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Леґітимація і делеґітимація. Центр і периферія. Чи@

мало українських дослідників уважає, що леґіти@

мація соціального ладу передбачає орієнтацію у

світі, що її дає нам або істинна картина «світу ви@

димого і невидимого» (метафізика), або універ@

сальна раціональність спілкування як неодмінна

основа соціального життя. Гадають, це допоможе

не потонути в океані ірраціонального життя. Однак

неможливо спочатку навчитися плавати — цілком

розумно «зорієнтуватися», і лише потім стрибати у

воду — «леґітимувати» те, що за учиненою «орієн@

тацією» рятуватиме серед океанських хвиль. На ді@

лі мовні практики наперед обмежують і визнача@

ють наше ставлення до світу — водночас і в сенсі

«орієнтації», і в сенсі «леґітимації».

Ми завжди зорієнтовані… Й тут, в Україні, не

відчуваємо себе в центрі планети. Водночас бачи@

мо занепад людяності. А якщо так, то людський

спосіб буття, мабуть, нам властивий, отже, леґіти%

мований. Тому турбуватись доводиться про те, як

бути, коли поряд з нами є ті, хто, здається, не відчу@

ває того й не бачить. Отже, питання гідного існуван%

ня глибше за питання істинного арґументування,
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тація»
Одо Марквард1

1 Див.: [Marquard, 2003: S. 75].



бо випадає спілкуватися з тими, хто не вмотивований зважати на пере@

конливу арґументацію, бо сама підстава гідного порозуміння для них де@

леґітимована.

Леґітимація у філософському сенсі — це питання набуття і втрати сенсу

людського буття. В основі поняття леґітимації — думка, що головною ри@

сою людського буття є певна якість взаємин, а не «самосвідомість» чи «сто@

сунок до трансцендентного», бо узаконювати означає формувати через самі

взаємини — відповідні мовні практики — цінне і стале у цих взаєминах, тоб@

то конституювати справедливу комунікацію.

Інтерсуб’єктивність, на яку вказує семантика леґітимації, вимагає зва@

жати не тільки на різну причетність до людської форми буття, а й на різні

умови цієї причетності. За доби ґлобалізації відмінність цих умов виглядає,

зокрема, як відмінність центру і периферії планетарного простору комуніка%

ції, Заходу і нас [Богачов, 2009а: с. 126—134]. Ось чому ми змушені — вихо@

дячи з такої орієнтації у світі — насамперед цікавитися тим, як виглядає

занепад людяності в центрі і на периферії комунікативної сфери. Постає

питання, як нам жити за умов дегуманізації — у комунікації з центром, на@

слідуючи центр і розуміючи нашу відмінність від нього. Якщо пов’язуємо

занепад людяності з делеґітимацією соціальних норм, варто розглянути, у чо@

му тут основна різниця між центром і периферією.

Історичне окреслення людської ситуації. Марґінал і буржуа. Занепад лю@

дяності порушує питання, якими є особливості способу спілкування, що

властивий людям, але дедалі більше впосліджений через утрату людяності.

Питання не таке вже просте, бо утрата ця не тягне за собою неодмінної втра@

ти прав і людської зовнішності (матеріальної ідентичності). Головний сю@

жет людських оповідей — саме про цей прихований поділ на людей і люди@

ноподібних, вічну боротьбу двох метабіологічних підвидів одного виду ро@

зумних істот. Якщо соціальні норми і цінності — це фактори поведінки, що

врешті (іноді не прямо й не всі) уможливлюють людяність, то питання

леґітимації норм і цінностей потребує осмислення причин занепаду й від@

родження людського буття. Отже, питання леґітимації набирає своєї пов@

ної ваги лише тоді, коли до уваги взяті ті, кому взагалі бракує антиципації

людяності. Ось чому не слід обмірковування цього питання зводити — як

Габермас — до виправдання політичного ладу [Habermas, 1976: S. 272]. Треба

враховувати людську ситуацію. Штучною ж виглядає соціальна ситуація, з

якої виходять соціологи. Їм здається, що політичний лад утрачає леґітим@

ність в очах загалу, але загал, як правило, ще має моральні підвалини для

нової леґітимації. Як на мене, навряд чи політична леґітимація відокрем@

лювана від виправдання людяності. Конкуренція леґітимацій на більш@

менш міцних моральних підвалинах — це, може, й реальність, проте це сто@

сується лише одного з історичних типів людей, який згадаю пізніше.

Леґітимація і людська ситуація

ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5 35



Людська ситуація історично постає так. Спочатку — тотальна людя@

ність первісних спільнот. Правда, вона не здалася б нам торжеством гума@

нізму. Жорстокі щодо чужого світу, невеличкі спільноти первісних людей

опосередковували здобуття життєвих благ (праця, обмін і дарування) сим%

волічною сферою, мовленням, на чому тільки й можуть триматися родинні

стосунки як джерело досвіду людяності — протилежності тваринним по@

ведінковим автоматизмом [Богачов, 2007: с. 236—241]. Річ ясна, ритуальні

зразки людської поведінки, що містилися в міфах@оповідях про належні

вчинки серед своїх і щодо чужого світу, були доволі прості й надіндивіду@

альні. Проте вони забезпечували монолітну людяність, бо не передбачали

альтернативи, а тільки — жертвування власними інтересами заради сус@

пільної солідарності. Тим@то колективний сенс учинків не лишав підстав

для конфлікту інтерпретацій норм і цінностей, отже, підстав для появи

конфлікту леґітимацій. Дуже рідко траплялося порушення вимог своєї

спільноти, коли її члени зазнавали дій, що суперечили ритуально втіленим

принципам єдності та самозбереження спільноти. Цінність індивіда, як

відомо, ніколи не ставили на один щабель із цінністю роду. Суворо карали

будь@яке невизнання пріоритету громади, яка, відповідно, підтримувала

нетваринні способи інтеракції, тобто правила за «символічну оболонку»

