-

сом людини, адже залишає осторонь аспект того, як воно бути індивідом. 

Але саму якість суб’єктивного досвіду він розуміє хибно: з одного боку, 

Чалмерс реїфікує феноменальну свідомість, з іншого боку, недооцінює 

проблематичність того аспекту свідомого життя, який він називає психо-

12 Поняття твердження використане для наочності. По суті, тут ідеться про певну ідею 

взагалі, якій відповідає свій континуум явищ.
13 Реальні обставини не є визначальними для розуміння істинності логічного принципу 

лише в тому розумінні, що їхня довільна зміна не може призвести до того, що якийсь 

із логічних принципів (тим паче всі вони водночас) стане хибним. Логічні принципи є 

«відносними» щодо реальних обставин лише в тому сенсі, що без реального тіла 

суб’єкта і реального світу, а також набору реальних умов, необхідних для появи відпо-

відного контексту, розуміння взагалі б не відбулося. Це, проте, не означає, повторюся 

знов, що з наявності власне реальних обставин логічно випливає феномен розуміння.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2017, № 3 51

Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса

логічним [Chalmers, 1996: р. 26–31; Chalmers, 2010: р. 5–6]. Перше є наслід-

ком Чалмерсового натуралізму і сцієнтизму: під впливом натуралістичної 

ідеології філософ перебуває у звичній настанові на факти і речі. Друге має, 

на мій погляд, насамперед термінологічні підстави: аспекти ментального, 

які підпадають під Чалмерсове поняття «awareness»  14, тобто так званої 

«психологічної свідомості», визначено ним завузько, через що знімається 

тягар проблем, які ці аспекти свідомості виправдано несуть за собою, ска-

жімо, для феноменолога [Gallagher, Zahavi, 2008: р. 107–129] чи вітґен-

штайніанця [Rudd, s.a.].

На думку Чалмерса, феномени, узагальнені під грифом психологічної 

свідомості (як-от інтеґрація інформації, звітність, увага, неспання), «під-

даються функціональному визначенню» і тому, згідно із самою своєю се-

мантикою, передбачають функціональне пояснення: «Усе, що взагалі по-

трібно для пояснення звітності, є пояснення того, як виконується відпо-

відна функція; це ж саме стосується інших феноменів, згаданих вище» 

[Chalmers, 2010: р. 7]. Проте щойно ми приймаємо як атрибут свідомості не 

епіфеноменальні кваліа, а інтенційність як активну коґнітивну задіяність 

суб’єкта у подіях світу, а також факт нерозривного зв’язку між феноменаль-

ним та інтенційним, проблеми психологічної свідомості втрачають свою 

«тривіальність». Тривіалізація проблеми свідомості призводить у Чалмерса 

також до штучного розрізнення понять «awareness» та «consciousness», яке, 

отже, своєю появою завдячує самому редукціонізмові, проти якого виступає 

Чалмерс, але щодо якого він водночас залишається надто поблажливим.

Не менш важливу роль у появі суперечливого поняття психологічної 

свідомості відіграє Чалмерсове звуження поняття інтенційності. З одного 

боку, Чалмерс розуміє інтенційність надто лінґвістично, в результаті чого 

лише дуже обмежений перелік свідомих станів він аналізує в термінах ін-

тенційності  15 [Chalmers, 1996: р. 19–22], з іншого боку, факт інтенційності 

він розглядає як проблематичний лиш остільки, оскільки інтенційність су-

проводжувана феноменальністю, що означає також, що остання перестає 

бути атрибутом першої [Chalmers, 1996: р. 82–83].

Характеристика свідомого досвіду як інтенційного за своєю суттю крім 

неможливості реїфікації свідомості має й інший не менш важливий наслідок. 

14 Я залишаю це поняття в ориґіналі через серйозне утруднення в його перекладі, яке 

було також предметом обговорення на вже згадуваній дискусії, опублікованій у п’ятому 

числі «Філософської думки» [Богачов та ін., 2015]. Тоді, за браком кращих версій, я 

запропонував для перекладу «awareness» слово «відання». Але, враховуючи застарілість 

і певну незвичність цього слова, зараз, як і тоді, я не наполягаю на такому перекладі.
15 Лінґвістичне тлумачення інтенційності є характерним для багатьох аналітичних фі-

лософів насамперед через силу інтерпретації цього поняття Родериком Чизолмом, 

авторитетним транслятором і перекладачем учення Брентано в англо-саксонському 

науковому світі [Dupuy, 1999]. Проте є й інші тенденції, зокрема, ті, що близькі до фе-

номенологічного розуміння терміна [Gallagher, Zahavi, 2010: р. 110].
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Адже з тематизацією феномена інтенційності ми здобуваємо ще одне по-

няття фізичної природи, яке протистоїть фізичній природі природничих 

наук. А саме йдеться про природу як інтенційний корелят свідомості і, відпо-

відно, як інтерсуб’єктивно конституйований свідомістю сенс. З одного боку, 

це поняття фізичного начебто здатне прокласти шуканий місток між об’єк-

тивним тілесним та суб’єктивним феноменальним через апеляцію до по-

всякденного досвіду (Вітґенштайн) або життєсвіту (Гусерль). Адже, як пише 

Рад: «У нашому повсякденному досвіді соціальної взаємодії немає базового 

рівня суто фізичного опису, який виключає будь-який аспект ментального» 

[Rudd, s.a.: V]. З іншого боку, ми не маємо достатніх підстав відкидати при-

родничий сенс фізичного вже через те, що наш світ не ви черпується своєю 

наочною чуттєвою присутністю, а також присутністю у формі його порож-

нього задумування. Але поки що достатньо буде сказати, що надмірна увага 

до природничого сенсу природи і недолік уваги до фізичного шару життєсві-

ту є, поруч із реїфікацією досвіду, другою важливою причиною, через яку 

важка проблема свідомості має такий гострий характер. Адже уречевлене й 

приватизоване суб’єктивно-феноменальне і штучно оголене від суб’єк тив-

ності реальне не мають і не можуть мати нічого спільного.

Чалмерс vs Гусерль. Висновок
У порівнянні Чалмерсового і Гусерлевого підходів 

можна легко знайти деякі подібності і термінологічного, і концептуального 

порядку. У термінологічному відношенні, крім центрального для обох до-

слідників поняття свідомості, спільними є не менш важливі поняття фено-

менальності, квалітативності (ноема Гусерля є «cogitatum qua cogitatum», 

предмет у його Як), апріорності, досвіду  16. У концептуальному відношенні 

обидва філософи є антиредукціоністами та антиматеріалістами.

Проте відмінності є більш вирішальними, ніж схожості. По-перше, 

ступінь антиредукціонізму різний. Підхід Чалмерса можна назвати «мето-

дологічним взаємодоповненням», адже, на його погляд, коґнітивна наука і 

феноменологія досліджують різні аспекти ментального, а коректна теорія 

ума має логічно об’єднувати обидва. У Гусерля ж позиція «методологічного 

взаємовиключення»: для нього єдино допустимим методом дослідження 

свідомості є феноменологічний метод. Тому якщо Чалмерса його антире-

дукціонізм приводить до «натуралістичного дуалізму» і «важкої проблеми 

свідомості» за умов двох однаково виправданих поглядів на свідомість, то у 

Гусерля взагалі ця проблема не виникає, оскільки він від самого початку 

16 У когось навіть може виникнути спокуса розуміти його поняття логічної супервент-

ності (поруч із яким фіґурують поняття принципової можливості, апріорності й необ-

хідності) як своєрідний метод для визначення умов можливості свідомого досвіду. Те, 

що ця схожість із трансцендентальною феноменологією Гусерля має лише зовнішній 

характер, ми побачимо далі.
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виключає адекватність «психологічного ментального», або — що для нього 

буде те ж саме — «психологічної свідомості». Для Гусерля психологічне, дане 

від третьої особи, під кутом зору його каузальності, — взагалі не предмет 

наукової психології [Husserl, 1987: S. 12 ff.].

По-друге, є суттєва відмінність підходу Чалмерса від підходу Гусерля до 

аналізу саме феноменального аспекту ума. Задовільна теорія свідомості для 

Чалмерса є, зрештою, генетично-каузальною теорією, адже має, на його 

думку, «надати умови, за яких фізичні процеси породжують свідомість, і 

для цих процесів вона має встановлювати, який саме досвід їм відповідає... 

теорія, яка би пояснювала як виникає свідомість ... яка би давала нам змогу 

побачити свідомість як необхідну складову природного світу» [Chalmers, 

1996: р. 5]. Чалмерса жодною мірою не цікавлять трансцендентальні струк-

тури свідомості і роль останньої в конституюванні трансцендентного світу. 

Навпаки, він розглядає свідомість не самостійно, а лише як (хоча й уні-

кальний і проблематичний) реґіон природного світу: «Те, що пов’язано зі 

свідомістю, не повинно мати який-небудь трансцендентальний характер. 

Відбулося лише те, що наше уявлення про природу стало ширшим» [Chal-

mers, 1996: р. 128].

Така позиція, на мій погляд, зумовлена передусім успецифічненням і 

мінімізацією ролі інтенційності в дослідженні філософа. На противагу та-

кому підходові, Гусерль вважав факт інтенційності свідомості, по-перше, 

універсальним фактом свідомого життя (тобто сутнісним елементом будь-

якого ментального процесу), по-друге, фактом, невід’ємним від феноме-

нального аспекту свідомості, по-третє, фактом, ключовим для усвідомлен-

ня неможливості натуралізації свідомості. Адже інтенційність, зрозуміла як 

сутнісний зв’язок свідомості із сенсом, не може бути описана в каузальний 

спосіб: осмислення, розуміння є принципово некаузальним стосунком Я до 

предмета. Свідомість, зрозуміла як конституювальна інстанція, не визна-

чена природними обставинами, але яка передусім є визначальною щодо 

останніх, не може бути феноменом серед інших феноменів природи, річчю 

серед речей.

«Неприродність» і «неречевість» свідомості проявляється також у тому, 

що, на відміну від речі, переживання свідомості не має «аспектів», його не 

можна розглядати з різних перспектив, адже наявність будь-якої перспек-

тиви вможливлюється самим інтенційним переживанням; переживанню 

свідомості відповідає лише одна «перспектива», перспектива першої осо-

би. Не слід, проте, переоцінювати привілейований характер останньої, тим 

самим надмірно проблематизуючи можливість інтерсуб’єктивного досві ду. 

За найближчого розгляду, отже, стає зрозуміло, що арґумент кваліа Чалмер-

са проти редукціонізму і фізикалізму аж ніяк не є самостійним арґументом 

і набуває сенсу лише у зв’язку з Гусерлевим арґументом інтенційності. 

Кожен із них є лише стороною однієї медалі, або одним із облич Януса, по-

слуговуючись метафорою МакҐіна [McGinn, 1991].
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Андрій Вахтель

СВІДОМИЙ ДОСВІД І АНТИРЕДУКЦІОНІЗМ У ФІЛОСОФІЇ ДЕВІДА 

ЧАЛМЕРСА

У статті аналізуються п’ять арґументів проти редукціонізму, наведені Чалмерсом у 

праці «The Conscious Mind», узагальнюється їхній зміст та оцінюється їхня теоре-

тична вага. 
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У першій частині автор статті коротко формулює відмінність між двома парами 

понять філософії Чалмерса: психологічної і феноменальної свідомості; легких і 

важкої проблем свідомості. Друга частина являє собою короткий огляд п’яти арґу-

ментів проти редукціонізму. У третій частині автор дає критичну оцінку наведеним 

арґументам і протиставляє їм сильніший арґумент інтенційності. У четвертій части-

ні порівнюються підходи Чалмерса і Гусерля, особливо в контексті їхньої критики 

редукціонізму. Підбиваючи підсумок, автор пропонує відмінне від Чалмерсового 

поняття феноменальності досвіду, щільно пов’язане з поняттям інтенційності.

Ключові слова: Девід Чалмерс, Едмунд Гусерль, феноменальний досвід, кваліа, сві-

домість, інтенційність 

Andrii Vakhtel 

CONSCIOUS EXPERIENCE AND ANTIREDUCTIONISM IN DAVID 

CHALMERS’ PHILOSOPHY 

In this article the five arguments against reductionism are analyzed, which Chalmers 

presents in his book “The Conscious Mind”. These are then generalized, and their theo-

retical relevance is assessed.

In the first part the author draws the distinctions between the two pair of terms of 

Chalmers’ philosophy, namely “psychological” and “phenomenal consciousness,” “the 

easy problems” and “the hard problem of consciousness.” The second part is a brief survey 

of the five arguments for the irreducibility of consciousness. In the third part the author 

gives critical assessment of the arguments and counterposes them to the stronger argument 

of intentionality. In the fourth part Husserl’s approach is compared with that of Chalmers, 

especially in the context of their reductionism critique. Summing up the results of the inves-

tigation, the author puts forward a notion of phenomenal experience that is different from 

the one proposed by Chalmers and that is closely related with the notion of intentionality.

Keywords: David Chalmers, Edmund Husserl, phenomenal experience, qualia, conscious-

ness, intentionality 
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«АРҐУМЕНТ ЗОМБІ» 
ПРОТИ МАТЕРІАЛІЗМУ: 
основи та перспективи 
подальшого дослідження

1. Вступ
Мабуть, не буде великою помилкою сказати, що у 

філософії свідомості (Philosophy of Mind) головни-

ми протиборчими напрямками є дуалізм і фізика-

лізм (матеріалізм). Дуалістична картина світу пе-

редбачає, що існують дві речі (субстанції, власти-

вості, аспекти тощо) — свідомість (кваліа (qualia), 

мислення тощо) і фізичне (матеріальне); фізикаліст-

ська (матеріалістична) — що в нашому світі існують 

речі лише однієї природи, а саме фізичної. 

Філософські зомбі — це уявні істоти, яких ми 

збагаємо (conceive) у мисленнєвих експериментах 

(thought experiments), щоб прояснити та спростува-

ти ідею редуктивного пояснення та теорію фізика-

лізму і тим самим довести істинність тієї чи іншої 

форми дуалізму. Австралійський філософ Девід Чал-

мерс надає яскраве означення філософського зом-

бі: «[…] це хтось, чи щось фізично тотожне мені (чи 

будь-якій свідомій істоті), але позбавлене свідомо-

го досвіду. На ґлобальному рівні ми можемо роз-

глядати логічну можливість світу зомбі: світу, фі-

зично тотожного нашому, але позбавленого свідо-

мих досвідів загалом. У такому світі кожний — це 

зомбі» [Чалмерс, 2015: с. 60].

Крім вищезазначеної фізичної тотожності (або 

як метафорично зазначає Чалмерс, зомбі тотожний 

йому «молекула за молекулою» [Чалмерс, 2015: с. 60]), 
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двійник Чалмерса (або «Чалмерс-зомбі») є тотожним і функційно і поведінко-

во, оскільки «він оброблятиме той самий різновид інформації, реаґуватиме 

подібним чином на вхідні дані, його внутрішні конфіґурації будуть відпо-

відним чином модифіковані, а його поведінка не відрізнятиметься від моєї» 

[Чалмерс, 2015: с. 61]. Але незалежно від вищезазначених показників то-

тожності (а саме фізичної, функційної та поведінкової) існування такої іс-

тоти «не супроводжуватиметься жодним насправді свідомим досвідом. Не 

буде жодного феноменального відчуття. Немає нічого такого, як воно — 

бути зомбі (There is nothing it is like to be a zombie)» [Чалмерс, 2015: с. 61].

Взагалі ідея «зомбі» має широку історію розвитку, але досить відчутної 

популярності вона набула саме завдяки роботам Девіда Чалмерса, головно-

го захисника цієї ідеї [Kirk, 2005: p. 31]. Ще у своїй програмовій статті 1995 

року [Chalmers, 1995; Чалмерс, 2013], формулюючи «важку проблему свідо-

мості» (the hard problem of consciousness), яка полягає у таких питаннях, як: 

«чому взагалі фізичні процеси мають породжувати багате внутрішнє жит-

тя?», «чому обробка інформації, яку здійснює наш мозок, не відбувається 

“напотемки”, без будь-якого внутрішнього відчуття?», «чому виконання 

всіх наших поведінкових та коґнітивних функцій супроводжується досві-

дом?», зрештою, чому взагалі існує свідомість, коли «у фізичній теорії все є 

логічно сумісним з її відсутністю»? [Чалмерс, 2013: с. 124, 127, 126, 136], 

Чалмерс, не називаючи слова «зомбі», на мою думку, фактично апелює до 

цієї ідеї. Тобто вже у своїй першій програмовій статті він фактично запитує: 

«чому ми, власне, не зомбі?»  1 Виходячи з цього, якщо ми прояснимо ідею 

зомбі, то ми вирішимо і «важку проблему свідомості», оскільки, на мою 

думку, арґумент зомбі і лежить в її основі.

Загальновідомо, що сучасна психофізична проблема (the mind-body prob-

lem), як і сучасна філософія загалом, бере свій початок від філософії фран-

цузького філософа Рене Декарта та його cogito. В основі ж Декартового cogito 

лежить апеляція до очевидності та інтуїції. На мою думку, арґумент зомбі — 

це свого роду інвертований картезіанський арґумент, оскільки в основі його 

також лежить апеляція до інтуїтивної очевидності. А Чалмерс — це свого 

роду «аналітичний феноменолог», оскільки центральними аспектами його 

філософії є досвід і апеляція до інтуїтивної очевидності. Саме досвід та інту-

їція є базовими у феноменології Гусерля.

Досі Чалмерсів арґумент зомбі розглядали суто в рамках аналітичної 

філософії. Але для повноцінного аналізу цього арґументу рамок лише ана-

1 Це підтверджує і сам Чалмерс: «[логічна можливість зомбі] може бути використана за-

для ілюстрації “важкої проблеми” свідомості: чому фізичні процеси у мозку породжу-

ють свідомий досвід? Це питання могло би бути аналогічним чином перефразовано як 

“чому ми не зомбі?”. Якщо будь-який опис фізичних процесів аналогічним чином за-

стосовувати й до світу зомбі, то важко побачити, як такий опис може пояснити існу-

вання свідомості (consciousness) у нашому світі» [http://consc.net/zombies.html].
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літичної філософії недостатньо, і слід показати, що для адекватного аналізу 

цього, мабуть, найголовнішого арґументу проти фізикалізму варто також 

залучити філософію Рене Декарта та позначити перспективу подальшого 

порівняння філософії свідомості Чалмерса (як проекту аналітичної фено-

менології) з феноменологією Едмунда Гусерля.

2. Засновки та структура арґументу зомбі
Я вважаю, що головними засновками арґументу 

зомбі Девіда Чалмерса є доктрина епіфеноменалізму (epiphenomenalism)  2 та 

арґумент знання (the knowledge argument).

2.1. Епіфеноменалізм

Епіфеноменалізм базується на таких умовах:

1. Каузальна замкнутість фізичного.

2. Неспроможність свідомості впливати на фізичні процеси.

3. Отже, свідомість є епіфеноменом стосовно цих фізичних процесів. 

Незважаючи на те, що епіфеноменалізм має прямий стосунок до нашо-

го світу, а в арґументі зомбі йдеться про логічну можливість світу (яка має 

безпосередній стосунок до онтології нашого світу), фізично тотожного на-

шому, але без свідомості, між ними є прямий зв’язок: за умови каузальної 

замкнутості фізичного та каузальної неспроможності свідомості впливати 

на фізичні процеси у нашому світі видається логічно можливим світ без сві-

домості взагалі: якби Бог так захотів, він міг би створити світ зомбі [Chalmers, 

2002a: p. 249]. Отже, за умови каузальної замкнутості фізичного та наявності 

(епіфеноменальної) свідомості, арґумент зомбі логічно випливає з цієї док-

трини як пряма її логічна можливість  3.

Девід Чалмерс стверджує: «Я не розглядаю (describe) свій погляд як епі-

феноменалізм» [Chalmers, 1996: p. 160], але далі зізнається, що «цей погляд 

зумовлює принаймні слабку форму епіфеноменалізму, і він може заверши-

тися тим, що перетвориться на сильнішу його форму» [Chalmers, 1996: p. 160]. 

При цьому він зазначає, що «епіфеноменалізм є контрінтуїтивним, але аль-

тернативи є більш ніж контрінтуїтивними» й тому «[…] цей погляд, видаєть-

ся, є єдиним розумним кандидатом» [Chalmers, 1996: p. 160]. 

Засновками свого погляду стосовно свідомості, Девід Чалмерс вважає 

такі:

1. Свідомий досвід існує.

2. Свідомий досвід не є логічно залежним (supervenient) від фізичного.

3. Якщо є феномени, що не є логічно залежними (supervenient) від фі-

зичних фактів, то матеріалізм хибний.

2 На мою думку, «важка проблема свідомості» також базується на доктрині епіфеномена-

лізму [Леонов, 2014: с. 232–233].
3 Див. подібний висновок у Роберта Кірка: [Kirk, 2005: p. 8].
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4. Фізична царина є каузально закритою [Chalmers, 1996: p. 161].

Як ми бачимо, засновки 1 та 4 свідчать про фізичну закритість фізично-

го та існування (як чогось нефізичного) свідомості, а за умови каузальної за-

мкнутості фізичного та нефізичної свідомості остання є нічим іншим, як 

епіфеноменом  4.

У статті 2004 року «Imagination, Indexicality, and Intensions» Девід Чал мерс 

стверджує: «Я думаю, що арґумент зомбі є не тільки арґументом на користь 

епіфеноменалізму і що можливість зомбі є сумісною з не-епі фе но ме наліст-

ським дуалізмом» [Chalmers, 2004: p. 182], і далі заявляє, що й «[…] інтеракціо-

ніст може прийняти можливість зомбі, приймаючи можливість фізично то-

тожних світів, у яких фізичні каузальні прогалини (gaps) (що в актуальному 

світі заповнені ментальними процесами) залишаються не за пов неними або є 

заповненими чимось іншим, ніж ментальні процеси» [Chalmers, 2004: p. 184].

Якщо прийняти цю арґументацію Чалмерса про сумісність феноменаль-

них зомбі з інтеракціонізмом, то, на мою думку, тут ми маємо просто підміну 

понять, оскільки якщо навіть уявити, що феноменальні зомбі є можливими 

за істинності інтеракціонізму (у нашому світі), то такого роду зомбі будуть 

вже не феноменальними (хоча варто визнати, що феноменальна свідомість 

у них також буде відсутньою), а радше інтеракціоністськими зомбі, оскільки 

тут вже дещо порушуються умови самого класичного арґументу: фізична то-

тожність, при збереженні тотожної поведінки, — тоді як інтеракціоністські 

зомбі мають не тільки фізичну тотожність, а й вплив ще чогось на їхню по-

ведінку (чого вже власне немає у феноменальних зомбі).

Все це дещо видозмінює й питання, яке можна задати після процедури 

осягнення таких зомбі: у випадку з феноменальними зомбі воно звучить так — 

чому взагалі існує феноменальна свідомість (у нашому світі), якщо є логічно 

можливою її повна відсутність? 

У випадку з інтеракціоністськими зомбі це питання вже зазнає певної 

модифікації, а саме: чому на нашу поведінку впливає саме феноменальна свідо-

мість, а не щось іще? Як видно з цього опису, у випадку з інтеракціоністськи-

ми зомбі ми маємо такі модифікації арґументу: 1) до умови фізичної тотож-

ності додається умова існування чогось ще, що могло б впливати на нашу 

поведінку; 2) висновок-питання, яке виникає після осягнення зомбі, транс-

формується з питань онтологічної царини (у випадку феноменальних зомбі) 

у питання каузальності (у випадку інтеракціоністських зомбі); 3) у випадку 

інтеракціоністських зомбі (порівняно з феноменальними зомбі) порушується 

принцип леза Окама, оскільки до умов фізичної тотожності додається ще 

щось, що могло би впливати на їхню поведінку. 

