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Аналітичний метод 

ПРО МОЖЛИВОСТІ 
АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 1

Термін «аналітична філософія» — одна із назв те-

чії, що прагне експлікувати філософські пробле-

ми мовою сучасної логіки і шукає для них роз в’я-

зання строго формальним шляхом. Вираз «аналі-

тична» апелює до традиції, що склалася в Новий 

час (в «епоху раннього модерну») і була пов’язана 

з математикою та досвідною наукою (аналітична 

геометрія Декарта, математичний аналіз Ньютона 

і Ляйбніца, аналітична хімія Бойля тощо). Можна, 

правда, продовжити традицію ще далі — аналітич-

ною називають західну традицію в теології, що йде 

від схоластики. Зрештою, у Аристотеля йдеться 

про аналітики там, де ми сьогодні говоримо про 

логіку. Однак у загальноприйнятому слововжитку 

сучасна аналітична філософія — це філософія, що 

посідає позиції т. зв. логічного емпіризму.

Сьогодні з’являються праці, які близькі до 

ідей аналітичної філософії і водночас виходять за 

межі чисто логічного аналізу і широко викорис то-

вують досвід лінґвістики, психології мислення, 

психоаналізу, етнології, структурної теорії міфу 

тощо. Власне, орієнтації, що виходили за межі 

логіки, з’явилися в логічній семантиці при побу-

дові теорій, що були дедалі ближчими до аналізу 

«природної мови», описували ширшу сферу інте-

1 Статтю написано на основі публікації у збірнику «Гума-

нітарні науки в освіті музикантів» [Попович, 2011] та 

доповіді на Вченій раді Інституту філософії Російської 

академії наук 7 червня 2012 року.
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лектуальної діяльності, ніж символічна логіка, спеціально орієнтована на 

математику. Досить згадати «теорію мовленнєвих актів», яка узагальнила 

логічну семантику, поширивши її на такі контексти, як накази, прохання та 

інші вольові, спонукальні висловлення, і навіть на експресивні вирази (ви-

гуки, жести тощо), що повідомляють про ставлення людини до того, що 

вона висловлює. Розширення можливостей сучасної логіки за межі суто 

логіко-математичних задач не є під цим кутом зору чимось несподіваним. 

Однак у певному сенсі вже теорія мовленнєвих актів була порушен ням 

певних табу, що ними керувалися філософи-аналітики з часів Кан та. А са-

ме, як підкреслював великий німецький мислитель, логіка і фі ло со фія не 

повинні описувати психологічну реальність осягнення істини; адже із 

опису того, як у дійсності здобуто істину, не випливає, як необхідно мис-

лити. Це саме стосується і моралі, і норм взагалі: хоч би скільки ми опи-

сува ли звичаї та поведінку, прийняті в різних спільнотах, ми не зро зу міє мо, 

що таке норми доброго і поганого і як потрібно поводитись. Су часна логіка 

народжувалася у принциповому змаганні з т. зв. психологізмом, який під-

міняв аналіз логічної необхідності описом фактичного пере бігання пізна-

вальних процесів як певної психологічної реальності. Єди на реальність, на 

яку класична аналітична філософія ладна була зважати, — це реальність 

логіки, логічної можливості й необхідності. Тому аналітична філософія 

20—30-х років минулого сторіччя дістала назву «логічний емпіризм».

Іншими словами, логіка та аналітична філософія вивчали ніщо інше, 

як мову, тобто певну логічну і лінґвістичну нормативну структуру. Проте 

наближення до аналізу «природної мови» — не єдиний результат теорії мов-

леннєвих актів. Теорія мовленнєвих актів і семантики, побудовані в рам-

ках цієї теорії, здійснили «другий лінґвістичний поворот» у філо со фії — 

вони аналізували вже не мову, а її реальне втілення — мовлення. Реальність 

вживання мови постає перед дослідником як продукування і сприйняття 

текстів, як сукупність питань і відповідей у певному контексті, як діалог 

чи полілог. Щоправда, акти мовлення або тексти семантика вивчає, щоб 

встановити певні структури, але емпіричний матеріал, яким вона кори-

стується, вже не обмежений тільки логічними структурами. Звідси тен-

денція до дедалі ширшого охоплення емпіричного матеріалу, що вико-

ристовується для встановлення ментальних структур. Вже сама згадка 

про ментальність говорить про те, як близько логіко-аналітична традиція 

підійшла до загальних проблем гуманітарії.

Щоб уяснити принципове значення «другого лінґвістичного пово-

роту», варто звернутися до прикладу теорії парадигм мислення. Теорії 

парадигм (або теорії наукових революцій Томаса Куна) передували не 

тільки історико-наукові студії, а й дослідження стилів мислення (Макс Ве-

бер, Карл Мангайм). У концепції Мангайма виокремлюються два стилі 
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мислення: консервативний, або історичний, і проґресистський. Для кон-

сервативного стилю мислення реальність є результатом історії, і пояснення 

реальності — це результат вивчення її історичного становлення. Проґре-

систський стиль розглядає реальність як сукупність можливостей. Тому 

пояснення реальності з цього погляду є результат зіставлення її з певни-

ми принципами.

Отже, протиставлення психологізму і формального аналізу набуває 

більш загального характеру. Річ не у фактичному матеріалі, на який спи-

рається дослідник; це може бути і лінґвістика, і психологія, і історія куль-

тури. Річ у тому, що нас цікавить в цьому матеріалі — історія становлення 

чи можливості, приховані в реальності. Останні може розкрити і побудо-

ва формальної моделі, і певного роду фактаж.

Можна перейти до класифікації можливих діалогів за тематикою і 

вирізняти тексти (як письмові, так і усні) наукові, художні, побутові і так 

далі, постаравшись явним чином визначити критерії класифікації. Але 

можна спробувати поєднати найзагальніші мовні (мовленнєві), психо-

логічні та інші критерії, щоб виявити структури як основні виміри 

(dimensions) людського буття — остільки, оскільки вони реалізуються в 

актах мовлення.

