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ЧИ ПОТРЕБУЮТЬ СУЧАСНІ
СУСПІЛЬСТВА ОРІЄНТАЦІЙ І
ЧИ МОЖЕ ЇХ НАДАТИ ФІЛОСОФІЯ?*

Ґеорґ 
Мор

Філософська проблема має форму: 

„Я не орієнтуюся”

Людвіґ Вітґенштайн

«Я не орієнтуюся» — чотири сцени, 
чотири питання, чотири наслідки

Сцена 1: У лікаря.

Питання пацієнтки: Чи треба мені приймати  

ме дикамент М?

Відповідь лікаря: Так.

Реакція пацієнтки: Дякую!

Наслідок: Приймання медикаменту.

Сцена 2: У адвоката

Питання клієнта: Чи слід мені висунути звину-

вачення панові Х?

Відповідь адвоката: Так.

Реакція клієнта: Прошу навчити мене, як сфор-

мулювати мою скаргу юридично, і прояснити, чи 

може вона бути задоволена.

Наслідок: Подання скарги.

Сцена 3: У парламенті

Питання депутата: Чи треба заборонити до-

с лідження ембріональних стовбурових клітин?

 * Скорочений переклад за виданням: Mohr G. Brauchen die 

modernen Gesellschaften Orientierung und kann Philosop hie 

sie geben? // Philosophie, wozu? / Hrsg. von H.J. Sandkueh-

ler. — Stuttgart: Suhrkamp, 2008 — S. 229—252.
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Чи потребують сучасні суспільства орієнтації

Відповідь спікера парламенту: Так.

Реакція з боку парламенту: Зачекайте! Mоя партія проти. Давайте це об-

говоримо! 

Наслідок залежно від результатів дебатів: Відхилення або ухвалення 

закону про заборону дослідження ембріональних стовбурових клітин.

Сцена 4: Серед філософів

Питання: Чи потребують сучасні суспільства орієнтації та чи може фі-

лософія її надати?

Відповідь філософа: Так.

Реакція громадськості: Ми маємо на увазі зовсім не це. Наведіть нам 

арґументи, щоб ми змогли прояснити їх разом із вами. 

Наслідок: Філософ наводить свої арґументи, які роз’яснюються разом з 

іншими.

Ці сцени та відмінності між ними окреслюють те, що далі буде розкри-

то детальніше. Часто доводиться чути, що в наш час вже нічим керуватися, 

отож, ми знову потребуємо чітких орієнтацій, які нібито повинні встанов-

лювати гуманітарні науки, особливо філософія, бо вона є «орієнтувальною 

наукою». При цьому під орієнтацією розуміють здебільшого визначення 

зафіксованих цілей та однозначного керівництва до дій. Але адресована фі-

лософії вимога, що вона повинна «знову розуміти себе передусім як орієн-

тувальну науку» і «бути корисною суспільству», із самого початку прохо-

дить повз те, про що запитувано. Уявлення, що «духовну» або «моральну 

орієнтацію» можна зафіксувати у формі результатів емпірико-індуктивної 

або нормативно-дедуктивної науки, насправді є дезорієнтацією за своїми 

наслідками. Відповідаючи на питання, що стоять у назві цієї статті, я спо-

діваюся допомогти зрозуміти, що навіть природа того, що в контексті філо-

софських питань ми називаємо «орієнтацією», не дає змоги встановлювати 

чітко зафіксовані цілі й давати однозначні вказівки щодо дій, спрямованих 

на їх досягнення, а рішуче філософське відкидання дидактів цілей не бло-

кує зусилля, спрямовані на визначення орієнтації, а навпаки якраз умож-

ливлює їх. Коли у філософії запитують «навіщо» і «як», то треба також по-

міркувати над тим, у якому сенсі сучасне суспільство може очікувати орі-

єнтації від філософії.

Фактична теперішність філософії
Назву цієї статті утворюють два запитання. Перше 

стосується потреби сучасного суспільства в орієнтації: отже, чи потребує 

воно взагалі якої-небудь орієнтації; а в другому йдеться про можливу кан-

дидатуру для задоволення цієї потреби: відтак, чи з здатна філософія зада-

вати орієнтацію.
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Суттєвою характеристикою сучасного суспільства є наявність світської 

правової держави. У процесі формування цієї парадигми орієнтацію зада-

вала, безсумнівно, філософія Нового часу. Філософська концептуалізація 

договірної теорії держави, яка пов’язує леґітимність політичного пануван-

ня і справедливість інституцій зі здатністю інформованих громадян раціо-

нально й добровільно погоджуватися на це, а також (починаючи з Гобса і 

Лока) відмовляється від зовнішніх інстанцій (космосу, бога, традицій), від-

штовхувалася від реальної політичної консолідації відповідної республі-

канської моделі держави.

