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ПОЕТИКА ПРАВОТВОРЧОСТІ
(ЗА ОНТО-ІСТОРИЧНИМ ВЧЕННЯМ М. ГАЙДЕҐҐЕРА)

О. Артамонов
Львівський національний університет імені Івана Франка,

м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: artamonov.a.a29@gmail.com

Досягши на сьогоднішній день вершини економічного розвитку, 
Європейське постіндустріальне суспільство стикається зі, здавалося б, 
непередбаченими проблемами та викликами. Поступова втрата власної 
культурної ідентичності провідними етносами Європи, що відбуваєть-
ся на тлі реалізації мультикультурної моделі Заходу (мова йде, зокрема, 
про його ісламізацію та африканізацію) слугує чудовою ілюстрацією 
до песимістичної філософії Мартіна Гайдеґґера. Цей філософ ще в 
першій половині ХХ століття називав Європу вечірньою землею, die 
Abendland, а європейську філософію – філософією вечірньої землі, 
продовжуючи лінію як О. Шпенглера так і Ф. Ніцше. Під «вечором» в 
Гайдеґґера метафорично слід розуміти захід сонця, пришестя сутінків 
та темряви ночі, що в найвищому значені символізує втрату розумін-
ня різниці між буттям (das Sein) та сущим (das Seiende), а в значенні 
менш високому та узагальненому – деградацію європейської людини 
під тиском техніки. Втім, як вираження межового песимізму, вчення 
Гайдеґґера містить в собі й межовий оптимізм як «своє інше» першого, 
знімаючи, таким чином, обидві крайності – філософ залишає людині 
дві сфери діяльності, чия «ненасильницька влада» може стати ключем 
до ревіталізації суспільства: це протипоставлені техніці мислення та 
поезія (das Denken und das Dichten) [15].