Під цим кутом зору аналітична філософія звертається і до психології 

мислення, що може здатися поверненням до традиційного психологізму. 

Однак опис процесу логічного виведення в термінах психології сам по 

собі не є альтернативою до логічного аналізу, він лише пропонує змістов-

ну і наочну інтерпретацію того, що виглядає як суто формальна модель 

умовиводу.

Істотніше та обставина, що процес мислення, процес встановлення іс-

тини є лише одним із багатьох вимірів людської діяльності. Діалогічний 

процес можна розглядати як пропонування можливих відповідей на пи-

тання (гіпотез), оцінювання пропозицій як арґументів «за» або «проти» гі-

потез і прийняття або відкидання гіпотез на підставі певних критеріїв. 

Проблема в тому, що логічні критерії не є єдиними критеріями прийняття 

або відкидання арґументів.

Як спробу побудови загальної психологічної схеми прийняття і відки-

дання пропозицій можна розглядати структурну характеристику основних 

властивостей людини з точки зору психоаналізу, запропоновану Ерихом 

Фромом [Фромм, 1994]. Опис схеми краще почати з середнього поясу — 

«поясу норми», в межах якого пересічно відбувається діяльність індиві-

да, хоча  у кожної нормальної людини можливі відхилення. «Пояс норми» 

характерний тим, що в ньому чітко відділені один від одного різні вимі-

ри (параметри, критерії), за якими характеризуються психологічні особли-

вості індивіда. 
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Один із вимірів стосується ставлення людини до самої себе, себто 

міри еґоїзму чи альтруїзму. Індивід може бути більш чи менш еґоїстич-

ним, відхилення від норми в цьому вимірі будуть і «вгору», до альтруїзму, і 

«вниз», до все помітнішого еґоїзму чи еґоцентризму аж до граничного ста-

ну — самозакоханості, яку Фром називає нарцисизмом (у Фройда — нар-

цизм). У зворотному напрямку, «вгору», психологічні настанови індивіда, 

за Фромом, зміщуються в бік посилення любові до ближнього, до чужинця 

і до природи. 

Мислення як таке психологічно можливе тільки за умов нормального 

критичного ставлення індивіда до своїх інтелектуальних дій, тобто в  «по-

ясі норми». При зміщенні психіки «вгору», до надмірної критичності щодо 

своєї думки і надмірної довіри до думки оточення та авторитетів, нормаль-

на розумова діяльність неможлива. Так само як і за умов повної некритич-

ності щодо власної думки і власної поведінки.

Інший вимір стосується ставлення індивіда до інших людей і теж має 

спрямування «вниз» і «вгору». «Вгору» — це, за Фромом, посилення лю-

бові до всього живого, натомість «вниз» має різні рівні аж до некрофілії — 

тяжіння до смерті. Як перехідні стани, які ще перебувають недалеко від 

норми або в її межах, розглядаються вияви садизму, тобто задоволення 

від страждань інших людей. Епізодичний «здоровий» садизм ще містить 

вияви життєствердження і життєздатності. Справжнім і глибоким виявом 

тяжіння до смерті є граничний садизм — некрофілія. Клінічні вияви не-

к рофілії належать до патології, ґрунтованої на деґрадації особистості в си-

ловому вимірі. Завважмо, ще Фройд під впливом жорстокостей Першої 

світової війни виявив тяжіння до смерті (танатос) як особливу патологію. 

Нарешті, ще одним, третім виміром для Фрома є рівень прагнення 

внутрішньої незалежності та свободи. Сповзання «вниз» від норми до па-

тології йде в цьому вимірі через інцестуальний симбіоз. Едипів комплекс, 

тема інцесту (сексуальної близькості з кревними родичами) має численні 

вияви в міфології й широко висвітлена у фройдизмі. Цей вимір є виявом 

чуттєвого тяжіння (ерос), ядром якого є, згідно із психоаналізом, сексуаль-

ність. Свобода як протилежність різних видів залежності є уявненням тих 

сил індивіда, що штовхають його «вгору».

Таким чином, психоаналіз запропонував щось на зразок карти люди-

ни, системи координат, згідно з якою індивід за структурою психіки може 

зміщуватися в напрямку проґресу — «вгору», до точки «синдрому росту», 

і в напрямку реґресу — розпаду особистості, «вниз», до точки «синдро-

му розпаду». Найсуттєвішою рисою цієї «карти» є те, що переміщення 

«вгору», до точки росту людини, завершується сходженням усіх трьох 

вимірів в одну точку, так само як і рух в напрямку реґресії — сходженням 

усіх вимірів в точці розпаду особистості. Простіше кажучи, у верхній і 
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нижній точках виміри стають нерозрізнюваними, збігаються. Звідси збли-

ження некрофілії — прагнення до танатосу — із хворобливим еросом.

Можливі й інші «карти» — системи координат, які дають змогу порів-

нювати психологічні риси індивіда за принципом «більше» чи «менше». 

Характеристика індивідуальної психології може стати засобом характе-

ристики певної спільноти, оскільки суспільство заохочує або обмежує пси-

хологічні риси певного типу (певної ментальності). В історії культури 

давно вживають поняття «ментальність», але воно вимагає уточнення. 

Таке уточнення можливе на основі аналізу індивідуальної ментальності.

Психологічний вимір пов'язаний з еґоїзмом та альтруїзмом. Його 

можна схарактеризувати через ту чи ту міру критичного ставлення до себе 

і свого оточення. Патології «зміщення вниз» відповідала би втрата кри-

тичного ставлення до самого себе, тоді як патології «зміщення вгору» — де-

далі більша некритичність щодо свого оточення аж до навіюваності, тобто 

повної відсутності власної позиції у будь-якій тематиці та надзвичайної 

легкості зміни переконань під чужим впливом. 