Так само філософське формулювання й обґрунтування загального по-

стулату рівності й невіддільних «природних» прав людини у Лока, Русо і 

Канта хронологічно випередило Французьку революцію і, безсумнівно, за-

вдяки силі свого переконання значною мірою орієнтаційно вплинуло на 

рішучість у здійсненні політичного перевороту. Якщо ми одразу ж пере-

стрибнемо безпосередньо у наш час, то не можна не помітити присутності 

філософії у ролі радниці у комісіях з етики й інституціях міжнародного 

права, а її вплив є набагато більшим, ніж тридцять років тому. Дебати про 

універсалізм і партикуляризм, лібералізм і комунітаризм, останнє обґрун-

тування і релятивізм у політичній філософії зробили значний внесок до ди-

ференціації питань інтеркультурної та транскультурної політики, а також 

сприяли відповідальнішому ставленню до них. Зрештою, якщо говорити 

про прикладну етику, то філософія відіграє провідну роль у дебатах про 

впорядкування переривання вагітності, штучного запліднення, клонуван-

ня, трансплантації органів після смерті мозку й евтаназії, бо вона змушує 

зосередитися на важкому, але єдиному нормативно-леґітимувальному шля-

хові між, з одного боку, чистою логікою ринку й ефективності, а з іншо-

го — фундаменталістськими заборонами навіть говорити про таке.

Усе це — тут можна і далі наводити численні приклади — свідчить, що 

на запитання, чи здатна філософія фактично задавати орієнтацію сучас-

ному суспільству, можна відповісти доволі чітко: «Так!». Щоправда, це від-

бувається не у дусі авторитарних приписів, як діяти, а у дусі розуміння нор-

мативних імплікацій і моральних наслідків відповідних альтернативних 

можливостей дій, що підлягають оцінці. Тим самим філософія, діючи в 

експертних комісіях партій, парламентів, а також у мас-медіях і в нефор-

мальних публічних дискусіях, стає порадницею у визначенні орієнтації, 

артикулюючи кожну розумну думку. Отже, цілковито безпідставним є 

звинувачення філософії у певній публічній бездієвості або у небажанні ді-

яти публічно. Радше можна стверджувати протилежне. Філософія не тіль-

ки сама бере слово. Її дедалі частіше запитують, навіть простежується тен-

денція перевантажувати філософію запитами про орієнтацію (часто хибно 

зрозумілими), а не відсувати її на марґінес. Філософія опиняється на 
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марґінесі тільки там, де засоби масової інформації, окрім накладу і квот 

підключення до телеканалів, не керуються жодними іншими критеріями, 

тільки там, де внутрішні критерії релевантності витісняє диктатура ринко-

вої логіки і де міністерства під партійно-політичним тиском зводять свій 

запас освітньо-політичних арґументів до кількості випускників та позірно 

широких можливостей професійної освіти.

Ускладнює ситуацію також те, що відповідальні за освітньо-політичну 

тенденцію відмови від філософії і гуманітарних наук, мимоволі... відчува-

ють вітер у спину з боку представників емпіричних наук, маю на увазі як 

соціальні, так і природничі емпіричні науки, котрі принаймні своєю рито-

рикою викликають недовіру до філософії. Хоча на початку Нового часу фі-

лософія посутньо вплинула на формування нового ідеалу науковості, сфо-

кусованого на експерименті та математизації, сьогодні, у добу переходу від 

метафізики до емпірії, її саму розглядають як непродуктивний спосіб мис-

лення, що стоїть на заваді інноваціям. У цьому винні також філософи, тоб-

то ті з них, хто відмежовується від емпіричних природничих і соціальних 

наук і наполягає на тому, що філософія не повинна спиратися на їхні до-

сягнення. Це є фатальною, безвідповідальною за своїм змістом хибою, яке 

мало нищівні наслідки, бо вплинуло на політику в сфері науки. Проте таку 

позицію поділяє лише меншість філософської корпорації. Адже в останні 

десятиліття саме філософія і гуманітарні науки сприяли безпрецедентному 

відкриттю міждисциплінарних можливостей. Мається на увазі не тільки 

вихід за межі відповідної гуманітарної дисципліни, а й дисциплінарного 

канону гуманітарних наук узагалі. Приміром, уже давно практикують ко-

оперативні перетини філософії з медициною, нейробіологією, психоло-

гією, економікою тощо.

Однак замало посилатися на практичну присутність філософії у сучас-

ному громадському життя і науці, аби діагнозувати предметний інтерес у 

дусі поставленого нами питання. Одначе, з іншого боку, не можна запере-

чувати, що більшість людей сприймає філософію як щось недоступне, аб-

страктне, віддалене від життя. Вони зіштовхуються з незрозумілим, що дає 

підстави відкинути її як нерелевантну. Саме це дедалі частіше можна по-

чути в останні роки. Завдяки стрімкому науково-технічному розвиткові 

(генні дослідження, апаратна медицина) відкриваються нові технологічні 

опції дій, до моральної оцінки котрих ми ще не готові. Сучасна моральна 

невпевненість виявляється не тільки у медичній етиці, а й на багатьох рів-

нях спільного життя, суспільства і держави, отже, можна констатувати да-

лекосяжну «втрату орієнтації», що стає чимраз фатальнішою внаслідок 

ерозії релігійних та/або традиційних ціннісних систем. Тут філософія по-

стає неспроможною запропонувати допомогу в пошуках нагальної орієн-

тації. Адже якщо з таким питанням звертаються до філософів, то ті зазви-
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чай наводять арґументи «за» і «проти», але не дають чітких відповідей. Не 

випадково, що, на відміну від філософів, допомога теологів у таких питан-

нях є посутнішою. Це не дуже добре характеризує філософію; вона саме 

себе робить зайвою. Адже якщо вона не здатна допомогти знайти відповідь 

на ці питання, то взагалі навіщо вона?