Наше дослідження є парадоксальною спробою розглянути пра-
вотворчість в її поетичному аспекті відповідно до того, що ми розу-
міємо під поезією, коли про неї пише Гайдеґґер. Парадоксальність 
тут полягає в тому, що в Європі (маються на увазі головним чином 
романо-германська та англосаксонська правові сім’ї в їхній єдності) 
правотворчість є специфічною формою людської діяльності, що поєд-
нує в собі два протилежних аспекти з традиційно визнаним превалю-
ванням впливу першого: умовно (відповідно до теми нашого дослі-
дження) можна назвати їх технічною та поетичною складовими права 
як результату правотворчості. Мета нашої роботи полягає в тому, щоб 
висвітлити обидві сторони правотворчості в їхньому діалектичному 
взаємозв’язку. 
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Втім, відповідно до традицій академічного письма, необхідно зро-
бити стислий огляд попередніх досліджень, тематично пов’язаних з 
нашим. Варто зауважити, що в цьому аспекті ситуація є досить однома-
нітною: загалом, сучасні дослідники у своїх спробах розглянути право 
через призму філософії Мартіна Гайдеґґера, обирають для себе один 
з двох магістральних шляхів. Перший з них є, зокрема, характерним 
для вітчизняної філософії права: відповідно до такого підходу, мето-
дологія «раннього Гайдеґґера» (висвітлена в його фундаментальній 
праці «Буття і час») досить штучно застосовується до окремо взятого 
феномену з будь-якої сфери знання. Таким чином, подібні дослідження 
зводяться до штучного обмеження права «прокрустовим ложем» тих 
чи інших специфічно інтерпретованих термінів «раннього Гайдеґґера». 
Серед дослідників, що йдуть цим шляхом, можна для прикладу виді-
лити німця Герхарда Шпренгера [7], американця Брайана Лейтера 
[14] та вітчизняного правознавця Олексія Стовбу [5]. Беручи до уваги 
гайдеґґерівську критику методоцентризму Нового часу та пов’язану з 
цією критикою метафору одноколійного мислення індустріальної епо-
хи, таке ставлення до гайдеґґерівської філософії є, щонайменше, див-
ним. Другий шлях полягає у використанні авторитету Гайдеґґера для 
аргументації в сучасних ідеологічних протистояннях. Надзвичайно 
яскравою в цьому сенсі є стаття Пола Каллістера, в якій автор корис-
тується темою свого дослідження (право в контексті гайдеґґерівської 
критики техніки) як приводом для того, щоб зайвий раз підкреслити 
вищість американського демократизму над усіма можливими форма-
ми організації суспільних відносин. Для контрасту Каллістер порівнює 
американську демократію з нацистським тоталітаризмом, абсолютно 
необґрунтовано стверджуючи, що саме в нацизмі полягає виток каль-
кулятивного мислення, яке засуджував Гайдеґґер [9]. Втім, в інтерв’ю 
газеті Шпігель, на яке так часто посилається Каллістер, сам Гайдеґґер 
зазначає: «Для мене сьогодні вирішальне питання в тому, як взагалі і 
яка політична система може відповідати технічній епосі. На це питання 
в мене немає відповіді. Я не впевнений, що такою системою є демо-
кратія» [15]. Далі мислитель додає: «американці все ще загрузли тако-
му мисленні, яке, хоча й висуває в якості прагматизму на перше місце 
технічне оперування та маніпулювання, в той самий час закриває собі 
шлях до осмислення сучасної техніки» [15]. Такі очевидні розбіжності 
між словами Гайдеґґера та інтерпретаціями, які пропонують Каллістер 
та подібні йому, в основі своїй мають ту саму причину, що спонукає 
дослідників змальованого вище «першого шляху» розглядати філосо-
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фію Гайдеґґера поверхнево, лише як інструмент. Ця причина полягає 
в технічному способі мислення, про який писав сам Гайдеґґер: орі-
єнтація на обов’язковий практичний результат не дозволяє заглиблю-
ватися в досліджувані тексти Гайдеґґера, що суперечать такій орієн-
тації. Найбільш «радикальним» закликом мислителя у вже згаданому 
інтерв’ю є ствердження про необхідність підготовки до готовності (Die 
Bereitung der Bereitschaft) як єдиного можливого способу звільнення 
людини від диктату непізнаної сутності техніки [15]. Для сучасного 
суспільства з властивим для нього культом демократизму та постій-
ної боротьби як найвищої громадянської чесноти, Гайдеґґер пропонує 
майже абсолютно неприйнятну стратегію поведінки: не бунтувати та 
знищувати, але сприймати, осмислювати та пізнавати – в цьому поля-
гає згадана вище «ненасильницька влада» мислення та поезії. Сфера 
теоретичного права в принципі передбачає наявність як дескриптив-
ного, так і нормативного елементів, саме тому, описуючи право через 
призму філософії Гайдеґґера, дослідники в той самий час «відсікають» 
неприйнятні для демократичного суспільства елементи самої цієї філо-
софії, щоб в результаті отримати певні ідеї, які можна застосувати на 
практиці.