Отже, ідея феноменальних зомбі випливає радше з епіфеноменалізму, 

аніж з інтеракціонізму.

4 Важливо зазначити, що в подальшому Чалмерс дещо вагається між епіфеноменалізмом 

та інтеракціонізмом (див.: [Chalmers, 2002a: p. 270]).
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2.2. Арґумент знання

Згідно з арґументом знання, факти стосовно нашої 

феноменальності не можна вивести з фізичних фактів та описів.

Класичний приклад арґументу знання запропонував австралійський 

філософ Френк Джексон  5 у відомій статті 1982 року «Epiphenomenal qualia» 

[Jackson, 1982]. Квінтесенцією арґументу знання є такий: «нічого з того, що 

ви могли б сказати про будь-який фізичний тип (sort), не охоплює, напри-

клад, запах троянди. Отже, фізикалізм є хибним» [Jackson, 1982: p. 127]. 

Важливо зазначити, що такий засновок Джексон знаходить інтуїтивно 

очевидним (intuitively obvious) [Jackson, 1982: p. 128].

Тут моя головна теза полягає от у чому: якщо з фізичного опису немає 

жодного випливання (entailment) до феноменальної свідомості, тоді легко 

уявити ситуацію, коли всі фізичні здатності та функції є такими ж, але, не-

зважаючи на це, не буде жодної феноменальної свідомості. Це буде нічим 

іншим, як історією феноменального зомбі. І, як видно, в основі цього арґу-

менту також лежить ніщо інше, як інтуїтивна очевидність  6.

У другій частині обговорюваної статті Френка Джексона йдеться про 

модальний арґумент та його зв’язок з арґументом знання: «З ніякої кіль-

кості фізичної інформації щодо іншої кількості фізичної інформації логіч-

но не випливає (logically entails), що він чи вона є свідомим(-ою) чи взагалі 

щось відчуває. Як наслідок існує можливий світ із точно такими самими 

організмами, як і ми у кожному фізичному відношенні (і пам’ятайте, що 

це включає і функційні стани, фізичну історію та ін.), але глибинно від нас 

відрізняються тим, що не мають ніякого свідомого ментального життя вза-

галі. Але тоді що у нас є, а в них немає? У всіх фізичних відношеннях ми і 

вони є точно такими самими. Як наслідок для нас існує дещо більше, ніж 

суто (purely) фізичне. Таким чином, фізикалізм є хибним» [Jackson, 1982: 

p. 130-131]. Як вид но, Джексон описав ідею зомбі світу, власне не назива-

ючи слова зомбі. 

Цікаво, що згідно з Джексоном «проблема Модального арґументу по-

лягає в тому, що він базується (rests on) на спірній (disputable) модальній 

інтуїції. Спірній, тому що з нею сперечаються. Дехто щиро заперечує, що 

можуть існувати наші фізичні копії в інших можливих світах, які, незважа-

5 Утім, можна знайти подібне формулювання й у Декарта: «І хоча, наближаючись до вог-

ню, я відчуваю тепло, а, понад те, наближаючись занадто, я відчуваю біль, насправді 

немає жодної підстави, що переконала б мене, ніби у вогні є щось, подібне до цього 

тепла й так само до цього болю; але у вогні є лише щось, хоч би яке воно зрештою було, 

що викликає в нас ці відчуття тепла чи болю» [Декарт, 2014: с. 274].
6 Даніель Столяр і Юджин Насаґава у своїй статті-вступі [Stoljar, Nagasawa, 2003: p. 1–22.] 

до Антології 2003 року «There’s Something About Mary» [Ludlow, Nagasawa, Stoljar, 2003], 

присвяченій суто арґументові знання Френка Джексона, також говорять про інтуїцію 

як про основу арґументу знання, яку вони називають інтуїцією знання (the knowledge 

intuition) [Stoljar, Nagasawa, 2003: p. 2].
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ючи на це, не мають свідомості». Далі він додає: «[…] звісно, qua прихиль-

ники Арґументу знання, ми можемо сміливо прийняти обговорювану мо-

дальну інтуїцію; але це буде наслідком того, що ми вже володіємо арґументом, 

який веде до висновку, що кваліа залишаються поза фізикалістським опи-

сом, але не основою для такого висновку» [Jackson, 1982: p. 131]. Отже, за-

являючи про те, що засновком модального арґументу (aka арґументу зомбі) 

є арґумент знання, Джексон тільки підтверджує мій висновок.

2.3. Логічна структура арґументу зомбі

Найголовнішим арґументом на користь логічної 

можливості зомбі є арґумент збагненності (the conceivability argument).

Згідно з Робертом Кірком, найпростіша форма арґументу збагненності 

виглядає так: 

1. Зомбі є збагненними.

2. Будь-що, що є збагненним, є можливим.

3. Отже, зомбі є можливими [Kirk, 2005: p. 27].

Арґумент зомбі Девіда Чалмерса можна подати у такій формі:

1. Зомбі є збагненними.

2. Якщо зомбі є збагненними, то зомбі є метафізично можливими.

3. Якщо зомбі є метафізично можливими, то свідомість є нефізичною.

4. Отже, свідомість є нефізичною [Frankish, 2007: p. 654; Chalmers, 2002a: 

p. 249].

Згідно з Чалмерсом, «арґументи, як-от цей, мають, як правило, склада-

тися з трьох кроків»: 

1. Епістемічне твердження (стосовно того, що може бути пізнано чи 

осягнено).

2. Перехід від епістемічного до модального твердження (стосовно того, 

що є можливим чи необхідним).

3. Перехід від модального до метафізичного твердження (стосовно 

природи речей у світі) [Chalmers, 2002b: p. 145].

Кірк зауважує, що «таку ж форму має арґумент Декарта відокремленос-

ті ума  7 і тіла» (Descartes` argument for the separateness of mind and body) [Kirk, 

2005: p. 27]. Нижче я показую, що це не так  8.

Англійський філософ Кіт Франкіш у статті 2007 року «The Anti-Zombie 

Argument» [Frankish, 2007] намагається «розбити противника його ж влас-

ною зброєю»: за допомоги подібної до Чалмерсової арґументації Франкіш 

7 Тут і далі я послуговуюся варіантом перекладу mind як ум, запропонованим Олегом Хо-

мою, оскільки вважаю його досить вдалим, якщо виходити з контексту філософії Де-

карта. Див., напр., репліку О. Хоми у термінологічній дискусії 2015 року «Переклад як 

(не)порозуміння» [Переклад як (не)порозуміння, 2015: с. 86–90].
8 Див. параграф 3.2 (Інтуїтивна очевидність як головний засновок модального арґументу 

Декарта) у розділі 3 (Інтуїтивна очевидність: Чалмерс, Декарт).
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пробує довести, що свідомість є нічим іншим, як фізичним феноменом. 

Свій арґумент Франкіш формулює так:

1. Анти-зомбі є збагненними.

2. Якщо анти-зомбі є збагненними, то анти-зомбі можливі.

3. Якщо анти-зомбі можливі, то свідомість є фізичною.

4. Отже, свідомість є фізичною [Frankish, 2007: p. 654].

Згідно з Франкішом: «У випадку із зомбі ми уявляємо віднімання нашої 

свідомості, одночасно залишаючи наші фізичні характеристики неторкну-

тими, і висновуємо, що свідомість є нефізичною. У випадку з анти-зомбі ми 

уявляємо віднімання наших (гіпотетичних) нефізичних характеристик, при 

цьому залишаючи нашу свідомість неторкнутою, і висновуємо, що свідо-

мість є фізичною» [Frankish, 2007: p. 655].

На мою думку, арґумент анти-зомбі Франкіша перевертає ситуацію «з 

ніг на голову», оскільки власне нічого не доводить: щоб говорити про фізич-

ну свідомість, ми маємо прояснити для себе, що взагалі означає для свідо-

мості бути фізичною. Арґумент анти-зомбі Франкіша цю ситуацію не про-

яснює, а наче просто констатує факт логічної можливості існування фізичної 

свідомості на основі збагненності анти-зомбі. Але оскільки, з точки зору фі-

зичного опису, свідомість є просто ілюзією (як про це говорить американ-

ський філософ Деніел Денет [Dennett, 1986: p. 92–96]), то розмова про збаг-

ненність і логічну можливість свідомості як чогось фізичного є, на мій 

погляд, неоковирною, оскільки, знову ж таки, незрозуміло, про що тут вза-

галі йдеться.

3. Інтуїтивна очевидність: Чалмерс, Декарт 
3.1. Інтуїтивна очевидність як основа Чалмерс-зомбі

У своєму magnum opus, «The Conscious Mind», Чал-

мерс констатує: «Я зізнаюся, що логічна можливість зомбі здається мені […] 

очевидною  9. […] Певною мірою, обстоювання цієї логічної можливості зво-

диться до грубої інтуїції […]» [Чалмерс, 2015: с. 62].

Далі австралійський філософ зізнається, що: «У певному сенсі все це є 

апеляціями до інтуїції, і будь-який опонент, який бажає заперечити саму 

можливість, може у кожному випадку стверджувати, що наші інтуїції ввели 

нас в оману, але сама очевидність того, що ми описуємо, працює на нашу 

користь і допомагає перекласти тягар доведення на іншу сторону» [Чалмерс, 

2015: с. 63]. І тут-таки Чалмерс також підкреслює, що все це є нічим іншим, 

як апеляцією до інтуїції: «Декому інтуїції про логічну можливість фізичної 

копії видаються спочатку не надто ясними, можливо, тому що добре зна-

йомий збіг біохімії і свідомості може привести до припущення про концеп-

туальний зв’язок між ними» [Чалмерс, 2015: с. 64]. Завершує Чалмерс свій 

9 Тут і далі bold у цитатах мій. — А.Л.
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опис зомбі таким, дещо символічним, зізнанням: «… як і раніше, я не можу 

виявити жодної внутрішньої некогерентності; я маю ясну картину того, що 

я осягаю, коли осягаю зомбі» [Чалмерс, 2015: с. 66].

У статті 2014 року «Intuitions in philosophy: a minimal defense» Чалмерс 

заявляє: «Спершу я апелюю до збагненності зомбі, говорячи, що приймаю їх 

інтуїтивно очевидними […], але далі я надаю декілька арґументів на захист цієї 

заяви на основі базових принципів (наприклад, неможливості аналізу свідо-

мості у функційних термінах)» [Chalmers, 2014: p. 540]. На моє пряме запи-

тання Чалмерсові, чи може він прояснити, що мається на увазі під поняття-

ми «інтуїція» та «очевидність», коли він говорить про зомбі, він відповів: «[…] 

тільки те, що я дуже впевнений у тому, що ці речі є істинними, ще до кон-

струювання якогось арґументу (втім, арґументи я також охоче надаю)» 10.

Отже, виходячи з цього, можна припустити, що інтуїція — це безпосе-

реднє схоплення предмета у його сутності  11. Як ми бачимо на прикладі 

Чалмерсового арґументу зомбі, спочатку відбувається ось це «безпосереднє 

схоплення» самої ідеї феноменального зомбі, а вже потім здійснюється 

свого роду «обрамлення» цієї інтуїції в логічну структуру — у даному разі це 

conceivability-possibility фрейм. 

На мою думку, арґумент зомбі Чалмерса має два рівні арґументації, а 

саме: 

1. Інтуїтивна очевидність (intuitive obviousness). 

2. Логічна арґументація: conceivability — possibility фрейм, що базуєть-

ся на засновках епіфеноменалізму та арґументу знання. 

Я розглядаю арґумент зомбі Чалмерса як картезіанський арґумент. 

Останній також базується на інтуїтивній очевидності. Але арґумент зомбі є, 

так би мовити, інвертованим (inverted) картезіанським арґументом відо-

кремленості ума від тіла; французький філософ нам пропонує збагнути сві-

домість без тіла; австралійський філософ же навпаки — тіло без свідомості. 

У першому випадку Декарт приходить до свого дуалізму субстанцій; у дру-

гому випадку Чалмерс — до свого натуралістичного дуалізму.

3.2. Інтуїтивна очевидність як головний засновок 
модального арґументу Декарта

Ключовим філософським текстом Декарта вважа-

ють «Медитації про першу філософію», а Друга і Шоста Медитації є голов-

ними, якщо говорити про психофізичну проблему, тож я почну свій корот-

кий огляд із Другої і Шостої Медитацій, але не омину й інші чотири, оскіль-

ки вони є також дуже важливими (ба й ключовими) для розуміння перших 

двох згаданих. 

10 Лист авторові від 18.01.2016.
11 «Сутність» тут слід розуміти як «характерні ознаки».
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У Другій Медитації Декарт висновує, що він є нічим іншим, як річчю 

мислячою (res cogitans): «[…] я є річ, що мислить, тобто ум (mens), або найви-

щий рівень душі (animus), або інтелект (intellectus), або рація (ratio) […]. Та я 

є річчю справжньою й такою, що насправді існує. Але якою [саме] річчю? Я 

[це] сказав: такою, що мислить» [Декарт, 2014: с. 162]. Свої подальші розмір-

ковування стосовно природи Я Декарт описує так: «Але чим же я є? Річчю, 

що мислить (res cogitans). А це що? Та, звичайно ж, [річ], що сумнівається 

(dubitans), розуміє (intelligens), стверджує (affirmans), заперечує (negans), во-

ліє (volens), не воліє (nolens), а також виображує (imaginans) та відчуває (sen-

tiens)» [Декарт, 2014: с. 164]. А свою сутність як речі мислячої Картезій вбачає 

з очевидністю: «Адже те, що це [саме] я — той, хто сумнівається, розуміє, 

воліє, є настільки явним, що не спадає [на думку] жодна річ, яка б це поясню-

вала з більшою очевидністю (evidentius)» [Декарт, 2014: с. 166]. 

У Шостій Медитації вже можна зустріти те, що у XX столітті Девід 

Чалмерс назве «важкою проблемою свідомості»: «А от чому з цього невідь-

якого відчуття болю виникає якийсь смуток найвищого рівня душі, а з від-

чуття збудження — якась радість, або ж чому це невідь-яке поколювання у 

шлунку, яке я називаю голодом, спонукає мене приймати їжу, а сухість у 

горлі — пити […]», запитує він і відповідає, мовляв, «так мене навчила при-

рода», бо, «безумовно, немає жодної спорідненості […] між цим поколю-

ванням і волінням приймати їжу, чи між відчуттям речі, яке викликає біль, 

і думкою про смуток, яка виникає з цього відчуття» [Декарт, 2014: с. 260]. 

Отже, Декарт вважає, що так його «навчила природа». 

Але варто зазначити, що під словом «природа» Декарт розуміє ніщо 

інше, як Бога: «[…] немає сумніву в тому, що все, чого я навчений приро-

дою, має [в собі] якусь істину: бо під природою, розглядуваною загалом, я 

розумію ніщо інше, як або Самого Бога, або ж встановлену Богом взаємо-

узгодженість сотворених речей […]» [Декарт, 2014: с. 268]. Водночас під 

своєю природою Декарт розуміє «[…]ніщо інше, як взаємопереплетеність 

усіх тих [речей], якими Бог обдарував мене» [Декарт, 2014: с. 268]. Тут же 

Декарт заявляє про залежність очевидності від Бога, констатуючи, що ос-

кільки «[…] всі речі, які я розумію ясно (clare) й виразно (distincte), Бог може 

зробити саме такими, якими я їх розумію, то мені досить мати змогу ясно й 
виразно зрозуміти якусь річ без другої, аби бути певним, що одна від другої 

відрізняється, адже вона може бути покладена окремо, принаймні — Богом» 

[Декарт, 2014: с. 264].

Звідси Декарт з певністю заявляє про відмінність ума (mens) і тіла (cor-

pus): «[…] І хоча, мабуть, […] я маю якесь тіло, сполучене зі мною вельми 

тісно, все ж через те, що я, з одного боку, маю ясну й виразну ідею мене само-
го, оскільки є лише річчю, що мислить, і не протяжною, а з другого — ви-

разну ідею тіла, оскільки є лише річчю протяжною й такою, що не мислить, 

виявляється певним, що я воістину відмінний від мого тіла й можу існувати 

без нього» [Декарт, 2014: с. 264]. 
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Починаючи з Третьої Медитації Декарт повторює свій висновок про 

те, що він є нічим іншим, як річчю мислячою, і «в цьому першому пізнанні 

немає нічого іншого, крім деякого ясного й виразного сприйняття того, що 

я стверджую». Але, згідно з Декартом, цей висновок є істинним, оскільки 

«істинним є все, що я сприймаю вельми ясно й виразно» [Декарт, 2014: с. 

178]. У П’ятій Медитації він повторює цей висновок: «Усе, очевидне (evi-

dens) для мого інтелекту, є в усьому істинним» [Декарт, 2014: с. 250].

У Третій Медитації Декарт висновує існування Бога, під яким він ро-

зуміє «[…] деяку субстанцію: нескінченну, незалежну, таку, що має якнай-

вище розуміння, як найвищу могутність, та через яку й я сам, і все інше, що 

існує, коли щось [і справді] існує, є створеними» [Декарт, 2014: с. 198]. 

Для Декарта ідея Бога є «найбільшою мірою істинна» [Декарт, 2014: 

с. 200], оскільки «є також найбільшою мірою ясна й виразна, бо все, що я 

ясно й виразно сприймаю як реальне й істинне, й що містить якусь доскона-

лість, вміщене в цій ідеї цілковито» [Декарт, 2014: с. 200]. Згідно з Декартом, 

Бог є також річчю мислячою [Декарт, 2014: с. 206]. Бог, як і сам Декарт, є та-

кож неподільним [Декарт, 2014: с. 208] і є нескінченною субстанцією, від якої 

залежать всі інші субстанції [Декарт, 2014: с. 198]. Ідея Бога є вродженою 

[Декарт, 2014: с. 210], і серед вроджених істинних ідей ідея Бога є «найпер-

шою та головною» [Декарт, 2014: с. 244].

Як зазначалося, критерієм істини в Декарта є очевидність. Але варто 

зауважити, що ґарантом цієї очевидності є ніхто інший, як Бог: «[…] я бачу 

явно, що певність та істина всякого знання залежить від самого лише пізнання 
Бога; й такою мірою, що доки Його не пізнав, я не міг досконало знати 

жодної речі» [Декарт, 2014: с. 250]. Дуже цікавим та важливим є те, що іс-

нування Бога він виводить не із самої мислимості (чи збагненності) Бога, а 

з того, що Бог вже необхідно існує й таким чином детермінує (як також річ 

мисляча) саме мислення Декарта, про що свідчить такий уривок: «[…] із того, 

що я мислю (cogitem) гору з долиною, ще не випливає, що на світі є якась 

гора, так само й із того, що я мислю (cogitem) Бога як такого, що існує, 

здається, ще не випливає, що існує [якийсь] Бог: бо моє мислення не наки-
дає речам жодної необхідності; і як дозволено виображувати крилатого коня, 

хоч би й жоден кінь не мав крил, так само я міг би, мабуть, приписати 

Богові існування, хоч би жодного Бога не існувало.

Аж ніяк, саме тут приховується софізм; бо з того, що я не можу мислити 

гору без долини, випливає не існування жодної гори й жодної долини, а тільки 
те, що гора й долина, існують вони чи не існують, жодним чином не можуть 
відокремитися одна від одної. Але із того, що я не можу мислити Бога інак-

ше, ніж таким, що існує: не через те, що так вчинило моє мислення, тобто не 
тому, що воно накидає якусь необхідність бодай якимсь речам; а навпаки, че-
рез те, що необхідність самої речі, себто існування Бога, детермінує мене мис-
лити так: бо мені не вільно мислити Бога без існування (тобто верховно 

досконале суще без верховної досконалості), хоча й вільно виображувати 
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коня з крилами чи без крил» [Декарт, 2014: с. 240–242]. І це є ключовим для 

розуміння власне самого модального арґументу Декарта, що стосується 

психофізичної проблеми. 

Девід Чалмерс зображує арґумент Декарта відокремленості ума від тіла 

так:

1. Є збагненним, що я не є Т  12.

2. Якщо є збагненним, що я не є Т, то є можливим, що я не є Т.

3. Якщо є можливим, що я не є Т, то я не є Т.

4. Я не є Т [Chalmers, 2010: p. 199].

Prima facie, приклад, який наводить Чалмерс, може здатися дуже схо-

жим до сценарію із зомбі: перший засновок є епістемічним твердженням; 

другий показує перехід від епістемічного твердження до модального; третій 

є переходом від модального до метафізичного (онтологічного твердження); 

у висновку йдеться про онтологічні наслідки такого збагання.

Але такого роду подання зображення Декартового арґументу відокрем-

леності ума від тіла є хибним. По-перше, для Декарта не існує переходу від 

епістемічного твердження до онтологічного: «[…] із того, що я мислю (cogitem) 

гору з долиною, ще не випливає, що на світі є якась гора, так само й із того, 

що я мислю Бога (cogitem) як такого, що існує, здається, ще не випливає, що 

існує [якийсь] Бог: бо моє мислення не накидає речам жодної необхідності» 

[Декарт, 2014: с. 240]. Тобто, згідно з Декартом, з епістемології онтологія жод-

ним чином не випливає (що є ключовим для арґументу зомбі). Така ситуація для 

Картезія є софізмом. По-друге, у Декарта саме Бог (як річ мисляча та субстан-

ція) вже виступає ґарантом існування Декарта як речі мислячої та субстанції, 

й отже, самої мислимості чи збагненності існування Я без Тіла: «Але із того, 

що я не можу мислити Бога інакше, ніж таким, що існує: не через те, що так 

вчинило моє мислення, тобто не тому, що воно накидає якусь необхідність 

бодай якимсь речам; а навпаки, через те, що необхідність самої речі, себто іс-
нування Бога, детермінує мене мислити так» [Декарт, 2014: с. 242].

Натомість у Чалмерса такого ґаранта просто не існує, оскільки сам 

Чалмерс за своїм світоглядом є атеїстом: «Я дійсно не можу сформувати 

ясної та виразної (clear and distinct) концепції (conception) бога […], а по-

дальша (continued) раціональна рефлексія виявляє всі види проблем, 

пов’язаних з цієї ідеєю. Як тільки приймається, що є збагненним неісну-

вання бога (а принаймні мені це видається більш сильною інтуїцією), це 

має сильну тенденцію поставити під питання (undermine) саму когерент-

ність гіпотези, що бог необхідно існує» [Chalmers, 2010: p. 179]. Отже, у 

Чалмерса, на відміну від Декарта, власне зі самої збагненності (чи мислимос-

ті) ситуації випливає логічна можливість, яка несе за собою вже й онтоло-

гічні наслідки стосовно нашого світу (тобто що свідомість є нефізичною, і 

матеріалізм є хибним). 

12 Т — тіло.
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Картезій припускає як збагненність (мислимість), так і логічну можливість 

якоїсь ситуації, але останні не несуть жодного наслідку щодо онтології, що є клю-
човим моментом у Чалмерсовому арґументі зомбі. Звідси відомий вислів фран-

цузького філософа: «Я мислю, отже я існую» (Cogito ergo sum) можна навіть 

переформулювати так: «Якщо Бог існує, то значить я мислю й отже існую».