Фактично щодо філософії сьогодні існують дві позиції. Перша з них 

зас новується на тому, що як у самій філософії, так і ззовні існує думка, мов-

ляв, сьогодні вже неможлива орієнтація у її класичному сенсі як стабіль-

ний моральний фундамент, на котрий можна спиратися за будь-якої ситу-

ації. Проект «останнього обґрунтування» відійшов у минуле, ми живемо у 

«культурі без центру», а значні цільові програми Заходу, як-от Новий За по-

віт і Комуністичний маніфест, зазнали поразки. Це діагноз Ричарда Рорті.

Інша позиція, яка ґрунтується на сцієнтистському способі мислення, 

зводиться до того, що на всі питання, які мають смисл, можна дати наукову 

відповідь. А ті питання, на які неможливо знайти відповідь, не мають смис-

лу. Відтак, орієнтацію можна отримати тільки з наук. Іншими словами, пи-

тання про орієнтацію позбавлені смислу, якщо під ними розуміють щось 

інше, ніж пізнавальний рівень наук. 

Цим неґативним позиціям протистоять субстанційні орієнтаційні про-

позиції. Передусім ідеться про релігії та догматичні метафізики, що зали-

шаються закритими для раціонального прояснення засобами критичного 

розуму. Вони претендують на орієнтаційну компетентність, посилаючись 

на свій (позірний) доступ до перших і останніх речей. Нижче буде показа-

но, чому це домагання не може утвердитись у сучасному суспільстві, чому, 

натомість, виступає дезорієнтиром.

Проте сцієнтизм також є дезорієнтацією. Його неспроможність вияв-

ляється у тому, що не на всі фундаментально значущі питання можна дати 

емпіричну відповідь, хоча це ще не є підставою, аби вважати їх позбавлени-

ми смислу. Навпаки, мені здається, що визнання краху Великих програм є 

принципово важливим. Однак це свідчить не про втрату орієнтації, а є про-

сто вимогою уточнити те, що у сучасному суспільстві можна вважати орі-

єнтацією. Кінець Великих програм називають також «постмодерном». Не 

маю нічого проти. Але тоді це питання звучатиме так: що можна розуміти 

під орієнтацією у постмодерному суспільстві.

Оминаючи питання про фактичний вплив філософії передусім на на-

уковий і суспільно-правовий розвиток, слід, насамперед, не забувати, що 

всяке суспільство — традиційне чи модерне, чи то авторитарне або лібе-

ральне — має нормативні основи, залучені до його життєвої форми, по-

всякденного спілкування, родинних і дружніх зв’язків, і закріплені у пра-

вовому порядку, ідентичному цим основам. Усі ці сфери артикулюють по-

требу в орієнтації. Ось там і має вступити у дію філософія, якщо вона 
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розуміє себе як орієнтувальну рефлексію. Аби бути у змозі судити про це, 

нам слід уточнити таке:

• чим є сучасне суспільство; 

• що характеризує його структурно і нормативно;

• що слід розуміти під орієнтацією; 

• чому і якою мірою у сучасному суспільстві постає питання про орієн-

тацію;

• наскільки спроможна філософія надавати орієнтацію і яким може 

бути її внесок до орієнтації у сучасних суспільствах.

Що таке модерне суспільство?
За відомим висловом Геґеля, філософія «осягає свій 

час у мисленні», вона допомагає понятійному означуванню сучасного су-

спільства у тих теоріях, що фіксують у поняттях нормативні й структурні 

ознаки сучасного суспільства. Далі я зосереджуся на політико-правових ас-

пектах. При цьому засновуватимуся на тому, що історично становлення 

модерного суспільства розпочалося у Новий час і тривало упродовж ХХ 

століття. Найважливіші результати політичної філософії та філософії права 

цієї епохи, які позначилися на реально-політичному розвиткові модерного 

суспільства (попри відмінності між окремими теоріями), мабуть, можна 

звести до чотирьох принципів:

• визнання невідчужуваних основних прав, які кодифікуються в інди-

відуальних правах на захист, участь, власність;

• світоглядний лібералізм і плюралізм;

• народний суверенітет, власне законодавство, ідентичність норма-

тивного адресата й нормативного автора;

• правова державність, розподіл влад, законодавче обмеження і гро-

мадський контроль за державною владою.

Ці чотири принципи за своїм внутрішнім нормативним змістом ґрун-

туються на загальному основному принципі: принципі взаємного визнання 

вільних і рівних.

Для нашої теми, тобто для питання про орієнтаційну потребу сучас них 

суспільств, важливими є такі моменти. По-перше, сучасне суспільство не 

визнає екстерно-авторитарної наперед заданої, абсолютистської і/або 

фундаменталістської державної релігії або ідеології. Моя теза, котра може 

справити враження, начебто я ставлю з ніг на голову звичний стан речей, і 

основна ідея якої, сподіваюся, з’ясується у подальшому викладі, звучить 

так: у фундаменталістсько-абсолютистському суспільстві не існує потреби 

в орієнтації, оскільки на всі питання існують авторитарно закріплені 

начебто остаточні відповіді, а тому вже немає місця питанню про орієн-

тацію. Адже саме у ХХ столітті тоталітаризм набув крайніх форм, якщо 
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говорити історично. Він є феноменом «модерного» суспільства. Однак тут, 

як засвідчують наведені вище принципи, під «модерним» суспільством я 

розумію певний нормативний профіль, що його можна назвати «лібераль-

ним» суспільством у сенсі Джона Ролза.

