










І
Попри всі глибокі відмінності, які відділяють філософські роздуми сьогодення від філософії 
XIX століття, існує ряд об'єднуючих ланок. До них належить уявлення про те, що метафізи
чний  період  філософії  закінчився.  Ми  живемо  наприкінці  великого  періоду  чи,  можливо, 
навіть після його закінчення. Повітря, як сказав великий сейсмограф катастроф, які після ньо
го настали,— це повне тління*. Але що загинуло, що назавжди відійшло, після чого залишає
ться лише могила, яку насипає історія? Цього точно не знає ніхто, адже досі питання навіть 
не поставлено так як слід. Найрізноманітніші філософські школи і напрями застосовують одне 
проти одного докір метафізичності як смертоносну зброю. Звичайно, метафізичною вважається 
кожна філософема, яка "переступає межі позитивної науки. Метафізика, згідно з цією форму
лою, це неясність, фальшива глибина, секуляризована  теологія, віджила, застаріла музейна 
наука. Однак протиріччя починаються відразу ж із твердження:  що є науковим? Чи можна 
разом  з  позитивістами  тлумачити  науку  як  сукупність  описів  чуттєво  доступних  реалій  і 
засобів цього опису? Далі ми матимемо перед собою лише науку для praeterito**, суттєво від
носну і неповну, навіть якщо вона буде консолідуватись у "науку єдину". Або ж ми захочемо 
мати разом із марксистами науку активну, науку також і для futuro (майбутнього), з вимогами 
не

*Натяк на афоризм Ніцше: Der tolle Mensch. F. Nietzsche. Die frÖhliche "Wissenschaft, III, afir. 
125. Kritische Studienausgabe, sv.3. — C. 420.
**"Початківців (латин.).
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лише до констатування, але й до осмислення життя,— науку з вимогою загальною. Тоді ця 
наука змушена буде вийти за межі констатування істин, муситиме сама витворювати істину. 
Безперечно,  вона сама муситиме вийти за межі того, що лише  дано, хоча і керуватиметься 
його інструкціями і не  визнаватиме іншої дійсності, окрім чуттєвої. У кожному разі, ціле або 
випускається  з  уваги,  або  ж,  навпаки,  враховується,  навіть  коли  б  для  цього  утворення 
існувала повна об'єктивна гарантія. Однак чим іншим була традиційна метафізика, як не цією 
наукою про ціле? її  не визнають, з нею не рахуються багато так званих антиметафізичних 
напрямів, але як її заперечують?

Мабуть, було б доречно колись дослідити глибоко історично, але одночасно з філософської 
точки зору, чим власне є чи була метафізика і як вона відрізняється від філософії взагалі.

Позитивістська  точка  зору  про  сутність  і  розвиток  метафізики  визначена  розумінням 
історії, так само як і геґелівська точка зору. Для обох метафізика є станом людської незріло
сті, яка виявляється в тому, що людський дух не може відтворити всю дійсність і замінює її 
абстракціями. Тільки позитивізм усю людську дійсність вбачає у кінцевому знанні й поведінці, 
які розійшлися з розумінням абсолютного цілого і створюють для власної опори і безпеки своє 
власне відносне, але міцне і достатнє ціле. Геґель і геґельянство, на відміну від нього,  ради
кальніші і рішучіші: стара метафізика не повинна лишитися навіть тінню якогось цілого, яке б 
не  було  суто  людським.  Цю  функцію  надлюдського,  позалюдського  цілого  зберігає  стара 
метафізика лише завдяки тому, шо відмежовує нескінченне від скінченного, вічне від тимча
сового,  абсолютне від  відносного, божественне від людського. Іншими словами,  метафізика 
мислить не історично,  і  мислить  не історично тому, шо не має і не знає діалектики.  Усі  її 
реальні проблеми вирішуються діалектично,
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і вона розчиняється у новій логіці, яка займає її  місце як справжня наука про універсальне 
ціле.