В цьому аспекті полягають принципова новизна та актуальність 
нашого дослідження. Наша робота не є ані політичним маніфестом, ані 
збіркою практичних рекомендацій для суб’єктів правотворчості (якою є, 
зокрема, згадана стаття Лейтера), але це – одна зі спроб «підготувати-
ся до готовності» зустріти Бога або переконатися в його відсутності, до 
чого закликав Мартін Гайдеґґер [15]. На відміну від більшості дослідни-
ків, що обмежують всю творчість Гайдеґґера лише його ранньою працею 
«Буття і час», ми звертаємося в більшій мірі до текстів т. зв. «середнього» 
та «пізнього Гайдеґґера», тобто до періоду становлення онто-історично-
го вчення мислителя, в гирлі якого і здійснюється наша інтерпретація 
правотворчості. На кожній сторінці своїх трактатів, великий Гайдеґґер 
закликає до найвищого реалізму – до усвідомлення людини в якості 
маніфестації певних примордіальних сил Всесвіту. Встановлення такого 
світорозуміння вже передбачає особливе ставлення до правотворчості. 
Якщо зазначені вище та подібні на них дослідники, через свою орієн-
тацію на практичний результат (поєднання нормативного та дескрип-
тивного аспектів філософії права), являють собою різноманітні варіанти 
компромісів між поглядами Гайдеґґера та сучасним розумінням держави 
та права, то ми, відкидаючи в свою чергу нормативну функцію нашої 
праці, дозволяємо собі бути тотально безкомпромісними. 
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Для того, щоб правотворчість зробити ілюстрацією згаданої смис-
лової опозиції між технікою та поезією, необхідно спочатку зазначити, 
що саму правотворчість ми розглядаємо з точки зору філософії куль-
тури – як специфічну складову людської діяльності з трансформації 
природи, спрямованої на формування універсуму артефактів [2]. На 
жаль, вітчизняна пострадянська філософія часто приписує артефакто-
ві матеріальну реалізацію в якості неодмінної умови існування. Втім, 
якщо звернутися до етимології поняття «артефакт», стає зрозумілою 
обмеженість такого розуміння. Дійсно, «artefactum» буквально означає 
«створене за допомогою мистецтва». Латинське слово «мистецтво», 
ars, є еквівалентом грецького слова τεχνη, від якого, власне, походять як 
німецьке «die Technik», так і українське «техніка». Ця обставина є дуже 
важливою для нашого дослідження, і ми повернемося до неї пізніше. 
Ми розуміємо правотворчість в найширшому сенсі як процес створен-
ня феноменів матеріального (скажімо, нормативно-правових актів) та 
нематеріального (ініціація виникнення правової ситуації як підстави 
правотворчості, що здійснюється як результат осмислення суспільних 
відносин) світу, іншими словами – матеріальних та нематеріальних 
речей (також в найширшому сенсі).

Тепер, коли правотворчість визначено як процес створення речей, 
важливо вчасно звернутися до Гайдеґґера з питанням про специфіку 
сутності речей, створених людиною. Філософ у праці «Der Ursprung des 
Kunstwerkes» розділяє усі створені людиною речі (Dinge) на дві групи – 
відповідно до їхнього відношення до істини як відкритості (αληθεια). 
Перша група речей є результатом насильницької трансформації приро-
ди (Землі). В результаті перетворюючої діяльності людини, виникають 
речі, спочатку зорієнтовані на задоволення певних утилітарних потреб 
творця, а з технічним поступом – на економічний розвиток суспільства. 
Такі речі Гайдеґґер об’єднує під поняттям Zeuge [11]. Власне, Zeuge, 
будучи створеними без уваги та пошани до істини, цю істину викрив-
ляють та приховують, реалізуючи теоретичну настанову раціоналістич-
ного «часу картини світу». В статті «Про сутність істини», мислитель 
зазначає, що сутність істини відкривається як свобода (Das Wesen der 
Wahrheit enthüllt sich als Freiheit) [13]. В даному випадку, коли мова йде 
про істину в людській діяльності з трансформації світу, свободу тре-
ба розуміти як дозвіл світові (та й самому собі в тому числі) реалізу-
вати себе відповідно до свого призначення, своєї сутності, відповідно 
до істини, яка, в такому разі, відкривається завдяки «звільнюючій», а 
не «спотворюючій» діяльності людини. Діяльність людини як шлях до 