По-друге, ліберальне суспільство має потребу в орієнтації саме тому, 

що світоглядно зафіксоване у спосіб, коли чотири принципи разом з їхнім 

засадничим принципом стають соціально дієвими завдяки чільним пере-

конанням громадянок і громадян (а не через застосування державою при-

мусу). Натомість орієнтацію, якої потребує ліберальна держава, власне 

через її «розріджений» світогляд, може виробити тільки саме ліберальне 

суспільство. Сутність його конституції не дозволяє авторитарно впрова-

джувати «твердий» світогляд. Я до цього ще повернуся. А наразі пропоную 

розглянути поняття орієнтації, щоб точніше визначити потверджену тут 

потребу в орієнтації.

Що означає «орієнтація»?
Аби відповісти на запитання, що таке орієнтація, 

спочатку звернімося до етимології.

(1) Мала етимологія слова «орієнтація».
Слово «орієнтація» походить з латинського «orior», або «oriori», і оз-

начає урухомлювати, підійматися, сходити, виникати, народжуватися, по-

ходити, зростати, починати. Похідним від нього є також слово «orient», 

«orientis» — ранок, схід, орієнт, бог сонця. Іменник «орієнт» означає бук-

вально «схід сонця», «місцевість, де починається ранок», «схід». 

Отже, слово «орієнтуватися» означає процес визначення сторін неба за 

сходом, «орієнтом», де підіймається сонце. У рефлексивній формі дієслово 

«орієнтуватися» означає шукати напрямок, визначатися, інформувати, 

наставляти, чимось керуватися (речами чи власною думкою). 

(2) Висновки.
Ці етимологічні факти нам дуже знадобляться. Вони дозволяють дійти 

цікавих висновків щодо чотирьох імплікацій поняття орієнтації (зрозумі-

ло, до висновків, виведених із значення слів, треба ставитися дуже обереж-

но, але з них можна скористатися, якщо йдеться про перше наближення до 

семантики). Отже, це:

• самовизначення свого місця;

• відчуття або знання можливих напрямків;

• система співвіднесення;

• мета.

Питання про орієнтаційну допомогу завжди виникає тоді, коли нам 

невідомі розмір «поля», або «простору», де ми перебуваємо, його напрям, 

кінцеві пункти й наявність шляхів. Передусім це треба розуміти у бук-
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вальному сенсі, тобто географічно. Ми орієнтуємося за положенням сон ця 

або за стрілкою компаса. Така орієнтаційна допомога тільки тоді надає її 

користувачам орієнтацію, коли ті спроможні пізнати своє власне стано-

вище у співвіднесенні до інших інформацій про простір або про контекст, у 

якому вони перебувають, а також про можливі цілі. Орієнтація вимагає 

рефлексивного знання про себе у системі співвіднесення.

Окрім того, потреба орієнтації передбачає, що те, куди ми йдемо, зале-

жить від нас. Планети не потребують орієнтації, вони рухаються по заданій 

орбіті. ... Орієнтації потребує той, хто повинен сам визначати напрям свого 

розвитку, хто сам мусить встановлювати мету, чия активність випливає з 

формулювання мети і є цілераціональною. Словом, орієнтації потребує 

той, хто діє. Здатність до самоскерування є умовою для того, щоб осмисле-

но говорити про попит на орієнтацію.

Наступною умовою є те, що скерування відбувається ізсередини не у 

будь-який спосіб, отже, самоскерування означає не тільки «локалізацію» 

причини цілевизначення «у» дієвцеві (адже це є однією з двох визначених 

ще Аристотелем понятійних дефініцій добровільної дії: причина має пере-

бувати у дієвцеві), а також те, що не може бути зовнішнього примусу. Понад 

те, визначення самоскерування загалом мусить бути результатом відповіді 

на поставлене спершу самому собі запитання «Куди я хочу?». Поняття орі-

єнтації, відтак, імплікує неусувний взаємозв’язок (комплементарність) між 

визначенням позиції, розрізненням можливих напрямів, самоскерування і 

цільових понять.

Підсумовуючи наші міркування щодо поняття орієнтації, можна виді-

лити такі розрізнювальні ознаки:

Орієнтації не потребує той, хто:

• нічого не знає (а надто якщо він не спроможний самолокалізуватися);

• не рухається;

• не має жодної мети;

• усе знає.

Орієнтації потребує тільки той, хто:

• знає, де він перебуває (точніше: спроможний самолокалізуватися);

• хоче і може саморухатися;

• має мету, але не знає, куди йти у віддаленому майбутньому.

Чому і в якому обсязі постає питання про 
орієнтацію в сучасному суспільстві?
Щоправда, поняття, які є засадничими й вирішаль-

ними для опису суспільства і його нормативного профілю, містяться також 

у лексиконах. Проте у лексиконах ми не знайдемо вичерпної відповіді на 

запитання на кшталт: «Що таке свобода?». Безперечно, у лексиконах і в 
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енциклопедіях ми подибуємо статті, почасти дуже інформативні й де-

тальні, про поняття свободи. Але яку функцію вони виконують? Який вид 

висловлювань ми там бачимо? Якою мірою там з’ясовано щось таке, що 

дозволяє знайти відповіді на питання (остаточні питання) про проблему 

орієнтації.

