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Історичний контекст виникнення теорії леґітимації.
Що таке леґітимація? Поняття леґітимації, так са@

мо, як і визначальні мотиви леґітимації, залиша@

ються до сьогодні не проясненими. Ми знаємо,

що термін «леґітимність» відрізняється від терміна

«леґальність» у тому сенсі, що «леґальність» озна@

чає просто «відповідність до закону», тоді як «леґі@

тимність» передбачає виправдання тих або інших

норм, інституцій або претензій на владу. В цьому

сенсі ще Кант розрізнює леґальність і моральність. 

Сам термін legitimus, як і термін legalis, ми по@

дибуємо спочатку в римському праві як terminus

technicus юриспруденції. Обидва терміни походять

від латинського lex і позначають відповідність до

закону. Римські юристи кажуть про «леґітимність

опікунства» або про «леґітимність спадку» (legitima

hereditas). Наприклад, ознакою legitima hereditas є

відповідність до законів, зафіксованих у XII табли@

цях (quae ex lege XII tabularum defertur) (Pomponius,

Dig.D.38,16,11; Ulpian, Dig.D.37,14,11). У середньо@

вічному слововжитку термін legalitas часто зближу@

ється з поняттями probitas («чесність», «порядність»),

fides и fidelitas (вірність, добросовісність). Поняття

«леґальність» постає в новому світлі у зв’язку з

Григоріанськими реформами XI століття (спір про

інвеституру) і з дискусіями про юрисдикцію Імпе@

ратора і Папи (XIV століття). Однак ніде в текстах

ми не знайдемо власне протиставлення «леґаль@

ності» і «леґітимності». 
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Під впливом Реформації, а потім — під впливом європейських рево@

люцій (особливо — Французької), термін «леґітимність» поступово отри@

мує новий сенс. Так, розмірковуючи над природою монархічної влади, Жан

Боден стверджує: ця влада леґітимна (lJgitime) лише тоді, коли вона пов’яза@

на з природним законом і справедливістю (Jean Bodin. Les six livres de la

rJpublique 2, 3 — Paris 1583). Особлива роль в осмисленні поняття «леґітим@

ності» (potestas legitima) належить теоретику природного права Замюелю

Пуфендорфу (Samuel A. Pufendorf, De jure naturae et gentium — 1672). Однак і

в XVII—XVIII століттях значення термінів legitimus і legalis не протистав@

ляється. Це можна помітити на прикладах Кристофа Безольда (Christoph

Besold, De majestate in genere — 1625) і Кристияна Вольфа (Christian Wolff, Jus

naturae — 1748). Вольф розуміє леґітимне правління як правління в рамках

законів (In regno legitimo ex legibus fundamentalibus capitulatione metiendum est

jus Regis — Jus naturae, 7, 2, § 263). 

Розрізнення леґальності і леґітимності походить із післянаполеонівських

часів. Проте інтелектуальний рух, що отримав назву «леґітимізм», виникає

набагато раніше, як реакція на релігійні і політичні революції XVI—XVIII

сторіч. Термін «леґітимність» поступово стає одним із головних термінів

політико@правового дискурсу. Його інтелектуальна історія починається у

Франції, а потім поширюється на інші мовні культури Західної Європи. 

Головний принцип леґітимізму — це принцип династичної правомочності,

що спирається на тезу про походження влади від Бога і визначає порядок

послідовного успадкування королівської влади. Іншими словами — потре@

ба в леґітимації виникає в рамках антимодерного проекту. Леґітимність має

вказувати на статус і на теологічні джерела влади і права. У стислій формулі

де Бональд стверджує: «Леґітимність (lJgitimitJ) є досконалістю, абсолют@

ним благом; леґалізм (lJgalitJ) є конвенцією, благом відносним». Монарх

перебуває над позитивною леґальністю. Він є lex animata або lex loquens

[одухотворений закон або закон, що промовляє], він надає авторитет пози@

тивному праву. Водночас монарх є слугою Божого права. Ведучи мову про

леґітимні дії, прибічники леґітимізму претендували на те, щоб узгоджувати

ці дії з якоюсь вищою нормою або цінністю. 

Як відомо, Талейран на Віденському Конґресі (1815 рік) запропонував

покласти принципи леґітимізму в основу нового політичного порядку в

Європі (у парадоксальний спосіб ця новина сприймалася багатьма як «ре@

акція»). Відлуння леґітимістських гасел ми подибуємо у відомій формулі

Уварова: православіє, самодєржавіє, народность. 