У психоаналізі спонуканням різного роду відповідає вимір, в якому 

здійснюються влада і підпорядкування владі. Ідеться не завжди про вдо-

волення від насильства чи від чужих страждань, а про вдоволення від 

вла ди — або своєї влади над іншим, або від покори іншому. Відчуття насо-

лоди владою є прихованим відчуттям вдоволення від страждання іншого. 

Норма в цьому випадку означає одночасне уміння підкорятися і коман-

дувати, що пересічній людині в суспільстві доводиться робити дуже часто.

Розгляньмо той вимір людського буття, який відповідає силовим або 

спонукальним параметрам комунікації. В індивідуальному плані, в по-

ведінці індивіда в «поясі норми» це буде баланс між здатністю командува-

ти і здатністю слухатися, здатністю підпорядковувати інших своїй волі і 

підпорядковуватися наказам чи проханням іншого. У нормальній поведінці 

індивіда можуть бути невеликі відхилення від норми (девіації) до пер е-

важання або владності, або послушенства без істотного порушення ба-

лансу між Я й Іншими. В патології маємо девіативну поведінку — зміщення 

«поясу норми» індивідуальної поведінки або «вгору», до відмови від Я, до 

хворобливого задоволення від власної покори і власних страждань (аж 

до мазохізму), або «вниз», у бік гіпертрофованого Я, до задоволення від 

страждань Іншого (до садизму і ще далі, до некрофілії). Проблема добра 

і зла розв’язується з цього погляду як проблема запобігання девіативній 

поведінці за допомоги санкцій — покарання або заохочення відповідно за 

заподіяння зла чи добра. Зло може бути скрізь, але особливо його слід 

шукати в тих крайніх точках розпаду особистості, які символізуються 

«верхом» і «низом» «карти Фрома» і в яких всі виміри особистості збіга ю-

ться, розмиваючи критерії оцінок, — де збігаються «я знаю, що…» і «я хочу, 
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щоб…». Там панує хаос, там від добра невіддільне зло і від істини невід-

дільна лжа.

Сучасному читачеві ситуація може здатися зовсім не загадковою, 

якщо зважати на обговорення «проблеми Достоєвського», особливо 

пов но вираженої в легенді про великого інквізитора з «Братів Карамазо-

вих». У нашій країні за доби 1960—1970-х років викриття Достоєвським 

принципу «мета виправдовує засоби» набуло величезного ідеологічного 

значення, оскільки показувало корені сталіністського тоталітаризму в гли-

бинних настановах революційного руху. Але було б помилкою вдоволь-

нитися розв’язанням, що його пропонував великий мислитель і письмен-

ник. Мета справді не виправдовує засобів, але ані в загальнополітичному, 

ані в особистісному плані це ще не розв’язує проблеми. Адже тільки по-

зірно вихід Достоєвського є виходом із критично складного становища, в 

яке потрапляє людина, що приймає доленосні рішення і мусить вибира-

ти між більшим і меншим злом. Постійно доводиться робити людині 

бо ляче, щоб потім їй було краще. Де межа, за якою починається неприпус-

тиме, — цього ніхто ще не визначив. 

Варто завважити, що дискусії на цю абстрактну тему ведуться не 

стільки філософами, скільки в юридичному середовищі. Адже існують і 

далі з’являються міжнародні акти, що окреслюють права і свободи людини 

й тим самим стосуються природи людини, проте не описують її, а фор-

мулюють загальнолюдські норми, яких повинен дотримуватися весь ци-

вілізований світ.

Чи можна звести оцінку дії до оцінки її наслідків? Позитивна відповідь 

на це питання означала б, що мета виправдовує засоби. Але серед засобів 

можуть бути неприйнятні з огляду на моральнісні принципи, на яких по-

будована певна спільнота. В такому випадку перед нами два виходи: або 

відмовитись від мети (бажаних наслідків), або змінити етико-правові 

принципи побудови спільноти. І не можна сказати a priori, який вибір буде 

правильним. Не завжди принципи побудови спільноти виявлялися мораль-

но вищими за той чи той конкретний вибір, що його людина мала зробити.

Так чи інакше маємо два способи оцінювання дії: через оцінку наслід-

ків і через порівняння з нормою, екстенсіональний і інтенсіональний. Зна-

чення дії з’ясовується виходячи зі співвідношення задуму і наслідків: за-

лежно від цього співвідношення дія буває ефективною чи неефективною. 

Якщо наслідками дії стало страждання адресата, дію оцінюють як зло. 

Якщо наслідки дії принесли задоволення запитів чи потреб адресатів, її 

вважають доброю. Відповідно і моральнісний проґрес може бути оцінений 

з екстенсіональної або інтенсіональної точки зору: проґрес є тоді, коли ко-

ло осіб, що підпорядковані моральнісним нормам, розширюється (екстен-

сіональний вимір), і тоді, коли система вимірювання і оцінювання певним 
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чином поглиблюється і вдосконалюється (інтенсіональний вимір). За-

гадковим залишається інтенсіональний вимір моральності і моральнісно-

го проґресу.

Філософськи-етична оцінка дії вимагає встановлення певних відно-

шень між екстенсіональною й інтенсіональною оцінками, або, простіше 

кажучи, оцінками дії за її наслідками та за її відповідністю нормі, прийня-

тим у цьому суспільстві критеріям добра і зла. Якщо йдеться про прості дії, 

адресатами яких є конкретні люди (і за межі невеликої групи людей наслід-

ки дії не виходять), розв’язання задачі можливе. Але часто дія індивіда чи 

групи індивідів спрямована на складну соціальну реальність, що лише 

частково може бути персоніфікована. Нерідко досягнення стратегічної ці-

лі, яку безсумнівно можна окреслити як добру, вимагає виконання про-

міжних тактичних цілей, які приносять людям страждання. Історія при-

наймні свідчить, що такого роду ситуації жертвування, іноді найдорожчим, 

є радше правилом, ніж винятком у реальному перебігу подій. У таких ви-

падках люди-жертви виступають у ролі об’єктів чиєїсь діяльності, тобто 

засобів, що є неприпустимим, на думку Канта, позаяк для нього людина 

має бути тільки метою, але в жодному разі не засобом. 

