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Суспільна дієвість філософії:
ситуація сучасної Німеччини 

Філософія сьогодні переживає не найкращі часи. 

Вона змушена відстоювати своє місце у суспільстві 

навіть у країні Канта і Геґеля. Її колишня самовпев-

неність зникає у нових соціокультурних контекстах. 

Філософська думка часто відчуває себе збентеженою 

і ніяковіє перед зухвалістю масової культури, впадає 

у розпач перед вітринами світоглядних пропозицій, 

що радше служать аксесуарами до модного вбран-

ня, ніж духовним опертям зневіреної людини.

Парадоксом сучасності є те, що методично усу-

ваючи філософію зі свого життя, сучасні соціу ми 

під важують основи свого існування. Адже у добу 

ра дикальних культурних зрушень суспільства, що 

зазнають трансформацій постіндустріального зраз-

ка, надзвичайно гостро відчувають потребу у ви-

значенні стратегій та орієнтирів свого подальшо-

го розвитку. Це супроводжується ситуацією сві-

тоглядного голоду, який ще більше посилюється 

через надмір непридатних до застосування, а не-

зрідка і згубних, світоглядних пропозицій, які сьо-

годні чинять тиск на пересічну людину, змушену 

постійно щось обирати і від чогось відмовлятися. 

Філософія впродовж тривалого часу допомагала 

здійснювати доленосний вибір індивідам, націям і 
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навіть людству загалом. Саме вона встановлювала на цивілізаційних шля-

хах дороговкази у майбутнє. Проте у тенетах ґлобальних мереж чинити це 

набагато важче, ніж на роздоріжжі можливостей традиційних соціумів. Чи 

здатна філософія і надалі виконувати таке надзвичайно складне і відпові-

дальне завдання, або ж через інтелектуальну неспроможність вона має піти 

на заслужений відпочинок і милуватися краєвидами власної історії?

Порушені питання не є риторичними, бо вони гіпотетично припус-

кають відсутність філософії і навіть натякають на її зайвість, зловтішно 

констатуючи самоусунення філософської думки з поля культури і з су-

спільного простору. Це роблять як з позицій войовничого сцієнтизму, так 

за допомоги антисцієнтистських настанов. Облога філософії емпірични-

ми науками й паранауковими теоріями, новітніми міфологіями та спорід-

неними з ними езотеричними вченнями, які мають талант обіцяти, ство-

рювати ілюзії та уникати відповідальності, є симптомами духовної кризи 

суспільного життя, що демонструє тенденцію до загострення. Адже тут 

ідеться не тільки про конкуренцію у сфері духовного, на важливість якої у 

часи перебудов і трансформацій указував у своїй доповіді на Цюрихському 

з’їзді соціологів ще К. Мангайм 1, а про ознаки зростання байдужості су-

спільства до філософії. 

Нагадаємо, що ще у ХХ столітті була загальновизнаною значущість фі-

лософії для існування складноструктурованих соціальних систем, які, щоб 

забезпечити своє існування, приречені здійснювати процедуру редукції 

комплексності через селекцію своїх можливостей. Ті філософські учення, 

що їх було покладено в основу офіційних ідеологій, навіть підтримувалися 

за допомоги  державної політики. Як приклад тут можна згадати історичну 

долю марксизму, що у соціалістичних країнах ототожнювався з філософією 

взагалі. На пострадянському просторі філософія за звичкою довго шукала 

адмінресурсу для леґітимації своєї суспільної ролі й культурного призна-

чення. Так, після краху догматизованого марксизму спадкоємницею соці-

ального статусу і функціональних уповноважень марксистської філософії 

розуміла себе певною мірою синергетика, латентно висуваючи домагання 

на універсальну методологію. Однак такі амбіції мала не тільки вона одна. 

На руїнах догматизованого марксизму його колишні місіонери до запамо-

рочення вдивлялися у мапу світової філософії, вирушали у мандри по світу 

з метою засвоєння передового досвіду і налагодження імпорту ідей. 