людського буття [Слотердайк, 2005: с. 20—22]. Ізгой, позбавлений цієї обо@

лонки, не міг існувати стабільно, урешті був приречений на смерть. Бути

людиною значило бути членом рідної спільноти.

Зовсім інше становище марґінала — по суті того ж вигнанця за межі

людського буття. Він стабільно існує в людському суспільстві. Його постать

з’явилася тоді, коли суспільство диференціювалось, і не тільки функціо@

нально, а також у комунікативному сенсі (центр — периферія). Існування

марґінала, звичайно, уможливлено внутрішньою мобільністю в державі та

дифузністю її станів (верств), що обумовило його перебування «між стана@

ми», а це спричиняє суперечність між тим, як марґінал ідентифікований із

зовні, і тим, як він сам себе ідентифікує. Це конфлікт інтерпретацій.

Він дістає такі форми. Перша, яку переважно аналізують, є конфлік@

том леґітимацій, коли соціальний лад виглядає по@різному — краще чи

гірше — через розбіжність картин світу, що конкурують. Проблема леґіти@

мації постає як проблема істинної леґітимація. Якщо тут і йдеться про

обстоювання людяності, то це означає інтелектуальне обґрунтування

справжньої системи соціальних норм і цінностей, тобто її універсаліза@

цію, що забезпечує суспільну справедливість. За такого підходу до кон@

флікту інтерпретацій марґінал скидається на провідника нової леґіти@

мації, яка зрештою потрібна для соціального проґресу та істинної леґіти@

мації. Очевидно, ця форма конфлікту інтерпретацій не передбачає

онтологічного розуміння герменевтичного кола: для будь@якої леґітимації
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потрібне таке упередження інтерпретації 2, як сенс людського буття, тоб@

то леґітимація передує арґументації — як антиципація, отже, леґітимація

не будується виключно на підставі арґументації.

Друга форма конфлікту інтерпретацій — це конфлікт із людським спо@

собом буття. Марґінал ідентифікує себе як нормального члена суспільства

й представника певного стану, хоча насправді є аутсайдером щодо людсь@

кого буття. Його інтерпретація світу суперечить інтерпретації, котра хоч би

як виправдовувала засади суто людського спілкування. Якщо казати мовою

соціальної теорії М. Вебера чи Ю. Габермаса, марґінальному способу жит@

тя бракує ціннісної раціональності, а радше — ціннісно%символічної сфери.

Ставлення марґінала до членів свого суспільства визначається стратегіч%

ною раціональністю: він ставиться до них як до об’єктів, предметів викорис@

тання, а це поведінка з позаціннісними цілями комунікації при застосу@

ванні розвинутого інструментального розуму.

Отже, окреслюючи людську ситуацію, скористаймося спочатку теоре@

тичною схемою, добре відомою завдяки згаданим соціальним теоріям. Ідеть@

ся про загрозливу для людства невідповідність засобів і цілей. У межах цих

теорій зазначену невідповідність тлумачено як «парадокс раціоналізації»:

людство — передусім західне — щодалі більше втручається засобами цільо@

вої раціональності в царину ціннісної комунікації, хоча ці засоби не адек@

ватні щодо суто людських — надприродних — цілей (цінностей). Отож —

наполягає дехто (не Вебер) — можна усунути цей парадокс, створивши су@

часний підмурівок ціннісної раціональності, адекватний викликам ґлоба@

лізації та «вищим» цілям. Мовляв, лише так сучасні ресурси ціннісної ра@

ціональності можуть запобігти гедоністичній абсолютизації матеріальних

цілей (благ), яких повсякчас домагається інструментальний розум. 

Легко вгледіти за цією схемою вихідний для трансценденталістів дуа@

лізм сущого і належного, котрий вони прагнуть усунути, знайшовши спосіб

«підняти» рефлексивність моральної (належної) форми життя до універ@

сального рівня, адекватного сущим зараз викликам. Як уважає, наприклад,

Апель, на ці виклики ґлобалізації неможливо реаґувати на рівні традицій@

ної збіжності Merkwelt (помітного світу) i Wirkwelt (задіяного світу), коли

вистачало ціннісно@комунікативних ресурсів локального етосу [Апель,

1999: с. 232]. Такі як Апель упевнені, що conditio humana наших часів — це

вихід людської діяльності та її небезпечних наслідків, тобто Wirkwelt, за

межі безпосередньо даного й звично витлумаченого світу, Merkwelt. Саме

тому рівень відповідності ціннісної раціональності сучасним викликам,

створеним експансією технічного розуму, має бути рівнем універсальної

рефлексивності. Для морально@комунікативного розуму це означає транс@
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культурну, необмежену дискурсивність, принципово подібну до арґумен@

тації у світовому науковому співтоваристві. Коротко кажучи, етика мусить

стримувати техніку, а для цього слід створити макроетику, що долає межі

локальних спільнот так само, як і техніка.