Розгляньмо це на прикладі. Уявімо, що ми обговорюємо питання: чи 

потрібно розбудовувати соціальну державу чи варто її згортати? Одна з тез, 

визнана релевантною у цих дебатах, звучить так: соціальна держава — озна-

чає перерозподіл багатства, втручання у майнові відносини, утискання 

прав власності, зрештою, обмеження правових ґарантій свободи. Словом, 

соціальна держава обмежує свободу. А тепер уявіть, що комусь спаде на 

думку пошукати у словнику відповідь на запитання, чи не суперечить со-

ціальна держава свободі, відтак він скаже: «Я знайшов відповідь у лекси-

коні». Там написано: «Свобода є тим і тим». Подивімося, як він зможе 

сформулювати відповідний арґумент, і з’ясуємо, що тут не так. Цей арґу-

мент — я називаю його арґументом, позбавленим орієнтації, — виглядати-

ме приблизно так:

У лексиконі написано: «Визначення свободи є p», а визначення со-1. 

ціальної держави є q.

Найновіші емпіричні дослідження економістів свободи доводять, 2. 

що наслідками соціальної держави є не p.

Отже, на основі (а) дефінітивно стабільної семантики і (б) науково 3. 

доведених фактів ми знаємо, що соціальна держава обмежує свободу.

Чому ніхто серйозно не стверджуватиме, що це є адекватним арґумен-

том? На це є принаймні дві причини. (1) Існують конкурентні поняття сво-

боди, семантичний профіль яких, своєю чергою, проявляється тільки у 

контексті політичних імплікацій. По-перше, ми повинні розрізняти між 

неґативним, налаштованим на захист, поняттям свободи і позитивним, 

спрямованим на створення умов для діяльності. По-друге, ми повинні від-

різняти індивідуалістське поняття свободи від колективістського. Також 

всередині поняття свободи не можна заповнити субстанціональними озна-

ченнями прогалини, що виникають через трансфер теоретичних понять у 

площину політичної реалізації.

Наведений вище арґумент позбавлений орієнтації, бо він іґнорує або 

недооцінює дуже суттєвий змістовний аспект. Засадничі поняття, за допо-

моги яких ми здійснюємо нашу політичну або політико-філософську ін-

терпретацію, є такими поняттями, що не мають остаточної дефініції, а та-

кож не можуть бути достатньо визначальними для дій та норм. 

Тут ідеться не тільки про проблему встановлення рамок застосування 

загальних правил для особливих випадків. Мається на увазі також не лише 

те, що загальне правило, котре є істинним як загальне, достатньо визначає 
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окремий випадок, а відтак кожне підпорядкування йому є результатом пе-

ревірки на відповідність, що здійснюється у певних рамках застосування. 

Наприклад, кожна Конституція має у своїй частині, присвяченій основним 

правам, базальні правові поняття і правові принципи. У німецькому 

Основному законі це такі поняття, як людська гідність, рівність і, безпере-

чно, справедливість — засадниче поняття всякого права взагалі. Це понят-

тя, які, на мою думку, мають «орієнтувальну функцію». Вони є передусім 

політико-правовими орієнтаційними поняттями. Їхня орієнтувальна функ-

ція полягає у тому, що вони задають напрям у дусі нормативного ідеалу, але 

це, правда, не означатиме, що вони передбачають описуваний ними стан 

досягнення мети. Кожний опис стану, що видається бажаним і що його ви-

магають вважати орієнтиром у політиці, є і необхідно залишається недо-

статньо визначеним описом. Орієнтувальні основні поняття права можна, 

щоправда, уточнювати, але дати їм остаточну дефініцію — неможливо. 

Вони завжди вимагали і вимагають інтерпретації. Вони є заповідями безпе-

рервної суспільної самоінтерпретації.

Скажімо, Жак Дерида у своїх пізніх працях з політичної філософії по-

казав у різних аспектах, що свобода, рівність, справедливість і навіть демо-

кратія є поняттями, за допомоги яких мислиться щось таке, що необхідно 

й неусувно є чимось дескриптивно недосяжним, завжди залишається тіль-

ки неповним і попереднім осягненням, чимось «прийдешнім». Саме тому 

Дерида говорить про la democratie a venir («прийдешня демократія» — фр.). 

Відсування неможливо усунути. Жодний стан, який ми уявляємо — і повин-

ні уявляти, щоб політично діяти, тобто щоб розробляти стратегії і пере-

ходити до конкретних заходів, — не може бути дескриптивно остаточно 

визначеним. Ми завжди можемо, забігаючи наперед, тільки стверджувати, 

що в них є доброго, що ми в них бажаємо здійснити, бо там містяться сво-

бода, рівність, справедливість тощо. Проте у дусі твердих (hart) наукових 

фактів ми не можемо здійснити підсумковий опис тих обставин, які фак-

тично відповідали б нашим ціннісним і цільовим уявленням. Наш масштаб 

знову і знову задають споріднені ідеальні поняття, як-от свобода, рівність, 

справедливість. Це стосується навіть поняття демократії, що його ми за-

звичай розглядаємо як політологічно визначене, застосовне на підставі 

точних і остаточно визнаних критеріїв. У Дерида йдеться не тільки про 

принциповий надмір ідеалізації у таких фундаментальних поняттях, як 

свобода, справедливість, демократія, а про «деконструкцію» цих понять. 

Во на полягає не у дезавуації або проголошенні застарілими політичних ці-

лей, що в них містяться, а у викритті ілюзій морально-політичної «самоспра-

ведливості» відповідних дискурсів за допомоги різновиду філософії мови.

Проте цей діагноз не означає, що все може відбуватися як завгодно. 