Безсумнівно, у добу культурної ґлобалізації всі ці процеси є важливими 

для входження сучасної української філософської думки у європейський та 

світовий простір, що неможливо здійснити без продуктивного діалогу між 

філософськими течіями і школами. Проте в останні роки такий діалог має 

1  Докл. див.: [Wolf, 1976: S. 307—308].



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 2 59

Апологетичний наступ філософії: німецький досвід

або корпоративний характер, або ж нагадує відому гру в бісер. Навіть ба-

гатовікова українська традиція розбудови популярної філософії в останні 

роки майже сходить нанівець. Про неї інколи згадують філософи, виступа-

ючи у ролі публіцистів і критиків політичних реалій, але питання про роль 

філософії та філософів у суспільстві, схоже, не дуже бентежить українську 

філософську спільноту, яка за інерцією все ще відчуває себе інтелектуаль-

ною елітою, хоча майже без опору здає свої позиції у своєму останньому 

притулку — в освіті. Натомість наші європейські колеґи в останні роки, 

констатуючи розглянуті вище тенденції, дедалі більше замислюються над 

проблемою соціальної релевантності філософії і, відповідно, над своїм 

місцем у мобільному й активному суспільстві, закликаючи до наступальної 

апології філософії.

Приміром, у Німеччині, де філософська культура завжди була і зали-

шається вагомим складником суспільного життя, проблема виправдання і 

самовиправдання філософії починає домінувати у філософському дискурсі. 

Як приклад тут можна навести започатковану Бременським університетом 

дискусію під гаслом «Філософія, навіщо?» 2. Основні моменти дискусії, що 

розгорнулася навколо цього питання, розкривають загальні тенденції со-

ціального і культурного самоствердження філософії не тільки у німецько-

мовному культурному просторі, а й ширше — у суспільствах доби пізнього 

модерну. Саме на них ми зупинимося у цій статті, яка є вступом до поданих 

нижче скорочених перекладів основних доповідей Бременської конфе-

ренції, що мала широкий резонанс у німецькому суспільстві. Як зауважує 

один з її організаторів, професор Г.Й. Зандкюлер, заявлена титульна тема 

не є новою 3. Вона періодично з’являється не тільки у філософських дис-

курсах, а й стає предметом широкого обговорення на шпальтах газет, ча-

сописів, на телебаченні. Ще раз підкреслимо, що тут ідеться не тільки про 

актуальні проблеми сьогодення, а запитується про те, чи не є філософія в 

наш час духовним антикваріатом, коштовною прикрасою на політичному 

тілі суспільства, чи все ж таки залишається його життєво важливим орга-

ном — духовним серцем, місцем, де сходяться розум, воля і сумління. 

Зауважмо, що питання про те, чим є філософія для сучасного суспіль-

ства і на що вона спроможна, поставлено не тільки під тиском зовнішніх 

обставин, воно є вічним філософським самозапитуванням, яке стимулює 

її до накопичення і критичного аналізу свого досвіду, а також (і мабуть, 

передусім) спонукає до відкриття нових горизонтів і проблемних полів. 

Відповіді на таке фундаментальне і, водночас, радикально загострене пи-

тання можна давати з висоти пташиного польоту або ж твердо cтоячи обо-

2 Див.: [Philosophie, wozu?, 2008].
3 Див.: [ibid.: S. 8].
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ма ногами на землі, тобто засновуючись на емпіричних передумовах існу-

вання і підтримування філософської комунікації. 

Роль філософії у суспільстві неможливо визначити без аналізу її 

твор ців і створінь, тобто філософів, котрі є як виробниками і провай-

дерами філософських ідей, так і постатями, сформованими духом часу. 