21

свободи світу відкриває іншу категорію створених речей – Kunstwerke, 
вироби мистецтва. Як було сказано, в грецькій та латинській мовах 
техніка та мистецтво не розрізнялися. З технічним прогресом вияв-
ляє себе техніка як специфічна форма ставлення людини до світу. 
Умовним початком технічного освоєння природи вважається Новий 
час, що в цьому аспекті характеризується знаменитим висловлюван-
ням Френсіса Бекона «scientia potestas est», що зробило онтично орієн-
товану науку визначальною теоретичною складовою технічного роз-
витку. Мартін Гайдеґґер у статті «Про сутність техніки» зазначає, 
що в індустріальну епоху техніка проявила свою специфічну сутність, 
яка виражається як Gestell, вища форма насильства над буттям [12]. 
Саме Gestell, таким чином, може слугувати ілюстрацією сутності 
Zeuge як речей, зорієнтованих у технічному напрямі (в сучасному розу-
мінні техніки). Могутній, самостійній, непізнаній та некерованій силі 
Gestell, що постійно приховує та викривляє істину, Гайдеґґер проти-
ставляє мистецтво, використовуючи в цьому випадку німецьке слово 
Kunst. Мистецтво, на відміну від техніки, є діяльністю з реалізації 
сутнісного потенціалу матеріалу. Замість того, щоб спотворювати 
світ, митець, прислухаючись до буття та вступаючи з буттям у діа-
лог, трансформує його і надає істині свободу розкриття. Таким чином, 
через мистецтво долається прихованість істини. В найвищому ступе-
ні це стосується поетичного мистецтва, оскільки поезія найтіснішим 
чином пов’язана з мовою (поезія передує мові), а мова, за Гайдеґґером, 
є оселею буття (Die Sprache ist das Haus des Seins) [13]. 

