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ПРОБЛЕМА ЕТИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 

 
Було б доречним сказати дещо про вживання поняття «раціональність» і, 

відповідно, — «тип раціональності» та «процес раціоналізації». Я вважаю, що 
систематичне обгрунтування типології можливих форм раціональності людських дій 
шляхом трансцендентально-прагматичної рефлексії є принципово досяжним. Тому 
спробую далі викласти певну систематику раціональності та зробити експлікацію її 
різноманітних типів, полемізуючи при цьому з традиційним розумінням цього поняття. 
Означені міркування можна розпочати з таких зауважень: у сучасних умовах під 
поняттям «раціональність» і, відповідно, «раціоналізація» здебільшого мають на 
увазі не різноманітні форми раціональності, а передусім дещо однорідне й одно-
значне, те, що може бути протиставлене ірраціональному, чи — в певному розумінні 
—нераціональному. Я б, власне, не 
 
1   Див.:  Apel К.-О.   Konfliktlösung  im  Atomzeitalter  als  Problem   einer Verantwortungsethik // Ibid. S. 247-269. 
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заперечував проти намагань мати деякий континуум раціональності; його можна 
було б певною мірою «зняти» у саморефлексії дискурсивної раціональності, при чому 
розуміння структури етичної раціональності [у свою чергу] зробило б більш 
зрозумілою побудовану на консенсусі комунікацію. Але що більше розмов про 
«раціональність», то менше успіхів у досягненні означеної мети. Саме поняття 
раціональності найчастіше розуміють як ціннісно-нейтральний логічний висновок чи 
математичний апарат певного інструментального застосування — ще з часів Томаса 
Гоббса йдеться про «раціональність» як засаду теоретичного і практичного розуму. 

Щоправда, в Німеччині, від Канта до Гегеля, поняття «розуму» завжди було 
певною мірою протилежним означеному поняттю раціональності. Не варто забувати, 
що твердження Мартіна Лютера, висловлене в його промові «Похвала розуму», 
стосовно того, що розум мусить стояти на службі своїх власних егоїстичних інтересів, 
дійсно узгоджується [з позицією] Гоббса: цілком природним, з їхньої [умовно спільної] 
точки зору, є те, що ірраціональна чи нераціональна віра в «царство Боже» 
доповнюється власним — всевимірюючим — інтересом світового розуму, який 
згодом у Гоббса перетворюється на обгрунтовуючу силу етики й права. [Також] від 
Лютера (хоча й через К'єркегора) йде прямий зв'язок із сучасним екзистенціалізмом. 
А після секуляризації позицій релігійної віри виникає досить стійкий дуалізм ціннісно-
нейтрального, інструментального розуму, з одного боку, та ірраціонального вибору 
сумлінням останніх цінностей (letzte Werte) чи норм — з іншого. Таким чином, 
кантівське чи гегелівське поняття розуму поступово втрачає силу. Саме ця обставина 
надто прислужилася для самоподолання екзистенціалізму в концепціях «історії 
буття» та «долі буття» у пізнього Хайдеггера. 

У цьому зв'язку надзвичайно велике значення має те, що сам автор 
висловлювань про «західний процес раціоналізації», засновник програми 
реконструкції цього процесу — Макс Вебер — був прихильником дуалізму, точніше, 
взаємодоповняльності ціннісно-нейтральної раціональності та ірраціонального 
вибору останніх аксіоматик цінностей (letzter Wertungsaxiome). Таким чином, Макс 
Вебер належить до засновників (так само як екзистенціалізм, з одного боку, а 
позитивізм, тобто сцієнтизм, — з іншого) комплементарної системи ідеології, що 
сьогодні значною мірою протиставляється догматично-тоталітарній інтегративній 
системі «діа- 
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мату»1. Згідно з цією комплементарною системою публічні сфери життя — сфера 
політики, права та науки — мають регулюватися виключно ціннісно-нейтральною 
раціональністю науки і техніки, згідно з якою наміри та цінності мають ухвалюватися 
за рішенням демократичної більшості. Відповідно й мораль, так само як і релігія, має 
бути виключно приватною справою. 

Ця концепція, яка за сучасних умов більш-менш послідовно підтримується 
більшістю причетних до науки лібералів, здається, на перший погляд, вельми 
переконливою — особливо ж у порівнянні з намаганнями східної державної ідеології, 
котра вважає за моральне керувати діями людини у суспільній та приватній сферах 
життя, виходячи не з демократичних рішень, а лише з наукового погляду на 
необхідний поступ історії. Втім, придивившися пильніше, можна помітити, що та 
ціна, яку мусить заплатити західна комплементарна система за ціннісно-нейтральне 
поняття раціональності, є все ж таки насторожливо високою та надто 
парадоксальною як для буття основою [цілісної] системи. 