Хто говорить в мені, коли я говорю? Що таке Я в цьому випадку? Чи 

Я — це та психологічна реалія, та духовна субстанція, персона-особистість, 

яка вільно, незалежно від тиску власних емоцій, загальноприйнятих ду-

мок та передсудів (Гайдеґерового man; наприклад,  man sagt — кажуть) 

приймає рішення і несе відповідальність? Чи Я «розмазане» по man? 

В історії культури будова людини, її психічний склад, її мозок принци-

пово не змінюються. Але може радикально змінюватися ментальність — 

механізм прийняття рішень, середовище, в якому «вариться» інформація, 

потрібна для рішення і запровадження його в життя, а разом із тим і уяв-

лення про те, хто ж саме «говорить в мені». Звернення до глибокої архаїки 

корисне тому, що тим самим передісторія індивідуалістичної етики не 

обов’язково пов’язується з мотивами протестантської свідомості (Макс 

Вебер) і взагалі з релігійними джерелами осмислення суверенності Я.

Неможливе суспільство, яке повністю викорінило би зло в будь-якій 

формі. Це зрозуміло. Понад те: неможливе суспільство, в якому була б 

повністю розв’язана «проблема Канта — Достоєвського», себто суспіль-

ство, де людина була б тільки метою, але ніколи — засобом, де добра спра-

ва ніколи не потребувала би жертв. Будь-яке управління соціальними 

процесами є командуванням людьми, і можна хіба мінімізувати можливос-

ті й межі примусу, пов’язаного з цим командуванням. Неприпустиме пра-

вило «мета виправдовує засоби» (або, в іншому формулюванні, «вибір за-

собів залежить від обставин»). Але навряд чи можливо сформулювати такі 

універсальні критерії, що вони для будь-якої стратегії давали би змогу 
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відрізнити необхідну жертву від примітивної жорстокості, прийнятне зло в 

ім’я добра — від неприйнятного, припустимі порушення добробуту, без-

пеки і прав людини від неприпустимих. Важливо пам’ятати, що грань між 

припустимим і неприпустимим надзвичайно тонка, і там, де гуманний 

керівник обмине загрозу перевищення повноважень, інший керівник, лю-

дина без внутрішнього гальма чи з прихованими схильностями до жорсто-

кості може — в рамках тих самих повноважень — вчинити велике зло. 

Ідеться не взагалі про неможливість відділити добро від зла, а про від-

сутність чогось подібного до універсального алгоритму розв’язання ма-

сових задач. У своїх діях людина завжди стикатиметься із ситуацією, коли 

рішення, згідне із законами та моральнісними звичаями, буде формально 

правильним, а за суттю нелюдським. На жаль, бувають ситуації, коли 

людина обирає не між добром і злом, навіть у далекій перспективі, а між 

більшим і меншим злом. Саме тут гніздиться найбільша небезпека для мо-

ральності, оскільки вибір меншого зла може деформувати саму систему 

оцінок і зрештою привести до принципу «мета виправдовує засоби».

Аналіз глибинної семантики стандартів поведінки в культурах різ них 

народів і різних епох показує, що осереддям етичних відносин у кожній 

культурі є та особлива форма зв’язку між Я і спільнотою, яка зумовлює мі ру 

свободи і відповідальності, прийняту в даній спільноті. 

Мотивація рішень, які приймає індивід, спирається на уявлення чи 

навіть смутне відчуття зв’язку людини, що приймає рішення і несе від-

повідальність, із силою соціальності, сприйнятою як власне середовище 

аґента. Для людини, що діє, соціум на перших порах, коли Я невіддільне 

від середовища, постає як спільна доля, як усе те, що позначаємо словом 

«свій». У найархаїчнішому значенні Я і мій світ протистояли світу чужо-

го. Всередині світу своїх Я почувалося вільним — не тому, що могло здій-

снювати вільний вибір, а тому, що будь-який вибір не змінював належнос-

ті до своїх, тобто основного бажаного статусу людини у світі. І в цьому 

просторі визначався дієвець і об’єкт дії.

В архаїчних концепціях свободи і відповідальності Я розпадається на 

декілька субстанцій-«душ», кожна з яких має свою компетенцію. У філо-

софській термінології можна говорити про різні сутнісні сили людини. З 

пропонованої точки зору найголовніше полягає не в множинності «душ», 

а в тому, що кожна «душа» (духовна сила) «міститься» не тільки в моєму 

Я, а й у моєму середовищі. Навіть моя неповторна індивідуальність по-

части перебуває у дзеркалі, в тіні, в імені та інших образах Я. «Душа» 

поєднує моє Я з іншими людьми таким чином, що рішення приймає не 

тільки моє Я, а й моя група як ціле (причому це стосується й відпові-

дальності за рішення). Я як аґент дії виявляється ніби розмазаним між 

реальним психологічним Я і тим в мені, що невіддільне від мого світу. 
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Насамперед в історії таким співвідповідальним корелятом Я виступає 

мій рід, отже, моя дія є водночас дією мого роду, який має відповідати за 

неї згідно з принципом обов’язку, зокрема кревної помсти. З іншого 

боку, якщо на мене певним чином діяв хтось із іншої спільноти, то від-

повідальність за наслідки цієї дії покладається на всю його групу (сім’ю, 

рід, «народ»). 