Він також не свідчить про відсутність ціннісного складника у морально-
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політичних цільових поняттях. Хибним висновком була б також полеміка з 

начебто «абстрактним ідеалізмом», непридатним до застосування, під гас-

лом: «Краще ми зміцнюватимемо політику, ніж займатимемося спекуля-

ціями про відірвані від реальності ідеали». Адже сучасне суспільство може 

розробити орієнтацію тільки у процесах розуміння й у процедурах форму-

вання громадської думки, що його здійснюють його члени. Це «може» слід 

розуміти у подвійному сенсі: (1) у значенні «дозволяти»: зовнішні втручан-

ня неприпустимі; (2) у значенні «не існує інших шляхів»: не має нічого на-

перед заданого. У сучасному суспільстві немає фіксації наперед заданих 

цілей і суворої реґламентації життя за допомоги авторитарно нав’язаних 

цінностей. Сучасне суспільство переміщує орієнтацію із зовнішнього на-

в’язування цілі до внутрішніх структурних умов, що її уможливлюють. Це 

сконцентровано у думці про взаємне визнання осіб як вільних і рівних 

учасників інтерперсональних інтерпретацій життєвої дійсності й порозу-

мінь про значущість норм. При цьому сама ця думка також не є субстанціо-

нальним Абсолютом, а, своєю чергою, підлягає інтерпретації. У сучасному 

суспільстві нас, власне кажучи, насамперед торкається те, що ми постійно 

повинні інтерпретувати й оцінювати. Отже, орієнтаційні поняття є такими 

поняттями, котрим притаманна нормативна тенденція, конкретизацію 

якої ми ще маємо віднайти; вони означають орієнтацію, що її ми, схоже, 

знаємо, але все ж таки шукаємо. Цьому у сучасному суспільстві слугують 

такі поняття, як свобода, справедливість і, передусім, автономія.

Мінімальною передумовою для суспільної трансляції та дієвості цієї 

ідеї на рівні політико-правової інституціоналізації є те, що Герберт Гарт 

описує як двоступеневий порядок. За Гартом, правовий порядок відрізня-

ється від ієрархії наказів злочинної банди (принаймні) тим, що у першому 

існує два роди реґуляцій: первинні й вторинні. У нашому контексті це є ви-

значальним. Для нормативної якості правових реґуляцій вирішальним є не 

тільки те, що вони є дієвими de facto або їх успішно здійснює силова влада. 

Так само маловирішальним є певний (нібито) беззаперечний останній нор-

мативний кодекс, з якого їх нібито виведено. Для обґрунтування значу-

щості вирішальними є, радше, знову-таки реґуляції, що публічно впоряд-

ковують набуття чинності реґуляцій. На відміну від фундаменталістських 

нормативних систем, котрі фіксують певні нормативні змісти як останні 

«орієнтації», що вже не підлягають критиці, нормативні системи раціо-

нальної деліберації уникають цього завдяки адресатам норм, які задають 

масштаб для всякого подальшого генерування норм; процедурно орієнто-

вані концепти, як-от двоступеневий правопорядок, структурно відкрива-

ють процес подальшого нормотворення раціональній деліберації.

На твердження, що лінійно-дедуктивне розуміння «орієнтації» є хиб-

ним для правничо вреґульованих сфер сучасного суспільства, М. Волцер 
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(Walzer) відгукнувся ідеєю про сфери справедливості. Саме останні десятиліт-

тя переконливо показали, що знову і знову виникають констеляції про-

блем, де спочатку неясно, наскільки їх можна подолати за допомоги вста-

новлених нормативних принципів. Ця неясність часто, а в останній час 

дедалі відчутніше, сягає основ мови нашої моралі; ми чимраз частіше на-

штовхуємося на межі її здатності до визначення. Це торкається також пи-

тань соціальної справедливості. Дедалі частіше стверджується думка, що не 

може бути тільки однієї реґуляції розподілу для всіх суспільств, а також для 

всіх благ в одному і тому ж суспільстві. Початковим пунктом міркувань 

Волцера є концепт комплексної рівності, який є філософським осягненням 

тієї обставини, що домагання на розподіл благ пов’язані з інтерпретацією 

та оцінюванням відповідних благ. Якщо ми, по-перше, розуміємо їхнє зна-

чення у житті тих чоловіків і жінок, серед яких повинні розподілятися ці 

блага, і якщо, по-друге, ми відповідно адекватно описуємо вказані сфери 

благ, то зможемо здійснити обґрунтований вибір між конкурентними роз-

подільчими модальностями. Філософія може зробити сюди свій внесок, 

якщо залучиться до інтерпретації релевантних соціальних «смислових 

зв’язків», котрі поєднуються з благами.

Стислі посилання на Дерида, Гарта і Волцера тут використано тільки як 

приклад, що може допомогти знайти відповідь на частину нашого початко-

вого запитання: «Чи потребують сучасні суспільства орієнтації?» Мені зда-

ється, на підставі їхніх діагнозів (але не тільки їхніх) переконливо доведено, 

що (по-перше) саме сучасні суспільства потребують орієнтацій, (по-друге) 

пропонують орієнтації, (по-третє) відкривають шляхи для пошуків орієнта-

ції. Притаманне сучасним суспільствам специфічне поєднання цих трьох 

орієнтаційних реляцій виражено у їхньому саморозумінні як структур 

уможливлювання, до яких вписано самовстановлені реґулятивні (а не догма-

тичні) ідеали. При цьому структури уможливлення й ідеали, своєю чергою, 

перебувають у відносинах взаємного визначення і потреби у взаємній інтер-

претації. Отже, правопорядки є «проміжковими балансами» у процесі само-

інтерпретації суспільства. У сучасних суспільствах «суспільство» не є уніфор-

мованим колективом, а контекстом, де суб’єктивні перспективи через вза-

ємоспіввіднесення або впевнюються у своїй орієнтації, або її кориґують.