Відплата передусім полягатиме в тому, що впровадження системи моральної 
відповідальності за наслідки колективної діяльності людини, про що я вже говорив 
вище, як завдання сучасної етики є неможливим у межах взаємодоповняльних засад 
комплементарної системи. Ці принципи не повинні виходити, як у Канта, з різниці між 
законністю та мораллю, або ж, іншими словами, з відмінності між інституційованим 
обгрунтуванням норм — з одного боку, та етико-філософським дискурсом — з 
іншого. Бо якщо виходити з такої різниці, тоді засадничо заперечується етико-
філософське обговорення (дискурс) умов можливості інтерсуб'єктивно-значущих 
результатів [утілених у суспільних інститутах], а також заперечуються суттєві 
претензії цього дискурсу на публічне визнання, легітимацію (в кантівському сенсі 
«резонуючої публічності»), або ж [така етична] критика інституційного досвіду 
розглядається майже як небезпека для демократичних свобід2. В результаті 
комплементарна система західної ідеології не  може  запропонувати раціо- 
 
1   Див. про це: Apel К.-О. Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grandlagen der Efhik//Transformation der 
Philosophie. Frankfurt а. М., 1973. Bd. 2. S. 358-435. 
2   Це стосується передусім розуміння демократії у працях Г. Люббе та В. Беккера. Саме з ними більш-менш успішно 
дискутував В. Кульмани у навчальних текстах для радіоколеджу, об'єднаних під назвою «Практична філософія. Етика». 
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нального розв'язання проблеми [її] легітимації за межами інституційного досвіду (як 
також морально визнаваної). Якраз ця обставина, спричинює відчуження самих 
основ демократії, не кажучи вже про її приблизні спроби, які керуються регулятивною 
ідеєю дедалі ширшої реалізації консенсуально-комунікативної раціональності 
[публічного] дискурсу. Якщо (зважуючи на проблеми етики відповідальності) 
виходити з обмежених принципів [окресленої вище] комплементарності, то не слід 
дивуватися існуванню для нас саме таких [суспільних] наслідків. (Я вже порушував 
цю проблему при обговоренні книги Ханса Йонаса «Принцип відповідальності» у 
«Франкфуртській загальній газеті».) 

Окремо прозвучала на цьому обговоренні думка про те, що неможливо 
застосувати санкції та контроль «відповідальності» до непередбачуваних наслідків 
політичної, технічної та наукової активності сучасного індустріального суспільства. 
Відповідальність — за такими міркуваннями — обмежується своєрідною сферою 
інститутів та ролей (у розумінні Арнольда Гелена), «де кожен дістає суспільну оцінку 
наслідків своєї діяльності: для політика — це успіх, для фабриканта — ринок, для 
службовця — критика начальства, для робітника —контроль його продукції»1. 

Та не треба вважати, що виконання обов'язку в царині конвенційної 
відповідальності має здійснюватися шляхом виснажливих протестів та безперервних 
дискусій. Водночас можна помітити, що у цитованих висловлюваннях наполегливо 
здійснюється тотальне блокування можливості моральної відповідальності за 
наслідки колективних дій (у сенсі так необхідної сьогодні адекватної кризі свідомості). 
Цікавими у цьому зв'язку є передусім глибинні причини, з яких етика публічної 
відповідальності тлумачиться з самого початку як утопічна. Бо вважається, що 
раціонально обгрунтована відповідальність можлива лише у вигляді [вимоги] 
окреслення для кожної людини окремого правила в межах уже усталеної 
конвенційної системи правил. І за неможливе вважається раціональне врегулювання 
та обгрунтування солідарної відповідальності за діяльність інститутів, тобто за 
опосередковувані ними наслідки колективної діяльності, в сенсі участі людини в 
суспільному (консенсуально-комунікативному) процесі. Звідси, здається, 
 
1 Gelen А. Moral und Hypermoral. Frankfurt а. М., 1973. S. 151. Саме це місце цитує Г. Машке у «Франкфуртській загальній 
газеті» (Frankfurter Allgemeinen Zeitung) від 7 жовтня 1980 р. 
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стає очевидною переконливість аргументу про безсилля поодинокої людини, що є, 
можливо, лише зворотним боком позбавлених дієвості, оманливих акцій протесту. 