Уже учасники Віденського конґресу з боку Прусії і Австрії повинні бу@

ли надати своє адекватне тлумачення поняттю «леґітимність» як головному

принципу «нового порядку». Адам Гайнрих Мюлер приймає версію Талей@

рана, тоді як його кореспондент Фридрих Ґенц убачає в леґітимності
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«лише тимчасовий принцип, що має лише конвенційне призначення». У

німецькомовному просторі одним із перших, хто протиставив Legitimit@t і

Legalit@t, був Карл Ернст Ярке (Die Legitimit@t und ihre Gegner — 1832). Він

стверджував, що леґальність є «опудалом закону», що не спроможне ви@

правдати революційний порядок, тоді як леґітимність завжди орієнтується

на ідею права і, узгоджуючись із Божественними заповідями, є вищою за

волю людини (hber dem nackten Menschenwillen steht). 

Основні мотиви пошуку леґітимаційних засад політики і права. Тут необ@

хідно внести важливе уточнення. Потреба в леґітимації влади або права

існувала ще з прадавніх часів. Наприклад, коли Солон або Піндар прагнуть

виправдати божественну справедливість перед лицем жорстокої реальності

(як узгодити з божественною справедливістю той факт, що хороші люди

страждають, а погані — процвітають?), то перед нами — приклад леґіти@

мації. Коли всупереч софістичним тезам про тиранію законів і штучність дер@

жави Платон з Аристотелем вказують на онтотеологічні підстави законів і

на природність полісу — перед нами приклад леґітимації. Середньовічно@

християнське розуміння влади і права було надзвичайно плюралістичним.

У рамках цього розуміння завдання леґітимації зводилися до питань: як уз@

годжуються між собою різноманітні юрисдикції? Як, наприклад, узгоджу@

ються між собою королівське, феодальне, звичаєве, міське та інші права?

Однак всі ці питання можна було звести до одного: як співвідносяться між

собою сакральна і світська юрисдикції, право Папи й Імператора? 

Реформація починає процес руйнування такої леґітимаційної кон@

цепції і висуває на передній план світську юрисдикцію, розуміючи владу як

інструмент мирного співіснування у спільноті перед лицем релігійного плю@

ралізму. Паралельно відбувається процес уніфікації світської влади і права

всередині держави, що мотивує до пошуку нових формул леґітимації. 

Нарешті формулу було знайдено: суверенітет монарха. Французька

революція 1789 року змінює цю формулу: починають говорити про сувере%

нітет народу, ототожнюючи народ з третім станом (церковна ієрархія і

світська аристократія — не народ). Саме проти останньої формули і висту@

пають леґітимісти, добре розуміючи всі небезпеки, що приховані за її уда@

ваною переконливістю (у ХХ столітті про ці небезпеки говоритимуть Гана

Арендт і Жак Маритен). 

Проблема полягає в тому, що і концепція народного суверенітету, і кон@

цепція суверенітету монарха є модерним продуктом. Тут ми стикаємося з

подвійним або навіть потрійним значенням терміна «Модерн». (1) Джерела

Модерну можна вбачати у справі Лютера і розуміти Модерн як втілення ідеї

релігійної свободи («духу») у спільне буття громадян. Так думав Геґель. Тоді

Вестфальський мир, абсолютні монархії і конституціоналізм фон Моля (з

його ідеєю Rechtsstaat) треба вважати головними віхами розвитку Модерну. 
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Однак можна вбачати джерела Модерну в (2) радикальному Просвіт@

ництві, зростаючій секуляризації та в ідеях Французької революції. Саме в

руслі цієї тенденції формується ідея, яку звикли вважати головною ідеєю

Модерну. Її можна виразити такою фразою: політика і право для свого ви@

правдання не потребують зовнішніх критеріїв та норм. Ці норми та критерії

формуються поступово всередині політико@правової системи або спільного

буття індивідів. 

Це друге бачення Модерну, будучи, з одного боку, найбільш пошире@

ним, є, з іншого боку, найсуперечливішим у своїй основі. Бо тут ми помі@

чаємо дві тенденції: (а) тенденцію тлумачити владу і право як такі, що ви@

правдовують себе самі (спираються самі на себе), і (b) тенденцію пов’язу@

вати владу і право з якимись більш універсальними принципами й

цінностями. У першому випадку питання про леґітимацію є навіть зайвим

і замінюється питанням про леґальність (тут, безперечно, правий Карл

Шміт). Юридичний позитивізм — один із прикладів такого підходу до вла@

ди і права. У другому випадку політико@правовий дискурс шукає опори у

надправових і надполітичних концептах (наприклад, права людини). У

такій модифікації Модерн@2 тяжіє до Модерну@1. 