До орієнтувальної функції філософії, 
насамперед у сучасних суспільствах
Щоб дати відповідь на другу частину початкового 

запитання, а саме запитання про орієнтувальну функцію філософії у сучас-

них суспільствах, ми потребуємо певного передрозуміння того, чим є філо-

софія. У ракурсі поставленого запитання мені здається суттєвим її подвій-

ний двоїстий зв’язок (der zweifache Doppelbezug).



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

Ґеорґ МОР

По-перше, філософія посідає особливе місце стосовно (а) наук і (b) 

життєвої повсякденності людей (Lebensalltag), що живуть свідомо. Фі ло-

софія не є такою наукою, як спеціальні науки, що відокремились від неї, 

але вона не є також безвідповідальним спогляданням. У певному сенсі вона 

перебуває «між» наукою і повсякденністю. З науками філософія поділяє до-

магання на методологічну свідомість, логічну консистенцію, понятійну ко-

герентність, дескриптивну адекватність. Вона також бере свій початок у 

повсякденності, бо формулювання її проблем викликано питаннями, які 

експліцитно постають з життєвої практики та з імплікацій, що їх у «природ-

них» життєвих процесах сприймають більш-менш безперечними, але за де-

тальнішого розгляду все ж таки вони потребують експліцитного аналізу.

По-друге, філософія посідає власну позицію між (с) емпіричним, або 

виробленими формами фактичного знання, й (d) ідеальним, цінностями і 

цілями. Хоча сама філософія не є емпіричною наукою, проте її рефлексія 

спрямована на засади й методи адекватного опису реальності. І хоча вона 

не є «авторкою норм», одначе займається пошуками критеріїв і принципів 

обґрунтування норм (леґітимація). Філософія необхідно перебуває у полі 

напруження цього подвійного двоїстого зв’язку, особливо це торкається 

практичної філософії.

В європейській історії філософії постать Сократа, що її ми знаємо з 

діалогів Платона, є вирішальною паузою. У підручниках завжди підкресле-

но, що разом із Сократом європейська думка здійснює крок від міфу до 

логосу, до раціонального арґументування на основі дефініцій. Однак іще 

щось надає постаті Сократа такої значущості, і це «щось» безпосередньо 

пов’язане з нашим питанням про орієнтацію. Сократ запитує афінян: «Чи 

орієнтуєшся ти у своїй мові? У своєму мисленні? У семантичних і норма-

тивних основах твого суспільства?» Відтак у діалогах співрозмовники ми-

моволі й несподівано для самих себе відкривають свою дезорієнтацію. 

Виявляється, що вони дезорієнтовані у своїй мові й у своєму мисленні. А 

надто цікавим є те, що вони навіть це не усвідомлюють. Навпаки, демон-

струють жести чіткої орієнтації або непохитної самовпевненості. Проте у 

ході діалогу виявляються необізнаними через брак рефлексії.

У долі історичної постаті Сократа дивує те, що відкриття й усвідомлен-

ня дезорієнтації принесло йому не успіх, а осуд. Йому закидали, що він по-

збавляє молодих громадян полісу їхньої (позірної) орієнтації, робить молодь 

невпевненою у собі, розбещує. За це його засудили до смерті. Історія «раціо-

нальної» постміфологічної філософії починається з «гріхопадіння» євро-

пейської політичної історії, за яким слідували інші події з різним драматич-

ним напруженням. І завжди за ними стояло безпідставне домагання мати 

орієнтації, що їх слід насильно нав’язувати суспільству або цілому культур-

ному просторові. Хоча останнє століття увійшло в історію як століття воєн, 
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можна стверджувати, що це суперечить профілю сучасного суспільства, бо 

перспективу інших насильно приносять у жертву власній орієнтації.

Вельми прикметною ознакою сучасного суспільства є усунення меж 

економічного й технологічного розвитку. В анонімний, але насильниць-

кий, спосіб «економіка» сьогодні розкриває внутрішньо притаманну їй 

позицію гегемона. У політичних суперечках між представниками еконо-

міки сьогодні залюбки вдаються до арґументів, згідно з якими еконо міка 

начебто функціонує за своїми власними законами поза межами етичної 

реф лексії, а отже, етика має задовольнятися сферою прийняття рішень, 

яку їй залишає економіка. Але тим самим заперечуються засадничі змісти. 

Економіка, як і всі сфери людської діяльності, ґрунтується на ціннісних і 

нормативних рішеннях. Не існує жодної дії без нормативних рішень. Навіть 

якщо їх не артикулюють експліцитно, то імпліцитно вони лежать в основі 

кожної дії. Той, хто запевняє, що існують «ділові примуси», говорить не-

правду. Той, хто стверджує, що імперативи максимізації зиску передують 

чи суперечать етиці й конкурують з нею, іґнорує принаймні нормативні й 

ціннісні рішення, імпліцитно покладені в основу будь-якої економіки. 