Але спільним в Декартовому арґументі відокремленості ума від тіла та ар-

ґументі зомбі Чалмерса (і через що Чалмерсовий арґумент можна дійсно на-

звати картезіанським арґументом) є те, що обидва автори апелюють до оче-

видності: Декарт — до очевидності  13 збагненності ума (mens), мислення (cogi-

tatio), я (ego) без тіла (corpus); Чалмерс — до очевидності збагненності копії 

тіла — при збереженні тотожної поведінки, але без свідомості (consciousness) 

та психіки (mind) взагалі (через що арґумент зомбі Чалмерса – це свого роду 

інвертований картезіанський арґумент відмінності ума від тіла). Але головна 

різниця у цих на перший погляд дуже схожих арґументах полягає в тому, що 

ґарантом картезіанської очевидності відмінності існування ума і тіла є Бог, 

тоді як у Чалмерса такого ґаранта немає. Мислимість самої ситуації відмін-

ності ума від тіла у Декарта ґарантується існуванням Бога — саме Бог (як та-

кож річ мисляча) своїм існуванням уже детермінує збагненність ума без тіла. 

Тоді як у Чалмерса лишень із самої збагненності (conceivability) й випливає 

можливість (possibility) зомбі та онтологічні наслідки щодо нашого світу. Для 

Декарта такий стан речей є нічим іншим, як софізмом.

3.3. Аналітична феноменологія 
та континентальна феноменологія: 
перспективи подальшого дослідження

Гадаю, що проект Девіда Чалмерса щодо феноме-

нальної свідомості можна назвати «аналітичною феноменологією», а самого 

Чалмерса — «феноменологом аналітичного ґатунку», або просто «аналітич-

ним феноменологом». Прикметник «аналітичний» я вживаю, саме зважаючи 

на аналітичний бекґраунд Чалмерса і його загальну належність до традиції 

Philosophy of Mind, що є, як відомо, значною частиною традиції аналітич-

13 У своєму листі до (гіпотетично) Силона 1637 року Декарт прямо заявляє (цитую за 

англійськими виданнями кореспонденції Декарта [Descartes, 2000; Descartes, 1991]): 

«[…] душа, є сутністю (being) чи субстанцією, яка жодним чином не є тілесною і  при-

рода якої полягає в тому, щоб мислити, а також душа є першою річчю, що ми можемо 

знати з певністю» [Descartes, 2000: p. 83].

 І це є нічим іншим, як «інтуїтивним знанням інтелектуальної природи взагалі, ідея якої, 

розглядуваної необмежено, є тим, що являє нам Бога, а якщо обмежено, є ідеєю анге-

ла чи людського ума (mind)» [Descartes, 2000: p. 83].

 У своєму листі до (гіпотетично) Силона 1648 року Декарт прояснює поняття інтуїтив-
ного знання: «Інтуїтивне знання є просвітленням ума (mind), з допомогою якого він ба-

чить у світлі Бога будь-що, що Він воліє йому показати, через відбиток (impress) боже-

ственної ясності на наше розуміння, яке тут розглядається не як аґент, а просто як 

одержувач променів божественності» [Descartes, 1991: p. 331]. 
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ної філософії. А центральне найменування «феноменолог» я вживаю тому, 

що Чалмерс, починаючи зі своєї програмової статті 1995 року «Facing Up to 

the Problem of Consciousness», і особливо у своєму головному опусі 1996 

року «The Conscious Mind», неодноразово апелює до понять «феноменаль-

ний» та «феноменологія» й загострює увагу саме на них. Центральним же 

аспектом вивчення філософії свідомості Чалмерса є досвід (experience), а 

ключовим елементом захисту існування свідомого досвіду в нашому світі та 

його нефізичності є арґумент зомбі, що базується, як видно з попередніх 

параграфів, на інтуїтивній очевидності. 

Згідно з Девідом Смітом, «феноменологія — це вчення (study) про 

структури свідомості (consciousness) як такі, що досвідчуються (experienced) 

з точки зору першої особи», і «феноменологія — це вчення про наш досвід 

(experience), який ми досвідчуємо (experience)» [Smith, 2013].

Згідно з Вахтанґом Кебуладзе, «феноменологові завжди йдеться про фе-

номенальний рівень досвіду», і «сама сутність феноменології як філософ-

ського вчення і методології наукового дослідження полягає в тому, що її 

предметом є досвід у найширшому розумінні цього слова» [Кебуладзе, 2012: 

с. 103, 25]. Варто зауважити, що саме свідомий досвід (conscious experience), 

або просто досвід (experience) і є тим головним, на що звертає свою увагу 

Девід Чалмерс у своїх програмових працях [Chalmers, 1995; Чалмерс, 2013; 

Chalmers, 1996] та в інших, присвячених питанням феноменального досвіду. 

Ба більше, для Чалмерса такі поняття, як «досвід», «свідомість», «кваліа», фе-

номенальний, феноменологія, є просто синонімами: «Крiм граматичних роз-

бiжностей розбiжностi мiж цими термiнами є переважно тонкими ма терiями 

додаткових значень. ”Бути свiдомим”, у цьому сенсі, є чiтко синонiмiчним 

”мати квалiа”, ”мати суб’єктивний досвiд” i т.ін. Будь-якi вiдмiнностi у класi 

позначених феноменiв є незначними» [Chalmers, 1996: p. 6]. 

Згідно з Михайлом Мінаковим: «Феноменологія Едмунда Гусерля […] 

була тим способом філософування, що покладав в центр аналізу досвід. 

Феноменологія від початку намагалася утримати в полі зору досвід поза 

психологічним тлумаченням і описати його в автентичний спосіб, поза фі-

лософськими термінами, що несли навантаження надто великої кількості 

тлумачень» [Мінаков, 2007: с. 245] (див. також: [Кебуладзе, 2012: с. 25]).

Своєю чергою, Чалмерс зазначає: «Інколи тут використовують і такі 

терміни, як “феноменальна свідомість”, ”кваліа”, але я знаходжу більш 

природним говорити про ”свідомий досвід” чи просто ”досвід”. Інший зруч-

ний спосіб уникнути плутанини […] — це приберегти термін ”свідомість” 

для феномену досвіду. Використовуючи при цьому більш навантажений 

термін “сприймання” (awareness) для простіших феноменів, описаних 

раніше  14. Якби така домовленість була широко прийнятою, комунікація 

14 Тут маються на увазі феномени, що належать до психологічної психіки та психологічної 

свідомості.
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була б набагато простішою; але поки що ті, хто говорять про “свідомість”, 

часто говорять про різні речі, навіть не усвідомлюючи цього» [Чалмерс, 

2013: с. 124]. 

Услід за Томасом Нейґелом Чалмерс намагається виокремити саме 

суб’єктивний характер досвіду (experience) (дещо, як воно — бути свідо-

мим організмом (something it is like to be a conscious organism)), не змішуючи 

його з психологічними аспектами нашої свідомості. І тому психіку (mind) та 

свідомість (consciousness) австралійський філософ поділяє на феноменальну 

(phenomenal) та психологічну (psychological)  15 складові. 

Психологічні аспекти психіки лежать в основі пояснення легких проблем 

свідомості (the easy problems of consciousness); це поняття психiки (mind), 

яке означає «каузальну чи пояснювальну основу для поведiнки» [Chalmers, 

1996: p. 11]. Згідно з Чалмерсом, «в цьому сенсі стан є ментальним, якщо 

вiн вiдiграє певну каузальну роль у продукуваннi поведiнки» [Chalmers, 

1996: p. 11], i тут «неважливо, має ментальний стан свiдому якiсть чи нi. Що 

дiйсно має значення — це та роль, яку вiн вiдiграє у коґнiтивнiй структурi 

(economy)» [Chalmers, 1996: p. 11].

Згiдно з психологiчним аспектом, «психiка характеризується тим, що 

вона робить» [Chalmers, 1996: p. 11]. Водночас саме феноменальний аспект 

нашої психіки характеризується тим, як вона відчувається [Chalmers, 1996: 

p. 11]. Концептуальна відмінність цих понять полягає в тому, що «все, що 

означає (means) для стану бути феноменальним, — це вiдчувати себе пев-

ним чином, а все, що значить для стану бути психологiчним, — це вiдiгравати 

належну каузальну роль» [Chalmers, 1996: p. 12]. I, «принаймні початково, 

цi відмінні поняття не слiд змiшувати» [Chalmers, 1996: p. 12]. Згідно з 

Чалмерсом, «феноменальнi поняття мають справу з аспектами психiки з 

точки зору першої особи, а психологiчнi поняття мають справу з аспектами 

психiки з точки зору третьої особи» [Chalmers, 1996: p. 16].

Саме феноменальний аспект нашої психіки і є тим, що Чалмерс називає 

важкою проблемою свідомості, що, як зазначає Тим Крейн, «вважається 

справжнім серцем сучасної психофізичної проблеми» [Crane, 2000: p. 170]. 

Окрім психологiчної та феноменальної психiки (mind) Чалмерс також роз-

різняє два поняття свiдомостi (consciousness): феноменальну та психологiчну. 

Коли йдеться про феноменальну свiдомiсть (phenomenal conciousness), то 

мається на увазі передусім «втілення певної феноменальної якості». На 

думку Чалмерса, «це і є ключовим смислом “consciousness”» [Chalmers, 

1996: p. 26]. Коли ж ідеться про психологiчну свiдомiсть (psychological con-

15 Згідно з Чалмерсом, «таке вживання терміна “психологічний” є умовністю (stipulation): 

воно виникає від ототожнення психології з коґнітивними науками […]. Повсякденне 

поняття “психологічний стан” є, мабуть, ширшим, ніж це, і може також включати й 

елементи феноменального. Але від мого вживання цього терміна нічого не має залежа-

ти» [Chalmers, 1996: p. 12].
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sciousness)  16, то це передусім такі психологічні властивості, як притямність 

(awakeness), iнтроспекцiя (introspection), звiтнiсть (repоrtability), само свi-

домiсть (self-consciousness), увага (attention), обдуманий контроль (voluntary 

control), знання (knowledge) [Chalmers, 1996: p. 26–27]. Згідно з Чал мерсом, 

«психологічне і феноменальне вкупі вичерпують ментальне» (mental)» 

[Chalmers, 1996: p. 16], й тому «психологія та феноменологія разом утворю-

ють центральні аспекти психіки (mind)» [Chalmers, 1996: p. 22].

Ден Загаві і Шон Ґалагер, розмірковуючи про головний предмет фено-

менології, пишуть: «Але що є тією річчю, що підлягає дослідженню? Хіба 

ми не маємо знати, досліджуємо ми психіку (the mind) чи мозок і чим вона 

є — чимось матеріальним чи нематеріальним? Чи породжується свідомість 

конкретними мозковими процесами чи ні? Як феноменолог може відклас-

ти ці питання в сторону й мати надію на подальший проґрес? Чи дехто міг 

би заперечити: “Як феноменолог може заперечувати, що мозок продукує 

свідомість (consciousness)?” Належна відповідь полягає в тому, що феноме-

нологи не заперечують цього; але й не підтверджують. Вони відкладають 

(suspend) такого роду запитання і всі судження про них. Вони починають з 

досвіду (experience)» [Gallagher, Zahavi, 2008: p. 6].

Утім, саме досвід і є центральним елементом філософії свідомості Чал-

мерса, який, поділивши проблеми свідомості на легкі проблеми і важку про-

блему, зазначає, що «справді важкою проблемою свідомості є проблема до-

свіду» [Чалмерс, 2013: с. 123]. Але зосередження уваги Чалмерса на проб лемах 

досвіду не є єдино тим, через що його можна назвати аналітичним феномено-

логом. Іншою підставою є те, що, захищаючи центральний елемент своєї фі-

лософії, досвід, Чалмерс апелює саме до інтуїтивної очевидності, коли гово-

рить про збагненність та логічну можливість феноменальних зомбі. 

У статті 2004 року «Imagination, Indexicality, and Intensions» Чалмерс, 

розмірковуючи над засновками арґументу зомбі, констатує: «Перший за-

сновок полягає в тому, що зомбі є збагненними, грубо кажучи в тому сенсі, 

що немає жодної апріорної суперечності в самій ідеї зомбі. Другий засно-

вок полягає в тому, що якщо зомбі є збагненними у цьому сенсі, то вони є 

можливими. […] Другий засновок базується на загальних міркуваннях, які 

по в’я зують збагненність і можливість. Перший засновок частково базу-

ється на prima facie інтуїціях збагненності, які багато хто поділяє, і частко-

во на глибших міркуваннях, що стосуються відсутності будь-якого зв’язку 

між мікрофізичними поняттями (які є за своєю природою структурно-

функційними) і феноменальними поняттями (які такими не є)» [Chalmers, 

2004: p. 182—183]. Отже, виходячи з цього опису, ідея зомбі є суто апріор-

ним знанням. 

16 Психологічну властивість, яка «пов’язана із самим досвідом (experience), або з фено-

менальною свідомістю» і є «найзагальнішою назвою психологічної свідомості», Чал-

мерс пропонує назвати сприйманням (awareness) [Chalmers, 1996: p. 28].
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Згідно з Кебуладзе, «апріорне знання — це знання, дане з очевидністю» 

[Кебуладзе, 2012: с. 103]. Сама «очевидність є ознакою власне сутності, що 

схоплюється в інтуїтивному акті сутнісного споглядання» [Кебуладзе, 2012: 

с. 122]. Подібно до того, як Декарт покладав очевидність в основу істини, те 

саме має місце й у феноменологічному проекті: «[…] очевидність є нічим 

іншим, як “переживанням» істини” […] очевидність є головним критерієм 

істинності споглядання сутностей. Якщо я бачу щось з очевидністю, то це є 

сутність. І навпаки, якщо я схоплюю сутність, то це схоплення завжди від-

бувається з очевидністю» [Кебуладзе, 2012: с. 122–123]. Саме очевидність 

лежить в основі феноменології: «Феноменологічний “принцип усіх прин-

ципів”: усе істинне має бути очевидним, приведеним до самоявлення» 

[Богачов, 2011: с. 135]. «Сама апеляція до очевидності як до засадового ме-

тодологічного принципу відповідає фундаментальним амбіціям феномено-

логічного проекту й у розумінні самого Гусерля» [Кебуладзе, 2012: с. 170]  17. 

Варто зауважити, що феноменологія Гусерля є суто дескриптивною філо-

софією, тоді як аналітична філософія — це філософія пояснення. У феномено-

логії головним є опис, тоді як в аналітичній філософії — пояснення, перед-

усім через логічну арґументацію. «Феноменологія пов’язана з досягненням 

розуміння і належної дескрипції досвідної структури нашого ментального/

втіленого (mental/embodied) життя; вона не намагається розвинути натура-

лістичне пояснення свідомості, так само як не шукає відкриття її біологічної 

генези, нейрологічної бази, психологічної мотивації чи чогось подібного» 

[Gallagher, Zahavi, 2008: p. 9]. Але загалом можна погодитися з Вахтанґом 

Кебуладзе в тому, що «розуміння завжди передує поясненню і обґрунтовує 

його, оскільки потреба в поясненні виникає лише там, де немає розумін-

ня», власне, «розуміння є головним моментом дескриптивного пізнання» 

[Кебуладзе, 2012: с. 120, 121], яким і є феноменологія: «Розуміння — це без-

посереднє позачасове схоплення сутності того, що розуміють, в акті інте-

лектуального споглядання. Те, що схоплюється в такому акті, не потребує 

подальшого обґрунтування, бо схоплюється з очевидністю» [Кебуладзе, 

2012: с. 123].

Як зазначалося вище, Чалмерс спочатку апелює саме до інтуїтивної 

очевидності, яку потім обґрунтовує дискурсивно, тобто через модальний ар-

ґумент (арґумент збагненності зомбі). Так і щодо «важкої проблеми сві-

домості», яка загалом полягає у питанні, що вимагає пояснення: «Чому ви-

конання функцій […] супроводжується досвідом?» [Чалмерс, 2013: с. 126]. 

Чалмерс прямо заявляє, що в основі цього лежить така інтуїція: «Головна 

діюча інтуїція полягає в тому, що є дещо, що має бути поясненим — деякий 

феномен, пов’язаний з досвідом першої особи, який презентує проблему 

так, як цього не робить спостереження пізнання (cognition) з точки зору 

третьої особи. […] Тут, ця діюча “інтуїція” є самим raison d’etre проблеми 

17 Див. також: [Zahavi, 2003: p. 32, 34].
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свідомості. Головний надійний спосіб уникнути цих інтуїцій — це запере-

чувати проблему і феномен в цілому. Завжди можна, принаймні говорячи 

“по-філософськи”, заперечувати інтуїції в цілому і заперечувати, що є щось 

(окрім виконання різних функцій), що потребує пояснення. Але якщо при-

ймати свідомість всерйоз, висновки, які я відстоюю, мають із цього випли-

вати» [Chalmers, 1996: p. 110]. 

Під кутом зору феноменології Гусерля, це є змішанням двох позицій, 

оскільки «за Гусерлем, сутності відкриваються нам із очевидністю і не потре-

бують подальшого дискурсивного обґрунтування» [Кебуладзе, 2012: с. 119]. 

Але у Чалмерса ми власне й спостерігаємо подальше дискурсивне обґрун-

тування. Тож однією з ключових цілей моєї статті саме й було показати два 

рівні в арґументації Чалмерса стосовно феноменальних зомбі, як і те, що 

апеляція до досвіду та інтуїтивної очевидності (зважаючи на аналітичний 

бекґраунд філософа) дає підстави йменувати філософію свідомості Чалмерса 

«аналітичною феноменологією».

Згідно з Кебуладзе, «[…] досягти інтуїтивного бачення сутностей мож-

на лише завдяки реалізації головної методологічної процедури феномено-

логії — феноменологічної редукції», оскільки «[…] інтуїтивне пізнання сут-

ностей неможливе для того, хто перебуває у природній настанові» 

[Кебуладзе, 2012: с. 127–128, 125]. Отже, з певною обережністю можна 

стверджувати, що Чалмерс і здійснює феноменологічну редукцію, коли гово-

рить про збагненність зомбі. 

Варто зауважити, що описане вище потребує подальшого детального 

дослідження та обґрунтування. Наразі ж головним було поставити акцен-

ти, щоб чітко позначити: схожість позицій Чалмерса і Гусерля, підстави 

розуміння Чалмерсової філософії свідомості як «аналітичної феноменоло-

гії» та перспективи порівняння Гусерлевої та Чалмерсової феноменологій. 

Звісно, серед аналітичних філософів, яких можна віднести до сфери аналі-

тичної феноменології, є не лише Чалмерс. Це й Томас Нейґел, Джон Сьорл, 

Френк Джексон та інші. Тобто ті філософи, які, перебуваючи у рамках ана-

літичної філософії свідомості, також апелюють до свідомого досвіду та інту-

їції у своєму філософуванні.

4. Висновки
Для того, щоб довести істинність чи хибність арґу-

менту зомбі та подібних до нього арґументів (як-от «арґумент знання», «ки-

тайська нація», «інвертований спектр», «відсутні кваліа» тощо), ми переду-

сім маємо прояснити поняття інтуїції та його витоки у: (1) філософії свідо-

мості (Philosophy of Mind) та аналітичній феноменології відповідно; (2) 

філософії Рене Декарта; (3) континентальній феноменології. З певною обе-

режністю, можна стверджувати, що прояснивши поняття інтуїції у вище-

зазначених сферах філософії, ми зможемо наблизитися до вирішення чи 

елімінування психофізичної проблеми (the mind-body problem) як такої.
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Деніел Денет називає ідею філософських зомбі «[…] зомбійною інтуїтив-

ною здогадкою (Zombic Hunch), яка є дійсно навіяною (fostered by) мислен-

нєвими експериментами багатьох філософів, як-от відома Китайська кімна-

та Джона Сьорла […]», але, на думку Денета, ця інтуїтивна здогадка «є явною 

помилкою, невдачею уяви та несподіваним осяянням, яке є непотрібним», а 

«загальна ідея філософського зомбі є різновидом інтелектуальної галюцина-

ції, хворобою, яку можна перерости» [Dennett, 2013: p. 172, 171, 176].

Та як на мене, тут не варто так поспішати з висновками й бути таким 

категоричним у цьому питанні, оскільки воно неодмінно потребує подаль-

шого прояснення та дослідження.
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Андрій Леонов

«АРҐУМЕНТ ЗОМБІ» ПРОТИ МАТЕРІАЛІЗМУ: 

основи та перспективи подальшого дослідження

У статті розглядається головний арґумент проти доктрини матеріалізму і серце су-

часної психофізичної проблеми — арґумент зомбі. Головним пропонентом ідеї фі-

лософських зомбі є австралійський філософ Девід Чалмерс, чий головний опус «The 

Conscious Mind» повністю базується на ідеї збагненності та логічної можливості 

зомбі.

Автор має намір показати, що для адекватного аналізу Чалмерсового арґументу 

зомбі самого тільки фрейму аналітичної філософії недостатньо, і у зв’язку з цим на-

лежить залучити Декартову філософію та феноменологію Е. Гусерля. Це пов’язано з 

тим, що автор розглядає Чалмерсів арґумент зомбі як інвертований картезіанський 

арґумент відокремленості ума від тіла, який має два рівні арґументації: інтуїтивна 

очевидність та логічна (conceivability — possibility фрейм). Чалмерсова апеляція до 

феноменальної свідомості, досвіду та інтуїції надає тверду основу для йменування 

його філософського проекту стосовно свідомості як аналітичної феноменології, а 

його самого як аналітичного феноменолога відповідно. 

Ключові слова: арґумент зомбі, епіфеноменалізм, арґумент знання, інтуїтивна оче-

видність, аналітична феноменологія, континентальна феноменологія, Чалмерс, 

Декарт, Гусерль
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Andrii Leonov

THE “ZOMBIE ARGUMENT” AGAINST MATERIALISM: THE FOUNDATIONS 

AND THE PERSPECTIVES OF A FUTHER INVESTIGATION

The paper deals with the main argument against the doctrine of Materialism and the heart 

of the mind-body problem — the Zombie argument. The main proponent of the idea of 

philosophical zombies is the Australian philosopher David Chalmers, whose main opus 

“The Conscious Mind” is wholly based on the idea of conceivability and logical possibility 

of zombies. 

The author aims to show that for the adequate analysis of Chalmers’ zombie argu-

ment, the frame of the Analytic philosophy alone is not sufficient, and due to that, one 

needs to involve Rene Descartes’ philosophy as well as Husserlian phenomenology. It is 

because the author considers Chalmers’ zombie argument as an inverted Cartesian argu-

ment from mind-body distinction and which has two levels of argumentation: intuitive obvi-

ousness and logical (conceivability-possibility frame). Chalmers’ appeal to phenomenal 

consciousness, experience and intuiton gives a solid basis to call his Philosophy of Mind 

project and himself as analytic phenomenology, and analytic phenomenologist respectively. 

Keywords: the zombie argument, epiphenomenalism, the knowledge argument, intuitive obvi-

ousness, analytic phenomenology, continental phenomenology, Chalmers, Descartes, Husserl
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ЧИ МОЖЕ (І ЯК) ФІЗИКАЛІЗМ 
ВСТОЯТИ ПРОТИ АРҐУМЕНТУ 
САМОТНЬОГО ПРИВИДА 
ДЕКАРТА–ҐОФА?