Цільна і цілісна Я-персона, особа, на яку покладено чітко визначе ну 

відповідальність, є високою абстракцією, що з’явилася в результаті три-

валого цивілізаційного розвитку, на ґрунті філософських концепцій, ви-

зрілих у давньогрецькій мудрості, й була оформлена у Давньому Римі в 

йо го найвищому культурному надбанні — римському праві. Абстракція 

персони дає змогу застосовувати право до всіх однаково, попри різницю 

характерів і соціальних становищ кожного, — очі Феміди мають бути зату-

лені. Отже, у правовій системі маємо «дві справедливості»: одна — на боці 

суспільства, інша — на боці покараного. Для права (для суспільства) всі 

рівні, і байдуже, які життєві шляхи привели винуватця до злочину. А для 

конкретних людей різниця середовищ, життєвих шляхів, історії їхнього 

формування може бути настільки великою, що за однакової ваги провини 

хтось винен набагато більше, хтось практично не винний зовсім.

Висока абстракція особи, що слугує європейській цивілізації вже ба-

гато століть, виявляється час від часу неспроможною пояснити, засудити, 

виправдати вчинки великих і маленьких людей, які можуть вигукувати, 

як король із п’єси Євгенія Шварца «Звичайне чудо», що це в ньому гово-

рить його тітонька з боку матері, рідкісна негідниця. ХХ століття, яке від-

крило феномен суб’єктивності, показало також складність і багато ша-

ровість людської свідомості, дало нам зрозуміти, що рішення, які ми 

приймаємо, нерідко народжуються в тій сфері психіки, яка не контро-

люється здоровим глуздом мого Я. По суті, ми зберегли щось від віри у 

множинність душ, від уявлення про «сутнісні сили», що діють через нас, 

але поза нами і незалежно від нас. Збирати такі душевні сили в одне може 

тільки цільна особистість.

У найархаїчніших з відомих нам культур відповідь проста: критерієм 

прийнятності вибору є інтереси свого «роду-племені», інтереси кревних 

«своїх». Вищого рівня об’єктивності така (трайбальна) моральнісна куль-

тура не знає. Можливі девіації, відхилення, можливі індивідуалістичні 

спро би обдурити свою спільноту — дія вкрай рідко має такий алгорит-

мічний характер, як у разі інстинкту. Але остаточна апеляція спрямована 

до цінностей «своєї» групи. В цьому суть трайбалістської свідомості.

На іншому цивілізаційному полюсі маємо індивідуалістичну мораль-

нісну структуру сучасного Заходу, для якої характерне перенесення всієї 

драми вибору всередину «персони», в «душу» дієвця. Там, у «душі» фор-
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мулюються його інтереси і прагнення, там же сам індивід і оцінює їх — 

завдяки тому, що нормативна система оцінок неначе вмонтована у «струк-

туру душі». Європейська людина відповідальна перед самою собою, пе-

ред аксіомами, визначеними системою її цінностей, а отже, релігійна 

людина — перед Богом, бо християнський Бог має бути також і в душі 

вірного як критерій його поведінки. 

Проміжних за своїм загальним характером систем може бути багато, і 

корпоративні моральнісні системи мають саме такий проміжний харак-

тер. Так, «культура сорому» (за Рут Бенедикт) також спирається на  «внут-

рішній суд» людини й визначає вину за відступ від корпоративної мо ралі. 

Однак, на відміну від «культури вини», тут відбувається оцінка дії не через 

принципи, а через порівняння з позицією локальних корпоратив них 

«своїх». На відміну від трайбалістської свідомості, тут у певних межах мож-

ливий вибір групи «своїх». Критерій прийнятності залишається за своєю 

структурою трайбалістським, але співвіднесеним з честю певної групи. Діє 

той самий принцип: всі повинні поводитися конформно, як одна лю дина. 

Порушення принципу конформності є злим вчинком, як і заподіяння 

прямої шкоди «своєму».

Слабким місцем Кантової етики визнають критерії оцінки етич но-

го вибору. Згідно з Кантом, вчинок (вибір) тим етично цінніший і вищий, 

чим важче його зробити, чим більше страждань, вагань, внутрішніх пе-

репон треба подолати, чим більше зусиль треба докласти, щоб зупинитися 

на ньому і здійснити його. Виходить, що злочинець, який внаслідок на-

пруженої внутрішньої боротьби відмовляється від спокуси вкрасти, мо-

ральніший, ніж нормальний громадянин, який не крав тому, що не відчу-

вав потягу до чужого майна.

Цей парадокс (чи ця суперечність із повсякденною практикою і «здо-

ровим глуздом») дуже нагадує парадокс, який породжує трудова теорія 

вартості Адама Сміта і Карла Маркса при поясненні вартості (цінності) 

об’єктів, на які не витрачено праці й, попри те, їх продають і купують, та 

ще й дорого. Оскільки концепція вартості лежить у підґрунті всієї теоре-

тичної конструкції марксизму, вона заслуговує на особливу увагу.

Основною ідеєю теорії Маркса є подвоєння природи товару внаслідок 

розгляду його «з боку якості і з боку кількості». У Адама Сміта це дістало 

вираз у поділі поняття «вартість» на «споживну вартість» і «мінову вар-

тість», яка виражається у ціні. У Маркса за чуттєво сприйманою міновою 

вар тістю стоїть її невидима основа — вартість (цінність) як така. 

З Марксового погляду цінність товару має бути то більшою, що біль-

ше зусиль (праці, ресурсів) вкладено в його виробництво. Отже, цінні-

шим, більш вартісним буде товар у того виробника, який на його виробниц-

тво витрачає більше праці й ресурсів. Маркс намагається обминути цю 
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оче видну трудність, розрізняючи індивідуальну і середньостатистичну 

«суспільно необхідну» вартість товару. Однак абсурдність залишається 

очевидною, якщо йдеться про вартість товарів, на які зовсім не витраче-

но праці. Ситуація аналогічна до тієї, в якій Кант визначає вартість (цін-

ність) моральнісного вчинку. 