Професіоналізація філософії і професійні філософи з’являються через 

потребу суспільства у самопізнанні, у визначенні своїх перспектив і об-

межень. На це, зокрема, вказує Зандкюлер, встановлюючи рамки дискусії: 

«Тема “Філософія, навіщо?” є академічною, бо у її рамках представниці й 

представники університетської дисципліни саме рефлексивно і критично 

звітують про свою діяльність. Однак ця проблематика виходить дуже дале-

ко за межі академічного поля. У центрі таких дебатів перебувають відно-

сини між культурою і державою в умовах, коли державні інституції схиля-

ються до визнання пріоритетів науки, освіти і професійного підготування. 

На відміну від артикуляції цього питання наприкінці ХХ століття, йдеться 

не тільки про апологетичний характер питання “навіщо”. Традиційна фор-

ма, у якій викладають і вивчають філософію, вже не є самозрозумілою. 

Спричинена так званим “Болонським процесом” уніфікація викладання 

і вивчення філософії у бакалавраті й маґістратурі, вимагає наступального 

формулювання питання і нового означення цього питання у перспективі 

“Філософія — як?”. Щоб окреслити її місце у сукупності наук, тут зробле-

но акцент не на питанні “навіщо”, а на питанні “як”» [ibid.: S. 9].

Отже, переформульоване у дусі кантівської традиції питання «як мож-

лива філософія у сучасному суспільстві й у сучасній культурі» справді про-

ливає нове світло на ті трансформації, що відбуваються всередині самої 

філософії, бо її участь у конструюванні соціальної реальності не зменшу-

ється, а збільшується у суспільствах ризику, якими є сучасні суспільства. 

Дослідження цього аспекту культурної та соціальної творчості, де філосо-

фія відіграє далеко не останню роль, чимало авторів пропонує розпочати 

з тих проблем, які обумовлені інституалізацією філософії, і встановити її 

дисциплінарну ідентичність, бо онтологічно найближче завжди залиша-

ється найвіддаленішим гносеологічно. Скажімо, П. Штекелер-Вайтгофер 

зауважує з цього приводу: «Ким або чим є філософія? На це питання од-

разу ж напрошується проста відповідь, значення якої часто недооцінюють. 

Отже, філософія це те, що вважають філософією. Відтак, коли ми каже-

мо, що філософія робить або стверджує те чи інше, то ми маємо на увазі 

у цілому ... групу людей, які ототожнюються з філософією, тобто з їхньою 

“професійною” діяльністю. Це реальне поняття філософії сьогодні цілком 

збігається з університетською філософією і тією дисципліною, що її викла-

дають у школах і коледжах. Навіть якщо ми ставитимемося неґативно до 

цього факту, його все ж таки треба враховувати в усякій апології філосо -
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фії. Адже висловлювання про філософію як таку треба розуміти як уза-

гальнені судження про усереднену практику філософії. Однак філософія 

у її інституціональному розумінні завжди обтяжена своїми внутрішніми 

проблемами. Вони виникають не останньою чергою тому, що більшість з 

її традиційних питань і позірних відповідей уже не є або не повинні бути 

нашими проблемами» [Stekeler-Weithofer, 2008: S. 43].

Отже, корпоративний інтерес збереження філософії як академічної 

дисципліни підпорядковується вищій меті — посилення ролі філософії 

як Розуму сучасного суспільства, котре характеризується високим рівнем 

інтенсивності й напруженості соціальних комунікацій. Щоб бути таким 

Розумом, на думку Зандкюлера і багатьох інших учасників цієї дискусії, 

необхідно подолати євроцентризм західної філософської думки. «Європу 

у філософській перспективі треба розуміти як транснаціональний суспіль-

ний і культурний простір, так само, як і європейське спільне життя через 

перетин всіх культур вимагає розуміння європейського походження як іс-

торії придушення “Іншого”, відкриваючи філософуванню інтер- і транс-

культурні горизонти» 4. Вимога внести до філософії інтеркультурний вимір 

є своєрідною відповіддю на виклики ґлобалізації. Оскільки у численних 

західних дискусіях інтеркультурній філософії відведено місію оновлення 

філософської комунікації, а відтак — і її наступальної апології, зупини-

мося дещо детальніше на її характеристиках, передумовах і перспективах. 