Декарт у «Метафізичних медитаціях» висунув зна-

менитий арґумент проти матеріалізму, в якому від-

мінність мислячого суб’єкта (Я) або ментальності 

(лат. mens)  1 від тіла висновується з ясної уявлюва-

ності  2 першої без другого (друга та шоста медита-

1 Латинське mens та його англомовний відповідник mind 

охоплюють усі психічні (ментальні) стани. На жаль, для 

його перекладу українською мовою не існує усталеного по-

годженого терміна. На термінологічному семінарі в Інсти-

туті філософії 2015 року пропонували, крім звичного «сві-

домість» (що є неточним і створює серйозні перекладацькі 

проблеми, оскільки в латинській та англійській мовах є 

більш близький його відповідник, cōnscientia, conscious-

ness), такі варіанти перекладу, як «психіка» (А. Богачов), 

«ментальне» (А. Вахтель), «ментальність» (А. Богачов, із 

застереженням про те, що «iдеться… саме про “менталь-

ність”, а не про зачовгане слово “менталітет”» [Богачов та 

ін., 2015: c. 85]), «ум» (О. Хома, із застереженням, що 

йдеться про впровадження спеціального філософського 

терміна, за смислом відмінного від «розум» та російського 

«ум» [Богачов та ін., 2015: с. 89]). Я обрав «ментальність», 

оскільки цей термін має потрібне охоплення, є близьким 

до латинського аналогу, а іменникова форма зручніша, ніж 

прикметникова («ментальне»).
2 Я перекладаю англомовний термін «conceivability» як 

«уявлюваність» і, у відповідних контекстах, «conceive of» як 

«уявити» («уявити зомбі», «уявити привида»), а «concep-

tion» як «уявлення». Такий переклад є не зовсім точним: 

прямими англомовними відповідниками до українських 

«уявити» та «уявлюваність» є «imagine» та «іma gin ability», а 
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ції [Декарт, 2014: с. 264]). Незважаючи на знаменитість, цей арґумент був 

не дуже впливовим, і у філософії ментальності в контексті аналітичної тра-

диції (що домінує у Великій Британії, США, Австралії та низці інших країн) 

ХХ — початку ХХІ сторіччя не був у центрі дискусій між прибічниками та 

опонентами панівного напрямку, матеріалізму чи фізикалізму. (У сучасній 

філософії аналітичної традиції назви «матеріалізм» та «фізикалізм» вжива-

ють, як правило, як синоніми, причому частіше подибуємо «фізикалізм».) 

Значно більше уваги приділяли іншому антиматеріалістичному арґументо-

ві від уявлюваності, найбільше відомому у формі арґументу зомбі [Kirk, 

1974; Chalmers, 1996: p. 94–99; в українському перекладі [Чалмерс, 2015]), 

класичним попередником якого можна вважати Ляйбніців арґумент млина 

[Лейбниц, 1982: с. 415]). Можливо, головною причиною того, що арґумен-

тові Декарта надавали, як правило, небагато ваги, було міркування про те, 

що уявлюваність та метафізична можливість невтіленої ментальності (мен-

тального суб’єкта) насправді не є несумісною з істинністю фізикалізму 

(матеріалізму): можливо, що ментальні стани допускають множинну реалі-

зацію, і хоча у дійсному світі вони завжди реалізовані фізично, у деяких 

можливих світах вони можуть бути реалізовані нефізично. 

Деякі опоненти фізикалізму, такі як Б. Блоуз [Blose, 1981], Р. Свінберн 

[Swinburne, 1984], В. Гарт [Hart, 1988], Ч. Таліаферо [Taliaferro, 1997], Ф. Дилей 

[Dilley, 2004], усе ж намагалися розвивати й захищати картезіанський арґу-

мент від уявлюваності, але слабкістю їхніх спроб була відсутність прямої 

відповіді на заперечення про можливість множинної реалізації. Саул Крипке 

[Kripke, 1972: p. 334–342] запропонував досить складний і технічний арґу-

мент (ґрунтований на його семантичній теорії про функціювання багатьох 

слів, у тому числі тих, що позначають ментальні стани та фізичні стани мозку, 

як жорстких позначників — rigid designators), що нібито показує, що апеляція 

до можливості множинної реалізації не захищає фізикалізм проти картезі-

анського арґументу від уявлюваності. Проте арґумент Крипке мало вплинув 

на сприйняття картезіанського арґументу проти матеріалізму переважною 

більшістю аналітичних філософів ментальності. Частково це можна пояс-

нити технічним характером арґументу Крипке та його прив’язаністю до 

специфічної семантичної теорії, яка, хоч і стала дуже впливовою в сучасній 

аналітичній філософії, усе ж є далеко не безспірною. Проте більш важливо 

це — не зовсім те саме, що «conceive of» та «conceivability». Проте інші відомі мені варіан-

ти перекладів, такі, як «збагненність»/«збагнути», «мислимість»/«помислити», були б, 

на мою думку, ще менш вдалими в контексті цієї статті. Зокрема, для них немає третьо-

го спільнокореневого терміна, що відповідав би англійському «conception» (якби не ви-

никало потреби у такому терміні, я б віддав перевагу парі «мислимість»/«помислити»), 

а у випадку «збагненності» і дієслівна форма не зовсім підходить, коли йдеться про те, 

щоб to conceive of a ghost або to conceive of a zombie. Проте слід мати на увазі, що йдеться 

про спільну діяльність уяви та мислення (а не лише уяви), про формування ясного 

поняття-уявлення.



80 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2017, № 3

Дмитро СЕПЕТИЙ

й цікаво те, що Крипке, висуваючи свій арґумент нібито на розвиток арґу-

менту Декарта від уявлюваності, майже від початку зауважує, що «Декарт 

міг би з таким же успіхом довести той самий висновок, виходячи із засновку 

про те, що тіло могло б існувати без ментальності» [Kripke, 1972: p. 334], і 

далі формулює і обґрунтовує свій технічний арґумент на розвиток цього, 

«перевернутого» картезіанського арґументу від уявлюваності, що є по суті 

ляйбніціанським арґументом, тотожним арґументові зомбі. 

Філіп Ґоф запропонував удосконалений картезіанський арґумент, арґу-

мент самотнього привида, який, на його думку, дає змогу відхилити запере-

чення про можливість множинної реалізації і має кілька переваг порівняно з 

арґументом зомбі ([Goff, 2010], з деякими варіаціями й уточненнями: [Goff, 

2012; Goff, 2014]). Зважаючи на таку амбітну заявку, арґумент отримав на диво 

слабкий відгук: мені вдалося знайти лише дві статті, що містять відповіді з 

боку фізикалістів, причому одна з них [Diaz-Leon, 2012] стосується лише 

другорядного питання про реальність однієї із заявлених Ґофом переваг 

його арґументу над арґументом зомбі, і лише друга — стаття Ґреґа Джен зена 

[Janzen, 2012] — є повноцінною спробою спростування арґументу Ґофа. 

Метою цієї статті є ознайомлення українського читача з арґументом 

самотнього привида Декарта–Ґофа, аналіз та оцінка наявних відповідей з 

боку фізикалістів та з’ясування можливостей інших відповідей. 

1. Чому в сучасній філософії ментальності 
більше зважали на зомбі, ніж на привидів?
Арґумент Декарта здається вразливим до запере-

чення, яке апелює до можливості множинної або альтернативної реаліза-

ції. Суть заперечення — у тому, що для високорівневих об’єктів, що їх іден-

тифікують через певну множину властивостей на відповідному рівні опису, 

є уявлюваним (логічно, в якомусь із можливих світів, а інколи й природно, 

у реальному світі з його законами природи, можливим), що такий об’єкт 

може (природно) — або міг би (логічно) — бути утвореним з різних упоряд-

кованих множин низькорівневих компонентів (або «тотожним» з тією чи 

тією такою множиною) з різного матеріалу. Прикладом можливості мно-

жинної реалізації може бути комп’ютерна програма. Припустимо, що вона 

закодована в елементах комп’ютерного жорсткого диска; тож примірник 

(token) програми утворений з відповідним чином структурованої множини 

таких елементів (або тотожний з цією множиною), можливо, з додаванням 

людини-інтерпретатора. Але та ж сама програма може бути закодована і в 

елементах компакт-диска, і багатьма іншими способами  3. Як приклад ло-

3 Цей приклад тим більш доречний, що з точки зору такого впливового сучасного мате-

ріалістичного напрямку, як функціоналізм, людська ментальність є свого роду програ-

мою, що виконується на комп’ютері, яким є мозок; тож будь-який інший комп’ютер, 

що виконує ту ж саму програму, матиме такі ж самі ментальні стани. (Оскільки якась 
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гічно (хоча й не природно) можливої — а відтак і уявлюваної — альтерна-

тивної реалізації можемо взяти воду; в дійсності, вона утворюється з моле-

кул H
2
O; проте водяниста речовина з усіма властивостями, які належать до 

нашого повсякденного (донаукового) поняття води  4, могла б утворювати-

ся з якихось інших мікроелементів (можливо, таких, що в дійсності не іс-

нують, але могли б існувати в якомусь логічно можливому світі). Відповідно, 

матеріаліст може заперечити проти арґументу Декарта, що хоча людська 

ментальність (ментальний суб’єкт) — усі її властивості, про які ми знаємо 

(і які є для нас ясно й виразно уявлюваними) — могла б бути реалізована у 

якийсь інший (можливо, нематеріальний) спосіб, в дійсності людські мен-

тальності (ментальні суб’єкти) утворюються (є тотожними з) деякими фі-

зичними станами та процесами у сірій желеподібній речовині мозку. 

Проте таке заперечення не працює проти арґументу від уявлюваності в 

протилежному напрямку (арґументу зомбі) — якщо йдеться про уявлюваність 

і метафізичну можливість тіла (й мозку), що ідентичне людському, без су-

б’єктивних ментальних станів (без ментального суб’єкта, що переживає такі 

стани). Логічна можливість чогось, що за припущенням є фундаментальним 

(низькорівневим), без чогось, що за припущенням є похідним (високорівне-

вим) від цього «фундаменту» (утворюється ним або є тотожним із ним), озна-

чає нетотожність або, точніше кажучи, що останнє не утворюється першим 

(тобто вихідне припущення є хибним). Якщо вода тотожна з (утворюється) 

сукупністю молекул H
2
O за певних умов, то логічно неможливо, щоб за на-

явності сукупності молекул H
2
O за належних умов не було водянистої речо-

вини з усіма високорівневими властивостями води; якби таке було можли-

вим, то це означало б, що вода не є сукупністю молекул H
2
O. Відповідно, 

логічна можливість будь-якого фізичного стану (процесу) мозку без певного 

суб’єктивного ментального стану (наприклад, без відчуття болю) означає, 

що цей ментальний стан не є (тотожним із) будь-яким фізичним станом 

(процесом) мозку. Логічна можливість феноменального зомбі — точної фі-

зичної копії людини без будь-яких суб’єктивних ментальних станів — озна-

чає, що ментальність (ментальний суб’єкт) не утворюється фізичними струк-

турами та процесами, а є чимось понад усе фізичне, чимось нефізичним. 

Тож здається, що з огляду на заперечення про можливість множинної 

реалізації арґумент зомбі має суттєву перевагу перед арґументом від уявлю-

ваності безтілесного ментального суб’єкта («привида»). 

система може функціювати як комп’ютер, не має значення, чи є вона природною чи 

штучною, з якого матеріалу вона утворена та якими є особливості її організації.)
4 Я вживаю тут це дещо громіздке словосполучення, а не просто «вода», щоб уникнути 

з’ясування питання про слушність/помилковість дуже впливової в сучасній аналітич-

ній філософії теорії Саула Крипке, згідно з якою, оскільки вода є сукупністю молекул 

H
2
O і оскільки тотожність будь-чого із самим собою є необхідною істиною, то те, що 

вода є сукупністю молекул H
2
O, є апостеріорною необхідною істиною, а отже, будь-що, 

що не є сукупністю молекул H
2
O, не є (неправильно називати) водою. 
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2. Посилений арґумент Декарта–Ґофа: 
фізикалістам слід боятися привидів більше, ніж зомбі
Посилений картезіанський арґумент Ґофа полягає 

в тому, що, виконавши стандартну уявленнєву процедуру картезіанського 

сумніву, ми можемо уявити (conceive of) самотнього привида, чиє існування 

вичерпується феноменальними станами свідомості, відтак ці феноменаль-

ні стани є найфундаментальнішими властивостями, не ґрунтованими ні на 

яких інших властивостях (не утворюваними ними). (Я використовую фразу 

«фундаментальні властивості» замість технічного терміна «рідкі властивості» 

(sparse properties), запозиченого Ґофом у Девіда Льюїса [Lewis 1986].) Уяв-

люваність такої істоти — самотнього привида — (можливо) становить за-

грозу для фізикалізму у два способи. 

По-перше, вона загрожує напрямку фізикалізму, який Ґоф називає 

«апріорним фізикалізмом», — погляду, згідно з яким наші феноменальні 

поняття є або фізичними поняттями (поняттями певних фізичних станів), 

або функціональними поняттями (або поняттями чогось, хоч би чим воно 

було, що виконує певну функціональну роль, або поняттями виконання 

певної функціональної ролі, хоч би що її виконувало). У дійсності майже 

всі апріорні фізикалісти приймають функціоналістський підхід, і тому їх 

зазвичай називають аналітичними функціоналістами. Поняття самотнього 

привида обумовлює відсутність будь-чого фізичного за наявності менталь-

них станів; тож якщо самотній привид є уявлюваним (conceivable), то наші 

поняття (concepts) ментальних станів не є фізичними поняттями. Також 

здається, що якщо самотній привид є уявлюваним, то наші поняття мен-

тальних станів не можуть бути функціональними поняттями: система 

функціональних ролей є посередником між фізичним «входом» сприйнят-

тів (perceptual inputs) та фізичним поведінковим «виходом» (behavioural 

outputs); проте в уявлюваному сценарії з привидом немає нічого фізичного, 

поміж чим функціональні ролі могли б бути посередниками. 

По-друге, арґумент (можливо) загрожує всім формам фізикалізму, ос-

кільки здається, що з уявлюваності феноменальних властивостей без будь-

яких подальших властивостей, на яких вони б ґрунтувалися, випливає, що 

феноменальні властивості є фундаментальними. (Здається, що якби фено-

менальні властивості не були фундаментальними, то їх неможливо було б 

уявити без подальших властивостей, на яких вони ґрунтувалися б.) Інакше 

кажучи: якщо феноменальні властивості без будь-яких подальших ґрунту-

вальних властивостей є уявлюваними, то сценарій з привидом є метафізич-

но можливим; якщо ж феноменальні властивості без будь-яких подальших 

ґрунтувальних властивостей є метафізично можливими, то вони є онтоло-

гічно фундаментальними. 

Ha думку Ґофа, арґумент самотнього привида не лише не поступається 

арґументові зомбі, але й має кілька переваг. Перші дві переваги стосуються 

спростування апріорного фізикалізму (аналітичного функціоналізму). 
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По-перше, здається, що арґумент привида, порівняно з арґументом 

зомбі, більше придатний для переконування фізикаліста, який від початку 

заперечує або ставить під сумнів уявлюваність привида/зомбі: «Якщо хтось 

заявляє, що він не може уявити (conceive of) зомбі, то важко його перекона-

ти, що він може це зробити. Але якщо хтось скаже мені, що не може уявити 

привида, у мене є арґумент, що може спонукати його ще раз подумати: “Чи 

не можете Ви пройти через процес картезіанського сумніву? Хіба Ви не за-

кінчуєте сумнівом в існуванні будь-чого окрім себе та свого свідомого до-

свіду? Коли Ви досягаєте цієї стадії, хіба Ви не уявляєте привида?”» [Goff, 

2010: p. 134–135]. 

По-друге, апріорний фізикаліст (аналітичний функціоналіст) може за-

перечувати уявлюваність зомбі на тій підставі, що для нас зомбі не є вповні 

уявлюваними (fully conceivable), де «повна уявлюваність» Х означає спромож-

ність сформувати таке уявлення про (conception of) Х, яке «неможливо зро-

бити повнішим через залучення подальшої емпіричної інформації» [Goff, 

2012a: p. 742]. Адже визначення зомбі як точної фізичної копії людини за-

лишає поняття зомбі великою мірою «незаповненим»: у визначенні не вка-

зано вичерпного переліку фізичних властивостей зомбі, і ми не отримаємо 

такого переліку, навіть якщо доповнимо визначення всім, що науці відомо 

про тіло людини, оскільки зрозуміло, що наявне на цей момент відповідне 

знання є неповним. Багато фізичних властивостей людського тіла — а отже, 

і зомбі, якого нам пропонують уявити — нам невідомі. Виходячи з цього, 

апріорний фізикаліст може припускати, що зомбі лише здаються нам уяв-

люваними через неповноту нашого знання про ті фізичні властивості, які у 

них мають бути, але що насправді у людини є якісь такі фізичні властивості 

(які в принципі можливо виявити емпіричними дослідженнями), що якби 

ми знали про них, то могли б зрозуміти, що істота з такими властивостями, 

але без суб’єктивних ментальних станів, є неуявлюваною, — ідея такої іс-

тоти є самосуперечливою. Таке заперечення, на думку Ґофа, незастосовне 

до самотнього привида, оскільки всі його властивості (які нам на лежить 

уявити) — це знайомі нам суб’єктивні психічні стани. Отже, самотній при-

вид, на відміну від зомбі, є вповні уявлюваним. 

Третя перевага, яку Ґоф убачає в арґументі самотнього привида порів-

няно з арґументом зомбі, стосується специфічного напівфізикалістського 

напрямку, який Ґоф називає «чудернацьким фізикалізмом» (funny physicalism). 

У сучасній філософії свідомості цей напрямок більше відомий як пан про-

топсихізм або раселіанський монізм (чи одна з його версій). При бічники цього 

напрямку визнають, що ментальність не утворюється фізичними властиво-

стями у традиційному розумінні — властивостями, з якими має справу (фун-

даментальна) фізика. Проте вони вважають, що властивості фізичних об’єк-

тів (фізичні властивості в ширшому значенні) не вичерпуються тими власти-

востями, з якими має (може мати) справу фізика. Фізика має справу лише з 

просторовими відношеннями, їх динамікою та диспозиційними властивостями, 
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визначеними через просторові відношення, і нічого не говорить (у принци-

пі не може сказати) про фундаментальні внутрішні, категорійні властивості 

фізичних об’єктів, що ґрунтують їхнє буття та диспозиційні властивості. 

Прибічники панпротопсихізму вважають, що якщо до «традиційних» (про-

сторових та диспозиційних) фізичних властивостей додати фундаментальні 

внутрішні, категорійні властивості фізичних об’єктів, то матимемо той ба-

зис, який утворює і ментальність. Ґоф вважає, що арґумент зомбі не загро-

жує чудернацькому фізикалізму (думка дуже спірна, оскільки хоча в почат-

ковій версії арґумент зомбі формулювали в термінах традиційних фізичних 

властивостей, властивостей «структури та динаміки», він може бути пе ре-

формульований-розширений так, щоб включати в базис фізичних власти-

востей і будь-які інші властивості компонентів, з яких утворене людське 

тіло), натомість арґумент привида, якщо він слушний, спростовує чудер-

нацький фізикалізм, оскільки доводить фундаментальність феноменаль-

них властивостей-станів ментальності. 

3. Дві відповіді фізикалістів: 
привиди не страшніші за зомбі (Діаз-Леон) 
або й зовсім не страшні (Джензен)
Еса Діаз-Леон висунула заперечення проти твер-

дження Ґофа, нібито арґумент привида має перевагу над арґументом зомбі у 

тому, що привид є цілком уявлюваним (у розумінні формування такого уяв-

лення, яке «неможливо зробити повнішим через залучення подальшої емпі-

ричної інформації» [Goff, 2012a: p. 742]), натомість зомбі не є таким. Діаз-

Леон висловила і спробувала обґрунтувати думку, що привид не є вповні 

уявлюваним, так само як і зомбі. За поясненням Ґофа, щоб зомбі був вповні 

уявлюваним, ми повинні бути в змозі уявити його таким, що має всі фізичні 

властивості, які має людське тіло (зокрема, мозок); проте ми не в змозі це 

зробити, оскільки нам бракує деякої емпіричної інформації про властивості 

людського тіла (мозку). Подібно до цього, на думку Діаз-Леон, щоб самотній 

привид був вповні уявлюваним, ми повинні бути в змозі уявити його таким, 

що не має всіх фізичних властивостей, які має людське тіло; проте ми не в 

змозі це зробити, оскільки нам бракує деякої емпіричної інформації про 

властивості людського тіла [Diaz-Leon, 2012]. Ґоф відповів на це заперечен-

ня, що для того, щоб уявити річ, яка має певну множину властивостей і не 

має ніяких інших властивостей, нам зовсім не потрібно уявляти всі ті власти-

вості, яких вона не має [Goff, 2012b]. На перший погляд, така відповідь ви-

дається слушною. У будь-якому разі, предмет цієї дискусії має досить обме-

жене значення для оцінки сили арґументу привида. (Проте заперечення 

Діаз-Леон можна розвинути й посилити, що я зроблю наприкінці цієї статті.)

Натомість заперечення Ґреґа Джензена є повним; якщо воно є слуш-

ним, то воно цілком спростовує арґумент самотнього привида. Арґумент 

Джензена ґрунтується на тому, що досвіди (experiences) є сутнісно перспек-
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тивними (essentially perspectival) у тому сенсі, що вони з необхідністю містять 

просторову перспективу. Оскільки це так, то поняття самотнього привида, 

яке обумовлює наявність досвідів за відсутності будь-чого фізичного (фі-

зичного простору та розташованих у ньому фізичних тіл), містить у собі су-

перечність. Проте на таке заперечення Джензена у прибічника арґументу 

самотнього привида є пряма відповідь: хоча досвіди (можливо, не всі) є про-

сторово перспективними, це не означає, що їхня просторова перспектива 

обов’язково мусить бути фізичною. Я можу уявити себе в далекій або й та-

кій, що не існує, країні, з різноманітними речами, розташованими навколо 

мене в певний спосіб. Або я можу мати яскравий сон, у якому речі вигля-

дають розташованими в просторі так само, як я бачу речі, коли не сплю. 

Зрозуміло, що простір (і просторова перспектива) цих досвідів уяви та 

сну — це не фізичний простір, а якісь внутрішньоментальні відношення — 

можемо назвати це феноменальним простором. Він являє собою деяке фе-

номенальне впорядкування феноменальних об’єктів (образів). Немає нія-

кої суперечності в думці, що те, що я звик вважати фізичним простором, 

насправді є моїм внутрішньоментальним феноменальним простором, тієї 

самої природи, що й простір картини, яку я можу уявити, або сну, який мені 

може снитися. Можливо уявити без суперечності, що все, що я звик вважа-

ти позаментальним фізичним світом, є множиною феноменальних об’єктів 

(образів), що перебувають у простороподібних відношеннях (при цьому 

один з таких феноменальних об’єктів, моє тіло, постійно перебуває у центрі 

цього феноменального простору). 

Ґоф, пояснюючи свій арґумент, згадував про «серію експериментів у 

конференційних барах», в яких він «виявив, що першою реакцією Боба-

філософа на зіткнення з ідеєю привида є формування у Боба переконання, 

що така істота перебуває поза межами того, що він здатний уявити». На 

думку Ґофа, така початкова невдача піддається виправленню: він запро-

шував Боба «пройти через знайомий картезіанський процес сумніву в усьо-

му, в чому можливо сумніватися» [Goff, 2010: p. 124). Наприкінці процесу 

виявляється, що ми уявили самотнього привида [Goff, 2010: p. 124; Goff, 

2012a: p. 743]. Якщо співрозмовник Ґофа це заперечує, то на нього лягає 

тягар пояснення: «він має розповісти мені якусь альтернативну історію про 

те, що трапляється, коли він поринає в картезіанський сумнів. Він має мені 

сказати, чи він зупиняється раніше чи пізніше за мене. Якщо він погоджу-

ється зі мною щодо того, на чому зупиняється картезіанський сумнів, то 

він має мені сказати, чому, коли він досягає цієї точки, він вважає, що він 

не уявляє себе як самотнього привида» [Goff, 2012a: p. 743]. 