Зрештою, (3) можна розуміти Модерн як паралельний розвиток і взаємо@

дію цих протилежних сюжетів (ще з додаванням інших ліній розвитку, на@

приклад — католицької соціальної доктрини, православного консерватизму

тощо). Тоді однолінійні схеми на кшталт Маркса або Вебера слід уважати

якщо вже не цілковито хибними, то принаймні вельми однобічними. Ба

більше, поняття Модерну видається в цій перспективі суттєво обмеженим і

має бути включеним у більш широкий ідеологічний контекст. 

Потреба в пошуках леґітимаційних принципів політики і права в

західній традиції виникає поступово. Реформація і революційні рухи став@

лять під знак питання ті принципи і цінності, що узасаднювали всі форми

життя впродовж багатьох століть. Проблема леґітимації є продуктом глибо%

ких катастроф і розколів європейської історії. Проте, розмірковуючи сьо@

годні над цією проблемою, ми розуміємо, що тут не йдеться тільки про іс@

торичний інтерес. Після Французької революції наша традиція пережива@

ла два століття ще більших потрясінь. Власне, події 1789 року задумувалися

як процес, що ніколи не закінчується (недаремно і більшовики у 1917 році

беруть на озброєння термін «перманентна революція»). Відтак, проміжок

часу в двісті років (1789—1989) можна розглядати і розуміти під кутом зору

перманентної революції. І, на жаль, ми не можемо стверджувати, що вона

закінчилася (тим самим виправдовується латинське permanere). 

Когось міг здивувати той факт, що протиставляння леґітимності і ле%

ґальності і у французькому, і в німецькомовному інтелектуальних середо@

вищах виникає на початку XIX століття в рамках консервативної теорії
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державного права. Основна мотивація леґітимістського руху — утримання

чинного священного порядку (який революціонери зневажливо називали

«старий порядок»), апеляція до трансцендентних засад позитивного права і

людської влади. Не менш дивує і те, що мова леґітимації стає зброєю в руках

лівих рухів, починаючи з другої половини XIX століття, коли процедури

виправдання прикладаються вже до самих революційних рухів. Треба ж

виправдовувати і революції! 

Сутнісні риси модерного проекту леґітимації. Це напруження двох проти@

лежних тенденцій (трансцендентної леґітимації й іманентної леґітимації) і

утворює специфічний образ Модерну, специфіку модерної політико@право@

вої думки. (Цю тезу я спробую розвинути в останній частині своєї доповіді.)

Однак сьогодні багато інтелектуалів дотримується тези, що Модерн — це

іманентна леґітимація шляхом процедур на підставі формальних (універсаль%

них) принципів. І що протилежна теза — трансцендентна леґітимація на

підставі змістовних принципів і цінностей — є антимодерною. Під тезою

трансцендентної леґітимації слід розуміти твердження, що форми людсь@

кого життя не можуть бути виправдані на підставі себе самих. Іншими сло@

вами: самі практики не мають достатнього леґітимаційного ресурсу для

власного виправдання, для самолеґітимації. 

Під словосполученням «змістовні принципи і цінності» слід розуміти те

просте твердження, що будь@який практичний принцип (практична ідея,

цінність тощо), або (a) явно вказує на певний конкретний зміст («святість»,

«доброчесність», «досконалість»), або (b) імплікує певний конкретний зміст

(наприклад, «права людини», «людська свобода», «справедливість»). Відмова

від змістовних практичних принципів і цінностей на користь суто формальних

принципів і цінностей, які нібито тільки і можуть ґарантувати спокій і плідну

співпрацю між різними соціальними групами в рамках єдиного суспільства,

спирається на одне непорозуміння (яке, здається, поділяють ідеологи лібе@

ралізму, такі, як Джон Ролз). А саме: будь@який формальний практичний

принцип у прихований спосіб містить у собі те або інше змістовне ядро. 