В нарисі «Hölderlin und das Wesen der Dichtung», Гайдеґґер розкри-
ває зазначене вище твердження значно ширше. Так, за Гайдеґґером, 
поезія – це словесне встановлення буття (Dichtung ist worthafte Stiftung 
des Seins) [10], поет дає імена богам та речам, відповідно до того, чим 
вони є (Der Dichter nennt die Götter und nennt alle Dinge in dem, was sie 
sind) [10]. Таким чином, поет конструює смисловий універсум суспіль-
ства за допомогою мови, відкриває істину та слугує в якості посеред-
ника між богами та людьми, відчуваючи на собі вплив і тих, і інших 
(натяки богів – die Winke der Götter, та голос народу – die Stimme des 
Volkes) [10]. Поезія – це вираження істини та її утвердження в мові, 
що в однаковій мірі зумовлюється богами та народом, а також поетом, 
що знаходиться між ними як творець та спільний співрозмовник. Через 
поезію людина як Dasein переходить від раціоналістичного протипос-
тавлення суб’єкта та об’єкта до власне буття-у-світі (In-der-Welt-sein) в 
якості сущого серед інших сущих. 
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Виходячи з наведених ідей Мартіна Гайдеґґера, можна розгляну-
ти і правотворчість через ті речі, що утворюються в результаті такої 
діяльності. Для більшої ілюстративності було виділено матеріальні та 
нематеріальні результати правотворчості як артефакти загального куль-
турного універсуму. Втім, зараз нас цікавить правотворчість як свідомо 
контрольований процес фіксації типових шляхів вирішення правових 
ситуацій, тому далі буде йтися лише про право у вузькому (матеріально 
закріпленому) значенні. Якщо звернутися до історії розвитку західного 
права (як було сказано, нас цікавлять романо-германська та англосак-
сонська правові сім’ї, які ми, погоджуючись з Рене Давідом, розгляда-
ємо в єдності, як специфічне для Заходу Право), то можна зауважити 
в якості однієї з провідних тенденцій його поступову десакралізацію 
[1]. Дійсно, витоки класичного римського права, з якого сформувалося 
сучасне право як таке, знаходяться в релігійному житті Стародавнього 
Риму. Як і інші жителі полісів античної ойкумени, римляни вважали 
Всесвіт цілісним та гармонійним; так, державні закони ґрунтувалися 
на загальних законах гармонії Всесвіту, а головними засобами від-
криття цих законів були ворожіння (як комплекс практичних дій, тео-
ретично обґрунтованій вірою в цілісність світу та взаємозалежність 
його окремих елементів) та спілкування з богами (прикладом можуть 
слугувати легенди про другого царя Риму Нуму Помпілія, що радив-
ся з богами щодо керування державою [4]). Таке міфологічне світо-
сприйняття (властиве і для досократиків, що сприймали себе у світі як 
сущих серед інших сущих) домінувало в Римському Царстві – такий 
стан речей зумовлювався стабільністю форми державного правління. 
Вигнання останнього царя Тарквінія Гордого та встановлення римської 
республіки зумовило боротьбу плебеїв та патриціїв, оскільки, як пише 
Теодор Моммзен, до цього лише абсолютний авторитет царя стримував 
їх [3]. Вже в республіці можна говорити про те, що правотворці зна-
чно менше орієнтувалися на богів, а більше на народ: так, відомо, що 
закони 12 таблиць було прийнято після того, як усі плебеї покинули 
Рим у знак протесту проти своєї соціальної незахищеності, і патриціям 
довелося йти на компроміс. Так, формули «salus populi est suprema lex» 
та «vox populi est vox dei» найкращим чином зображають стан речей у 
Римській республіці. Протягом формування романо-германської пра-
вової сім’ї, сакральний елемент зберігав більше чи менше значення; 
своєрідне «відродження» сакрального права принесла варваризація 
Римської імперії, коли вже сформована прагматичними римськими 
юристами система зазнала трансформацій під впливом принесених 
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варварами «Варварських Правд». Поширення християнства також в 
певному сенсі сприяло збільшенню ролі релігії в судочинстві та пра-
вотворчості. Але важливо розуміти, що християнська універсальна 
релігія та римська сакральна традиція ґрунтуються на абсолютно від-
мінних принципах, тому, разом з Юліусом Еволою, ми наголошуємо, 
що навіть у випадку домінування християнської церкви мова йде про 
десакралізацію та профанізацію права [8]. В результаті, європейське 
право остаточно відходить від колись практикованого римськими царя-
ми «спілкування з богами»: рік Латеранського собору (1215), коли було 
заборонено проводити т.зв. «божий суд», Давід умовно називає роком 
виникнення романо-германської правової сім’ї [1]. Він зазначає: «гро-
мадянське суспільство не могло керуватися правом доти, доки результат 
судового процесу залежав від звернення до надприродніх сил» [1]. Про 
подальшу історію розвитку європейського права говорити немає потре-
би, бо в подальшому, під впливом багатьох історико-культурних чин-
ників, європейське розуміння права та правотворчості лише ще більше 
трансформувалося та десакралізувалося, утверджуючись у висвітленій 
вище тенденції (зазначені твердження стосуються як романо-герман-
ської, так і англосаксонської правових сімей – усього Західного права в 
цілому). Немає сумніву, що в сучасних світських державах ці тенденції 
відходу від богів до людей набули найбільш значущих за всю історію 
людства результатів.

Таким чином, правотворчість за своєю природою має неоднознач-
ну сутність. З одного боку, ця діяльність людини може реалізуватися 
як пізнання вищої реальності (законів Всесвіту) та фіксація отриманої 
інформації; з іншого боку, правотворчість походить від реальних пра-
вових ситуацій, що потребували вирішення та зумовили потребу ство-
рення загальнообов’язкових для певного суспільства норм. Фердинанд 
Тьонніс пов’язує процес поступового відходу від першого підходу та 
утвердження другого з рухом населення європейського культурного 
середовища від Gemeinschaft (община) до Gesellschaft (суспільство) [6]. 
Власне, в такому ключі можна пояснити і ренесанс сакрального нача-
ла протягом варваризації, оскільки варварські (общинні) впливи в пев-
ній мірі «розклали» римське суспільство. Gesellschaft передбачає чітку 
соціальну структуру, що існує як об’єднання індивідів з ціллю спіль-
ного успішного економічного розвитку. Gemeinschaft, в свою чергу, 
передбачає не менш (можливо, навіть більш жорстку) чітку соціальну 
систему, в межах якої, втім, індивіди керуються не лише економічними 
інтересами, але й общинною міфологією, інтерпретацією об’єктивної 
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дійсності через призму спільного для общини сакрального символіз-
му. За Тьоннісом, людство поступово відходить від стану Gemeinschaft, 
поступово реалізуючи смисловий потенціал Gesellschaft як домінант-
ної форми суспільної організації [6].