На жаль, Джензенова спроба спростування арґументу самотнього 

привида виглядає як відповідь Боба, який не прийняв запрошення Ґофа 

«чесно й серйозно поринути в картезіанський сумнів» [Goff, 2012a: p. 743], 

а натомість поспішив захищати своє початкове переконання, що само-

тній привид є неуявлюваним, оскільки наші досвіди містять просторову 
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перспективу (так, нібито це є самозрозумілим і безсумнівним, що там, де 

є просторова перспектива, мусить бути фізичний простір). Відповідно, ми 

не маємо альтернативної історії про те, де ж має закінчитися процес кар-

тезіанського сумніву й що (якщо не самотнього привида) ми уявляємо в 

результаті. 

На мою думку, арґумент самотнього привида є слушним як арґумент 

проти апріорного фізикалізму (аналітичного функціоналізму). Проте це не 

виглядає великим досягненням, оскільки і без цього арґументу здається 

очевидним, що наші феноменальні поняття не є функціональними чи фі-

зичними поняттями (не редукуються до них). А ті, для кого це не очевидно, 

напевно знайдуть якийсь спосіб — не більш неправдоподібний, ніж погляд, 

що феноменальні поняття редуковні до функціональних або фізичних — 

заперечувати уявлюваність самотнього привида. Більш цікавим є питання 

про те, чи може апостеріорний фізикаліст (чи функціоналіст) протистояти 

арґументові самотнього привида. 

Один можливий спосіб такого спротиву (до якого фізикалісти найчас-

тіше вдаються, захищаючись від зомбі, і який вони можуть так само засто-

сувати й проти привида) полягає в тому, щоб заперечувати, що з уявлюва-

ності або концептуальної можливості (відсутності суперечності, яку мож-

ливо виявити засобами концептуального аналізу) випливає метафізична 

можливість. У сучасній філософії ментальності це зазвичай має форму 

«стратегії феноменальних понять» (the phenomenal concept strategy). Ця стра-

тегія ґрунтована на двох положеннях: 1) феноменальні поняття мають тих 

самих референтів (вибирають / означають ті самі об’єкти чи властивості), 

що й деякі фізичні або функціональні поняття, але 2) феноменальні понят-

тя є «висновувально ізольованими» (inferentially isolated) від фізичних та 

функціональних понять, що робить нас неспроможними побачити, що з 

деяких фізичних фактів випливають феноменальні факти. Прибічники мо-

дальних антиматеріалістичних арґументів («зомбісти» та «привидофіли») 

висувають подальші арґументи проти такого захисту. Можливо, найсильні-

шою є лінія арґументації, яку розвивали Мартин Ніда-Рюмелін [Nida-Rü-
melin, 2007] та Ґоф [Goff, 2011; Goff, 2015]. Її суть полягає в тому, що ми 

осягаємо (grasp) феноменальні властивості, якими вони справді є, маємо 

прозорі поняття (transparent conception) таких властивостей; заперечення 

цього (що випливає з апостеріорного фізикалізму) є настільки ж неправдо-

подібним, як погляд апріорного фізикалізму (аналітичного функціоналіз-

му), що «неявно заперечує можливість мислити про такі свідомі стани, як 

біль, інакше ніж у термінах їхніх каузальних ролей у системі, що є посеред-

ником між відчуттєвим “входом” та поведінковим “виходом”» [Goff, 2011: 

p. 191–192]. Проте Ґоф визнає, що з прийняттям цього допоміжного арґу-

менту арґумент зомбі має деяку перевагу над арґументом привида — в тому, 

що «можливість зомбі більш прямо несумісна з апостеріорним фізикаліз-

мом, ніж можливість привидів» [Goff, 2010: p. 136]. 
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4. Чи справді арґумент самотнього привида 
є невразливим проти заперечення від можливості 
множинної реалізації?
Я припускаю, що для фізикалістів найбільш пер-

спективна стратегія пошуку засобів знешкодження арґументу самотнього 

привида — поставити під сумнів успішність цього арґументу в розв’язанні 

проблеми можливості множинної реалізації. Розглянемо дві можливості. 

1. Заперечення умовиводу від засновку про уявлюваність того, що фе-

номенальні властивості можуть бути непохідними (від будь-чого більш 

фундаментального), як у випадку привида, до висновку, що ці феноменаль-

ні властивості є з необхідністю непохідними, в усіх можливих випадках, а 

отже, що і в дійсності, у людини, вони є непохідними. 

Арґумент Ґофа спирається на положення (припущення) про те, що 

якщо властивість X є такою, що її можливо уявити непохідною від будь-

яких інших властивостей, то вона є фундаментальною, а отже, не може 

бути похідною від будь-яких інших властивостей. Чому ми маємо прийня-

ти це положення? Ґоф підтримує його арґументом, ґрунтованим на принци-

пі достотної подібності (Principle of Genuine Resemblance): «Об’єкти є достот-

но подібними тією і лише тією мірою, якою вони поділяють рідкі (sparse) 

властивості» [Goff, 2010: p. 129]. Виходячи з цього принципу, можна сфор-

мулювати наступний арґумент. 

Припустимо, що 

(1)  у можливому світі W
1
 є об’єкти A

11
 та A

12
, що мають власти-

вість X, і X є фундаментальною (рідкою) у W
1
; 

Припустимо також, що 

(2)  у можливому світі W
2
 є об’єкт A

2
, який має властивість X. 

З цього та

(3)  принципу достотної подібності 

випливає, що 

(C1)  A
2
 є подібним до A

11
 у точно такий самий спосіб, у який A

21 

є подібним до A
11

. 

Але відповідно до (1), 

(1*)  A
21 

є подібним до A
11

 у тому, що для обох X є фундаменталь-

ною (рідкою) властивістю. 

Звідси випливає, що

(C2) A
2
 є подібним до A

11
 у тому, що для обох X є фундаменталь-

ною (рідкою) властивістю. 

(Я надав узагальненої форми арґументу, який Ґоф [Goff, 2010: p. 130] 

сформулював для деякої феноменальної властивості та трьох осіб.)

Проте чи є цей арґумент слушним? Ми можемо поставити під сумнів 

принцип достотної подібності, або вгледіти оманливу двозначність у тому, 

як у цій арґументації вживано словосполучення «достотна подібність». 
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Для подальшого обговорення корисно провести розрізнення (якого не 

проводить Ґоф) між властивостями як універсаліями, що можуть бути на-

явними в тих чи тих різноманітних випадках, і випадками наявності влас-

тивостей. Говорячи про такі випадки, я вживатиму спеціальний термін 

«інстанціація» (англ. instantiation)  5. 

З огляду на таке розрізнення, зауважимо, що може бути не зовсім ко-

ректним говорити про властивість як похідну чи непохідну від інших влас-

тивостей; радше слід говорити про інстанціацію властивості як похідну чи 

непохідну від наявності деякої структури чи відношень утворювальних ком-

понентів, що мають інші властивості. Відповідно, можемо побачити, що в 

арґументі самотнього привида з уявлюваності непохідних інстанціацій фе-

номенальних властивостей (у привида) робиться сумнівний висновок про 

те, що й усі інші можливі інстанціації феноменальних властивостей (зокре-

ма, у людини), є непохідними. 

Принаймні щодо деяких властивостей можливо уявити (простий) об’єкт, 

що має (інстанціює) таку властивість як непохідну ні від чого, притому, що це 

зовсім не виключає можливості інших (складних) об’єктів, що мають ту ж 

саму властивість як похідну від властивостей та відношень тих компонентів, 

з яких ці об’єкти складаються. Візьмемо для прикладу властивість форми, 

таку, як квадратність. Можливо уявити існування речей, що є квадратними у 

непохідний спосіб (двовимірні квадратні атоми Демокрита). Зро зуміло, що 

це не виключає можливості існування квадратних речей, складених з деяких 

неквадратних речей, відтак квадратність перших є похідною від (неквадрат-

них) форм та взаємного розташування інших (наприклад, квадрат можна 

утворювати з деякої множини трикутників, або трикутників та чотирикут-

ників). 

Уявімо можливий двовимірний світ, у якому є фундаментальні об’єкти 

різних форм — квадратних, трикутних, неквадратних чотирикутних тощо. У 

цьому світі деякі об’єкти (прості, представлені на рисунку першим квадра-

том) є квадратними у непохідний спосіб, а деякі (складні, представлені на 

рисунку іншими квадратами) — квадратними у похідний спосіб. У такому 

разі, чи є ці об’єкти достотно подібними один до одного стосовно форми?

5 Можна було б обрати більш звичний термін «реалізація», але він асоціюється з утво-

ренням з чогось простішого, натомість нам потрібний термін, що допускав би можли-

вість наявності певної властивості як фундаментальної, неутворюваної. 

Можливі об’єкти уявного двовимірного світу
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Фізикаліст може припустити, що щось подібне має місце й у випадку 

феноменальних властивостей. Принаймні на прибічника арґументу приви-

да лягає тягар доведення, що інші властивості — зокрема, феноменальні — 

не можуть бути такими, що для них можливими (і, отже, уявлюваними) є як 

похідні, так і непохідні інстанціації. Є кілька способів, в які прибічник арґу-

менту самотнього привида міг би спробувати впоратися з цим тягарем. 

По-перше, він може вказати на те, що у випадках, коли форма речі 

утворюється в результаті поєднання інших речей, ті властивості складових 

елементів, які задіяні в цьому утворенні, самі є формами, і що неможливо, 

щоб складна річ мала певну форму (наприклад, квадратну) інакше, ніж зав-

дяки формам її складових елементів. Відповідно, прибічник арґументу при-

вида може припустити, що й у випадку феноменальних властивостей, якщо 

можливо уявити непохідну інстанціацію такої властивості, то можливо, що 

якась інша інстанціація цієї властивості може утворюватися з компонентів, 

що мають інші феноменальні властивості, але не може утворюватися в якийсь 

інший спосіб (не через наявність у компонентів власних феноменальних 

властивостей). Якщо це так, то клас феноменальних властивостей є фунда-

ментальним: феноменальні властивості не можуть бути похідними від не-

феноменальних (незалежно від того, чи є деякі інстанціації феноменальних 

властивостей похідними від інших інстанціацій феноменальних властиво-

стей). У такому разі арґумент привида досягає своєї мети. 

На мою думку, така відповідь не дуже допомагає в захисті арґументу 

привида, оскільки в ній уже неявно приймають саме те, що матеріаліст за-

перечує — що фізичні та феноменальні властивості є принципово різними 

властивостями, відмінними за своєю природою, відтак останні не можуть ут во-

ритися з компонентів, які мають лише фізичні властивості. Прибічник ар-

ґументу привида може спробувати обґрунтувати неутворюваність феноме-

нального з фізичного міркуванням про те, що хоч би якою була множина 

фізичних компонентів, їхні фізичні властивості та спосіб упорядкування в 

просторі й часі, з усього цього логічно не може випливати наявність су б’єк-

тивних психічних станів, усе це (логічно) могло б мати місце без феноме-

нальної ментальності. Але це вже, по суті, арґумент зомбі. Якщо він слуш-

ний, то він спростовує фізикалізм, і тоді арґумент самотнього привида є 

зайвим. Якщо ж ні, то він не може допомогти у захисті арґументу привида. 

По-друге, прибічник арґументу привида може звернути увагу на те, що у 

випадку форм, якщо ми маємо ясну ідею деякої форми (наприклад, квадра-

та), то ми також маємо і ясну ідею того, як ця форма може утворюватися ін-

шими формами (наприклад, двома трикутниками); натомість у випадку фе-

номенальних властивостей у нас немає такої ідеї щодо того, як вони можуть 

бути утворені. Можна висунути припущення, що якщо наше поняття деякої 

властивості є прозорим (transparent), тобто наше розуміння цього поняття 

включає повне осягнення природи відповідної властивості, то для будь-якої 

такої властивості, якщо вона є утворюваною (може утворюватися через по-
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єднання якихось компонентів), то така утворюваність також є прозорою. На 

цій основі можемо побудувати логічно коректний (valid) арґумент:

1. Якщо прозора властивість є утворюваною, її утворюваність теж є 

прозорою. 

2. Феноменальні властивості є прозорими. 

3. Феноменальні властивості не є прозоро утворюваними. 

Отже, феноменальні властивості не є утворюваними. 

Чи може такий арґумент допомогти в захисті арґументу привида? Я ду-

маю, що ні. По-перше, фізикаліст може не визнавати слушність (soundness) 

арґументу, заперечуючи якийсь із його засновків (ймовірно, перший або 

другий). По-друге, якщо визнати слушність цього арґументу, то він сам по 

собі достатній для спростування фізикалізму, а отже, арґумент привида є 

непотрібним. 

2. Постановка під сумнів того, що, уявляючи самотнього привида, ми 

уявляємо феноменальні властивості як непохідні. 

Фізикаліст може сказати, що не є ясним, чи справді в результаті карте-

зіанського сумніву ми уявляємо самотнього привида як такого, що не має 

ніяких інших властивостей крім феноменальних. Чи справді ми, уявляючи 

самотнього привида, уявляємо відсутність усіх інших можливих властивос-

тей, крім феноменальних? Чи можливо ми, уявляючи самотнього привида, 

просто не уявляємо ніяких інших можливих властивостей як присутніх?

Якщо друге, то така уявлюваність ніяк не загрожує фізикалізму. Тож 

щоб арґумент привида мав силу, Ґофові потрібно обґрунтувати думку, що, 

уявляючи самотнього привида, ми уявляємо саме відсутність усіх метафі-

зично можливих нефеноменальних властивостей — не лише фізичних, але й 

нефізичних (якщо метафізично можливі якісь інші, крім феноменальних, 

нефізичні властивості). Неясно, як він міг би це зробити. І в такому контек-

сті, здається, набуває більшої правдоподібності та ваги обговорюване рані-

ше заперечення Діаз-Леон: щоб уявляти відсутність певних властивостей (а 

не просто не уявляти їх присутніми), потрібно знати, що це за властивості. 

З цього обговорення можемо зробити певні висновки. Фізикалісти мо-

жуть протиставити арґументові самотнього привида досить значні додат-

кові засоби захисту, понад ті, які вони протиставляють арґументові зомбі. 

Залишається відкритим питання, чи ці засоби можуть бути подолані без 

звертання до інших арґументів, які, якщо є слушними, самі спростовують 

фізикалізм і, отже, роблять арґумент самотнього привида непотрібним. 
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Дмитро Сепетий

ЧИ МОЖЕ (І ЯК) ФІЗИКАЛІЗМ ВСТОЯТИ ПРОТИ АРҐУМЕНТУ 

САМОТНЬОГО ПРИВИДА ДЕКАРТА–ҐОФА?

У статті обговорено арґумент самотнього привида проти фізикалізму, запропонова-

ний Філіпом Ґофом як посилена версія знаменитого арґументу Декарта за відмін-

ність між ментальністю (психічним суб’єктом, Я) і тілом. Посилений арґумент, на 

думку Ґофа, стає невразливим до типового заперечення, що апелює до можливості 

множинної реалізації, та має кілька переваг порівняно з іншим, більш впливовим 

антиматеріалістичним арґументом — арґументом зомбі. У статті обговорено дві 

спроби нейтралізації арґументу самотнього привида, здійснені Есою Діаз-Леон та 

Ґреґом Джензеном, і обґрунтовано думку, що вони не досягають успіху. За про по-

новано й досліджено інші можливі способи захисту фізикалізму, ґрунтовані на усум-

нівненні невразливості арґументу самотнього привида щодо заперечення від мож-

ливості множинної реалізації. Обґрунтовано думку про проблематичність відхилен-
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ня відповідних нових заперечень без звертання до додаткових арґументів, які, якщо 

є слушними, достатні для спростування фізикалізму і, отже, роблять арґумент при-

вида зайвим. Зроблено висновок, що фізикалісти мають досить ефективні засоби 

для протистояння арґументові самотнього привида і що питання про спроможність 

арґументу подолати ці засоби залишається відкритим. 

Ключові слова: ментальний, фізичний, зомбі, привид, фундаментальний, похідний, 

утворення, феноменальна властивість

Dmytro Sepetyi

CAN PHYSICALISM STAND AGAINST THE LONELY GHOST ARGUMENT?

The paper discusses the lonely ghost argument against physicalism, which was advanced by 

Philip Goff as a reinforced version of Descartes’ famous argument for the distinctness of 

mind (mental subject, or self) and body. The purported reinforcement consists in making 

the argument invulnerable to the typical objection that appeals to multiple realisability. 

Besides, the claim was made by Goff that the lonely ghost argument has several advan-

tages over the far more influential zombie argument. Two physicalist attempts to defuse the 

argument, by Esa Diaz-Leon and Greg Janzen, are discussed and found unsuccessful. 

Some alternative ways of possible physicalist defences, which are based on questioning 

Goff’s success to deal with multiple realisability objection, are proposed and investigated. 

It is argued that there is considerable difficulty in deflecting the new objections without use 

of additional arguments which, if sound, would be sufficient to refute physicalism on their 

own and so make the lonely ghost argument redundant. The conclusion is made that phys-

icalists have considerable resources to deal with the lonely ghost argument, and it is left 

open whether the lonely ghost argument can overpower them. 

Key words: mental, physical, zombie, ghost, fundamental, supervenient, constitution, 

phenomenal property
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ПРО ПОНЯТТЯ ПОКЛИКАННЯЄвген 
Мулярчук

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Пропонуючи до обговорення тему покликання на 

сторінках філософського журналу, усвідомлюю, що 

маю відповісти на кілька запитань. По-перше, «про 

що йдеться?» Адже немов усім зрозумілі речі на-

справді важно піддаються визначенню. По-друге, 

«чи існує і як існує сам феномен покликання у сві-

домості сучасних людей?» Принаймні можливий 

сумнів, що ідея покликання є сьогодні релевант-

ною у суспільному житті поза протестантськими 

спільнотами Європи та Північної Америки. По-тре-

тє, «яка актуальність цієї теми для сучасної Ук-

раїни?» Відповідям на перші два запитання буде 

присвячено основну частину статті, а щодо остан-

нього варто сказати таке. Ми живемо у переважно 

секуляризованому суспільстві, значною мірою орі-

єнтованому на матеріальні блага і саморозвиток 

осо бистості. Водночас ми поступово відкриваємо 

сенс соціальної солідарності, демократичних по лі-

тико-правових цінностей [Ручка, 2015]. Але цей 

процес не є суто еволюційним. Ми зазнаємо по-

трясіння війною і неминучих й конче необхідних 

суспільних змін. Несталість соціальних структур, 

величезна міґрація населення, невизначеність та 

незабезпеченість «зверху» перспектив індивідуаль-

ного існування — все це змушує запитувати про те 

місце у світі, яке не просто кожен знайде собі, але 

створить і облаштує на свій ризик та свою відпові-

дальність, а ще й працею у своїй справі послужить 

спільноті, долучившись до благо-устрою спіль ного 

людського світу. І лише у своїй державі це можливо 

сповна. Гіркий досвід бездержавних народів має 

спонукати до розуміння цього. 
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Отже, покликання пов’язане з особистісною здатністю до свідомого 

вибору в житті, прагненням приносити користь іншим, посідати певну ак-

тивну позицію у соціальному середовищі. І це справді необхідно для існу-

вання громадянського суспільства як спільноти вільних та відповідальних 

людей. Поряд із тим тема покликання сама по собі з’являється, коли ми 

говоримо про нематеріальну мотивацію до діяльності у різних сферах су-

спільного життя. Адже у багатьох справах люди докладають зусиль, оскіль-

ки відчувають внутрішню потребу в цій діяльності й розуміють, що служать 

надособистісному благу, добру у світі. Суспільне життя без людей подібної 

мотивації просто неможливо уявити.

Покликання пов’язане з потребою в ідентичності особи і цілих спільнот. 

Не лише Україна, а й інші країни світу постали перед викликом самозбере-

ження. Проте спільна справа налагодити життя, захистити свою країну та 

осягнути ідею національного буття не є першим і єдиним виміром виявлен-

ня покликання людини. У реалізації покликання питання «хто я (ми) є?» зні-

мається тим, «що і для чого я роблю (ми робимо)». У цій розвідці я залишу 

ідею колективного покликання поза розглядом і зосереджуся на індивідуаль-

ному рівні виявлення цього феномену. Існує екзистенційний сенс покли-

кання людини — осягнути невипадковість власного буття у світі. І тут кожен 

керується передусім індивідуальною інтуїцією. Але покликання не замикає 

людину в собі, навпаки, воно спонукає до спілкування, співіснування у світі, 

розуміння досвіду інших. У такий спосіб спільне узагальнюється, а виявлене 

незнання чогось та відмінність уявлень усвідомлюються. У цій статті я, зок-

рема, й спираюся на досвід живого спілкування з людьми про їхні покликан-

ня. Однак спершу пропоную екскурс в історію формування цього поняття. 

Після відомих доповідей Макса Вебера «Wissenschaft als Beruf» («Наука 

як покликання і професія», 1917) та «Politik als Beruf» («Політика як покли-

кання і професія», 1919) [Вебер, 1990: с. 644–735] і виданої 1905 року праці 

«Протестантська етика і дух капіталізму» [Вебер, 1994] тема покликання на-

була класичного звучання у соціально-філософській думці. І тоді саме етич-

не розуміння покликання стало об’єднуючим у розгляді цього феномену в 

різних галузях людської практики. Звісно, історію поняття покликання та 

можливі контексти його використання важко охопити в рамках одного до-

слідження. Я обмежуся побіжно лише юдейсько-християнською традицією 

його розуміння і переважно в інтерпретації вказаного автора. Вебер, зверта-

ючись до біблійних текстів та історії їх перекладу М. Лютером, вбачав у цьо-

му понятті первинно релігійний зміст: «Цілком очевидно, що у німецькому 

слові «Beruf» і, можливо, ще більшою мірою у англійському слові «calling» 

звучить, поряд з іншими, певний релігійний мотив; уявлення про постав-

лене Богом перед людиною завдання» [Вебер, 1994: с. 69]. Утім, німецький 

соціолог мав на меті показати процес секуляризації поняття покликання 

та його поширення у західному суспільстві. Можливості для перенесення 

релігійного сенсу покликання на мирську діяльність Вебер знаходить у самій 
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давньоєврейській мові. Безпосередньо йдеться про слово הכאלמ (мел’аха), 

яке вживали, згідно з посиланнями Вебера на книги Старого Заповіту, для 

позначення функцій священнослужителя, службових обо в’язків царського 

чиновника, наглядача, виконавця польових робіт, функцій ремісника, торгів-

ців, а зрештою й «будь-якої професійної діяльності» [Вебер, 1994: с. 98–99]. 

Вебер робить висновок про його запозичення «з літургійно-бюро кра тич-

ного кола понять давньоєгипетської держави та організованої за її зразком 

держави царя Соломона» [Вебер, 1990: с. 123]. Корінь цього слова ךאל (ла’х), 

витлумачений Вебером як «посилати, відправляти; отже вихідне його зна-

чення — «завдання», «був повністю забутий уже в давнину, і воно (слово 

 Є.М.) почало означати будь-яку роботу, перетворившись — .(мел’аха) הכאלמ

на таке ж стерте слово, як і німецьке «Beruf» [Вебер, 1994: с. 99].