І ще раз додамо про ціну ідеологічної системи комплементарності. Парадокс їі 
засновків проявляється в тому, що її прихильники — з огляду на відсутність у них 
поняття консенсуально-комунікативної раціональності — не можуть визнати 
необхідність взаємозв'язку між особистою мораллю сумління та аж ніяк ціннісно не 
нейтральною раціональністю обгрунтування колективних дій. Такий недолік поняття 
раціональності поширюється передусім на розуміння [можливості] регульованої 
згоди, що на неї, як на демократичну умову покладання цілей та цінностей, мусить 
орієнтуватися суспільна практика. Адже з точки зору комплементарної системи (вже 
окресленої в її головних рисах) демократично утворена згода має бути 
стратегічним компромісом між останніми (які, отже, не потребують подальшого 
обгрунтування) вольовими рішеннями окремих людей чи їхніх [обраних] 
представників. Саме подібний компроміс, в основу якого покладаються відомі 
правила, й має слугувати за ту згоду, що має своїм підгрунтям публічно визнані 
норми і, передусім, існуюче право. Разом з тим, вважається що справжня основа 
публічно визнаних норм (що не зводяться лише до простого факту погодження) 
лежить у суб'єктивних вольових рішеннях окремої людини і, зрештою, у приватній 
сфері, яка може існувати поза всіма інтерсуб'єктивно визнаними нормами. 

Помилка, на якій грунтується означене розуміння згоди, полягає насамперед у 
тому, що таке уявлення про нормативні умови можливості погодження (які не можуть 
бути обгрунтовані в межах цієї окремої згоди, — наприклад, етична та правова 
норми) стають перешкодою для цієї окремої згоди1. І стає очевидно, що означені 
норми (особливо в тому разі, коли практичні конфлікти спрямовані на порушення 
згоди) можуть бути обгрунтовані лише як найбільш фундаментальні, засадничі норми 
етики консенсуальної комунікації, на шлях якої я намагався і намагаюся 
 
1 Вже тому, що в даному разі — з точки зору комплементарного підходу в цілому — основою можливої згоди є суб'єктивне 
вольове рішення окремої людини. Йдучи на згоду-компроміс, вона аж ніяк не змінює егоїстичної сутності свого рішення, 
вона просто своєрідно припиняє його повноту або актуальність. Тим самим, подібна згода завжди приховує у собі 
перешкоду для досягнення справжньої універсально, інтерсуб'єктивно обгрунтованої згоди. — Прим. перекл. 
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вас навернути. Адже лише у цій точці, у такий спосіб має бути віднайдено 
раціональне опосередкування між мораллю сумління окремої людини та публічно 
визнаною мораллю; адже без суб'єктивних передумов, тобто здатності до консенсусу 
в межах ідеальної комунікативної спільноти, сумлінні наміри людей, з точки зору 
комунікативної етики, не будуть моральними для неї самої1. 

Найважливіший результат цього критичного обговорення засадничих 
положень «західної комплементарної системи» полягає насамперед у тому, що стає 
зрозумілою різниця між консенсуально-комунікативною та стратегічною 
раціональністю. Обидві форми раціональності є формами взаємодії та — якщо хто 
хотів би так вживати це слово — комунікації між людьми як суб'єктами дій та вчинків. 
Але лише консенсуально-комунікативній раціональності передують правила чи 
норми, що мають апріорний характер на відміну від враховуваних інтересів окремої 
людини; стратегічна ж раціональність грунтується виключно на застосуванні 
інструментально-технічної раціональності у взаєминах між людьми. І тому вона не 
може бути (принаймні самостійно) достатнім підгрунтям для етики. 

Якби такою підставою була вільна угода, яка, з одного боку, є підгрунтям для 
права, а з іншого — намагається віднайти інтереси кожної людини у свободі волі, то 
тоді неможливо було б зрозуміти, чому жоден договір не існує без кримінальних 
застережень. Слушно було б зауважити: Гоббс гадав, що суспільний договір, який 
лежить в основі правової держави, сягає своїми витоками інтересів окремої людини. 
Але серед цих усе враховуючих інтересів є й такі, що за відповідних умов гарантують 
досить сумнівну втіху. 