Отож, на думку вже згаданого вище Зандкюлера, «інтеркультурна філосо-

фія» є поняттям, що потребує уточнення: «У філософії перебування “між 

культурами” завжди слід розуміти у двох значеннях: у формі гібридизації 

фі лософської культури, яка виникає внаслідок (географічної) зустрічі з ін-

шими культурами та символічними формами, з міфами, релігіями і мис-

тецтвами, а також (уже з часів Аристотеля) через зустріч з науками й вза-

ємну імплементацію знання філософій та емпіричних наук. Концепт ін-

теркультурності передбачає щось таке, чого не існує: існування застиглих 

кордонів між культурами, з якими необхідно вести діалоги крізь ці бар’єри. 

Ініціатори таких діалогів, зазвичай, є представниками панівних культур 

(передусім “Заходу”); вони з більш або менш чистим сумлінням підходять 

до такого Іншого, що надто часто виявляється “іншим їх самих”. Відтак, 

відповіддю “Іншого” може бути тоді тільки вимога деколонізації їхніх по-

нять» [ibid.: S. 30]. 

Проект інтеркультурної філософії, як його уявляють німецькі дослід-

ники, є насамперед спробою теоретичного обґрунтування філософської 

компаративістики. Адже, як вказує Г. Кімерле, «зв’язки із західноєвропей-

ською та іншими традиціями починають встановлюватися через порівнян-

4 Див.: [Was leistet interkulturelle Philosophie, 2007: S. 36].
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ня, це не тільки можливо, а й необхідно. У світі, де здійснюється широко-

масштабний обмін у сферах економіки, політики, науки, мистецтва і куль-

тури, філософія не може стояти осторонь і обмежуватися тільки власною 

традицією. Тому філософія стає сьогодні інтеркультурною, в іншому ви-

падку вона залишиться винятково академічною діяльністю без суспільної 

релевантності» [ibid.: S. 10]. Цю думку підтверджує той соціологічний факт, 

що філософи, хоч би які культури вони представляли, спонтанно визна-

ють себе філософами. Габітус сучасного філософа формується через філо-

софську комунікацію, котра має як освітні, так і соціокультурні аспекти, 

але суттєвим її моментом виступає породження, селекція та інтерпретація 

філософських смислів. Цю комунікацію, що є культурною формою філосо-

фування, слід відрізняти від філософського діалогу як літературного жанру. 

Адже філософія живе доти, доки триває філософська комунікація, доки є 

суспільний попит на її світоглядні смисли, теоретичні розвідки, методоло-

гічні настанови. Сам факт існування філософського діалогу як жанру не 

завжди спонукає до його продовження, але залишає свій відбиток у культу-

рі. В. Гьосле з цього приводу дійшов такого висновку: «Рецепція філософ-

ського діалогу, яка зумовлює створення нового філософського діалогу, не 

є нормальним випадком. Існують рецепції, що не завершуються продуку-

ванням іншого твору, але, мабуть, спричинюються до створення іншої діа-

логічної культури» [Hoesle, 2006: S. 439]. Отже, інтеркультурна філософія 

у парадоксальний спосіб заявляє про себе у транскультурних практиках 

філософування. Розвиваючи цю думку, Зандкюлер стверджує: «Має сенс 

розглядати філософування як транскультурну практику в гетерогенних 

культурах знання, де ми рухатимемося через пізнання і соціальну практи-

ку, якщо навчимося застосовувати природні та спеціалізовані мови. Вранці 

можна читати Спінозу, а пополудні дискутувати про нейробіологічні пе-

редумови пізнання, німецький ідеалізм, конфуціанство чи права людини. 