Слід відзначити, що словник давньоєврейської лексики [Jastrow, 2006] 

дає переклад слова הכאלמ (мел’аха) — «робота, торгівля, покликання; зав-

дання» (work, trade, vocation; task). А вказаний Вебером корінь цього слова — 

 .означає в перекладі «працювати» («to labour (in vain); to be tired») (ла’х) ךאל

І лише утворене від кореня ךאל (ла’х) слово ךאלמ (мал’ах) означає «послан-

ник» — той, хто виконав своє доручення, особливо стосовно ангелів (мала-

хім). Інше давньоєврейське слово קוח (хок), яке М. Вебер вважає близьким 

до німецького «Beruf» і тлумачить у значенні «доля», «покладена на когось 

робота» [Вебер, 1994: с. 103], у вказаному словнику перекладене як «закон, 

правило, звичай; призначена частка, знак» («law, rule, custom; assigned share, 

mark»). До того ж «хок» у літературі мідраша часто використовують у зна-

ченні «закон або заповідь, що не підлягають раціональному поясненню» на 

противагу «мішпат» — «зрозуміла, раціональна заповідь». Звідси можна 

знайти перехід до веберівського сенсу «вказування» та «призначення» й на-

станови «перебувати у своєму покликанні (законі)», що в книзі Ісуса сина 

Сираха українською звучить так: «Стій при завіті твердо, перебувай у ньому 

і виконуй його аж до постаріння» [Сирах, 11, 20]. Таким чином, поняття по-

кликання, яким його сприйняла Європа часів Реформації, почало формува-

тися ще на межі 2-го та 1-го тисячоліть до н.е. І якщо тоді воно, у вигляді 

слова הכאלמ (мел’аха), як твердить Вебер, мало релігійний зміст і його вжи-

вали на позначення функцій священнослужителя, то надалі, що й бачимо з 

перекладу за вказаним словником давньоєврейської літератури, стосувало-

ся більше фізичної роботи та професійної діяльності  1.

Як бачимо, існують радше непрямі підстави для вживання слова «Be ruf», 

інтерпретованого як покликання і професія, у перекладі Біблії. В місцях, де 

Лютерові йшлося про покликання («Beruf»), в перекладах іншими мовами 

(грецькою, латиною, романськими, слов’янськими і в німецьких долютерів-

1 Висловлюємо вдячність К.В. Малаховій за надане посилання на словник Маркуса 

Ястрова та пояснення щодо можливостей інтерпретації аналізованих М. Вебером по-

нять на основі матеріалу з цього словника.
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ських перекладах) зберігається вживання слова «закон», «заповіт» або «спра-

ва», «праця» (німецькою Geschäft, Werk), наприклад, ук раїнською це звучить 

«тримайся праці твоєї» [Сирах, 11, 21]. Проте, маючи бажання вкласти в сло-

ва про людську працю й суспільний стан значення покликання й піднести 

важливість світської професійної діяльності до рівня виконання релігійного 

обов’язку, М. Лютер міг знайти для цього опертя у мові Святого Писання. 

Відповідно, слово «Beruf» стало означати не лише «покликання Богом до ві-

чного життя» [Вебер, 1994: с. 102], тобто єдину для всіх християн трансцен-

дентну мету людського буття, але й особистий шлях її досягнення через ви-

конання індивідуально обраної чи прийнятої людиною для себе справи. Як 

наслідок, зазначає Вебер, виникло «розуміння виконання свого обов’язку в 

рамках світської професії як найвищої мети людського морального життя… 

уявлення про релігійне значення мирської буденної праці», а «єдиним засо-

бом догодити Богові проголошувалось лише виконання своїх повсякден-

них обов’язків так, як вони визначені для кожної людини її місцем у житті, 

складаючи її «покликання» [Вебер, 1994: с. 70]. Чи була така інтерпретація 

Лютера ідеологізацією покликання, тобто спробою використати релігійну 

ідею для мотивації мирської професійної активності людей? Радше це була 

успішна антикатолицька стратегія — зробити людей повсякденності ви ко-

нав цями ре лігійної справи, людського призначення, позбавивши такого 

при вілею обраного кола посвячених. Але сприймемо щиро сам результат Ре-

формації — кожна людина змогла сподіватися на те, що її життя не марне у 

світі, принаймні випробувати це на практиці, тобто бути покликаною. В та-

кий спосіб поняття покликання набуло особистісного значення, і згодом 

уже не обов’язково потребувало релігійного обґрунтування.

Вебер власне й показав, як з еволюцією капіталізму поняття покликання 

увійшло до повсякденного світського вжитку і стало засадою етики профе-

сійної діяльності, яка поширювалася у країнах Західної Європи та в США. 

Німецький соціолог наполягав на тому, що поняття покликання мало ви-

ключне значення для протестантських спільнот: «у народів, які схиляються у 

більшості до католицизму, так як і народів класичної античності, відсутнє 

поняття, яке було б аналогічне йому (в розумінні певного життєвого стано-

вища, чітко визначеної сфери діяльності), тоді як в усіх протестантських (пе-

реважно) народів воно існує» [Вебер, 1994: с. 69]. Наскільки поширене, і в 

якому значенні, це поняття в культурі сучасних непротестантських народів, 

потрібно аналізувати окремо. Безперечно, у християнстві різних гілок збере-

жено ідею покликання до буття з Богом шляхом виконання релігійних запо-

відей. Саме в такому спрямуванні йдеться про покликання у церковних про-

повідях від давнини і до наших днів, як це часто можливо чути і в храмах по 

Україні. Проте і в секуляризованому середовищі традиційно православних 

та католицьких країн поняття покликання сприймається в контексті розу-

міння життєвого шляху людини і є мотивуючим чинником участі особистос-

ті у професійному та громадському житті.
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Маючи на меті перевірити, наскільки актуальною є ідея покликання в 

українському суспільстві у зв’язку з професійною діяльністю, я провів у 

2016 році емпіричне дослідження, головні результати якого опубліковано 

[Мулярчук, 2017a, 2017b]. Тут наводжу з них лише необхідне у контексті 

статті. Опитування учнів 10-х класів київських шкіл та студентів 3-го курсу 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова показа-

ло, що не менш ніж 50% учнів та студентів згодні з тим, що потрібно оби-

рати професію за покликанням. Для 20% студентів бажано, але не обо в’яз-

ково, щоб покликання і професія збігалися. І відповідно 30% студентів 

вважають, що покликання цілком можна реалізовувати поза професійним 

заняттям. 33% учнів наприкінці 10-го класу навчання відповіли, що відчу-

вають покликання до якоїсь професії або справи у житті. До студентів пе-

дагогічного університету запитання були переважно про покликання до 

педагогічної професії, і з них 25% заявляли, що відчувають таке покликан-

ня. Цей незначний відсоток пояснюється, на нашу думку, зокрема широ-

кою спеціалізацією навчання у вказаному університеті — можливість отри-

мати інші професії, ніж педагогічні. Загалом можна стверджувати, що 

покликання є для української молоді мотивуючим чинником у виборі про-

фесії, принаймні для 50% тих, кого репрезентує опитування, а з урахуван-

ням позапрофесійної діяльності частка тих, для кого ідея покликання є у 

житті вагомою, ще більше — ми оцінюємо її до 70%. Звісно, це не означає, 

що інші мотиви не беруть гору в ситуаціях життєвого вибору. Наприклад, за 

результатами мого опитування 70% молодих людей умотивовані матеріаль-

ними вигодами від майбутньої професії, і стільки ж очікують особистого 

розвитку від роботи. Отже, я не стверджую, що ідея покликання беззасте-

режно панує у думках українців, але безперечно вона має місце і вагу серед 

комплексу їхніх мотивів та цінностей.

Існує невипадкова відповідність понять «покликання» та «професія». 

В німецькому слові «Beruf» вдало поєднуються ці значення. Те, що таке по-

єднання не лише окремий лінґвістичний факт, але релевантне для інших 

націй, у мовах яких подібного збігу немає, ми побачили з наведених даних 

стосовно України. В англомовному середовищі, яке є значною мірою про-

тестантським, знову ж синонімія покликання і професії є повсякденною. 

Тим цікавішою є думка про необхідність відрізняти вибір професії та вибір 

за покликанням, яку ми зустрічаємо, зокрема, в есе «Vocation Education» 

американського професора бізнес-комунікацій, новеліста та публіциста 

Джеймса ВанУстина [VanOosting, 2005: p. 65–73]. ВанУстин вважає, що 

професійний вибір та вибір за покликанням є «радикально різними підхо-

дами» життєвого самовизначення людини. Вибір професії раціональний, 

його здійснюють через урахування переваг та недоліків роботи, оцінку 

шансів на успіх у кар’єрі, він орієнтований на схвалення спільноти. Вибір 

діяльності за покликанням спирається на особисте бажання, здібності і 

лише насамкінець на визнання спільноти, яке стає критерієм розрізнення 
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індивідуального захоплення та справжнього покликання, тобто запобігає 

помилковому саморозумінню (preclude mistaking a personal compulsion with a 

genuine vocation). Покликання створює радше невигідне, в сенсі статків, 

становище, потребує подолання труднощів і утвердження у виборі на його 

користь. Словом, покликання і професія «не займають одного поля гри, 

вкорінені у різному ґрунті» [VanOosting, 2005: p. 67].

Взагалі, в англійській мові є два слова на позначення покликання: 

«vocation» та «calling». ВанУстин тримається лінґвістичного розрізнення: «vo-

cation» походить від латинського інфінітива «vocare», кликати, що має у своїй 

основі іменник «vox», тобто голос. Відповідно «calling» є англійським пере-

кладом латинського за походженням слова «vocation». Як відзначає інший 

американський дослідник Джеред Біґгем, за переважним вжитком в сучасних 

англомовних текстах «calling» саме й означає покликання, а «vocation» — його 

реалізацію у професійному зайнятті чи іншій діяльності, тобто «кар’єру, здій-

снювану як наслідок покликання» [Bigham, 2008: р. 5]. На томість ВанУстин 

пропонує відійти від уже усталеного ототожнення «vocation» та «profession» і 

повернутися до більш давнього вжитку першого з цих слів. Щоб показати це, 

ВанУстин бере біблійні приклади — історію з Мойсеєм, покликаним Богом 

вивести єврейський народ з Єгипту, та з Дівою Марією, покликаною народи-

ти дитя від Святого Духа. Узагальнюючи, він пише, що спільним у кожній 

історії покликання з біблійної традиції, юдейській та християнській, є на-

ступне: 1) особа є покликаною для спеціальної мети; 2) вона має особливий 

для цього дар; 3) у покликанні імпліцитно присутній той, хто кличе; 4) при-

йняття покликання веде до жертовного життя з невизначеними перспекти-

вами, коли лише віра дає сподівання на світло попереду.

Американський дослідник звертає увагу на те, що покликання потре-

бує (до)слухання та/або чуття, поєднаного з пристрастю (passion), відданіс-

тю обраному, і нарешті, хоча це перше, внутрішньої тиші особистості для 

того, щоб чути «неголосний» голос, що кличе (the still, small voice of the call-

er)» [VanOosting, 2005: p. 72]. Інтуїтивно я поділяю розуміння зазначених 

умов виявлення покликання. Опис досвіду покликання в контексті питан-

ня про духовну мотивацію до вчительської професії здійснив також згада-

ний американський дослідник Джеред Біґгем [Bigham, 2008]. Біґгем пока-

зує, що покликання виявляється у процесі інтерпретації особистістю її 

життєвого досвіду, і це переважно не є одномоментною подією. Оскільки 

американське дослідження було серед студентів протестантського універ-

ситету, очевидно, що така інтерпретація передбачала для більшості з них як 

засновок ідею релігійного покликання. Втім, для (меншої) частини опита-

них американських студентів також зрозуміла свого роду born-to-the-calling 

philosophy [Bigham, Smith, 2008: р. 11], і вона ж прийнятна для українців, 

серед яких популярна парадигма розуміння покликання як «спорідненос-

ті» певної справи людині, в дусі філософії Г. Сковороди. Детальніше про 

дослідження Біґгема та про деякі міжкультурні порівняння українського та 
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американського розуміння покликання йдеться в іншій моїй статті [Mu-

liarchuk, 2017: р. 97–99].

Далі пропоную деякі результати власних глибинних інтерв’ю з україн-

ськими студентами та педагогами, проведених 2016 року. Кількісні дані про 

орієнтації молодих людей в Україні щодо покликання та професії, наведені 

вище, були отримані саме під час підготовчого вивчення значущості покли-

кання у масовій свідомості та відбору учасників цих інтерв’ю. Отже, 10 сту-

дентів 3-го курсу Національного педагогічного університету ім. М.П. Дра-

гоманова та 5 педагогічних працівників київських шкіл були запрошені 

мною на індивідуальні інтерв’ю у травні-червні та серпні 2016 року. Студентів 

було відібрано з-поміж тих, хто заявив під час опитування про своє бажання 

стати вчителем або педагогом по закінченні університету. Вчителів добира-

ли за рекомендаціями їхніх колег як таких, що виявляють внутрішню нема-

теріальну мотивацію до роботи. Зауважую, що школярів, про думки яких 

також йшлося вище, було опитано без мети запрошення їх до інтерв’ю.

Розмова про професійний вибір дає змогу розкрити природну ситуа-

цію виявлення покликання. Ця теза, на перший погляд, суперечить думці 

ВанУстина про відмінність такого вибору з вибором за покликанням. Але 

для наших інтерв’ю ми відібрали людей, які вже засвідчили свій професій-

ний вибір і власне відчуття та розуміння покликання водночас. Ці люди 

побачили можливість адаптувати своє покликання у професійну структуру 

суспільства. Власне, як дотепно сказав про себе й згаданий американський 

автор, університетський професор за фахом та новеліст за покликанням, «я 

протягнув своє покликання у свою професію» (I bootleg my vocation through 

my profession) [VanOosting, 2005: p. 72]. Студентам-педагогам та вчителям 

такої «контрабанди» покликання не потрібно. Зокрема, 60% опитаних сту-

дентів згаданого університету, пояснюючи свою мотивацію професійного 

вибору, вказали, що їм подобається працювати і спілкуватися з дітьми, та 

виявили іншу переважно нематеріальну мотивацію такого вибору. Де таль-

ніше про відсоткові розподіли відповідей щодо цих мотивів йдеться у моїй 

публікації [Мулярчук, 2017b: с. 252]. Принагідно подаю лише слова сту-

дентки-філолога Дарії (ім’я змінено), які звучать просто і зворушливо: «Я 

просто дуже, дуже люблю дітей, і коли я потрапляю в якесь середовище, то 

я завжди хочу поспілкуватися з дітьми».

Отже, про що «природно» йдеться, коли розповідають про вибір про-

фесії за покликанням? Перше — це «спорідненість», родинність, «своє міс-

це у світі». Значення родини, принаймні для педагогів, дуже велике. Серед 

студентів педагогічного університету ця частка була 44%. Взагалі, атмосфе-

ра професії батьків — це те, чим «дихають» з дитинства, і позитивний при-

клад сприймають для наслідування. Проте не лише в родині, але й у школі 

чи в іншому середовищі, через виховання і життєві випадки, шляхом спроб 

саморозуміння і на рівні раціонально не пояснюваних відчуттів, виявляється 

спорідненість молодої людини з чимось, зароджується бажання до якоїсь спра-
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ви, бути кимось. Другий блок мотивації — здібності, інтереси, мрії. Далі — 

практичний досвід, те, що спробували і що вдалося, сподобалося. На сам-

кінець, це оцінка діяльності — думка про її суспільну користь, схвалення 

іншими, про релігійні настанови, етичні ідеї тощо.

Як поєднати в одне ціле цей комплекс почуттів та мотивів? Я пропону-

вав самим співрозмовникам дати власні дефініції покликання. Отримані 

визначення можливо згрупувати за трьома напрямками: 1) самореалізацій-

ні; 2) просоціальні; 3) «трансцендентні». Порядок перерахування відповідає 

частоті виявлення цих спрямувань, хоча у більшості випадків присутні дві 

чи три перелічені інтенції одночасно, але якась із них переважає. Ідея само-

розвитку і самовиявлення домінує в міркуваннях про покликання принай-

мні половини студентів, присутня вона й у думках опитаних вчителів. 

Покликання — це те, до чого є бажання і здібності, які потрібно розвивати, 

або ж «хист», який виявляється сам по собі, «коли людину спеціально цього 

не навчали, але в неї це виходить». Покликання не лише спирається на 

схильності і здібності, але існує в діяльності. Воно виявляється як поєднан-

ня елементів «Бажання — Здібності — Реалізація». Цитую одне із визначень: 

«Покликання — це стійке бажання, яке потребує реалізації», або ж інше: 

«Покликання — це коли ти просто розумієш, що не можеш робити інше». 

Проте мої співрозмовники, принаймні частина з них, відзначали, що їхнє 

«самореалізаційне» покликання потребує оцінки та визнання іншими людь-

ми. Не всі бажання заслуговують на реалізацію, і не всі здібності, зрештою, 

реалізуються. Виявляється мотив принаймні суспільної користі від обраної 

діяльності. Структура покликання як самореалізації набуває вигляду: 

«Бажання — Здібності — Реалізація — Суспільна користь».

Мотив соціального служіння є для частини людей головним у покли-

канні. І це служіння не сприймають як важкий обов’язок. Воно є реалізацією 

внутрішнього переконання і моральним задоволенням водночас. З таким 

розумінням покликання пов’язана ідея щастя в його альтруїстичному вияві 

— бачити світ довкола кращим, більш гармонійним, докладаючи до цього 

власних зусиль. Для «просоціальних» у покликанні особистостей їхнє місце 

у світі там, де вони потрібні іншим, це їхнє середовище спілкування і взає-

модії. Зв’язок покликання з поняттям етосу (як місця людської присутності 

і морального виміру буття) потребує подальшого розкриття поза ме жами 

цієї статті.

Лінію мотивації від бажання особистого розвитку і до соціального блага 

як мети діяльності легко екстраполюємо на благо трансцендентне. «Транс-

цендентне» розуміння покликання покладає його мету поза конкретним со-

ціальним середовищем і навіть людським світом, веде до служіння певним 

ідеям, добру, до виконання волі Божої тощо. Ось приклад визначення од-

нієї студентки: «Покликання — це призначення, яке для тебе задумав Гос-

подь». Покликання і призначення не завжди і не для всіх синоніми. 

Призначення частіше розуміють як те, що від нас не залежить. Ось і для моєї 
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співрозмовниці покликання бути з Богом не ґарантує знання її «призна-

чень», які до того ж можуть змінюватися. Вона просить у молитві їх вказати, 

шукає знаків, тлумачить різні події, бажає реалізувати будь-які свої здібнос-

ті, відповідаючи на поклик буття з Богом. Більш визначеною є мотиваційна 

позиція іншої студентки, яка чітко обирає одну справу до душі — бути вчи-

телем: «в мене є бажання і є здібності — це покликання, але його треба ще 

реалізувати», і в цьому вона сподівається на вищу допомогу: «я думаю, що 

Бог мені так все скерував, що я вчителем і буду. Зараз я, може, й не помічаю 

всіх деталей, як воно і що, але все це закономірно, Бог все вирішив. Бог 

знає, що для мене це краще, він мене привів до цього, і значить я впораюсь». 

Останній приклад показує суміщення самореалізаційних мотивів (бажання 

і здібності), соціального спрямування (любов до дітей) з трансцендентними 

інтенціями (віра в Бога). Об’єднуючий мотив напевно усіх учасників нашо-

го обговорення той, що покликання є виявом особистої свободи.

Інтерпретуючи результати спілкування зі студентами та педагогами на 

тему покликання, ми бачимо, що завершальним елементом розуміння по-

кликання, який дає підстави життєвого вибору та його оцінки, є ідея блага. 

Покликання виявляється у єдності елементів: Бажання — Здібності — Реа-

лі зація — Благо. Бажання може виявлятися як любов до чогось, талант може 

сприйматися як Божий дар або вроджений хист, реалізація може бути спря-

мованою на саморозвиток особистості, на релігійний обов’язок творити 

добрі діла або ж виконувати корисну соціальну місію — та все це різні мож-

ливості осягнути благо людського буття. Це благо усвідомлюється як осо-

бисте щастя, суспільна користь або ж і трансцендентна мета людського іс-

нування. А той, чия діяльність не несе безпосередньо або опосередковано 

користь іншим людям, суспільству, не служить добру у світі чи трансцен-

дентному благу, не зможе довести навіть собі, що має покликання. Власне 

доводити це іншим і не обов’язково, але необхідно бодай самому вірити в 

благо своєї справи у житті. Якщо давати підсумовуюче визначення з цих 

попередніх результатів інтерпретації висловлювань та думок людей про 

сутність покликання, отримуємо таке формулювання: покликання — це 

смислове ціле, що об’єднує бажання, здібності, діяльність та їх оцінку відпо-

відно до розуміння людиною особистісного, суспільного або трансцендентного 

блага, на яке вони спрямовані.

Отримані результати становлять основу для емпіричної операціоналіза-

ції поняття покликання. Тобто досвід покликання можна констатувати за 

критерієм комплексу виявів особистого існування, кожен з яких необхід-

ний, а саме: наявності бажання, відповідних здібностей, дій з їх реалізації та 

оцінки й обґрунтування того, якому благу служить діяльність людини. 

Емпіричне дослідження цим може задовольнитися. Філософські запитання 

ведуть далі. Бракує єдності феномену покликання, потрібне свого роду 

«епохе», редукція виявленої емпірично структури «Бажання — Здібності — 

Реа лізація — Благо». Що у феномені покликання приховано за поняттям ба-
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жання? Як ми бажаємо того, до чого покликані? У нашому спілкуванні зі 

студентами та вчителями доводилося чути, зокрема, вислови: «мій внутріш-

ній поклик», або «вогник» тощо. Наприклад, педагог каже (це краще не пере-

кладати): «Просто мной это двигало с самого детства». Бажання покликання 

зовсім не таке, як бажання їжі або розваги. За ним стоїть поклик, який по-

трібно чути і на який необхідно відповідати. Отже, бажати у покликанні — 

це чути поклик. Відповідь на поклик конституює покликання як феномен. Як 

виявляється поклик і як відбувається така відповідь? Це потребує довшого 

викладу й аналізу, і йдеться про те, що до кінця неможливо вербалізувати і 

раціоналізувати. Коротко кажучи, здібностей у людини може бути багато, і, 

як слушно відзначав один з наших співрозмовників, можна цілком щасливо 

жити, не реалізовуючи їх, але якусь, якісь з них ми прагнемо реалізувати — 

чуємо до цього поклик. Чуття як досвід — ще одна з тем подальшого дослі-

дження у зв’язку з покликанням. Здібності покликання не є потенційними, 

вони існують у самій їх реалізації. Мати здібності для покликання — це могти 

те, до чого чуєш поклик. Реалізація здібностей не заспокоюється досягненим 

результатом. Діяльність у покликанні — це буття у тому, до чого чуєш поклик 

і що можеш здійснювати. Думка про буття задає трансцендентність обріїв 

покликання. Покликання не припиняється, воно, можливо, видозмінюєть-

ся, тимчасово полишається не реалізованим, але продовжує бути у свідо-

мості людини, допоки буття для неї є благом.

Суспільна користь, особисте, надособистісне й трансцендентне благо не 

є абстрактними критеріями оцінки діяльності людини відповідно до її «по-

кликаності». Буття у покликанні спрямоване на благо, як його розуміє для 

себе кожна людина. Благо є метою буття в покликанні. Тож структурне ціле 

виявлених елементів досвіду покликання утримується наскрізним стриж нем 

його мети. Мета є мета-фізичним феноменом. Мета покликання — це й пер-

ший поштовх і енергія не зупинятися, і вона ж — те благо, до якого прямує 

людська діяльність. (Пригадується термін Аристотеля «ентелехія» (ἐντελέχεια), 

що одночасно означає причину, життєву силу, здійснення та смислову по-

вноту буття. На нашу думку, аналіз продуктивності цього античного понят-

тя є перспективним для дослідження покликання. Поклик покликання і 

відповідання на нього цю мету виявляють). 