Конкурувати між собою можуть дві або декілька етик або також різні моде-

лі економіки, але не «економіка» й «етика». Точніше, конкуренція може 

бути між такою економічною етикою, яка прагне до соціальної солідар-

ності, екологічної відповідальності, міжпоколіннєвої справедливості, та 

іншою етикою, яка цього не робить. Однак не існує анонімної динаміки 

певної позаетичної «економіки», спрямованої проти певної етики. Хоча в 

основі усякої форми економіки лежать ціннісній вибір і моральні мір-

кування, риторика часто зосереджується на тому, що «етичне домагання» 

начебто повинно відступити на задній план через «економічний діловий 

примус». Видається, ніби економіка є абсолютом, захищеним від нападок 

етики: вона посідає автономну й першорядну позицію щодо будь-якої 

етики. Сьогодні це одна з найбільших дезорієнтацій у політичному просто-

рі. Ре-орієнтація тут означає вивільнення простору основ та їхніх логіко-

семантичних нормативних реляцій. У наш час саме філософія може 

прислужитися до такої ре-орієнтації.

Я знаю, що я не орієнтуюся
Урок Сократа полягає в тому, що одержані орієнта-

ції не слід плутати з останніми достовірностями, а також у необхідності по-

стійного опору сподіванням на Третіх, оскільки нічого запитувати заднім 

числом, обираючи те чи інше. Сократична позиція означає, що нам може 

допомогти у встановленні більш далекоглядних і широких орієнтацій розу-

міння меж нашого знання, а також тимчасовість наявних орієнтацій. Якщо 

я знаю, що я не орієнтуюся, то розумію, що значить «орієнтуватися». Це 
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достеменно філософська позиція. Вона й сьогодні допомагає зрозуміти, 

що таке орієнтація і який вид орієнтації може надати філософія. На за-

вершення сформулюю ще декілька тез, які підсумовують і доповнюють ви-

щесказане.

Неможливо, щоб орієнтація була авторитарним дороговказом з фік-

сованою нав’язаною кінцевою метою. Авторитарно-есхатологічна орієнта-

ція не тільки неприпустима, а й фактично неможлива, бо не існує вищого 

знання, а отже, й можливості встановлювати масштаби наших дій, нашого 

розуміння реальності, наших уявлень про мету, посилаючись на «певну», 

«будь-яку», вищу, недосяжну наперед встановлену істину. Не існує завер-

шеного ідеального стану, який можна ідентифікувати дескриптивно суб-

станціонально. Неприпустимість цього випливає з пізнання такої немож-

ливості, що є конститутивним для сучасних суспільств.

З необхідністю орієнтація є комунікативним процесом самопорозумін-

ня щодо основ, рамкових умов і реальних можливостей людського життя, 

цілей, цінностей та ідеалів. При цьому обидва виміри — опис реальності та 

нормативне цілепокладання — залишаються незворотно взаємовизначаль-

ними, отже, перебувають у незворотному русі. Філософія — це позиція 

«імунітету до задоволеності». Вона не задовольняється жодною нібито 

«останньою» відповіддю. Для неї не існує абсолютно останніх відповідей. 

Це саме стосується також посутніх засад сучасних суспільств.

Філософія є модератором герменевтичного процесу. Філософи є гер-

меневтами нормативних культур та їхньої історії. Це має два аспекти:

(а) Філософія бере участь в інтерпретації соціального і політичного до-

свіду та його оцінки стосовно подальшого розвитку моралі й передусім 

права. При цьому вона досліджує імпліцитний нормативний зміст історич-

ного досвіду.

(б) Філософія є евристикою адекватної критики. Вона працює над збе-

реженням сфери рефлективного дистанціювання від фактичних умов і до-

зволяє уникнути внутрішньої залежності від встановлених владних і пози-

ційних структур. Вона висвітлює нормативні горизонти суспільства або 

культури. Це означає, що вона робить експліцитними ті ціннісні потенціали 

культури, які не мають умов для розвитку, і у такий спосіб задає орієнтацій-

ні перспективи із середини самої відповідної нормативної культури.

Філософія не означає сумніву в усьому, якщо йдеться про визнання 

факту, соціально ефективних інституцій, позитивного права. Але у неї все 

підлягає запобіжній гіпотетичній ревізії. Це означає, що філософія не ви-

кликає de facto перманентну кризу леґітимації, однак гіпотетична криза є 

для неї довгостроковою рефлексивною, евристичною позицією. 

Філософія розвиває свою орієнтаційну компетентність у процесі здій-

снення обох головних завдань, вводячи до інтерпретації й критики катего-
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Чи потребують сучасні суспільства орієнтації

ріальний аналіз основних понять людського саморозуміння. Ми «завжди 

вже» вживали для визначення нашого саморозуміння такі поняття, як сво-

бода, рівність, автономія, справедливість тощо. Філософія бере ці поняття 

й досліджує їхню семантику, їхні нормативні імплікації, їхню прагматичну 

і соціальну функцію, їхнє «місце у практиці», їхнє відношення до інших 

понять такого роду та їхній ранґ у контексті цінностей нормативної культу-

ри. Орієнтувальною філософією є не та, що диктує нам мораль або певну 

форму життя, а та, яка допомагає нам прояснити логічні, нормативні й сві-

тоглядні зв’язки між нашими описами реальності, моральними переконан-

нями і політичними уявленнями про мету, аби краще осягнути, які цілі й 

шляхи ми повинні вважати бажаними. Це здається мені також суттєвим 

моментом для філософії освіти.

Ґеорґ Мор (Georg Mohr) — професор практичної філософії у Бременському університеті. 

Сфера дослідницьких інтересів — філософія права, філософія моралі, філософія духу.