Маркс явним чином не іґнорує якісної різниці між кваліфікованою 

розумовою і грубою фізичною працею, але намагається репрезентувати 

складну працю через просту («менша кількість складної праці дорівнює 

більшій кількості складної») [Маркс, 1955: с. 54]. У сучасному виробниц-

тві наукова складова настільки велика, що природніше зводити просту 

працю до інтелектуально «складної», а не навпаки. І очевидно, що і в 

найпростіших випадках суть трудових зусиль — не у фізичному напру-

женні, а в плані і задумі. «Зведення складної праці до простої» ілюструє 

обмеженість теорії Маркса енергетичними вимірами та її неспроможність 

врахувати виміри інформаційні. Звичайно, безглуздо дорікати йому за це. 

Для теоретико-інформаційного підходу час прийшов тільки у другій по-

ловині ХХ століття.

Із сучасної точки зору, робота, здійснювана людиною, є насамперед 

використанням і реалізацією не матеріалів та енергії, а інформації — планів 

та розрахунків, свідомо поставлених цілей, проекту. Проект — це те, що 

пропонують до реалізації і що існує тільки за обріями сучасного, в май-

бутньому. Маркс у своїй знаменитій фразі про різницю між бджолою і ар-

хітектором, по суті, й оцінював працю через свідомо поставлену мету, але 

йому бракувало наукового матеріалу, щоб зрозуміти, наскільки недоречні 

спроби підійти до аналізу смислу людської роботи тільки з мірками енер-

гетичних витрат.

На перший погляд, люди продають і купують речі, але, по суті, — не 

їх самі по собі, а проекти. Якщо я купую хліб чи черевики, проект їхньої 

майбутньої долі, використання їх до смішного простий, але вже купівля 

цвяхів і дощок є елементом складнішого проекту — будівництва цілого і, 

отже, виробничого споживання. Проект завжди має стратегію, передбачає 

здобутки, втрати й ризики. На ринку зустрічаються проекти продавця і по-

купця, і починається гра, яка не зникає і тоді, коли вони не торгуються і не 

б’ють капелюхами об землю, а вичікують, шукають інших продавців і по-

купців. Видається, ніби на ринку торгують минулою, витраченою працею; 

насправді на ринку торгують майбутнім.

Повертаючись до концепції Канта, можна зазначити суттєву подіб-

ність його розуміння вартості вчинку до Марксового тлумачення вартості 

товару. В обох випадках ідеться про «згусток праці», тільки у Канта це кон-

центрація не витрат фізичної та розумової праці, а витрат духовних сил, 

необхідних для здійснення вчинку. Хоч як це дивно, великий апріорист 
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посів тут позиції історичного (дескриптивного), а не нормативного по-

яснення людського буття. Для нього історія народження вчинку, вира-

жена у формі витрат душевних сил, так само визначає цінність вчинку, як 

історія товару у вигляді витрат фізичної й редукованої до фізичних зусиль 

інтелектуальної праці для Маркса визначає вартість товару.

Роль принципу витрат праці, тобто ресурсів та енергії, можна зрозу-

міти, виходячи з поділу дій на осмислені й неосмислені (абсурдні). При-

рівнювання товарів до певної кількості інших товарів або грошей (вар-

тіс ні відношення) має сенс лише в певних межах. За цими межами еко-

номічний обмін стає абсурдом. Таким абсурдом в економіці буде продаж 

товару за ціною, нижчою від витрат на його виробництво. Обмін залиша-

ється обміном, але з погляду виробника він стає нісенітним, безглуздим, бо 

що більше він продукує і продає, то більше втрачає. Взаємовигідний екві-

валентний обмін можливий лише із виходом за межі абсурдності. Проте в 

цій загальній оцінці слід зробити поправку на час. Якщо виходити з пози-

цій «тут і тепер», то нижча за витрати ціна товару є безглуздям. З урахуван-

ням перспектив майбутнього вона може бути осмисленою і в далекому 

результаті навіть економічно вигідною. Обмін, безглуздий економічно, 

тобто такий, що не окупає витрат, може мати позаекономічний сенс — 

культурний чи політичний. Але такого кшталту обміни людською діяль-

ністю поза сферою, окресленою витратами на виробництво і продаж, бу-

дучи цілком осмисленими під певним кутом зору, залишаються еконо-

мічним нонсенсом.

Власне таким економічним нонсенсом є і дарування, зокрема безмір-

но щедра учта. Але дарування має соціальний сенс. Спільна трапеза як за-

сіб встановлення дружніх чи принаймні неворожих стосунків із «чужими» 

теж належить до категорії обміну людською діяльністю.

Аналогічно абсурдом є заподіяння зла (болі, страждань — аж до само-

губства) самому собі, а у випадку колективних дій — заподіяння зла спіль-

ноті «своїх» у цілому. Отже, таким абсурдним «обміном» є аскеза і жертва. 

Однак «обмін» такого роду має місце дуже часто — власне, кожна нор-

мальна мати готова не вагаючись віддати своє життя заради життя і без-

пеки своєї дитини. Батьки, які врятували своє життя тим, що принесли в 

жер тву дитину, не можуть жити в моральнісній рівновазі і якщо живуть, не 

відчуваючи страждань, то, отже, втратили людську подобу. Самовіддана 

поведінка має сенс із позицій роду, спільноти в цілому, але її оцінка з по-

зицій спільноти перетворюється і на норму самооцінки. 

Таким чином, шляхом аналізу встановлюється система оцінок, уґ-

рунтована на поняттях «менше зло» і «більше зло», що дає змогу (хоч і 

приблизно, на змістовому рівні) ранжувати вчинки та здійснювати ви-

бір — вибір, раціональний остільки, оскільки раціональною може бути 
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жертва. Утім, без жертви як символічного обміну неможливе жодне су-

спільство, і архаїчна жертва, побудована на сліпій вірі, ірраціональна з 

погляду осо бистісних критеріїв, але не безглузда з погляду вищих інте-

ресів спільноти.