Подане загальне розуміння покликання можливо розгорнути у подаль-

шій феноменологічній дескрипції, зокрема, феноменів поклику та відпо-

відання та суміжних з ними феноменів, на що немає місця й змоги в межах 

цієї статті.
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Євген Мулярчук

ПРО ПОНЯТТЯ ПОКЛИКАННЯ

Початково релігійний зміст поняття покликання, сформований у юдейсько-хрис-

тиянській традиції, змінювався від часів Реформації до його модерної ідентифіка-

ції із професійною активністю людини, що безпосередньо відображається у таких 

мовах, як німецька та англійська. Втім, сучасні західні вчені, зокрема Дж.ВанУстин, 

наполягають на розрізненні між професійним вибором і вибором за покликанням. 

Згідно з думкою іншого американського дослідника, Дж. Біґгема, покликання сто-

сується переважно «духовної» мотивації людини. Проведене автором статті у 2016 

році в Києві дослідження досвіду професійного вибору та думок стосовно покли-

кання випускників шкіл, студентів педагогічного фаху та вчителів показало важли-

вість ідеї покликання у сучасному українському суспільстві. В результаті дослі-

дження феномен покликання було емпірично операціоналізовано як мотивацій-

ний комплекс елементів: Бажання — Здібності — Реалізація — Благо. Струк турна 

єдність досвіду покликання забезпечується чинником мети. Запропоновано визна-

чення: покликання — це смислове ціле, що об’єднує бажання, здібності, діяльність та 

їх оцінку відповідно до розуміння людиною особистісного, суспільного або трансцен-

дентного блага, на яке вони спрямовані. Для дискусії поставлено питання про мож-

ливість застосування поняття Аристотеля «ентелехія», ἐντελέχεια, для аналізу фено-

мену покликання. Як напрямок подальшого дослідження покликання запропоно-

вано аналіз феноменів поклику та відповідання.

Ключові слова: поклик, феномен покликання, професійний вибір, вчительство, жи-

вий досвід, мотивація, відповідання, самореалізація, суспільна користь, трансцен-

денція, благо, мета, буття 

Yevhen Muliarchuk

ON THE CONCEPT OF CALLING 

The initially religious concept of calling formed in Hebrew and Christian tradition has 

been secularized starting from the Reformation to its present identification with profes-

sional activity which is reflected in modern languages such as German or English. The 

contemporary western scholars, in particular J. VanOosting, urge to distinguish between 

the professional and the vocational choice. According to other researcher, J. Bigham, call-

ing is attached mainly to «spiritual» motivation. Accomplished by the author of the article 

research of opinions of Ukrainian school-leaving youth, pedagogics students and teachers 

in 2016 showed the importance of the idea of calling for them. As a result of the study the 
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phenomenon of calling was empirically operationalized as a complex of motivating fac-

tors: Passion — Abilities — Realization — Goodness (or Benefit). The structural integrity 

of calling experience is set by the factor of aim. The following definition is formulated: 

calling is a meaningful unity of desires, abilities, their realization and evaluation according to 

understanding of the aim of personal, social or transcendent goodness. The question about 

application of Aristotle’s notion of “entelechia”, ἐντελέχεια, for the understanding of call-

ing is offered for further discussion. The direction of the following phenomenological 

analyses of calling is considered, in particular, in the research of the phenomena of call and 

responding.  

Keywords: the call, phenomenon of calling, professional choice, teaching, lived experi-

ence, motivation, responding, self-actualization, social benefit, transcendence, goodness, 

aim, being
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ЧИ ПОТРІБНЕ ФІЛОСОФІЇ 
ПОКАЯННЯ?

Володимир 
Поляков

Увійти у дискурс про майбутнє української філосо-

фії мене спонукали публікації у «Філософській 

думці» (2015, № 6). Я цілком поділяю висновок ав-

тора, що «успіх громадського спротиву, який дав 

змогу певною мірою зберегти місце філософії в 

освітньому процесі, не розв’язує проблему раз і на-

завжди, а лише відтерміновує той момент, коли 

вона знову дасть про себе знати» [Ясна, 2015: с. 24]. 

Метою цих нотаток і є скромне бажання сприяти 

розв’язанню проблеми, яка неабияк струсонула фі-

лософську спільноту. 

На моє глибоке переконання, «битви за філо-

софію» 2015 року висвітлили цілу низку важливих 

проблем в українській філософії, які не були пред-

метом ретельного і широкого обговорення фахів-

цями з різних причин. Одні вважали, що й так усе 

зрозуміло, а інші — що не варто будити лихо, доки 

воно тихе. Отже, дочекалися. Якщо самі розумни-

ки і розумниці від філософії усунулися від їх 

розв’язання, то життя «усунуло» самих розумників. 

Як тут не пригадати відому тезу Геґеля: «Що розум-

не — те дійсне; і що дійсне — те розумне» [Геґель, 

2000: с. 13]. Звідси з невідворотністю випливає ви-

сновок: все нерозумне є тимчасовим і мінливим, і 

тільки справа випадку, коли саме його буде відки-

нуто. Тому українська філософія нагромадила ше-

рег проблем, без ґрунтовної рефлексії над якими 

годі сподіватися на вихід її з того маргінального 

стану, на який її штовхає освітня політика уряду. 

Спробую окреслити хоча б деякі з них: 1) «внутріш-
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ній аналіз самої філософії» [Ясна, 2015: с. 25], насамперед усе, що стосуєть-

ся її предмета та інших ключових принципів; 2) шляхи подолання заідеоло-

гізованості та схоластичності у філософській галузі; 3) стан першоджерел і 

шляхи суттєвого покращення цього стану; 4) професійна термінологія і 

впровадження єдиного правопису філософських понять, термінів та імен; 

5) стан викладання філософії та розробка засад гуманітарної політики щодо 

його покращення тощо. 

Коли проголошують на наявності «двох головних брендів філософії… 

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

гляд» (В. Попов) [Ясна, 2015: с. 30], то після цього слід додати, що обидва 

вони, м’яко кажучи, є застарілими. Бо традиція вважати філософське мір-

кування «наукою наук» походить принаймні від Платона [Платон, 1990: т. 1, 

с. 363, 369] і закінчується Геґелем. Бо саме останній у своїй «Енциклопедії 

філософських наук» [Гегель, 1974–1977] здійснив тисячолітню мрію попе-

редників і створив всеохопну, універсальну систему знання про знання, 

довгоочікувану і омріяну «Науку наук». Але на Геґелі вона й закінчилася, бо 

на той час — середина XIX сторіччя — науки нарешті вивільнилися від філо-

софії, науку проголошено не філософією, а філософію перестають вважати 

наукою. І з того часу будь-які свідомі спроби «затягти» якусь науку під філо-

софію слід вважати «нетверезою прозою». Цей культурологічний термін 

стане краще зрозумілішим, коли пригадати ту оцінку, яку дав В. Віндельбанд 

філософії Геґеля: «Система Геґеля — це величний повчальний вірш. Головний 

характер його — дидактичний, і через повчальність, яка вирізняла особис-

тість його творця, вона, щодо інших систем, що їй передували, з’являється 

у вигляді тверезої прози» [Виндельбанд, 2000: т. 2. с. 329]. 

Отже, від середини XIX сторіччя стосунки філософії та науки стають 

демократичними та рівноправними. Тобто філософія не краща і не вища від 

інших наук, але вона й не гірша і не нижча за них. Водночас постає дисци-

плінарний розподіл єдиної Науки (позначатимемо її з великої літери) на 

різні галузі, серед яких є місце і для філософії. Але тут постає надважливе 

запитання: якщо філософія є наукою, то що за предмет вона досліджує? 

Зрозуміло, що класифікація наукових галузей передбачає ознаку, за якою 

здійснюють поділ, і визначають члени поділу, обсяги яких не мають пере-

тинатися. На цю тему існує багато різних досліджень, але тут не місце для 

них. Ми лише окреслимо проблему визначення філософії та її предмета. 

Та насамперед звернімо увагу на визначення, яке кожен допитливий сту-

дент може знайти в Інтернеті, а там він може прочитати, що «Філосо́фія — 

…особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундамен-

тальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві характеристики 

людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його 

головних проявах… Також під філософією розуміють форму людського мис-

лення, теоретичну форму світогляду» [https://uk. wikipedia. org/wiki/Фі ло-

софія (14. 02. 2016)]. Оскільки йдеться про «особливу форму пізнання світу, 
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що виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття людини», 

то стисло це можна сформулювати як «особлива наука про буття людини». 

На це можна зауважити, що будь-яка наука є особливою, бо це й зумовлює 

галузевий поділ єдиної Науки. Філософію тут проголошено «наукою про 

буття людини», але ж це більше схоже на визначення культурології (культура 

як буття людини) чи антропології (наука про походження та еволюцію люди-

ни [https://uk. wikipedia. org/wiki/Антропологія (14. 02. 2016)]). Далі випли-

ває, що філософія є наукою «про найзагальніші суттєві характеристики люд-

ського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його 

головних проявах», звідки випливає, що філософія є наукою «про природу, 

суспільство і дух», яке теж не витримує жодної критики. Бо з XIX сторіччя 

природознавчі науки, або стисло природознавство (як сукупність наук про 

природу), виробили власні експериментальні та всезагальні інструменти піз-

нання (теорії), що знову ж таки зумовлюють їхній самостійний шлях розви-

тку. Щодо суспільства, то воно стало предметом дослідження соціології та 

інших суспільствознавчих наук (експериментальних і теоретичних), які теж 

здобули статус галузевих наук. Отже, залишається «дух». І як тут не згадати 

«Філософію духу» Геґеля, яка поєднувала в собі суб’єктивний, об’єктивний 

та абсолютний дух. Для того, щоб не заглиблюватися у цю множину позна-

чень слова «дух», зазначимо, що визначати філософію як науку про дух на 

сьогодні теж неправильно. Неправильно з таких міркувань. «Філософія 

духу», безперечно, є розділом філософії (хоч би який зміст вкладати у семан-

тику «духу») і є видовим поняттям до родового поняття «філософія». Тому 

казати, що «філософія духу є філософією» — цілком слушно, а ось стверджу-

вати, що «філософія є філософією духу» — припускатися логічної помилки 

щодо дефініції. Що ж у нас залишається? Друга частина висловлювання, що 

філософія є «формою людського мислення, теоретичною формою світогля-

ду». З його початку випливає, що філософія є логікою (наукою про форми і 

закони людського мислення). І знову ж таки перед нами аналогічна ситуа-

ція, яку ми щойно розглянули щодо поняття «дух». Тобто логіка, звичайно, є 

частиною філософії, але вся філософія не може бути зведена до логіки. А з 

продовження висловлювання можна зробити висновок, що філософія є «те-

оретичним світоглядом» або, простіше, світоглядною наукою. Отже, загаль-

ний висновок такий: наведене визначення філософії фактично визначенням 

не є, бо воно 1) зводить філософію до інших наук (культурології, антрополо-

гії), 2) ототожнює філософію з її розділом (логікою, філософією духу), 3) не 

вбачає особливостей, які відрізняють її від природознавства і суспільство-

знавчих дисциплін, а отже фактично є застарілим і таким, що містить навіть 

логічні помилки. Але ж багато філософської і навчально-методичної літера-

тури відтворюють це визначення як повністю, так і окремі його фрагменти. 

Звідки походить така любов до цього симулякра?

Запропоную порівняти його з висловлюванням Ф. Енґельса з «Діа лек тики 

природи», яку він писав ще у 1870-х роках: «Діалектику розглядають як науку 
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про найзагальніші закони будь-якого руху. Це означає, що її закони повинні 

мати силу як для руху в природі та людській історії, так і для руху мислення» 

[Маркс, Энгельс, 1961: т. 20, с. 582]. Впадає у вічі подібність визначень.

Після своєї перемоги 1917 року більшовики нещадно боролися за домі-

нування комуністичної ідеології. Остаточна її канонізація сталася 1938 року 

після друкування «Короткого курсу історії ВКП(б)» І. Сталіна. Четверта час-

тина цього курсу містила спеціальний філософський розділ «Про діалектич-

ний та історичний матеріалізм» [Сталин, 1945: с. 165]. З того часу постала 

добре відома формула, що «філософією марксизму-ленінізму є діалектич-

ний та історичний матеріалізм» [Глезерман, 1954: т. 26, с. 325]. Або, іншими 

словами: «Предметом марксистської філософії є вивчення найзагальніших 

законів розвитку природи, суспільства і мислення» [Диалектический мате-

риализм, 1974: с. 95]. Отже, наш симулякр став нарешті добре впізнаваним: 

діалектичний матеріалізм разом із створеним історичним матеріалізмом є 

«цілісним філософським вченням, яке дає наукове розв’язання питання про 

закономірності розвитку природи, суспільства і людського мислення» [Фі-

лософський словник, 1986: с. 145]. 

Таким чином, можна зробити висновок щодо досить поширеного ви-

значення філософії та її предмета: засадовою для розглянутого вище «ви-

значення» філософії є точка зору Ф. Енґельса (1870-х років), яку було пере-

творено на догму І. Сталіним і з 1938 року проголошено як єдино правильне 

вчення на теренах усього СРСР (в тому числі і в УРСР), а також за його ме-

жами. Всі інші філософські вчення оголошено буржуазними і брехливими. 

Звичайно, що після смерті І. Сталіна відбулася певна лібералізація (так зва-

на «відлига»), але вона не стосувалася сталінських принципів. І тому аж до 

1991 року в Україні філософію викладали у вищих навчальних закладах як 

діалектичний та історичний матеріалізм, стисло — «діамат та істмат». 

Сьогодні, після більш ніж 25 років української незалежності, внаслідок 

декомунізації нарешті знімають комуністичних вождів із постаментів. Але 

завалити ідолів на площах міст і сіл не складно, набагато складніше здійсни-

ти декомунізацію у свідомості людей. У зв’язку з цим слід визнати: філософ-

ській громадськості необхідно активізувати дослідження фундаментальних 

філософських питань з метою очищення світоглядного простору від різно-

манітних ментальних симулякрів, або, згідно з Ф. Беконом, «ідолів розуму». 

Наступна важлива проблема — це подолання заідеологізованості філо-

софії. Часто згадують 1922 рік, коли з Радянської Росії було вигнано майже 

сотню інтелектуалів, переважно філософів, які не погодилися вважати марк-

сизм єдиним правильним вченням. І мало хто згадує, що репресії філософів 

на цьому не припинялися. У другій половині 1920-х років І. Сталіним було 

інспіровано публічну дискусію щодо взаємовідношення філософського сві-

тогляду та природознавства. За спогадами її учасників, широке публічне об-

говорення виявило два головні аспекти цієї суперечки: механістів (переваж-

но природознавців та інженерів) і діалектиків (власне філософів). В резуль-
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таті полеміки щодо вищих та нижчих форм руху матерії перемогла своєю 

доказовістю точка зору діалектиків. А на початку 1930-х років у філософії на 

перший план вийшла партійна лінія, репрезентована М. Мітіним та ін. І тоді 

НКВС репресувало спочатку механістів — їх не розстріляли, а заслали на 

важку працю для «перевиховання» у табори системи ГУЛАГ. Пізніше в газеті 

«Правда» з’явилася стаття про те, що діалектики в дискусії знехтували спад-

щиною В. Леніна. Це, звичайно, був політичний донос. І незважаючи на те, 

що на той час в СРСР вже не залишилося філософів, які б не визнавали па-

нівною марксистську ідеологію, НКВС не тільки репресувало всіх діалекти-

ків, учасників дискусії, — переважно усіх їх було розстріляно. Філософію 

було «зачищено». Так відбувалася підготовка, мабуть, до забезпечення одно-

стайності схвалення нової радянської Конституції (1936) і короткого курсу 

«Історії ВКП(б)» (1938). Філософія в СРСР перетворилася на ідеологію. З 

того часу розвивати її дозволяли лише ідеологам від компартії. «Діалектичний 

матеріалізм творчо розвивають марксистсько-ленінські комуністичні та ро-

бітничі партії, філософи-марксисти» [Філософський словник, 1986: с. 142]. 

Після смерті І. Сталіна 1953 року та зміни керівництва у партії і державі 

правлячий режим майже не змінився. Дещо змінилася внутрішня політика, 

настала «відлига». Особливо після розвінчання культу особи І. Сталіна. Лі-

бералізація заторкнула й філософію — філософам «дозволили» власними 

словами розповідати те, що було вже канонізовано. Настав час комуністич-

ної схоластики, тобто схвалювали лише ті положення філософії, які зміцню-

вали віру в комунізм. Але періодично репресії відновлювалися, в тому числі 

й серед філософської громадськості. У вищих навчальних закладах виклада-

ли не філософію, а «діамат та істмат» — ідеологію компартії. Що трапилося в 

українській філософії після 1991 року? Куди поділися «філософи-марк сис-

ти»? Нікуди. Всі залишилися на своїх місцях і посадах. Лише повільно і до-

сить поступово у філософію приходить молодь, природна зміна генерацій 

триває майже 30 років. Зростає спектр філософських вчень. Але деідеологі-

зації не відбулося, а тому українська філософія потребує чіткої саморефлек-

сії та відповіді на багато запитань щодо своєї історії в XX сторіччі. Зокрема, 

щодо партійності, заідеологізованості, щодо творчості і свободи думки тощо. 

Тому висновок і можлива наступна теза стосується підготовки третього тому 

«Історії філософії на Україні», анонсованого 1987 року як тритомник, лише 

два перші томи якого вийшли друком [Історія, 1987: т. 1–2]. Тож робота над 

створенням цього заключного тому з історії української філософії XX сторіч-

чя може стати непоганою нагодою розповісти як про різноманітні дослі-

дження і досягнення українських філософів у цей драматичний історичний 

період, так і про ті проблеми, яких зазнавала філософська думка в Україні. 

«Битви за філософію» 2015 року висвітлили ще одну важливу проблему: 

як філософії в Україні стати українською філософією. Не можна замовчувати 

те, що 90—95% першоджерел із філософії доступні для студентів і фахівців 

російською мовою. Для розв’язання цієї проблеми дещо роблять видавницт во 
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«Основи» та інші.  Але якщо усвідомити, скільки насправді ще й досі не зро-

блено, стає сумно. Сучасне постіндустріальне суспільство часто називають 

суспiльством знання, оскільки у ньому надважливу роль відіграють iн фор ма-

цiйнi технології. Стовпи iндустрiального суспiльства — капітал i пра ця — у 

постіндустріальному замінюються на інформацію i знання. Отже, увага до гу-

манітарного блоку галузей знань мала б зростати. А ми змушені визнати (і 

дискусія на сторінках «Філософської думки» це підтверджує), що ситуація 

через об’єктивні та суб’єктивні причини рухається у протилежній бік. Із цьо-

го випливає теза: філософська спільнота мусить стати ініціатором розробки 

програми заходів, спрямованих на докорінне покращення стану першодже-

рел із філософії та розробки шляхів суттєвого розширення сфери україно-

мовного знання із використанням сучасних інформаційних технологій. 

З цією проблемою тісно пов’язана інша: уніфікація української філософ-

ської термінології. Адже не тільки терміни застосовуються будь-як, а й прізви-

ща філософів. Наприклад, можна натрапити на кілька варіантів перекладу 

«Мак’явеллі», «К’єркегора», «Міля», «Вайтгеда» та багатьох інших. На сторін-

ках часопису «Філософська думка» з цього приводу неодноразово лунала кри-

тика і заклики до якогось усталеного фахового підходу, зокрема цікава диску-

сія у кількох номерах за 2015 рік [Філософська думка, 2015]. Але просування 

змін на цьому важливому напрямку українізації філософії вкрай повільні. 

А тепер щодо освіти і педагогіки. Місце і роль філософських дисциплін в 

освітньому процесі завжди хвилювало провідних філософів. Достатньо згада-

ти кілька найвідоміших персоналій: план щодо створення Берлінського уні-

верситету Фіхте [Фишер, 2004: с. 641], «Лекції про метод університетської 

освіти» Шелінґа [Шеллинг, 2009: с. 3– 40], лист про «викладання філософії в 

уні верситетах» Геґеля [Гегель, 1972: с. 417–425]; пропедевтична перша глава 

«Вступу до філософії» В. Джеймса [Джеймс, 2000: с. 7–21] та багато інших. Але 

перед обговоренням суто дидактичних і виховних засад викладання філософії 

у вищих навчальних закладах необхідно розібратися з вітчизняними реаліями. 

Насамперед потрібно розвінчати поширений міф: «Марксистська філо-

софія… створювала якісь спільні моральні орієнтири» (О. Білокобильський) 

[Ясна, 2015: с. 27]. Для того, щоб так заявляти, потрібно уважно прочитати 

хоча б спогади студентів і викладачів, учасників того — реального і трагіч-

ного, а не уявного і вигаданого — навчального процесу. Стисло це викла-

дання сталінського канону ідеології під виглядом «діамату та істмату» від-

бувалося так. Викладач із трибуни читав підручник слово в слово, а студенти 

так само слово в слово його записували. Але не всі. Деякі студенти мали такі 

самі підручники під партою і з олівцем перевіряли все, що проголошував 

лектор. І якщо через якісь причини викладач пропускав слово (речення або 

абзац), то на перерві студент біг у партком і «повідомляв» про це належно. А 

партком тут же «повідомляв» туди, куди слід. І до кінця пар за викладачем 

вже приїжджав «чорний ворон» з НКВС. Якщо після співбесіди в НКВС ви-

кладач і повертався на роботу, то ситуація повторювалася, як у дзеркально-
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му відображенні: на семінарському занятті студенти відповідали на запи-

тання, а викладач перевіряв за підручником. І якщо студент пропускав 

слово (речення або абзац), то в партком біг вже викладач і до кінця пар зно-

ву ж таки приїжджали, але вже за студентом. Таким чином, викладання та 

іспити з ідеологічних дисциплін (філософії, історії компартії, політичної 

економії, наукового комунізму і марксизму-ленінізму) виконували функції 

ідеологічного контролю в кожному семестрі й на кожному курсі, а ще — 

своєрідного сита, для того щоб жодна інша думка не впливала на формуван-

ня молодої генерації. А якщо хтось з такою думкою все ж потрапляв до ви-

щого навчального закладу, то його легко позбувалися. Часом, не про саме 

такі «орієнтири громадян» сумує частина викладачів?. . Отже, висновок на-

прошується сам по собі: реформа викладання гуманітарних дисциплін має 

рухатися у певному напрямку — спочатку деідеологізація філософії та ін-

ших предметів, а потім широке впровадження їх в освітній простір. 

Потреба в ґрунтовній гуманітарній освіті молоді, мабуть, є загальни-

ком. Усі це визнають, але хура й нині там. Гострота цієї проблеми зумовлена 

глибоким зламом і деформацією суспільних макроцінностей (Блага і Спра-

ведливості, Істини, Добра і Краси), зростанням атрофії мислення і совісті, 

що знаходить вираження у побутовій формулі: «бабло перемагає добро і 

зло». Таким чином, наступна теза цілком очевидна: ініціаторами створення 

і впровадження такої нової моделі гуманітарної освіти в Україні мають стати 

провідні українські філософи. 