Цю схему зараз обсудимо докладніше, але спочатку використаємо її,

зіставивши марґінала з буржуа. Як відомо, останнього прибічники цієї схе@

ми полюбляють звинувачувати у надмірному поширенні цільової раціональ%

ності. Отже, наше зіставлення в термінах леґітимації виглядатиме, на мою

думку, як ситуація браку леґітимації (марґінал) і ситуація конфлікту леґіти%

мацій (буржуа). Оскільки брак і конфлікт часто викликають один і той са@

мий ефект делеґітимації, то, відповідно, людська ситуація ніби виявляє

приховані потенції: у буржуа — марґінала, а в марґіналі — буржуа 3. Ось чо@

му марґінал часто виглядає провідником нової леґітимації (перша форма

конфлікту інтерпретацій), тобто буржуа 4, а буржуа — тим, хто не воліє під@

тримувати ціннісне спілкування та абсолютизує цільову раціональність

(друга форма), тобто марґіналом.

Як на мене, ця схема заважає бачити істотні відмінності. Тим@то довгий

час багатьом здавалася слушною марксистська варіація цієї схеми: буржу%

азію не відрізняли від марґіналів, що стратегічно ставляться до всіх людей

як до засобів свого збагачення, тобто їх експлуатують і зневажають цінніс@

ну комунікацію; а марґіналів не відрізняли від ідеалізованого типу проле@

тарів, котрі, мовляв, мають за свою природну мету справедливіше суспіль@

ство, як колись її мали буржуа, що делеґітимували старий феодальний лад.

Однак, тільки@но виникає сумнів щодо згаданої вище абстрактної схеми

видів раціональності та комунікації, відразу зникає потреба шукати соці@

альну ґрупу, що леґітимує соціальний лад у сенсі раціонального опору стра@

тегічній колонізації сфери ціннісної комунікацію.

Загалом проект леґітимації соціального ладу в сенсі порятунку етики від

руйнування технікою (або інтеракції — працею, ціннісної комунікації —

стратегічною комунікацією) — це модерністський проект діалектичного са@
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3 Прихильники модерного проекту або майже ототожнюють марґінала і буржуа, звину@

вачуючи буржуазію в марґінальній абсолютизації цільової раціоналізації, тобто в

тотальному цинізмі, або надто протиставляють ці типи, оптимістично сприймаючи

конфлікт інтерпретацій в оптиці раціональної арґументації, яка усуває його у ґлобалі@

зованому буржуазному суспільстві.
4 Наприклад, ідеологи комунізму твердили, що промислові пролетарі, які на позір є

марґіналами, за логікою соціального розвитку є провідниками леґітимації, кращої

навіть за буржуазно@демократичну. Тому разом з побудовою «пролетарської держави»

слід було очікувати творення пролетарської культури, звичайно, вищої за буржуазну.

Але насправді пролетарі не спромоглися заснувати культури, що перевищувала б

рівень марґінальної. Країна й досі не подолала тяжких наслідків більшовицької спро@

би замінити буржуазну культуру й освіту на пролетарську.



мообмеження розуму, якщо заразом пропонують, подібно до Маркса, Апеля

чи Габермаса, «нижчу» раціональність (експлуатація, стратегічний розсуд)

обмежити «вищою» раціональністю (комунізм, ціннісний розум, універсаль@

на прагматика консенсусу). Отже, таке самообмеження розуму обертається

на його цілковите самоствердження. Але врешті цей проект винятково дис@

курсивної та універсальної леґітимації наштовхується на постать марґінала,

якому бракує антиципації людяності для леґітимації людяності. На тому,

мені здається, діалектика самозбереження розуму зазнає краху. 

Історична ситуація марґінала й Zeitdiagnose. Тепер подивімося на

«недіалектичну» протилежність марґінала і буржуа у просторі та історії ко@

мунікації. За умов ґлобалізації бачимо асиметрію центру і периферії. А са@

ме: в буржуазному центрі впадає в око перманентний конфлікт леґітимацій,

а на марґінальній периферії — вражаючий дефіцит леґітимації. Отож досвід

занепаду людяності в сенсі делеґітимації соціального — політичного й мо@

рального — ладу, мабуть, інтенсивніший на периферії, але він скрізь має

свій сенс, хоча й різний за змістом. Лише нігілізм однаковий усюди. Він

спалахує як унаслідок суперечності буржуазних уявлень про бажаний сус@

пільний лад, так і внаслідок небажання марґіналів брати участь у політичній

та моральній комунікації. Чому так складно визначити соціальний тип

тургенєвського Базарова й спрогнозувати його майбутнє? Бо він і не проґ@

ресивний буржуа чи революціонер, і не освічений марґінал чи цинік. Він

справді нігіліст. Нігілізм — це феномен, що утверджується не тільки по@

тойбіч арґументів, дискурсу й розуму, а й потойбіч самовиправдання і са@

моідентифікації. Це кінець делеґітимації.