Сьогодні переважає думка, що основна характеристика Модерну якраз і

полягає в тому, що принципи і правила наших практик уже не можуть спира@

тися на щось трансцендентне, щось дане ззовні самих цих практик. Перед

мислителями цього напряму постає складне завдання: вони (1) зобов’язані

раціонально обґрунтовувати процедури універсалізації практичних принципів

(щоб взагалі не втратити сенс виправдання практик, бо релятивізм унемож@

ливлює будь@яке виправдання) і, водночас, (2) вони змушені наполягати на

тому, що вироблення практичних принципів і правил відбувається в рамках

самих практик, у процесі самого практичного життя. В результаті виникає

проблема, яку непросто розв’язати: універсальна значимість практичних пра@

вил (нормативний рівень) узалежнюється від історичного процесу (рівень

Андрій БАУМЕЙСТЕР

26 ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5



фактичності). І як би ми не намагалися розмежувати Faktizit@t і Geltung, ми все

одно змушені їх розглядати в одній@єдиній площині історичного процесу, що

розуміється матеріалістично (принаймні, містить матеріалістичні імплікації). 

Однак я не можу тут вдаватися до детального аналізу. У наступній час@

тині доповіді я спробую виявити апорії однієї з найвпливовіших концепцій

модерної леґітимації — тієї, що пропонує нам Юрґен Габермас. Чому таке

звуження горизонту? Передусім тому, що в цього мислителя ми подибуємо

сміливу і захоплюючу спробу дослідити поняття леґітимації на широкому

ідейному тлі, об’єднуючи досягнення класичної філософії з різноманітни@

ми течіями сучасної філософської й соціологічної думки. Габермас прагне

розглядати проблему леґітимації, просуваючись між Сциллою релятивізму

(в його різноманітних проявах — від респектабельного позитивізму до

екстраваґантних проектів деструкції та підозри) і Харибдою догматизму.

Наскільки йому це вдається? Нарешті, практична філософія Габермаса є

найбільш потужною і впливовою спробою виправдання проекту Модерна

в цілому. Отже, аналізуючи філософію цього мислителя, ми зможемо вия@

вити основні переваги і недоліки модерного проекту леґітимації. 

Суперечності й недоліки Габермасової теорії леґітимації. Проблема леґі@

тимації розглядається Габермасом у рамках теорії комунікативного знання

(його учень Конрад Отт вживає термін eine Theorie des Teilnehmerwissens,

який я не можу перекласти інакше, щоб не спотворити його сенс). 

По�перше, — і це більше стосується ранніх стадій Габермасової філосо@

фії, — я хотів би запропонувати таку тезу: неможливо поєднувати трансцен%

денталізм (Кантового типу) і марксизм. У першій перспективі ми розгля@

даємо особу як ціль саму по собі, у другій — як недосконалу, здеформовану

істоту. Образ учасника комунікації суперечить образу людини, що подаєть@

ся у схематиці розвитку «відкритого проекту Модерну». Ідеал теоретично@

го розуму й ідеал вищого блага не перекладається в термінах матеріалізму

(навіть такого витонченого і обережного, як у пізнього Габермаса). Транс%

цендентальний матеріалізм є внутрішньо суперечливим. 

Тут можна зауважити, що Габермас пізніше робить вибір на користь

Канта. Нещодавно Ганс Йоас у рецензії на одну з останніх книжок Габерма@

са (Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufs@tze; Suhrkamp Verlag,

2005) навіть називає його «новим Кантом», «Кантом комунікативного розу%

му післядарвінівської епохи» (DIE ZEIT 13.10.2005 № 42). Однак, з іншого

боку, у статті, присвяченій 80@річчю Габермаса, Аксель Гонет відзначає, що

«саме Габермас чи не єдиний у Франкфуртському інституті, хто творчо

сприйняв і продовжив марксистську традицію», хто по@справжньому «ак@

туалізував Маркса». 

Образ людини, яка має бути повноцінним учасником ідеального дис@

курсу, не вкладається в емансипаторські схеми Габермаса. Це справедливо
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відзначає Роберт Шпеман: якщо у Канта розумний консенсус є необхідніс@

тю, контрафактичною антиципацією морально (автономно) діючого суб’єк@

та, то у Маркса йдеться про стан, котрий треба спочатку створити. До того ж,

Кантове поняття автономної розумової істоти разом із просвітницьким гас@

лом «май мужність користуватися власним розумом» може тлумачитися як

ідеологія і ставитися під знак питання з боку марксистських апологетів. 