Свого часу І. Кант для філософії відновив її справжнє наукове значення, 

відновив практичну доцільність її моральних засад та цілісність спроможнос-

ті суджень людського суб’єкта. І хоча результати досліджень І. Канта вже ма-

ють суто історичне значення, вся велич і значний вплив його критичної філо-

софії, згідно з Шелінґом, полягає у тому, що Кант: 1) покінчив із методичним 

анархізмом та продемонстрував якісно новий рівень методології досліджень 

у філософії; 2) сприяв відкриттю нових філософських напрямків, якими піш-

ли його наступники. Саме така оцінка змушує нас констатувати, що сього-

дення потребує приходу українського Канта (Кант-чука чи Кант-ченка), з 

метою здійснення кантівського перевороту в філософуванні України. 

І. Кант — великий гуманіст, він добре усвідомлював, що хоч би чим фі-

лософія займалася, хоч би яких захмарних висот абстрагування сягала, до 

сфери її компетенції належать такі питання: «1. Що я можу знати? 2. Що я 

маю робити? 3. На що мені сподіватися? 4. Що таке людина?» [Кант, 2006: 

с. 438]. А далі він продовжив, що перші три запитання, через які постають 

відповідні філософські науки — метафізика, мораль і релігія, по суті звідні 

до четвертого. Таким чином, усі філософські розділи мають постати у систе-

му наукового знання про людську особистість. Бо саме у цьому четвертому 

запитанні концентрується і постає найголовніший предмет у світі, до якого 

філософські знання мають безпосередній стосунок. Бо людська особистість 

є «для себе своєю крайньою метою» [Кант, 1966: т. 6, с. 351], а отже, і філо-
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софія є наукою про цю людську особистість та має нарешті постати у влас-

ній правдивій формі як сучасний персоналізм. 

Усі зазначені проблеми у житті української філософії можуть стати зміс-

том роботи Всеукраїнського філософського конгресу, а широка підготовка і 

проведення такого зібрання філософів була б доброю нагодою для фіксування 

певних зрушень хоча б у розуміння нагальної потреби їх розв’язання. Тільки 

опертя у реформуванні філософії на всезагальні та необхідні засади зумовлю-

ватиме вихід її з кризи і повернення на шлях персоналізму, Істини і Життя. 

Завершуючи ці нотатки, хочу нагадати розумникам і розумницям дуже 

знаковий фільм «Покаяння» відомого режисера Т. Абуладзе, що з’явився під 

час перебудови й окреслив її жахливі проблеми. Так ось, в останньому епі-

зоді цього фільму герой дивується з того, навіщо будують вулиці, які не при-

водять людей до храму, до глибокої духовності. Трохи переосмислюючи цей 

епізод, я хочу поставити запитання: «Кому потрібна філософія, яка не веде 

до розбудови храму людської особистості?» 
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Володимир Поляков 

ЧИ ПОТРІБНЕ ФІЛОСОФІЇ ПОКАЯННЯ? 

«Битви за філософію» 2015 року висвітлили цілу низку важливих проблем в україн-

ській філософії. Деякі з них: 1) «внутрішній аналіз самої філософії» і перш за все що до 

її предмета та інших ключових принципів; 2) шляхи подолання заідеологізованості 
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та схоластичності у філософській галузі; 3) стан першоджерел і шляхи суттєвого по-

кращення цього стану; 4) професійна термінологія і запровадження філософського 

правопису; 5) стан викладання філософії та розробка засад гуманітарної політики 

щодо його покращення. Широко розповсюджене визначення предмета філософії 

піддано критиці як таке, що не відповідає потребам сьогодення. Фі ло софській гро-

мадськості в Україні необхідно активізувати дослідження фундаментальних філо-

софських питань з метою очищення світоглядного простору від ментальних симу-

лякрів і стати ініціаторами розробки нової гуманітарної політики. Наступна про-

блема — це подолання заідеологізованості філософії. Філософська спільнота має 

стати ініціатором розробки програми заходів з метою докорінного покращення ста-

ну першоджерел з філософії та розробки шляхів суттєвого розширення сфери укра-

їномовного знання з використанням сучасних інформаційних технологій. Філософія 

як наука про людську особистість має постати у власній правдивій формі як сучас-

ний персоналізм. 

Ключові слова: історія філософії України, марксистська філософія, сталінська філо-

софія, діалектичний матеріалізм, історичний матеріалізм, філософська освіта, пер-

соналізм 

Volodymyr Polyakov 

DOES PHILOSOPHY NEED REPENTANCE? 

“The battle for the philosophy” in 2015 showed a number of important problems in 

Ukrainian philosophy. Some of them are: 1) the internal analysis of philosophy itself and all 

regarding its subject matter and other key principles; 2) ways to overcome ideologymania 

and scholasticism in the philosophical sphere; 3) state of sources and ways of its significant 

improvement; 4) professional terminology and introducing philosophical spelling; 5) State 

of the philosophy teaching and the development of humanitarian policy principles regard-

ing its improvement. Widely distributed definition of the subject-matter of philosophy is 

criticized as such, which does not meet the needs of the present time. Ukrainian philo-

sophical community needs to intensify the study of fundamental philosophical issues with 

the aim of clearing the conceptual world-view space of mental simulacra and become the 

initiator of development of new humanitarian policy. The next problem is overcoming the 

ideologymania of philosophy. Philosophical community has to become the prime mover of 

programs development of measures measures aimed at radical improvement of primary 

philosophical sources and different ways development as for significant expansion of the 

Ukrainian knowledge using modern information technologies. Philosophy as a science 

about human personality should obtain its true form as the modern personalìzm. 

Keywords: the history of Ukrainian philosophy, Marxist philosophy, Stalin’s philosophy, 

dialectical materialism, historical materialism, philosophical education, personalìzm 
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ПРО КНИГИ

Олег 
Кисельов

ДОСВІД ПОБУДОВИ 
ТЕОРІЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

Вододіли секуляризації: Монографія 
За ред. О. Білокобильського та В. Лівицького
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 240 с.

Яке місце посідає релігія у суспільстві? Чи вона від-

мирає чи, навпаки, процвітає? Чи доречно моде-

лювати суспільний розвиток, беручи до уваги релі-

гійний чинник? Цілком зрозуміло, що ці та багато 

подібних запитань пов’язані із (де)секуляризацією. 

Ці питання серйозно турбують суспільст вознавців 

починаючи з 1960-х років. Соціологи розробляли 

теорію секуляризації як частину загальної теорії мо-

дернізації. Проте під кінець 1980-х років теорію се-

куляризації починають ставити під сумнів, а відомі 

аналітики у 1990-х роках відмовляються від цієї тео-

рії, пропонуючи замість неї альтернативні концеп-

ції: релігійної економіки (Р. Старк), десекуляризації 

(П. Берґер), деприватизації релігії (Х. Ка за нова) чи 

постсекулярності (Ю. Габермас). Поряд з цим ок-

ремі дослідники продовжують дотримуватися теорії 

секуляризації, уточнюючи її (С. Брюс) або пропо-

нуючи нові її різновиди (П. Норис і Р. Інґлгарт).

Останній варіант стосується й рецензованої 

мо нографії. Як позиціонують її редактори у перед-

мові, дослідження має за мету побудову «послідов-

ного дискурсу про секуляризацію» (с. 7) чи прос-

тіше — здійснення спроби «сформувати теорію 

секуляризації» (с. 6), виходячи з останніх світових 

тенденцій у релігійній сфері, враховуючи «постан-

ня постсекулярного суспільства» (с. 7). Звучить 
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достатньо амбітно, незважаючи на те, що автори й пишуть, що це лише 

«спроба».

Книгу складено з п’яти розділів. Перший з них присвячено філософ-

ським та історіографічним засновкам дослідження — відзначено місце 

теми секуляризації у дискурсі модерну, а також подано стислий аналітич-

ний огляд існуючих теорій секуляризації та інших дотичних до неї теорій. 

Варто відзначити, що йдеться не стільки про переказ чи реферування, 

скільки про рефлексію над теоріями секуляризації та їхніми критиками. 

Зокрема, важливими тезами розділу варто визнати такі: 1) необхідність до-

слідження емпіричної, а не умоглядної проекції секуляризації; 2) розріз-

нення секуляризації та раціоналізації релігії. Друга теза закладає одну з го-

ловних теоретичних відмінностей теорії секуляризації, поданої у цій моно-

графії. На думку авторів, не раціоналізація є елементом секуляризації, а 

навпаки — секуляризація є одним з етапів раціоналізації релігії, яка (раціо-

налізація) існує з початком інституціалізації будь-якої релігійної традиції. 

Автори окреслюють для себе, що досліджуватимуть не індивідуальну релі-

гійність чи вплив релігії на суспільство, а вимір соціальної реальності, ка-

тегорійну матрицю секулярної культури. Виходячи з цього, можна було б 

очікувати, що подальше дослідження буде виконано у стилі соціології чи 

принаймні філософії культури, проте замість цього рецензована праця є 

передусім історією ідей.

У другому розділі автори книги пропонують нам маркери секуляриза-

ції: це поява схоластичної теології (П. Абеляр), розвиток раціональної ар-

ґументації, що апелює до природного виміру реальності, а також наро-

дження та розповсюдження університету. І хоча у параграфах безумовно 

присутня внутрішня логіка, але, прочитавши цей виклад, виникає бажання 

запитати авторів про рівень народної культури: чи ідеї Абеляра та Данте 

мали якийсь вплив на європейських селян? чи останні так само продовжу-

вали вірити у духів, демонів, Христа та Діву Марію і практикували магію, а 

час від часу брали участь у церковних обрядах? Одним із класичних закидів 

до теорії секуляризації саме й є те, що вона відображає радше погляди секу-

лярних західних інтелектуалів, ніж реальну ситуацію зі станом релігійної 

свідомості та поведінки населення. Тобто автори книги пишуть лише про 

рівень елітарної культури і забувають про її народний рівень.

У третьому та четвертому розділах монографії йдеться про простори 

первинної та вторинної секуляризації — це, відповідно, простір західної ци-

вілізації та весь інший світ, зокрема, у монографії йдеться про простір роз-

повсюдження ісламу (зокрема, ІГІЛ), Японію та Росію із сучасною докт-

риною «руського міра». Розділи написано цікаво, хоча абсолютно нерів-

номірно як у стилістичному, так і в арґументаційному вимірах. Зокрема, 

па раграф про раціоналізацію християнства на етапі його становлення на-

писано достатньо докладно, наприклад, у порівнянні з другим розділом, де 

всі три параграфи радше накреслюють загальну схему. Наступні параграфи 
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присвячено раціоналізації християнства періоду вселенських соборів, роз-

витку мережі європейських міст, які створювали «земний вимір християн-

ського космосу» (с. 130), та поширенню європейської раціональності. Далі 

читач стикається із чотирма нарисами, які стилістично, структурно та зміс-

товно дуже відрізняються як один від одного, так власне й від усіх інших 

частин книги. Тут ви не знайдете нічого про механізми поширення секуля-

ризації в окремих країнах чи реґіонах. У параграфі про іслам йдеться радше 

про реакцію мусульман на західну секулярну культуру, а у наступному — про 

неоднозначність ставлення японців до релігії, що проявляється при практи-

куванні як мінімум двох релігій одночасно: сінто та буддизму.

В останньому розділі йдеться про те, що сучасні ґлобальні зіткнення є 

зіткненнями світів первинної та вторинної секуляризації. Автори ілюстру-

ють це численними прикладами терористичних актів, що відбулися в 

Європі, і врешті-решт заявляють, що військові дії на Сході України також є 

відображенням «світоглядної війни в ґлобальному просторі» (с. 222).

Власне книга закінчується ориґінальним визначенням секуляризації, 

зрозумілої як один із етапів раціоналізації релігії, що призводить до іма-

нентизації соціальної реальності та зміни форм соціальної активності.

Якщо давати оцінку книзі загалом, то вона викликає неоднозначне вра-

ження. З одного боку — це, безумовно, цікавий досвід побудови ориґіналь-

ної теорії секуляризації і вдвічі цікавий він тим, що це здійснили віт чизняні 

дослідники. Книга не є цілісною: хоча її структура виглядає достатньо 

стрункою, але змістовно параграфи не є рівноцінними. Проте книга, без-

перечно, заслуговує на увагу вітчизняних інтелектуалів і здатна пробудити 

цікаві дискусії. Авторському колективу хочеться побажати не зупинятися 

на досягненому, а продовжувати шукати нові сюжети та відшліфувати стару 

арґументацію. 

В інформації «Премії в царині філософії та філософських перекладах», вміщеній у по-

передньому числі нашого журналу, останній абзац на стор.139, слід читати:

Також була вручена Відзнака Українського філософського фонду за видатне досяг-

нення у царині філософії Марині Ткачук (Київ, НаУКМА), чий евристичний та 

організаційний внесок у розвиток досліджень вітчизняної інтелектуальної тра диції 

важко переоцінити; М. Ткачук відзначена, зокрема, як ініціатор, укладач, науко-

вий редактор та основний автор безпрецедентного за масштабом та сумлінністю 

виконання видання — Енциклопедії «Київська духовна академія в іменах: 1819–

1924» (у 2-х т., Київ., 2015–2016).
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ПОНЯТТЄВО-ПЕРЕКЛАДНІ 
АСПЕКТИ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ 
АНТРОПОЛОГІЇ: український контекст

Український переклад термінології 
німецької гуманітаристики

У цьому числі ми представляємо матеріал семінару, присвяче-

ного проблемам перекладу з німецької українською мовою тер-

мінології філософської антропології. Семінар відбувся в рамках 

програми Goethe-Institut в Україні на VII Міжнародному фес-

тивалі «Книжковий Арсенал» у травні 2017 року в Києві. Мо-

де  ратор семінару — Вахтанґ Кебуладзе. Запрошений експерт — 

Андрій Дахній.

Вахтанґ Кебуладзе: Філософська антропологія є 

од нією з найважливіших складових сучасного фі-

лософського знання. Доробок у цій царині німець-

ких філософів ХХ сторіччя важко переоцінити. 

Можна навіть наважитися на твердження, що оста-

точно філософська антропологія конституюється 

як напрямок філософських досліджень саме у твор-

чості таких німецьких філософів, як Макс Шелер, 

Гельмут Плеснер, Арнольд Ґелен та ін. З огляду на 

це, вкрай важливо з’ясувати, як перекладати укра-

їнською центральні терміни концепцій цих авторів 

та інших німецьких філософів, які досліджували 

цю проблематику.

Андрій Дахній: У справі дослідження можли-

востей перекладу німецькомовних понять україн-

ською мовою суттєве місце посідають концепти 

філософської антропології, які були сформовані 

німецькими мислителями ХХ століття (Макс Ше-

лер, Арнольд Ґелен, Гельмут Плеснер, Вільгельм 

Камля). І хоч ситуація дещо ускладнюється тією 

обставиною, що наразі існує вкрай мало перекла-

дів цих авторів українською мовою, спроби пошу-

ків якнайадекватнішого перекладу від того аж ніяк 

не втрачають своєї значущості. 
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Зокрема, йдеться про такі поняття, як „der Neinsagenkönner“, „das Män-

gelwesen“, „der Miterwirker Gottes“, „die Bedürftigkeit“ (до речі, всі вони яв-

ляють собою приклади спроб ідентифікувати людське існування, виявити 

його специфічні характеристики, що, звісно, є природним для представни-

ків філософської антропології). 

Щодо першого з названих понять, то воно є неологізмом, який уперше 

був ужитий Максом Шелером у сьомому параграфі його хрестоматійної ро-

боти «Становище  людини у космосі» (die Stellung des Menschen im Kosmos). 

Перекладаючи це своєрідне поняття, потрібно здавати справу в тому, що 

«der Neinsagenkönner» перекласти українською одним словом попросту не-

можливо (це один із тих випадків, коли німецька мова володіє, по суті, уні-

кальною здатністю творити великі синтетичні поняття, які перекласти аб-

солютно точно засобами інших мов неможливо у принципі). І все ж, якщо 

виходити із двох основних стратегій перекладу — або вдаватися до компак-

тнішого способу — наприклад: «спроможець казати: „Ні“» (втім, такий пе-

реклад виглядає надто штучним, а тому спірним, попри те, що інколи вжи-

вають, наприклад, поняття «владоможець» як синонімічне до  «можновла-

дець»), або звернутися до менш компактних, але більш звичних для украї-

номовної традиції варіантів — «носій здатності казати ”Ні”» чи ж: «той, хто 

може казати: „Ні“» (тим паче, що такого роду висловлювання є доволі по-

ширеними в українській літературній традиції: достатньо згадати, примі-

ром, «того, хто в скелі сидить» чи ж «того, хто греблі рве» у «Лісовій пісні» 

Лесі Українки), то, як на мене, саме останній варіант перекладу — «Той, хто 

може казати: „Ні“» — варто прийняти як оптимальний. Отож саме на  тако-

му виборі я б і пропонував зупинитися.

Наступне поняття — «das Mängelwesen» (яке було впроваджено в широ-

кий обіг передовсім завдяки зусиллям Арнольда Ґелена) — можна було б 

перекласти і як «обмежена», і як «збиткова», і як «неповноцінна» істота. 

Утім, перший варіант видається не цілком точним (зважаючи на існування 

у німецькій мові таких еквівалентів до «обмеженого», як «begrenzt», «be-

schränkt»); другий асоціюється радше зі світом неживих предметів, неістот, 

зі сферою матеріального виробництва; нарешті, третій відсилає до понять 

на кшталт «Minderwertigkeitsgefühl» (відчуття меншовартості, неповноцін-

ності). Тому від цих трьох варіантів треба відмовитися. Натомість найпріо-

ритетнішим видається варіант перекладу «недостатня істота», себто істота, 

якій чогось бракує, не вистачає (порівняно з численними представниками 

тваринного світу, які в певних фізичних характеристиках і спроможностях 

суттєво нас переважають).

Ще одним німецькомовним поняттям із царини філософської антропо-

логії, яке викликає інтерес у сенсі перекладу, є концепт «der Miterwirker 

Gottes» (він стосується передусім специфіки сприйняття філософії Макса 

Шелера з боку Мартина Гайдеґера). Тут двома найперспективнішими варіан-

тами перекладу видаються «сприятель Бога» та «співдіяч Бога». У першому 
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випадку має місце більш нестандартний спосіб перекладу, у другому — так би 

мовити, більш очікуваний, «традиційніший». Попри ориґінальність першо-

го, все ж саме другий видається прийнятнішим, позаяк він виглядає менш 

штучним і більш органічним для стихії українського слововживання (до того 

ж тут наявне «спів-» — прямий відповідник до німецькомовного «mit»). 

Нарешті, не можна знехтувати ще й таким поняттям філософської ан-

тропології, як «die Bedürftigkeit» (до речі, сутнісно воно дуже близьке до «das 

Mängelwesen»): його використання є характерним для більш пізнього періо-

ду в розвитку цього напрямку думки, зокрема, для Вільгельма Камля. З-по-

між можливих способів перекласти це поняття — бідність, нестача, злиден-

ність, нужденність — найадекватнішим для перекладу виглядає останній 

еквівалент: «нужденність». Інші способи перекладу мають певні вади: так, 

«бідність» вказує радше на матеріальний стан, «нестача» теж більшою мірою 

корелює із суто економічно-матеріальним виміром, нарешті, «злиденність» 

виглядає надто різким за ступенем підкреслювання нестачі. Тому в підсумку 

більш нейтральним і водночас більш універсальним поняттям сприймаю 

варіант: «нужденність».

Кебуладзе, Вахтанґ (модератор) — доктор філософських наук, професор кафедри теоре-

тичної і практичної філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 

доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Мо ги-

лянська академія».

Дахній, Андрій — кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії філософ-

ського факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2017, № 3 123

© А. ЄРМОЛЕНКО,

  2017

ПАМ’ЯТІ КАРЛА-ОТТО АПЕЛЯ

IN MEMORIAM

Філософська громадськість світу зазнала величезної 

втрати. 15 травня цього року в громаді Ні дернгаузен 

пішов із життя видатний німецький, усесвітньо ві-

домий філософ Карл-Отто Апель — фундатор транс-

цендентальної прагматики та етики дискурсу. Фе-

деральний Президент Німеччини Франк-Валь тер 

Штайнмаєр, висловлюючи своє співчуття вдові Апель 

зазначив, що «Апелеві за допомоги етики дис курсу 

вдалося дати переконливе й дієве обґрунтування де-

мократії на основі таких цінностей, як рівність, сво-

бода й повага».

Народився Апель 15 березня 1922 року в Дюс-

сельдорфі. 1940 року був призваний солдатом на 

війну. З 1945 по 1950 штудіював у Райнському уні-

верситеті ім. Фридриха Вільгельма в Бонні істо-

ричні та гуманітарні науки, філософії навчався в 

Ериха Ротгакера. 1950 року захистив дисертацію, 

присвячену Мартинові Гайдеґерові, а 1961 — габі-

літаційну працю «Ідея мови в традиції гуманізму 

від Данте до Віко» в Університеті Християна-Альб-

рехта в Кілі. З 1969 по 1972 він ординарний профе-

сор філософії Університету Саарбрюкена, з 1972 по 

1990 — професор філософії в Університеті Франк-

фурту на Майні, з 1990 року, перебуваючи на пен-

сії, працював запрошеним професором багатьох 

університетів світу. 

Філософія Апеля розивалась у річищі пара-

дигмального повороту від філософії свідомості до 

філософії комунікації як «першої філософії». Він 

був одним із протагоністів та інціаторів цього по-

вороту, здійснивши на цій підставі «трансформацію 
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філософії», як свідчить двотомник із однойменною назвою. Складником 

філософії Апеля стала універсалістська макроетика дискурсу як етика кому-

нікативного розуму. Серед найважливіших тем, що їх розробляв філософ, — 

проблема прагматичного граничного обґрунтування (Letztbegruendung) мо-

ральних належностей, пояснення-розуміння, форм раціональності (сцієн-

тистської, технологічної, герменевтичної та етичної), застосування етики 

дискурсу до соціальних систем сучасного суспільства, трансцендентально-

прагматичної критики ідеології, що викладено в таких працях, як «Дискурс 

і відповідальність. Проблема переходу до постконвенційної моралі», «Па ра-

дигми першої філософії» та ін. 

Остання його книжка «Трансцендентальна рефлексія та історія», що 

вийшла друком у видавництві «Зуркамп» 2017 року, спрямована на застосу-

вання етики дискурсу в дослідженні історичного процесу та розвитку сучас-

ного суспільства в умовах високих технологій, ґлобалізованого капіталізму 

та екологічної кризи. 

Філософія Апеля набула всесвітньої значущості та міжнародного ви-

знання й набрала подальшого розвитку в фундації «Centro Filosofico In ter-

na zionale Karl-Otto Apel» (Cozenza, Italia), віце-президентом якого є його 

донька Доротея Апель. До цього Центру належать філософи багатьох країн 

світу, які розробляють етику дискурсу і трансцендентальну прагматику. 

Українським філософам Апель відомий також за його доповіддю «Ет-

ноетика та універсалістська макроетика: суперечність чи доповняльність», 

підготовленою для міжнародної філософської конференції «Культура і ет-

ноетика» у Києві 1994 року, за лекціями у філософській школі, прочитани-

ми у Пущі-Озерній 1999 року, а також за перекладами українською мовою 

низки його праць.

Філософія Карла-Отто Апеля сповнена віри в людський розум, спрямо-

вана на досягнення порозуміння між людьми, народами і культурами у 

розв’язанні ґлобальних проблем сучасності на засадах планетарної етики 

спільної відповідальності.
Анатолій ЄРМОЛЕНКО,

член міжнародного Комітету 

Centro Filosofico Internazionale Karl-Otto Apel 
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