Мусимо визнати, що існують такі суспільні норми, дотримання яких 

обов’язкове за будь-яких умов, незалежно від матеріальних і духовних ви-

трат, хоч би скільки це коштувало людині. Вони належать, сказати б, до 

метаморалі й окреслюють царину дій, за межами якої ніщо не має жодного 

смислу. Оцінка на «менше зло» чи «більше зло» залежить від обставин й 

може вести до добра або зла. Але є речі, яких не можна робити за жодних 

обставин.  Оцінка такого роду вчинків як злочинів чи «смертних гріхів» є 

абсолютною в тому розумінні, що не існує таких цінностей, які могли б 

їх виправдати (леґітимувати).

Власне, про ці постулати, незалежні від жодних зважувань витрат чи 

зисків, і казав Кант. Вчинки, здійснені з вищих моральнісних мотивів, 

мають найвищу етичну оцінку не тому, що вимагають максимальних ви-

трат духовних сил: вони мають найвищу ціну, бо є обов’язковими неза-

лежно від того, яких зусиль вимагають — максимальних чи мінімальних.

Свобода в «поясі норми» як нормальний стан індивіда має дві характе-

ристики, що взаємно доповнюють одна одну: «свобода від» і «свобода 

для» 2, незалежність від внутрішніх і зовнішніх обставин і можливість ре-

алізації певних внутрішніх інтенцій індивіда (розкриття і реалізація 

його внутрішнього світу). Краще зрозуміти природу цих параметрів дає 

змогу розгляд «ковзання» психіки індивіда по «карті Фрома» в обох на-

прямках деґрада ції: «вгору» до розчинення в середовищі «своїх» і «вниз» 

до еґоцентричних рушень. У нижній точці розпаду, при повній чи від-

носній втраті критичності щодо своїх намірів і можливостей свобода су-

то як «свобода від» вироджується у волюнтаризм із дедалі більшою втра-

тою норм і зростан ням схильності до насильства. У верхній точці розпаду, 

точці «святості», де індивід нездатний сформулювати свої власні осо-

бистісні мотиви й цілі, відчуття внутрішніх заборон не відіграють істот-

ної ролі, проте повністю реа лізується той колективний порив, нерідко 

екстатичний, який охоплює членів групи. Якщо в першому випадку (ра-

дикальна «свобода для») індивід нездатний до самопожертви і для до-

сягнення особистої мети легко жертвує іншими, то в другому випадку 

(радикальна «свобода від») його вчинки здійснюються завдяки колектив-

ним стимулам, і граничні випадки самопожертви аж до самогубства мо-

жуть бути нормою. 

2 У радянській філософській літературі проблему «свободи для» і «свободи від» блис-

куче висвітлив Ю. Давидов [Давыдов, 1962].
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У «поясі норми» свобода є більш-менш гармонійним сполученням  

прагнень індивіда реалізувати власні проекти із самокритичною оцінкою 

своїх інтенцій і можливостей, а також природи об’єктів своїх дій. У цьо-

му розумінні залишається чинною формула просвітницького раціоналізму 

«свобода є пізнаною необхідністю» — якщо під необхідністю розуміти та-

кож і внутрішню мотивацію, психологічну залежність, що визначає волю 

індивіда, і зовнішні обставини, які або перешкоджають, або допомагають 

реалізувати проект. 

Внутрішньо вільна людина здатна в певних рамках жертвувати собою і 

іншими задля досягнення мети; якими є ці рамки — це залежить від її мо-

ральності такою ж мірою, як і від зовнішніх обставин.

Формулу «свобода є пізнана необхідність» можна розглядати як ін ший 

вираз формули «мета виправдовує засоби», що широко відкриває амо-

ральності двері в політику. Порівняння і вибір можливих способів дії з до-

сягнення мети з огляду на ефективність як цілераціональна процедура є 

моральнісним вчинком лише тоді, коли він не переступає абсолютної 

межі. Бо мета виправдовує не всі засоби.

Які ж засоби мета не виправдовує? Звернімося до визначення вихідно-

го поняття — свободи. Свобода вчинку для індивіда обмежена тоді, коли 

вчинок шкодить іншому. Безумовно шкідливою є така дія, яка приносить 

іншому фізичні страждання і нещастя. Але цим справа не вичерпується. Є й 

суто духовні страждання і нещастя, які може принести іншому використан-

ня свободи. Іншому завдано шкоди вже тоді, коли вчинено шкоду для його 

людської гідності.

З погляду справедливості як однієї з вищих соціальних цінностей у «по-

ясі норми» маємо також дві взаємодоповняльні іпостасі людини: людину 

як психологічну реальність, як конкретне психологічне Я, з одного боку, і 

людину як правову «персону», як абстрактну соціальну роль — з іншого. 

Звичайно, в реальності існують і діють тільки живі, чуттєві, наділені розу-

мом, волею і почуттями індивіди-особистості, але саме абстрактні особи 

(«персони») є суб’єктами прав, свобод та обов’язків. Кожен індивід є не-

повторною особистістю, і він незамінний не тільки у приватному житті, а й 

у виконанні службових обов’язків. Але як «персони» всі люди взаємоза-

мінні; «незамінних людей немає». Не в тому сенсі, що психологічні Я у всіх 

людей однакові чи хоча б рівні; однаковими мають бути тільки функції осо-

бистостей у суспільстві, і дві «персони», що виконують одну й ту саму роль, 

для суспільства можуть виступати як одна й та сама «персона».

На макрорівні ця суперечлива єдність дістає вияв у дуальності права і 

справедливості. Право як сукупність норм, санкціонованих державою, є 

єдиним леґітимним формулюванням норм справедливості у цій державі. 