Починається делеґітимація — як конфлікт із наявним суспільним ла@

дом — тоді, коли леґітимаційна оповідь про спільноту ускладнюється і з’яв@

ляється можливість авторського втручання в неї. Для втручання щонаймен@

ше потрібно поширити інструменталізм за межі фізичної праці — на оповідь,

а потім підспудно перетворювати оповідь на самовиправдання. Це означає

хоча б часткову десакралізацію оповіді, що стається тільки разом із виник@

ненням письма і значним поділом праці. Разом з тим соціальна дифе@

ренціація створює суттєву різницю горизонтів розуміння світу, що дає змогу

упредметнювати чужі горизонти й зрештою претендувати на упредметнення

світу в його істинній картині. Тоді леґітимаційна оповідь служитиме утверд@

женню істинної картини світу й, зрозуміло, конкуруватиме з іншою, що ма@

тиме ту ж мету, але визначатиметься іншим горизонтом. Власне, епістемічна

настанова, авторство і конкуренція бачень світу, що претендують на остаточ@

ну істину, — це ознаки наукової практики комунікації [Богачов, 2009b: с. 82—

88], на яку взорується громадянин, міський житель: буржуа.

Між іншим, метафізика створена ним, бо тільки він свою оповідь — чи

«теорію» — про справедливий соціальний лад намагається вивести з упред@
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метненого світу, врешті з коґнітивно@обґрунтованої картини буттєвого

ладу. Отож він леґітимує соціальний лад у своїй оповіді про те, як із поряд@

ку самого буття — сущого як сущого — випливає належний порядок людсь@

кого співжиття, тобто як добро збігається з істиною. Зрозуміло, у доказо@

вості цієї дедукції сумніваються не лише конкурентні оповіді про єдність

сущого і належного. Є оповіді, що взагалі виключають сенс такої дедукції. 

Але не варто знову загадувати деяких новочасних трансценденталістів,

що скептично ставляться до онтологічної дедукції соціального ладу і про@

тиставляють суще і належне так, що врешті кажуть про «детрансцендента@

лізацію» належного через те, що його описують як універсальну прагмати@

ку реальної комунікативної діяльності 5. Зрештою вони пропонують тільки

ще один різновид конкуруючої леґітимації, про яку йшлося вище.

Посилення делеґітимаційної тенденції за доби метафізики помічаємо в

оповіді міського циніка. Цей опонент@двійник буржуа — народжений у гре@

ко@римську добу і спочатку відомий під назвою кініка — має виразні озна@

ки марґінальної свідомості «декласованої або плебейської інтеліґенції»

[Слотердайк, 2002: с. 20]. Це більш@менш освічений представник величезної

купи людей, яких створюють соціальна мобільність і початкова ґлобаліза@

ція [Слотердайк, 2002: с. 20]. Спершу він є явищем переважно імперської

форми життя. Бо всі імперії, від держави Александра Македонського чи

Риму і до Росії, викликали величезні хвилі марґіналізації, у яких потім за@

хлиналися імперські еліти. Найяскравіші приклади — кінець Римської ім@

перії та імперії Романових. Отже, імперії гинули через брак леґітимації, бо

їхні могильники — це головно внутрішні варвари, тобто марґінали. Витис@

нуті на периферію імперій та столиць, марґінали прориваються до центру і

руйнують основи соціального ладу. За сучасного етапу ґлобалізації, як вид@

но, цей процес повторюється у планетарному масштабі. Тому, до речі,

центр ніколи не визнає справедливе — з погляду дискурсивного розуму —

право на вільне пересування громадянина з периферійних країн. Бо вони

поглинуті марґіналізацією. Це невизнання — певне підтвердження фак@

тичності людської ситуації.

Якщо нині делеґітимація — найбільша проблема ґлобалізації, то не зна@

чить, що наступ марґіналів — діагноз сучасності. Ні, вигнанці завжди повер%

таються. Це людська ситуація. Крихкість людяності часто не помічають —

і борються із тією ж буржуазією, що вичавлює із себе марґінала, тобто й по@

роджує його. Але парадокс у тім, що ліквідація буржуазії не рятує від

марґінала. Її ліквідація — тільки «тріумф хама». Знаємо про це з нашої не@

давньої історії. М. Уельбек показав той тріумф у жахливій перспективі май@

бутнього. У «Можливості острова» здичавілі люди витіснені на периферію,
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а в центрі живуть, ізольовані один від одного, нещасні «неолюди», по суті

ізгої, озброєні неймовірними витворами технічного інтелекту.

Отже, за епохи ґлобалізації людська ситуація — небезпечне співіснуван@

ня homo i hominid — дістає складної просторової конфігурації. Ґлобалізація

нищить людяність периферії. Боротьба між людьми і «не(о)людьми», звісно,

точиться і в самому центрі, розширеному до розмірів субконтинентів, але тим

часом цілі периферійні народи опинилися потойбіч лінії фронту, стали наро@

дами@ізгоями, що існують за умов болісної втрати захисної оболонки свого

символічного світу й воднораз наявності в їхніх руках засобів, здатних руйну@

вати центр. Якщо в епоху світових імперій марґіналам бракувало вищих

досягнень технічної раціональності, насамперед військової, щоб успішно

змагатися з буржуазним центром, то сьогодні їм бракує тільки здатності втри@

муватися від застосування цієї раціональності на шкоду людяності. 11 верес@

ня яскраво засвідчило, що від марґіналізованих народів не сховатися навіть у

столиці світового центру. Простір уже не рятує. Спочатку індустріально@тор@

говельна експансія, транснаціональні мас@медії спричинилися до ерозії цін@

нісної комунікації периферійних народів, ліквідували захисну відстань від

центру, а тепер марґіналізовані народи рушили до центру фізично й мас@

медійно, щоби скористатися його незліченними благами, якими він так дов@

го принаджував їх, і заразом помститися за позбавляння рідних цінностей і

вигнання «на холод ґлобалізму». Ось чому ті, хто не втратив почуття реаль@

ності й не боїться зазирнути до глибин делеґітимації, мусить визнати, що

сьогодні в людській ситуації фатально порушується звичний баланс і питан@

ня, як бути з тими, хто не бажає порозуміння, з питання особистої долі обер@

тається на питання порятунку людства. Одне слово, стримувати тиск

марґіналів, залишаючись при тому людиною, потрібно у світовому масштабі.