Іншими словами, порівняння між філософськими традиціями здійснюєть-

ся завжди, бо існує не “одна певна філософія”, а плюралізм філософських 

питань і арґументів, який варто оберігати. Порівняльним масштабом тут є 

ті проблеми, що їх розуміють як нагальні: гідність, життя і смерть, справед-

ливість і несправедливість тощо. Інтеркультурна філософія робить або не 

робить те, що треба робити філософії. Якщо самоозначення “інтеркультур-

на” створює враження, що існує щось інше, ніж філософія, то це шкідливо; 

а якщо це розуміти як вимогу відкрити невідоме з метою навчання, тоді 

вона незамінна» 5. 

Прикладом такого відкриття нових перспектив досліджень через ін-

теркультурні розвідки на філософських теренах можна вважати спроби 

5 Див.: [Was leistet interkulturelle Philosophie, 2007: S. 30].
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транскультурно обґрунтувати інтеркультурний досвід сумісності мораль-

них настанов і практик. На основі такого досвіду П. Ульрих намагається 

побудувати теорію морального компатибілізму. Зокрема, він пропонує у 

стратегії морального компатибілізму засновуватися на комплементарнос-

ті зовнішньо і внутрішньо зорієнтованих теорій моралі. Ця методологіч-

на стратегія дозволяє поєднати дескриптивну функцію моральних понять 

із конструктивістською. Обґрунтовуючи цю стратегію, він саме через ін-

теркультурний досвід піддає сумніву поширену думку щодо необхідності 

введення під час розгляду моральних і культурних конфліктів позиції не-

зацікавленого Третього. Ульрих слушно зауважує: «Щоб зрозуміти мораль, 

необхідна позиція першої особи, одначе пояснення моралі зазвичай від-

бувається з нейтральної, наукової позиції Третього. Отже, таке уявлення 

є проблематичним, бо асоціюється з тим, що йдеться про два образи того 

самого предмета, який може ідентифікуватися у кожному з них» [Ullrich, 

2008: S. 14]. Компатибілізм постулює тісний зв’язок раціональності й мо-

ралі. З позицій компатибілізму важливим є питання, чи люди справді здат-

ні на ті дії, що їх вимагає від них універсалістська мораль [ibid.: S. 177]. Як 

можна бути чесним за умов корупції, як уникнути примусу з боку так званої 

«моральної більшості», якщо вона руйнує життєвий світ людини, зрештою, 

як поєднати у моральний спосіб свободу і справедливість — на всі ці пи-

тання не зможе відповісти незацікавлений Третій, бо йому бракує досвіду 

переживання саме цієї дійсності. Адже те, що «є морально бажаним, за-

лежить ... від структур нашого практичного розуму і нашої емпіричної да-

ності. Наприклад, чесність може бути тільки тоді моральним ідеалом, якщо 

ніхто не зможе поводитися як абсолютно чесний» [ibid.: S. 178]. З позицій 

теорії морального компатибілізму мораль вважають вбудованою у широкі 

фактичні взаємозв’язки світу. Тому вона посилює свою практичну значу-

щість, тим самим даючи відповідь на питання про соціальну і культурну ре-

левантність філософії. Але повернімося до методологічної позиції Ульриха, 

бо вона співзвучна основним темам бременської дискусії. Зокрема, пози-

ція незацікавленого Третього, від якої доволі легко відмовляється Ульрих, є 

далеко не зайвою у сучасному суспільстві. Безперечно, культура домовлян-

ня, а саме про неї латентно йдеться у теорії морального компатибілізму, не 

потребує участі Третього, або обмежує його рольову реальність позиціями 

спостерігача, радника, свідка. Те саме стосується не тільки етики, а й інших 

філософських дисциплін.