В даному випадку, між поглядами Гайдеґґера та Тьонніса мож-
на провести аналогію, пов’язавши Gemeinschaft з досократичним 
усвідомленням себе як сущого серед сущих (власне, німецьке слово 
«Gemeinschaft» може дозволити таке трактування), а Gesellschaft – як 
спосіб організації людства в технократичну епоху «картини світу», що 
досягла свого розквіту сьогодні. Окрім того, економічні інтереси сус-
пільства можна інтерпретувати як die Stimme des Volkes, а звернення 
до традиційного сакрального символізму – як прислухання до натя-
ків богів. Нарешті, правотворчість, як діяльність, напряму пов’язану з 
мовою, як мовне оформлення обох смислових джерел – голосу народу 
та натяків богів – через призму наведених вище Гайдеґґерових харак-
теристик поезії, можна розглянути як різновид поетичної діяльності. 
Якщо в стані Gemeinschaft правотворець прислухався до обох джерел 
його творчості (як поет), то в стані Gesellschaft, в епоху «картини сві-
ту», коли τεχνη вироджується в техніку, правотворча діяльність відо-
бражає виключно голос народу, відкинувши богів, забувши про них. 
Аналогічно до τεχνη, право вироджується з Kunstwerk в Zeug, право 
приховує істину, замість того, щоб робити її відкритою. В цьому і поля-
гає сенс зробленого в індустріальному суспільстві свідоцтва Фрідріха 
Ніцше про вбивство Бога людьми, що знають, як досягти щастя, та 
хитро кліпають одне одному.

На зробленому вище твердженні коло нашого дослідження зами-
кається: голос народу та натяки богів показано як головні джерела пра-
вотворчості, а саму правотворчість розглянуто як поезію. Втім, варто 
додати, що Мартін Гайдеґґер в своєму інтерв’ю газеті Шпігель зазна-
чає, що лише Бог може врятувати людство: людство, яке тільки через 
мислення та поезію, через соціальну реабілітацію цих напрямів люд-
ської діяльності, може пережити часи індустріальної та постіндустрі-
альної пітьми [15]. Виходячи з наведених висновків варто поставити 
питання: наскільки широко розумів Гайдеґґер такий напрям діяльності 
як das Dichten? Але відповідь на це запитання може дати лише сама 
поезія – прислухання до божественних натяків та голосу народу в пра-
цях самого Мартіна Гайдеґґера.
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В статье через призму онто-исторического учения М. Хайдеггера про-
анализировано европейское правотворчество (в рамках англосаксонской и 
романо-германской правовых семей) как специфическое направление дея-
тельности человека. Раскрыты поэтический и технический аспекты права 
как части универсума артефактов; благодаря проведению параллелей меж-
ду основными понятиями «чистой социологии» Ф. Тённиса и онто-истори-
ческим учением М. Хайдеггера, десакрализация европейского права расс-
мотрена как один из аспектов реализации онто-истории (Seinsgeschichte).
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The article analyses the modern European rulemaking (both in common 
and continental law) as a specifi c fi eld of human activity through M. Heidegger’s 
teaching about ‘the history of being’ (‘Seinsgeschichte’). The author shows both 
poetical and technical aspects of law as a part of the universe of artefacts; due 
to the parallels between the central terms of F. Tönnies’ ‘pure sociology’ and 
Heidegger’s ‘Seinsgeschichte’, the article explains the desacralisation of the 
European law as one of the aspects of ‘the history of being’ realization.
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