Міркування над цим питанням щоразу збиваються на манівці. Так би

мовити, манівці Ю. Габермаса та І. Ільїна. Перший зі своєї буржуазної да@

лечі не бачить справжньої постаті марґінала, проблеми браку потреби

(антиципації) в леґітимації. Другий через свій травматичний досвід «тріум@

фу хама» більшовицької революції не усвідомлює всієї небезпеки втрати

людяності в боротьбі з марґіналом 6.

Етос праці. Щоб з’ясувати справжні обриси проблеми марґінала, слід

спочатку дізнатися, у чому істотна відмінність між ним і буржуа. Повторюю,

якщо тлумачити природу буржуазії в термінах експансії цільової, науково@

технічної раціональності, то марґінал скидатиметься на опонента@двійника,

бо врешті він теж делеґітимує ту комунікативну сферу, для якої зазначена

раціональність згубна. Тому відкиньмо «антибуржуазний» пафос і задаймо
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собі питання, чи диспропорція наявних матеріальних благ, якими зазвичай

володіє марґінал і буржуа, є тільки кількісною? Чи за цією диспропорцією

стоїть якісна відмінність між ними? І крім того, якщо буржуа поєднує де@

леґітимацію старого устрою зі спробами леґітимації нового, а марґінал не

вдається до таких спроб, то який акцент важливіший: на делеґітимації,

спільній для двох згаданих типів, чи на окремих спробах нової леґітимації?

У пошуку відповіді подивімося на сучасну Україну. Із світового центру

вона виглядає периферійною. Очевидно, дається взнаки, що її мешканці,

здебільше живучи в Російській імперії та Радянському Союзі, зазнали мар@

ґіналізації, яка супроводжує імперське господарювання, військову справу

й колонізацію. Утім, завдяки віросповідній приналежності до центру Росій@

ської імперії українці іноді користалися соціально@господарчою мобільніс@

тю, створеної імперським життям, щоб перейти в шляхетський і міський,

урешті — буржуазний, стан, правда, це вдавалося переважно в північних

столицях. Тим часом на південно@східних теренах сучасної України імперія

створювала індустріальний котел, у якому шаленими темпами відбувався про@

тилежний процес. Велетенська людність перетоплювалася в марґінальну

масу. І цей процес лише підсилився за радянських часів. Зрештою в Східній

Україні поширився тип атомізованої людини, не вкоріненої ані в селянській

спільноті, ані в міській громаді, ані в будь@якій іншій людській єдності.

Навіть родинні цінності для неї стали досить примарними. 

Ця мобільна пролетаризована людина, звичайно, виявилася не здатною

на будь@яку морально@політичну мобілізацію. Делеґітимація соціального

ладу позначилася на всій її суспільній поведінці. Вона безініціативно пра@

цювала, а потім так само воювала у першій і другій світових війнах, без особ@

ливого опору підкорилася тискові більшовиків і стала її знаряддям у роз@

правах із буржуазією, не виявила жодної зацікавленості в обстоюванні

інтересів української нації (своя держава, мова, освіта тощо), без значної

політичної чи моральної реакції спостерігала спочатку загибель мільйонів

селян під час Голодомору, а потім — нацистську дискримінацію євреїв,

росіян і українців. Навіть зараз, після деякої гуманізації радянських поряд@

ків у другій половині ХХ ст., марґінал продовжує визначати культурну ат@

мосферу всієї Східної України. Найлегше це осягнути в порівнянні, причо@

му не тільки якщо побути в атмосфері буржуазних країн Заходу, а навіть

порівнявши з атмосферою селянського заходу України.

Що загалом відрізняє західних українців? Навіть не те, що їхні взаємини

здаються в цілому теплішими й більш звичаєвими, ніж у східних українців.

Їх насамперед відрізняє прив’язаність до своєї землі. Вони й далі перебува@

ють — попри руйнівний вплив імперії — під потужним морально@релігій@

ним впливом локальної спільноти й родини. Звідси їхнє бажання «мати не

гірше від людей», вимога до себе «бути як люди». Ця сила рідної ціннісної
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сфери принципово відрізняється від тиску середовища марґіналів. Хоча

марґінал теж суворо вимагає, щоби «всё было путём», але його путь — зав@

жди остання. Її напрямок — смерть відповідальності, толерантності, анґа@

жованості, ініціативності й ориґінальності. Це путь гедоністичної баналь@

ності, емоційної нестриманості, сірої буденщини й марнування часу. А не

праці на своїй землі.