Проте, здається, що можна уникнути зазначеної суперечності, посила@

ючись на відоме розрізнення ідеального і реального дискурсу: визначаль@

ним критерієм і умовою значимості має слугувати ідеальний дискурс, тоді

як дискурс реальний ніколи не є вільним від панування. Бо дійсно, ос@

танній завжди репрезентує ситуацію панування інтелектуалів, «фахівців»

арґументації і переконання (у такому випадку дискурси — специфічна фор@

ма влади). Окрім того, — і це важливо мати на увазі, — пізній Габермас

орієнтується не на схеми Марксової думки, а наполягає на «дискурсивно@

теоретичному прочитанні демократії» (розробляючи процедуралістичну

концепцію «деліберативної політики»). 

На це я можу відповісти так: поняття свободи, закладене у трансцен%

дентальний арґумент — або має спиратися на онтотеологічний фундамент,

або втрачає свою слушність і вагу в рамках цього арґументу. Це добре поміт@

но, якщо вчитатися в критику Кантового поняття свободи волі з боку Ганса

Кельзена. Автор «Чистого вчення про право» рішуче спростовує «ілюзію»

свободи волі й убачає в Кантовій концепції залишки класичної онтології

(достатньо пригадати терміни, які вживає Кант: «царство благодаті», «інте@

ліґібельний світ» тощо). 

Поняття ж більшості, демократичні процедури (або скажу так — риси

конкретної історичної демократії) не є виразом трансцендентальної ідеї

свободи, а радше є конкретно@історичними формами втілення такої ідеї. 

Універсальний консенсус і консенсус більшості — не одне й те саме: тільки

готовність вступати в суперечку з консенсусом більшості була б ознакою

того, що носій влади спирає свій раціонально@практичний інтерес на анти@

ципацію універсального консенсусу. Трохи пом’якшу свою тезу: універ@

сальний консенсус в рамках трансцендентального арґументу передбачає

можливість суперечити конкретно%історичним консенсусам або волевияв@

ленням тієї чи іншої більшості. У протилежному випадку бажання усунути

панування через вільний від панування консенсус може перетворитися на

теорію виправдання необмеженого і неконтрольованого панування. Це

може бути пануванням арифметичної більшості, пануванням груп олігархів

або груп інтелектуалів. Максимально загостривши, скажу так: можна, уни%

каючи суперечливості, уявити собі явний або мовчазний консенсус більшості

проти істини. Для цього достатньо вказати на елементарне епістемічне

припущення: істина не тотожна навіть згоді всіх розумових істот. 
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Я припускаю ситуації, де консенсус просто неможливий. Еґоїст ніколи

не визнає самоцінність дару і подяки. Грішник ніколи не погодиться, що

пекло є необхідно@значимим поняттям. Холодний прагматик ніколи не по@

годиться, що світом рухає любов. 

Це виявляє слабке місце комунікативної теорії взагалі. Такі поняття, як

«об’єктивна істина», «об’єктивна значимість», «універсальні норми», не

можна пов’язувати з комунікацією і консенсусом (ані реальним, ані ідеаль@

ним). Істина і моральна значимість певних положень тільки підтверджу%

ються або уточнюються в процесі обговорення і згоди (завжди гіпотетичної,

проміжної). Поняття ж істини й універсально@значимої норми за своєю сут@

тю вже передбачають можливість суперечити не тільки реальному, а й іде@

альному консенсусу. Я наголошую, що тут ідеться про дуже важливий мо@

мент у розумінні самої раціональності. Право бути незгодним є однією з

умов раціонального дискурсу. І коли представники комунікативної теорії

кажуть про силу кращого арґументу, про те, що це єдиний леґітимований

примус (бо це — примус розуму), я залишаю за собою право не погоджува@

тися з ними. Позаяк процес виправдання норм позбавляється онтологічно@

го ґрунту, це виправдання передається до сфери компетенції «іманентної»

раціональності. Однак це значно послаблює наш леґітимаційний потенціал

при розв’язанні головних практичних питань сьогодення. 

Отже, треба розставити чіткі акценти: те, що я вважаю слабкістю кому@

нікативної теорії, Габермас уважає її головною перевагою. У цьому він, ра@

зом із Максом Вебером, убачає основну ознаку модерної концепції розуму

на відміну від антично@середньовічної концепції раціональності. Виправ@

дати значимість моральних норм тепер не означає показати відповідність

цих норм до фактичної реальності, до стану речей. Висловлювання в прак@

тичній сфері є виправданим тільки тоді, коли ми з’ясовуємо, що воно є ре%

зультатом загального обговорення. Для виправдання практичної норми ми не

потребуємо жодної онтології. У зв’язку з цим Габермас каже про постме@

тафізичне мислення як про сутнісну характеристику Модерну. Однак, на

мою думку, це й унеможливлює таке поняття, як «універсальна значимість»

в його строгому значенні. 