Але закон не завжди справедливий. Справедливість чи несправедливість є 
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саме те, що відчувають, бо вона належить до психологічної реальності; 

натомість у Феміди очі завжди затулені, для неї як для втілення права всі 

громадяни однакові. Ця обставина лежить в основі подвоєння поняття 

рівності. Давнє революційне гасло рівності всіх людей суперечить фак-

тичній нерівності індивідів як психологічних реалій: люди неймовірно 

різні за своїм досвідом, знаннями та здатностями, і не раз в історії спроби 

зрівняти всіх оберталися великими трагедіями. На цій підставі рівність як 

цінність постійно зазнавала критики з боку ідеологів європейського та 

американського індивідуалізму. 

Сьогодні ми прагнемо реалізувати гасло не просто рівності, а всеза-

гальної рівності можливостей, зважаючи на те, що рівні можливості будуть 

реалізовані кожним індивідом по-різному. Це вже крок до перенесення 

проблеми на рівень права. Однак залишається проблема соціальної нерів-

ності — адже як власники люди залишаються нерівними й у вихідних 

можливостях. Як побудувати справедливе суспільство таким чином, щоб 

забезпечити рівні можливості людям як «персонам», незалежно не тільки 

від неповторної й не-публічної особистості кожного, а й від їхньої май-

нової нерівності? Як захистити закритість приватного життя індивіда і 

водночас забезпечити прозорість життєдіяльності публічних людей? Ці та 

подібні питання є живими й вічними проблемами, розв’язання яких, ма-

буть, ніколи не буде остаточним.

У зв’язку з цим варто згадати, що проблема справедливості виникає 

не тільки як варіант проблеми рівності, зокрема майнової. Справедли-

вість означає також, що злочин буде покараний, а за добро буде віддано 

по заслузі. Неминучість кари — чи не найперше вираження віри у спра-

ведливість.

«Сповзання» по схемі від «пояса норми» вниз, до точки вироджен-

ня — це рух до того стану, коли кожне Я стає для себе виключною метою, 

а всі Інші — лише засобами. Навпаки, рух до «святості», вгору, до розчи-

нення Я в колективній мотивації та колективній дії призводить до того, 

що Я розглядають суто як засіб для досягнення колективних цілей; єди-

ним суб’єктом, що ставить даній групі мету діяльності й підпорядковує 

їй усе життя реальних індивідів, є врешті-решт абстракцією «історії» чи 

«історичної місії» у будь-якому варіанті. Відповідно вибудовується кон-

цепція відповідальності: «вгорі», де індивід розчиняється у масі подібних 

до нього, панує розмите відчуття відповідальності «за все», а це є зворот-

ним боком безвідповідальності. Водночас «внизу», в точці розпаду теж па-

нує безвідповідальність — нікому питати, бо розвалюється норма.

У «поясі норми» ми повинні мати поєднання обох принципів. Це по-

єднання можливе тому, що нормальна людина спроможна відчувати чу-

жий біль як свій власний. У нормі діє безкорисливе спів-чуття. Великий 
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російський поет Федір Іванович Тютчев прирівняв цю здатність людини 

до релігійного одкровення:

Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовётся.

Но нам сочувствие даётся,

Как нам даётся благодать.

На чуттєвому рівні людина здатна реґулювати співвідношення функ-

цій засобу і мети своєї діяльності саме завдяки цій універсальності здатнос-

ті співчуття. І знову ж таки не існує радикального розв’язання проблеми 

«людина як мета — людина як засіб» на всі часи: людина може бути й не-

минуче буває засобом. Норми свободи і справедливості вимагають, щоб 

вибір між роллю мети і роллю засобу людина-дієвець могла здійснювати за 

власною волею (не як людина-засіб, а як людина-мета).

У цьому — основи солідарності як реалізації можливості виходу люди-

ни за межі її власної еґоїстичної замкненості в колі власних інтересів та 

уявлень.

Солідарність як спосіб поведінки втілюється у гаслі «всі за одного, 

один за всіх». І хоча почуття солідарності є саме почуттям, що єднає людей 

однієї групи, воно відрізняється від почуття братерства (чи побратимства) 

своїм походженням від спільного кола занять. Братерство — не завжди 

родинний зв’язок; статус братств мали різні корпорації, починаючи з гли-

бокої давнини. Але різноманітні братства (лицарські, чернецькі, цехові, 

студентські тощо) будувалися за моделлю кревної спорідненості, а солі-

дарність має в підґрунті моральнісно-правову співвідповідальність. Вона 

набуває чинності тоді, коли індивід — член групи опиняється під загрозою; 

решта членів групи мають виступити на його захист незалежно від того, в 

чому він звинувачений. Солідарність може бути поширена на всіх, кого ін-

дивід вважає своїм — на близьку і далеку рідню, свій клас, свою страту, 

свою націю, зрештою, на все людство. Саме в цьому останньому випадку 

вселюдської солідарності говорять про гуманістичну орієнтацію поведінки.

Наведені міркування свідчать про те, що проблематика, яка опинилася 

в центрі уваги аналітичної філософії на початку минулого століття, тісно 

пов’язана із традиційною проблематикою гуманітарної філософії. Сьо год-

ні не йдеться про експлікацію всіх філософських проблем точними засо-

бами  логіки, але можна і потрібно прагнути врахування дослідницьких 

результатів у всіх галузях філософської думки. Зв’язок філософії з пози-

тивними науками виявляється складнішим і більш різнобічним, ніж це 

уявляли лідери позитивістського руху попередніх століть, а поняття дока-

зу, спростування і підтвердження — не настільки універсальними, як хо-

тілось би. Проте незалежно від того, якими засобами мислення прагне до 

доказовості своїх конструкцій, обґрунтування залишається обґрунтуван-
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ням і в науці, і в нормативних системах, насамперед моральнісних і пра-

вових, і в побутовій практиці. Скрізь потрібні відповідні до матеріалу тео-

рії смислу, в тому числі і смислу історичних подій. Адже питання про те, що 

є людина, якою вона повинна і якою не повинна бути, розв’язується і тео-

рією, і практиками.
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