Марґінал відрізняється від селянина відсутністю етосу праці. Брак пра@

цьовитості, небажання «напружуватися» навіть задля свого добробуту, —

ось що бачимо по всій Східній Україні. Зрозуміло, у порівнянні із Західною

Україною. Ступінь працьовитості на Сході країни майже такий, як у сусід@

ніх землях Росії. Звідси й «культурна ідентичність» росіян і східних україн@

ців, на якій наполягає Москва. Це ж треба на тому засновувати почуття

спільної батьківщини! Хіба невтямки, що марґінал будь@де однаково без@

культурний і байдужий до політичних ідентифікацій? Ситуативна спільно@

та, до якої він у змозі долучитися, це щось на кшталт натовпу фанатів

якогось давнього гладіатора чи сучасного футбольного клубу. Плутати по@

літичну солідарність із земляцтвом або кримінальним спільництвом — це

його доля. Переважання в Росії — здається, більше, ніж у нас — марґіналь@

ного елемента якраз і складає її геополітичний профіль. Хоч би як тамтешні

можновладці вихвалялися цивілізаційною самобутністю і військовою міц@

цю своєї держави, але світовий центр не зважатиме на «цивілізаційну псев@

долеґітимацію» і бачитиме Росію передусім як периферійне джерело де@

стабілізації та делеґітимації міжнародного ладу. Певно, тому сусідні країни

прагнуть якомога менше походити на неї.

Утім, про етос праці. Якщо порівняти російські і наддніпрянські села

чи містечка, впадає в око більша працьовитість наддніпрянців, попри от@

руйну марґіналізацію, котра, зокрема, є темним боком козаччини. Чимдалі

просуваємося до центру, тим потужнішим виглядає етос праці й тим більше

набирає він буржуазних рис. Хто знає, як українці батрачать на Заході, той

погодиться, що «заробітчани» із Західної і Східної України здебільшого по@

різному ставляться до свого статусу на чужині 7. «Західняки» сприймають

себе як утримувачів своїх сімей та «інвесторів» у власне господарство, тоб@

то заробляють для добробуту на своїй землі. Натомість «східняки» нерідко

живуть за принципом: «де мені ситніше, там  моя вітчизна». А це аж ніяк не

ознака буржуазної свідомості. Це ознака марґінала. Буржуа подбає про

свою людську гідність та збереження інших вагомих цінностей ко@

мунікації 8, перш ніж вирішить працювати в чужій країні.
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Звичайно, селянський етос «західняків» недостатньо чутливий до ко@

рупції чи цінності прав особистості. Проте за доби ґлобалізації годі проти@

ставляти його буржуазному етосові, як це робив М. Вебер за доби імперій.

Досить побачити сучасні садиби — західноєвропейського зразка, із супутни@

ковим телебаченням і приєднанням до Інтернету, — які скрізь побудували

західноукраїнські батраки, щоб переконатися: вони не схожі на тих польсь@

ких батраків у Німеччині, котрих Вебер описав як позбавлених мотивації

до необмеженого зростання власності. Уже, вочевидь, не пасує веберівська

схема, за якою вони мали б стримувати свою самоексплуатацію, свою тру%

дову раціональність, аби реалізовувати комунікативні цінності своєї локаль@

ної спільноти. Натомість вони демонструють прагнення до невпинного

збагачення. Для них це значить жити «як люди», згідно з їхньою леґітима@

цією суспільного ладу. І тут коло «нормальних людей» виявляється водно@

час і дуже вузьким — тобто родичі та сільське оточення, — і дуже широким:

усі хазяї та буржуа, з якими вони стикалися під час своєї праці на Заході і

які завжди поряд з ними завдяки світовим мас@медіям.

Як видно, сучасний селянин Західної України такий же homo faber, як і

західний буржуа. Він, як правило, достатньо навчений техніці, щоб діяти

згідно з інструментальною раціональністю, у цьому він уже не поступається,

як за доби імперій, міському марґіналові. Як homo faber, він має, подібно до

буржуа, внутрішню мотивацію до невпинної праці заради свого добробуту.

Може, конкуренція і ще більша індустріалізація сільської праці з часом пе@

ретворять його на фермера, свідомість котрого — як на Заході — не відрізня@

тиметься істотно від свідомості міського буржуа. Навряд чи сучасна локаль@

на спільнота має ціннісний ресурс для обмеження інтенсивності його праці. 

Отже, нинішня емпірія суперечить схемі, за якою тільки буржуа прита@

манний етос праці. Мабуть, колишнє постання буржуазії справді уможли@

вила «безглузда» праця заради самої праці, вірніше — заради протестантсь@

кого Бога. Однак, залишмо цю веберівську реконструкцію історикам і

культурологам. Сьогодні важить те, що праця заради добробуту, стандарти

якого стрімко змінюються — не останньою чергою завдяки мас@медіям, —

є працею з постійним ростом інтенсивності, що колись була властива тіль@

ки західному буржуа.