Теорія морального компатибілізму, що її запропонував Ульрих, є симп-

томатичною для сучасної німецької філософської думки, яка намагається 

наблизитися до потреб суспільного життя і привнести до своїх теоретичних 

побудов здобутки інтеркультурних досліджень. Скажімо, Д. Борхерс (пере-

клад її статті у скороченому варіанті подано нижче), відкидаючи всі заки-
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ди у бік аналітичної філософії та спростовуючи констатацію її смерті, вва-

жає, що творче застосування її методології дозволить подолати ті труднощі 

з підготуванням філософських кадрів, що виникли в німецьких універси-

тетах внаслідок реформування вищої освіти, а також уможливить викорис-

тання міждисциплінарних підходів для надання нового профілю філософії 

[Borchers, 2008: S. 105—106].  Цей оптимістичний прогноз, а також порада 

щодо зміни іміджу університетської філософії (їй, на думку Борхерс, ли-

читимуть аналітичні окуляри), у цілому можна розглядати як роздуми над 

можливостями транскультурної філософської освіти і професійної філо-

софської діяльності взагалі. Наступальну апологію філософії, що її сьогодні 

закликають здійснювати німецькі філософи, можна вважати мобілізацією 

філософів на відстоювання історичних здобутків філософського мислення, 

яке є цивілізаційним досягненням людства.

Одним із таких здобутків є визнання, що мета наукового пізнання і 

нау ки як такої — істина. Деякі дослідники вважають це «філософським і 

науковим євроцентризмом» 6. Не вдаючись до аналізу різних теорій істи-

ни, зауважимо, що саме в європейській традиції створюються теоретичні 

передумови для визнання плюральності домагань на істину. Цей момент 

має принципове значення для розуміння суперечностей суспільства знань, 

у якому «попри риторичні завіряння, філософія стає небажаною» [Liess-

mann, 2000: S. 19]. Однак це не усуває, а тільки посилює роль філософії для 

забезпечення самоопису і самоконтролю такого суспільства, споживацька 

версія якого спирається на біологічну аналогію: «Знання стає чимось на 

зразок харчування — продуктом, котрий у чимраз новіших варіантах треба 

споживати і виділяти протягом усього життя» [ibid.: S. 16]. Окрім цієї не-

безпеки, у такому суспільстві створюються можливості для поширення і 

навіть трансляції так званого «соціально забороненого знання». Під ним у 

дусі ніцшеанської традиції розуміють «метафізичну й емпіричну огидність 

людини» [ibid.: S. 24]. Суспільство знань, в основі якого лежать інформа-

ційні технології, створює дотепер нечувані можливості для продукування 

й укорінення неправди. Діагноз його перспектив — «приреченість на брех-

ню» [Schockenhoff, 2000: S. 8—9] або на «колективно продуковані напів-

правди» [Liessmann, 2000: S. 112]. Сюди зараховують такі форми неправди, 

як фальшування у науці, політиці, масове обманювання, чутки тощо. 

Отже, філософія має протистояти посиленню цієї тенденції як у духо-

вному виробництві, так і в повсякденності. Здійснити це вона зможе не в 

останню чергу через активне залучення до різних «культур знання». Під 

останніми розуміють «практики, механізми і принципи, які ... у певній 

сфері знань визначають, як і що ми знаємо. Культури знання продукують 

6 Див.: [Was leistet interkulturelle Philosophie, 2007: S. 37].
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знання і визначають його валідність» [Sandkuehler, 2008: S. 144]. Вони є 

принципово важливими для духовного виробництва. Адже саме такі куль-

тури створюють можливості домагань на істину для всіх пізнавальних про-

цесів. Зандкюлер пише: «Культури знання не є раз і назавжди окреслени-

ми місцями, їхньому розвиткові притаманна нестабільна динаміка; вони 

передбачають вимушені чи добровільні транскультурні перетинання кор-

донів. Гомогенність як для груп, так і для індивідів — це не правило, а ви-

няток. Культурні колективи й епістемічні суб’єкти (epistemische Subjekte) 

діють у відкритих мережах, що трансформуються, тобто у перехідних про-

сторах, за умов відмінності не тільки між культурами, а й усередині куль-

тур» [ibid.: S. 141].