Ясно побачити різницю між етичною раціональністю консенсуальної 
комунікації та стратегічно-інструментальною раціональністю зовсім не просто. Як 
я вже говорив у своїй промові про етичні норми, особливо двозначними в цьому 
відношенні є конфліктні ситуації. Саме вони спокушають вдатися до [приблизно] 
такої моделі обгрунтування етичних норм2: у так званій конфліктній ситуації її 
учасники мусять швидко та ефективно обрати (в тому числі й серед ідеологічних 
та езотеричних утворень) такі вищі наміри, цілі, які б відповідали їхнім спільним 
інтересам. Зі сказаного випливає, 
 
1 Див. у зв'язку з цим обговорення поняття «сумління» Д. Бьоглером у навчальних текстах: Studientexte. Bd. 2. S. 344. 
2 Lьbbe H. Philosophie nach der Aufklärung. Düsseldorf, 1980. S. 179, 183, 198, 200. 
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що проблема обгрунтування норм може інтерпретуватися як проблема технічно-
інструментальної раціональності. 

За підставу для цього очевидного спрощення етичної проблематики править, 
напевно, той факт, що згода людей з приводу вищих цілей розуміється тут як 
проблема стратегічної кооперації. Це, справді, цілком справедливо, якщо йдеться 
про боротьбу з наркомафією чи про воєнний союз проти якоїсь держави, подібної — 
за відомим висловом Августина, — до банди розбійників1. Тобто ми мусимо визнати, 
що досить часто політичні та господарчі дії будуються саме за цією моделлю. Та про 
етичну модель згоди можна говорити лише тоді, коли її нормативні умови є 
критерієм можливості залучення до консенсусу всіх її учасників, а не тільки тих, які 
конфліктують. І лише в тому разі, коли ми обговорюємо розв'язання проблем згідно 
з принципом загального примирення, можна говорити про згоду в значенні 
консенсуально-комунікативної чи етичної раціональності. 

Тут виникає питання, чи не є застосування такого принципу раціональності 
утопічним, правда, у не найгіршому значенні цього слова. Адже кожен із нас у своєму 
житті мусить заручитися моральними системами застереження своїх прав: для себе 
самого, для своєї сім'ї та соціальної групи і, нарешті, — особливо це стосується 
політиків — для самоствердження державних систем. У такому розумінні орієнтація 
на відповідальність можлива лише тоді (хоча людина може цього й не 
усвідомлювати), коли кожен, будучи змушений заручитися певною системою 
самоствердження, керуватиметься також і категоричним імперативом чи принципом 
подолання суперечок у консенсусі. Одне слово: людина мусить у такій ситуації діяти 
не лише консенсуально-комунікативним, але й стратегічним чином. 

Мені здається, що філософська етика навряд чи спроможеться розв'язати 
проблеми, поставлені Макіавеллі та Мак-сом Вебером у формі протиставлення 
«етики сумління» та (політичної) «етики відповідальності»2. Ця проблема ще більше 
затемнюється, аніж прояснюється, коли в сучасній політичній етиці звертаються до 
Арістотеля, до його понять «практика», «фронезис» і вбачають у них важливе 
доповнення до політичної етики Канта. Адже різниця (в арістотелів-ському понятті 
«практика») між етико-політичною практи- 
 
1   Augustin. Der Gottesstaat. München, 1978. В. 4. Ab.4. 
2    Weber M. Politik als Beruf// Gesammelte politische Schriften. Tübingen, 1958. 
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кою і працею, спрямованою на створення цінностей (типу «поезії»), не є різницею між 
стратегічними та консенсуально-комунікативними діями. Ця різниця була більш 
характерною для поняття «фронезис», підпорядкованого поняттю «практика», хоча 
як така і не усвідомлювалася. Ясним потвердженням сказаного є зрозуміла 
орієнтація етики Арістотеля на захист прав [окремого] полісу — на протилежність 
космополітичній етиці Афін чи Стої (з їхніми ойкуменами). 

Уже відтоді проблематика політичної етики проступала — частіше неявно — 
через напружені стосунки між універсалізмом консенсусу та стратегічною 
орієнтацією на систему обстоювання своїх прав. Це особливо справедливо для 
сьогоднішньої ситуації екологічної та ядерної криз. Неодмінну ж двозначність усіх 
публічних закликів до політичної відповідальності можна пояснити на прикладі реко-
мендацій [Хайєка] в [його] Нобелівській промові з економіки, де зазначалося, що з 
метою відновлення рівноваги людської біосфери та з огляду на перенаселення Землі 
жителі третього світу, які не можуть самі собі дати ради, змушені вмирати з голоду1. 
(Це й є, певною мірою, відповіддю стратегічного розуму на нераціональні намагання 
Папи й католиків третього світу виступати проти практики контролю над 
народжуваністю.) 
 
1   Я   сподіваюся,   що  точно   виклав  рекомендації   Ф.   А.  Хайєка;   в іншому разі я, природно, готовий внести у свій текст відповідні 
корективи. 
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