Тепер, гадаю, очевидно, що цінність добробуту на основі власної праці є

цінністю, що заперечує схематичний конфлікт інтеракції і праці, раціо@

нальності ціннісної і цільової. Безмежна інтенсифікація та експансія праці,

тобто праця заради самої праці — ось що розуміє Вебер як парадокс буржу@

азного стану, бо пов’язує це з дивним обґрунтування цільової раціональнос@

ті в релігійному етосі й урешті з руйнівними наслідками цього для етосу за@

галом (ціннісної сфери). Коли ж ми розуміємо, що добробут як суттєвий

вимір ціннісної сфери нині здатен змінювати свій зміст так швидко, що це
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постійно підсилює інтенсивність праці, годі згадувати екзотичну постать

протестанта@буржуа, вважати джерелом інтенсифікації праці історичні ри@

си його віри. Зміст добробуту — що включає як комунікативні цінності, так

і матеріальні блага — зараз великою мірою визначається ґлобальними чин@

никами, насамперед мас@медійним характером леґітимаційних оповідей.

Але чи можуть ці чинники за сучасних умов хаотичних впливів формувати

етос праці? Ось у чому головне питання. Бо ж марґінал не вмотивований

мати добробут за рахунок власної праці. А без етосу праці немає етики й

відповідальної політики, значення власної праці заступає стратегічна ко@

мунікація. Марґінал засновує свій добробут на крадіжці, здирництві, про@

дажу державних інтересів чи іншій нелояльності. Брак етосу праці —

підстава делеґітимації.

Етос і мовлення. Етос праці є звичаєвим обмеженням цільової раціо@

нальності леґітимованими способами забезпечення добробуту. Зауважмо,

це обмеження не рефлексивне. Арґументи не створюють етос, бо етос — це

дораціональне упередження, тобто горизонт комунікації, котрий існує по@

дібно до рідної мови. Щоб пояснити, зіставмо два підходи до мови. Розу@

міння спекулятивної структури мови, яке обстоює Ґадамер у «Істині і ме@

тоді», можна пов’язати із символічною моделлю мови. Ідеться про те, що в

рідній мові чуттєвий і надчуттєвий, знаковий і смисловий моменти існують

неподільно. Семіотична модель мови, пропонована вже Платоном у «Кра@

тилі», навпаки, подає знакову систему мови як відокремлювану від мовно@

го значення, наголошуючи конвенційність їхнього зв’язку. Отже, ця модель

передбачає зовнішній, об’єктивувальний підхід до мови. Якщо ж прагнемо

збагнути, яким є спосіб буття мови, мусимо зважити на те, що рідна мова

існує для нас дорефлексивно: ми її не помічаємо, коли вживаємо правиль@

но, її матеріальний бік — наче прозоре скло, крізь яке сприймаємо сенс са@

мих речей. Д. Дейвідсон слушно порівняв мову — як направлене сприйнят@

тя світу — з органом зору чи слуху. Справді@бо, я не бачу своє око, коли

дивлюся на світ, отож я не бачу знакову систему рідної мови, коли «слова@

ми у світ визираю» [Нич, 2007: с. 27]. Натомість коли використовуємо іно@

земну мову, трудність у тім, що нам важко цілком переключити увагу з пер@

винної даності матеріальної сторони мови — окремих зв’язків її знаків, —

на цілість її смислових зв’язків, тобто на світ носіїв цієї мови. Світ — це

первинна цілість, універсальний горизонт, що завжди накладає свій карб

на сенс фіксованих у ньому окремих предметів. Дана наперед цілість рідної

мови є нашою природною упередженістю. Свій етос є таким же направлен@

ням безпосереднього сприйняття, як і рідна мова. Це, до речі, говорить про

мовний характер етосу.

Отже, коли Габермас каже, що, використовуючи мову для порозумін@

ня, тобто в комунікації, ми неминуче антиципуємо універсальність згоди —

Леґітимація і людська ситуація

ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5 45



або консенсусу, не спотвореного владою, — він не помічає, що несвідомо

змінює перспективу розуміння нашого власного мовлення. Перша — це

перспектива символічної моделі мови, коли змістові мовні антиципації не@

помітно для мене визначають напрям мого бачення світу, тому світ як та@

кий завжди значить, а не просто існує. Друга перспектива — це упредмет@

нення моєї мови, яка тепер ніби не є горизонтом мого розуміння, а тому як

мовлення взагалі й мене обертає на суб’єкта мовної комунікації взагалі,

тобто рівного з іншими в симетричних взаєминах та в об’єктивній реаль@

ності. Ставши такою абстракцією, я не матиму змістової антиципації та бу@

ду ідентифікований в універсальній прагматиці мовлення як потойбічний

моєму світові, наприклад — владі, яку, отже, здатний цілком об’єктивувати

задля дискурсивно@консенсусної леґітимації. На мою думку, у цій підміні

перспектив виявляється просвітницьке упередження Габермаса. Для нього

науковець править за парадигму людини. Відтак парадигмою людського

спілкування, котру він пропонує застосовувати як «реґулятивну ідею», є

упредметнена мовна комунікація щодо об’єктивних речей.

Звідси ясно, яка різниця між антиципацією цінності власної праці і ан@

тиципацією умов (прагматики) згоди. Цінність власної праці — змістова ан@

тиципація, а «об’єктивні умови» справедливого консенсусу передують ко@

мунікації лише формально, на високому рівні рефлексії. Дуалізм сущого і на%

лежного тут нікуди не подівся, хоч би як Габермас підкреслював, що розрив

між трансцендентальною інтерсуб’єктивністю і реальною інтерсуб’єктивніс@

тю його теорія долає. В реальній інтерсуб’єктивності, наприклад, цінність

добробуту на основі власної праці випливає з оповідей про нерівність того,

хто живе з власної праці, контролює зв’язок між своїми діями і наслідками9,

і того, хто — як марґінал — не здатен стало існувати на такому фундаменті.