У світі повсякденності культури знання є складниками стратегій мис-

тецтва жити. При цьому філософію визнають суттєвим складником тако-

го мистецтва і навіть ототожнюють з ним. Однак, на думку Р. Мартена, 

сучасна філософія «йде не тим шляхом, котрим вона мала йти. Як приклад 

тут можна навести такий вистражданий діалог між культурами і релігіями. 

Багатоманітність сприймають як даність, а варто було б прояснити, що 

відбувається у певній вірі, у певній релігії. Якщо з релігією вступають у 

розмову, то це тому, що вона, як і філософія, претендує на абсолютність. 

Замість цього слід запитати: як таке трапляється; чи є це схибленням або 

ж має бути саме таким?» 7. 

Проте найвиразніше наступальний характер самовиправдання сучас-

ної філософії виявляється у її здатності осмислювати й обґрунтовувати 

орієнтації у сучасних суспільствах. У рамках бременської конференції про-

блематику суспільної орієнтації розглянуто у доповіді Ґ. Мора (переклад 

його статті, підготовленої за матеріалами доповіді, подано нижче). Роздуми 

цього філософа над тим, як можлива орієнтація у сучасних демократичних 

суспільствах і яку роль вона відіграє у політиці, праві, економіці, культурі, 

ґрунтуються на переконливій арґументації, бо є узагальненням німецького 

досвіду встановлення орієнтирів і дезорієнтирів. Спостереження і пропо-

зиції Мора є повчальними для українського суспільства, яке все ще спо-

дівається, що хтось укаже йому найкоротший і найбезпечніший шлях ви-

ходу з кризи або подарує мапу безпечного просування до європейського 

Ельдорадо. Мор з  цього приводу слушно застерігає, що орієнтація не пови-

нна бути авторитарним дороговказом з фіксованою нав’язаною кінцевою 

метою, бо не існує якогось вищого знання про конкретно дане суспільство 

[Mohr, 2008: S. 250]. Суспільство через самоаналіз і самоконтроль саме за-

дає собі орієнтири подальшого розвитку і постійно кориґує їх із урахуван-

ням відповідних ситуацій.

7 Див.: [Philosophie als Lebenskunst, 2009: S. 34].
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З-поміж сучасних філософів одним із найвизнаніших експертів у га-

лузі орієнтації та соціального діагнозування є, безумовно, Ю. Габермас, 

чиє 80-річчя відзначала 18 червня 2009 р. світова спільнота. У наведених 

нижче відгуках на цю подію також подано різні міркування щодо орієнта-

ції сучасних суспільств, долі філософії та демократії. Намагаючись якомога 

точніше передати той образ, який було покладено у назву теми Цюрихської 

конференції, присвяченої ювілею Габермаса (Auslaufmodell Demokratie?), 

я вирішила звернутися по допомогу до двох німецьких соціологів. Однак 

не врахований мною ґендерний аспект несподівано заявив про себе, уна-

очнивши двома різними образами цю назву під знаком запитання, відпо-

відь на яке шукає також кожний пересічний українець, особливо після 

президентських виборів. Отож, соціолог-жінка прояснила мені цей вираз 

так: «Знаєш, це як стара модель одягу чи взуття: з виробництва вже зня-

ли, а залишки ще продаються». Коментар соціолога-чоловіка був іншим: 

«Це як стара автівка, що ще добре бігає, але краще її продати». Уроки пере-

кладу, взяті в інтеркультурної філософії, змусили мене поєднати ці яскраві 

образи в один менш експресивний: у подальшому я говоритиму про так 

звану «застарілу», тобто відпрацьовану модель демократії, але при цьому 

мені хотілося б зробити знак запитання набагато більшим, ніж це було на 

Цюрихській конференції. І не тільки тому, що застарілі західні моделі ко-

ристуються підвищеним попитом серед збіднілого українського населення 

і на наших теренах ще далеко не відпрацювали своє, а через те, що демо-

кратія криє у собі невичерпний потенціал самооновлення, для реалізації 

якого потребує філософії. 
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