Мені можуть закинути, що я випускаю з поля зору (або навіть хибно ро@

зумію) розрізнення реального й ідеального консенсусу, реальної й ідеальної

комунікативної спільноти. Бо коли кажуть про ідеальну комунікативну спіль@

ноту, йдеться насамперед про трансцендентально@прагматичний вимір самої

мови. Коли ми щось висловлюємо, коли ми виконуємо мовленнєвий акт, —

це вже передбачає певний горизонт розуміння або доходження згоди. Щоб

відбулась така річ, як розуміння, повинні передіснувати певні умови розумін@

ня. Будь@який мовленнєвий акт можливий тільки як елемент цілісної мов@

леннєвої практики. А це передбачає тотальну співвіднесеність усіх можливих
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мовленнєвих актів у максимально універсальному дискурсі. Такі базові умо@

ви порозуміння закладені в самому мовленні, у логосності нашого буття і

практики. Просто кажучи, тут перед нами — лінґвістична корекція Канто@

вої трансцендентальної філософії, або діалогізація Кантового монологізму. 

Що ж, нехай ми кажемо тепер не про фундаментальні структури транс@

цендентальної самосвідомості, а про фундаментальні структури мовного

дискурсу. Тоді запитаємо: звідки мова отримує таку спроможність консти@

туювання смислів, розуміння і порозуміння? Якщо мова — соціально@істо@

ричний продукт, то ми знову приходимо до витонченої форми трансцен@

дентального матеріалізму. Однак звідки у нас ця упевненість, що історично

сформована мова придатна висловлювати істинні положення і дає змогу

досягати (по)розуміння? Якщо мова — результат випадкових історичних

обставин і подій, то звідки ця претензія на універсальну значимість деяких

положень і висловлювань? Чому в певних звуках і символах артикулюється

істина і правда (я використовую тут слово «правда» в практичному зна@

ченні, як «те, що є правильним у намірах і вчинках»)? Тобто мова, будучи

продуктом випадковості, чомусь виявляється засобом для формулювання

деяких необхідних і універсально@значимих висловлювань. 

Однак, якщо бути не філософом, а просто людиною зі здоровим глуз@

дом, то одразу стає зрозумілим: у мові артикулюються певні нелінґвістичні

речі. Ба більше: це завдання мови, це призначення мови. У зв’язку з цим я

дозволю собі трохи провокативний приклад. Припустімо, ви попросили

якусь людину пояснити вам події, що відбуваються на Святій Месі (за умо@

ви, що ви вперше прийшли до храму і нічого раніше не чули про сенс

літургії). І от вам починають розповідати, що означає піднімати руки вгору,

показувати чашу, вклонятися, що означає в різних мовних контекстах

(Sprachspiele) такі слова, як «хліб», «вино», «тіло», «кров», «їсти» й «пити». 

По�друге, дискурс не може створювати норми; він може їх тільки пе%

ревіряти. Однак ця функція успішно виконується в рамках не фіктивно@

ідеального, а якраз реально@емпіричного дискурсу. 

Що ж до таких базових характеристик ідеального дискурсу, як моральна

компетентність і щирість (відкритість), то, припустивши їх як умови мож@

ливості, ми вже розв’язуємо завдання, які дискурс ще тільки обіцяє розв’я@

зати. Добра воля учасників дискурсу — це те, що вже передбачається як умова

можливості. У «Нікомаховій етиці» Аристотель зауважує, що для розбеще@

них людей моральні істини не можуть бути очевидними. Має бути наявним

щось таке, що він називає духовною «навичкою» (hexis, habitus). 

Це стосується і теорії: без доброї волі до істини, без інтелектуальних

чеснот, без попередньої поваги до раціональності жоден дискурс не може

висувати претензії на значимість. Сам вибір на користь раціональності не

можна раціонально обґрунтувати. Не важко вказати численні приклади без@
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відповідальності інтелектуалів, коли замість прагнення істини вони влаш@

товують ідеологічні карнавали і процесії, насолоджуючись самою грою в

мислення, забуваючи про мету. 