«Вони — гірші, а ми кращі, бо самі куємо своє щастя, а вони — або злодії, або

знаряддя праці». Тобто марґінали не контролюють результату і ходу вироб@

ничого процесу, до якого залучені, тому їхня праця — це не власна праця, а

тільки цільова раціональність, позбавлена справжнього ціннісного виміру.

Вони цілковито підкорені цій раціональності. Будучи або її жертвами, або її

провідниками — зазвичай на грані криміналу, — вони свою несамостійність

екзальтовано сприймають як залежність від випадку чи «фарту». 

Як бачимо, цінність власної праці визначена очевидною несиметрич@

ністю «своїх» і «чужих». Буржуа потребує існування марґіналів як «чужих».

У трансцендентальній інтерсуб’єктивності, навпаки, неможливо обґрунту@
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вати працю як власну, а тому справді цінну для леґітимації добробуту. Пи@

тання будь@якої цінності має тут спиратися на принципи симетричності й

універсальності. На доказ згадаймо хоч би парадигмальну для Габермаса

наукову комунікацію. У ній для мене нічого не важить походження арґумен@

ту як продукту моєї наукової праці, важить тільки його однаковий для всіх

стосунок до істини, тобто його значущість. Проте для згаданого вище ето@

су цінність добробуту залежить від того, чи є він наслідком власної праці,

тобто від його походження, стосунку до певної особистості. 

Та чи можна сподіватися, що для всіх землян цінність добробуту ви@

пливатиме з їхньої власної праці? Вочевидь, обставини ґлобалізації супере@

чать цій мрії. Але чи потрібна ця мрія хоча б як реґулятивна ідея «переви@

ховання» тих, хто без обмежень людяності рветься до добробуту, маючи

його за удачу або здобич? Певно, що гуманізація — це справжня мета кому@

нікації з ними. Але перетворення марґінала у «свого», зокрема за ознакою

етосу праці, має бути, я вважаю, метою на тлі розуміння, що співжиття лю@

дини і не(о)людини ніколи не уникнути, це conditio humana. «Чужі» завж@

ди поряд, бо інакше не буде «своїх», не буде того ж етосу праці. Усвідомлен@

ня людської ситуації спростовує тих філософів, які прагли змінити світ аж

до зникнення «своїх» і «чужих». 

Звісно, у цих змінах сама істина була для них леґітимною інстанцією

примусу. А примушувати вона мусить, бо «чужі» тому й «чужі», що не хо@

чуть зважати на істину. Тобто «свої» мають не пояснювати світ глухим, а

діяти — лікувати їхню глухоту, змінювати їх. Отож найкраще лікування —

це гуманізація через зміну світу, тобто умов життя глухих, включно з умо@

вами комунікації з ними. Ми це вже проходили… А ще треба ставитися до

«чужих» як до «своїх», тобто авансом, контрфактично спілкуватися з ними

як з рівними, щоб ті захотіли й навчилися бути такими. Проте чи успішна

така «педагогіка» в епоху ґлобалізації, коли «свої» і «чужі» часто не мають

нічого спільного — ні нації, ні мови, ні громади, ні релігії? Жодних засобів

«м’якого примусу», бо немає бази для буттєвої солідарності. Врешті@решт,

із теоретичного погляду будь@який примус до добра, навіть найм’які@

ший, — це перформативно суперечлива дія. Зло не може мати на меті доб@

ро. Примус — це несиметричність стосунків, зло, а добро — симетрич@

ність. Тому істина, наприклад леґітимація, мусить спиратися тільки на

свою власну переконливість. 

А як же ті, що не переконуються, тиснуть на нас, не хочуть рівноправ@

них стосунків? Їх можна примусити не до істини, а тільки до тимчасової

покірності. Отож із ними нічого не вдієш. Тому їх треба пощадити! Тобто

інтерпретувати. Люди завжди це робили. У людській ситуації марґінали

піддаються лише інтерпретації. Їх може змінити не ratio, a мистецьке мов@

лення — oratio. Їх змінюють оповіді. Адже завдяки ним те, що було, може
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стати не бувшим. Однак цього, можливо, досить, коли йдеться про особис@

ту зустріч із маргіналами. А якщо йдеться про людську ситуацію за доби

ґлобалізації, тобто про долю людства?

Що ж, світові мас@медії відіграють тут, мабуть, основну роль. Вони —

наймогутніше джерело впливу. Ідеться, звичайно, не про поширення по

всьому світові дії переконливих арґументів, не про світове квазісуспільство

модерну, що охоплює всіх розумних істот. Ні, ідеться про вплив на уяву «чу@

жих» . Це і є постмодерн [Ваттимо, 2002: с. 7—18.]. Центр дедалі більше па@

нує над уявою периферії. Це його єдина міцна влада, хоча, зрозуміло, не

надто цілеспрямована, бо комерційна і політична водночас. Через те у

плюралістичному просторі комунікації леґітимаційні оповіді стикаються з

делеґітимаційними. Останні підсилюють доцентрову тенденцію марґіна@

лів. Але для мови все можливо. Тільки завдяки ній океан делеґітимації мо@

же й не вийти зі своїх берегів. Тільки від неї залежить порятунок. 
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