Таким чином, припустивши означені умови, ми усвідомлюємо, що во@

ни конституюють дискурс, а не постають з нього. В рамках самого дис@

курсу не створюються ані моральні, ані інтелектуальні чесноти, ані самі

норми з їхньою значимістю. Мовна гра дискурсивної етики відбувається у

просторі, вже визначеному певними принципами і цінностями, що створені не

самим дискурсом, не в рамках дискурсу. Між іншим, це стосується культур@

ної традиції як такої. Повага до високих культурних стандартів, життєва

важливість цих стандартів не є справою процедур. Це те, що перебуває за

межами процедурної компетенції. До того ж, можна вдало імітувати дис@

курс (наприклад, політичний або правовий). У рамках такого квазідискур@

су вживаються потрібні терміни, потрібні арґументи і навіть приймаються

доволі прийнятні рішення. Проте результати квазідискурсу в більшості ви@

падків є непродуктивними й ілюзорними. Я вже не кажу про те, що сам

консенсус може створюватися шляхом явним або прихованих маніпуляцій. 

Інша справа, що, наприклад, створення юридичних норм відбувається

в рамках чітко визначених (на підставі інших норм) процедур. Однак проце@

дурний характер юридичної нормативності не може приховати від нас ін@

шого моменту: процедури не є підставою леґітимації. Вони є лише підста@

вою леґітимності. 

Чи можлива іманентна леґітимація наших практик? Мій короткий роз@

гляд Габермасової теорії леґітимації дає підстави зробити певні висновки.

(1) Саме Юрґен Габермас пропонує сьогодні найбільш серйозний і послі@

довний проект іманентної леґітимації в рамках проекту Модерну. (2) Іма%

нентна леґітимація має суттєві недоліки й потребує доповнення й підтримки

з боку іншого проекту леґітимації. 

Тут я повертаюся до тези про внутрішнє напруження і взаємодію двох

леґітимаційних тенденцій усередині Модерну. Сама потреба в леґітимації

могла виникнути тільки в тому практичному просторі, в якому християнсь@

ке світобачення відігравало центральну роль. Без впливу християнства по@

няття «світ» (saeculum), «секулярний» не мало б жодного сенсу. Однак цілко@

вито «секулярний» світ (якщо такий можна взагалі уявити) не потребував би

взагалі якогось виправдання. Події і факти світу потребують іншої перспек@

тиви оцінки. Концепт виправдання передбачає, що між «внутрішньосвіто@

вими» формами життя й автентичними, правдивими формами життя існує

принципова розбіжність. І стандарти правдивих форм життя неможливо

обґрунтувати за допомоги «буденних», «внутрішньосвітових» форм. Це вка@

зує на те, що між іманентними і трансцендентними критеріями оцінки на@

ших практик має існувати певна кореляція, взаємодія, взаємодоповнення. 
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Якщо заперечити цю тезу, ми одразу опиняємося в ситуації, коли ви@

правдання практик має походити із самих практик, коли обґрунтування

значимості вміщається в сам історичний процес. І тоді, якщо ми хочемо

врятувати принципову відмінність рівнів значимості і фактичності, ми зму@

шені звертатися до компенсаторських засобів рефлексії: вибудовувати квазі@

трансцендентні структури в леґітимаційному дискурсі. Наприклад, у прос@

вітників це поняття «універсального розуму» або «людської природи» (що

тлумачиться у надто оптимістичний і неісторичний спосіб). У Маркса — це

трансісторичні й напівесхатологічні критерії й очікування (і, знову ж таки,

просвітницький оптимізм щодо людської природи). У деяких представників

комунікативної теорії і деяких аналітичних філософів, які займаються

проблемами етики, — це перебільшена роль мови і пошук у мові іманент@

но@трансцендентного виміру (на кшталт Апелевого трансцендентально@

герменевтичного розуміння мови). 

Дійсно, можна казати про те, що кожне слово, кожний мовний вислів

трансцендує себе самого і відсилає до тотальної співвіднесеності смислів у

цілісному організмові мови. Це ніби дає змогу відбутися таким речам, як

раціональність, розуміння і консенсус. Залишається тільки запитати —

звідки у мови такі властивості, чому саме мова конституює смисл і розумін@

ня? Перебираючи на себе роль Платонового інтеліґібельного світу, мова все

одно не може позбутися своїх «родових ознак» — вона є фактом природи й

історії. А те, що мова — найкращий засіб артикуляції сенсу, що мова при%

датна висловлювати універсально%значимі істини, — це, виходячи тільки із

самої мови, навряд чи можна пояснити. Мова не може сама по собі, з себе

самої продукувати сенс, сама мова не мислить (хоч би що там казали філо@

софи@герменевтики). Так само, тільки в мові виражається щось таке, як

норма (значиме або чинне правило). Однак мова не є джерелом норматив@

ності (як і комунікація). Залишається сподіватися, що ми поступово буде@

мо відмовлятися від обожнення мови… 

Вищенаведені приклади є ілюстрацією тези: квазітрансцендентні

структури є спробою компенсувати відмову від проекту трансцендентної леґі%

тимації. Тобто, з одного боку, їх застосування свідчить про відмову певних

мислителів від трансцендентної леґітимації наших практик. А з іншого, вони

мають компенсувати відмову від трансцендентних критеріїв оцінки наших

форм життя і, водночас, уникнути «натуралістичної помилки» виведення

норм із фактів. У цілому, наявність квазітрансцендентних структур у прак@

тично@філософському дискурсі свідчить про прихований теологічний кон%

текст усіх основних термінів сучасної практичної філософії. Проект іманент@

ної леґітимації є нічим іншим, як секуляризацією моральної теології. 

Цікаво, що в останніх своїх працях Габермас багато уваги приділяє ді@

алогу секулярного світу з релігією: наприклад, згадувана вже книга Zwischen

Андрій БАУМЕЙСТЕР

32 ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5



Naturalismus und Religion. Philosophische Aufs@tze; з численних лекцій, прочи@

таних Габермасом із цієї теми, можу назвати декілька головних: Glauben und

Wissen (лекція, прочитана 2001 року з нагоди отримання Friedenspreis des

deutschen Buchhandels); Die ` ffentliche Stimme der Religion. S@kularer Staat und

Glaubenspluralismus (доповідь, зроблена 14.09.07 у Римі); Ein Bewusstsein von

dem, was fehlt (Neue Z`rcher Zeitung, 10.02.07). 

З одного боку, Габермас рішуче фіксує розрив між Weltwissen і Offen%

barungswissen як суттєву ознаку Модерну, але з іншого — визнає важливість

«голосу» віри в сучасному практичному дискурсі. Він каже про велику

«інтерпретаційну роль» релігії в сучасних обговореннях проблеми ціннос@

тей і норм (Religionsgemeinschaften k`nnen sich im politischen Leben s@kularer

Gesellschaften als Interpretationsgemeinschaften behaupten). У зв’язку з цим він

навіть вживає термін «постсекулярне суспільство» (термін, який породив

чимало критичних зауважень). Проте роль релігії в сучасному суспільстві

(хоч би які терміни вживав Габермас і хоч би як підкреслював важливість

цієї ролі) залишається в Габермасовому проекті роллю «другого плану». 

Наприкінці я хотів би звернутися до прикладу, який наводить сам Га@

бермас (у статті Ein Bewusstsein von dem, was fehlt). Це буде гарною ілюст@

рацією і до всієї нашої теми: апорії модерної теорії леґітимації. 

Ось його пряма мова: 

«9 квітня 2001 року в соборі св. Петра в Цюріху відбулася траурна цере@

монія по Максові Фришу. На самому початку церемонії Карин Пійо, його

супутниця життя, виголосила невеличку промову на честь померлого. Між

іншим, вона сказала: «Ми надаємо слово його близьким і без “амінь”. Я ду@

же вдячна отцям@священикам собору св. Петра за їхній дозвіл, щоб під час

траурної церемонії гріб стояв у церкві. Попіл же буде розвіяний деінде».

Ще два друга сказали кілька слів. І жодного священика, жодного благосло@

вення. Траурна спільнота складалася з інтелектуалів, більшість з яких були

досить далекими від релігії і від церкви. Для поминального обіду меню заз@

далегідь склав сам Фриш. 

Тоді я не надав великого значення цій події. Однак її форма, місце і са@

ма процедура давали привід для роздумів. Макс Фриш, агностик, який від@

кидав будь@яку форму релігійної віри, виразно відчув ницість нерелігійно@

го погребіння і самим вибором місця засвідчив той факт, що просвітничий

Модерн не знайшов жодного відповідного еквіваленту для релігійного ос@

мислення останнього, завершального в історії життя, ритуалу переходу».

Краще і не скажеш… 

Андрій Баумейстер — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Київського

національного університету ім. Тараса Шевченка. Царина наукових інтересів — практич%

на філософія, середньовічна схоластика, німецький ідеалізм. 
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