Пізніше результатом обох напрямів стає інтегральний гуманізм: метафізика є абстрактним 
формулюванням теологічних думок, які у світлі по-людськи успішного оволодіння природою, 
примирення і  організації суспільства зникнуть. У сучасному, логічно опрацьованому позити
візмі узвичаїлося вважати метафізику навіть безглуздою, а не лише неприпустимою і марною. 
Метафізика випливає із невмілого користування мовою, з прозорих мовних фаллацій. Людині 
залишається  лише окрема  наука  зі  своїм методологічним органом,  якому на  згадку   можна 
залишити ім'я: філософія. Проблема цілого, якщо і має якесь значення, буде проблемою науко
вого,  наука  ж  повинна  упоратися  з  усім:  тоді  можна  зрозуміти,  наприклад,  Філіпа  Франка 
(Philipp Frank), одного із представників цього позитивізму, коли він у доповіді на паризькому 
конґресі  у  1936  році,  присвяченому  єдності  науки,  шукає  шлях  до  радянського  діамату  і 
знаходить його у конкретному мисленні, яке керується не загальними тезами, а історичною 
ситуацією;  у діалектичному мисленні,  яке  опирається не на певну схему, а завжди створює 
нову  схему  відповідно  до  нового  стану  науки,  борючись  на  два  фронти  проти  шкільного 
ідеалізму і проти  старого механізму. При цьому він не усвідомлює того, що його пропозиція 
замінити  матеріалістичну  діалектику  логічною  термінологією  перетворила  б  філософію 
діалектичного матеріалізму у професорську абстракцію, де точність формул пригнічувала б іс
торичний ентузіазм. Наука констатує, а робити з її  схем схеми імперативні — це відвага, яка 
використовує ціле. Проте можливо взяти результати кінцевої емпіричної науки за єдиний кри
терій  нашої  діяльності,  організувати майбутнє у залежності  від  минулого,  ще не  дане і  не 
реалізоване в залежності  від даного і реального. Але позитивіст забуває про  принципову рі
зницю між завжди частковим конс-
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татуванням і рішенням, яке завжди носить, зрештою, загальний характер. Діалектичний гу
манізм, навпаки, про цю різницю знає; а позитивіст, хоч і виявляє свою прихильність до неї, як 
це має місце у Філіпа Франка, все ж повинен або зробити крок до метафізики, або відмовитися 
від загального освоєння життя і припустити, що, окрім того, що він сам називає "відчуття" і 
"значення", є ще інше значення, яке не може контролюватися "науково", тобто кінцевим пози
тивним, змістовим знанням. Таким чином, у самому позитивізмі виявляється напруження, яке 
походить  із  його  прихильності  до  метафізики:  або  ж  він  стане  інтеґральним гуманізмом і 
заплатить  за  це  метафізичності,  або  ж  пожертвує  метафізикою  разом  з  філософією  і  гу
манізмом. У  діалектичному гуманізмові ситуація подібна, але  як віддзеркалення: він знову 
тягнеться до позитивізму, до позитивної науки, декларованої єдиною інстанцією людської орі
єнтації в універсумі, і він би хотів довірити їй керівну роль, проте повинен називатись позити
вною наукою, якою справді не є,  тому що під наукою розуміє науку загальну, філософську. 
Він хотів би неодмінно мати свою філософію такою ж об'єктивною, такою ж суттєвою і про
стою для всієї людської спільноти, якими є досягнення відносної емпіричної науки; але між 
філософською наукою і між емпірикою завжди відсутня середня ланка, тому необхідно виму
шено  adjustace  і  readjustace*,  щоб відповідати вимогам цілісності,  з  одного боку, та об'єкти
вності — з іншого, а закінчується це тим, що насправді не задовольняє жодну з них.

Отже, ні позитивізм, ні діалектичний гуманізм не впоралися з проблемою цілого: як пози
тивізм, так і діалектичний гуманізм добре відчувають, що з цим питанням не закінчено.

*Пристосовуватись і перепристосовуватись (латин.).
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Прагнути  наукової  точності,  наукової  об'єктивності  в  усьому  означає  жертвувати 
автономією життя і його ставленням до цілого: навпаки, триматися цілого означає проектувати 
його лише в істотних рисах і жертвувати всіма науковими деталями. Однак чи існують напрями 
— які рухаються у межах цієї замкнутої діалектики, які неминуче наражаються на ідею цілого, 
навіть і цього разу, коли б хотіли про неї забути,— насправді позбавлені метафізичкості? Чи не 
перебувають вони, навпаки, в неминучому полоні метафізичної філософії?

Крім цього, позитивізм і діалектичний гуманізм бачать питання метафізики впритул. Ба
чать її як секуляризовану теологію, яка має свою реакційно суспільну функцію. Але метафізи
ка давніша за християнську теологію: метафізика дала теології систематизовану мову. Сучасна 
метафізика  намагається  тільки  —  з  незначним  успіхом  —  відібрати  від  теології  позичене 
майно: зв'язок із теологією є лише етап у житті метафізики, та й сама теологія зараз  від неї 
часом відмежовується. Але сучасний гуманізм розглядає її лише з цього боку, і  ця коротка 
ретроспектива у минуле, можливо, є воднораз побіжним поглядом на сучасне і майбутнє. Тому 
що, попри всю протидію традиції і формі, яку перейняла метафізика у церкви і традиційної 
держави та її шкіл, залишається сучасний гуманізм у рамках, визначених цією традицією, так 
само як войовничий опір.  Цей войовничий опір спрямовується супроти вирішення питання 
традиційної метафізики, а не проти способу постановки самого питання, можна відхилити рі
шення  і  припустити  питання:  хто  знає,  чи  це  не  так  само,  як  у  випадку  із  сучасним  гу
манізмом?  Хто  знає,  чи  не  сподівається  вона  на  позитивне  і  змістове  пізнання  загальної 
досяжності так, як традиційна метафізика? Відтак і так звана антиметафізична сучасна філосо
фія містила б завжди, все-таки лише метафізику.
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II
Важко точно описати, як виникла метафізика, розвинути питання суто історичне. Цього ми ще 
не  можемо  сьогодні  достеменно  здійснити,  для  цього  бракує  як  філософської,  так  само  й 
історично-філологічної підготовки. Уся традиційна історія найдавнішої фази грецької філосо
фії є вже інтерпретацією цього виникнення з точки зору саме конституйованої метафізики, з 
точки зору науки Арістотеля, яка сама вважалась цілеспрямованим творцем, ɛντχɛιαɛλɛ* 
попереднього розвитку грецької думки. Нам відомо, як уся грецька філософська доксографія, а 
внаслідок цього і сучасна історіографія Зелерів, Вінделбандів, Бурнетів  (Zellerů, Windelbandů, 
Burnetů)  сліпо  наслідує  це  стародавнє  поняття.  Сьогодні  ми  знаємо  напевно,  але,  на  жаль, 
занадто негативно, що ця, з виду досить ясна, зазвичай великодушна концепція зруйнована. 
Книга Рейнґарда про Парменіда була однією з перших ознак перевороту-розкладу. Концепція 
розпросторюється філологічно і філософськи. Але те, що автори пропонують замість Арісто
теля,  є  зазвичай  (див.  знову  Рейнґарда)  таким  неадекватним  для  грецького  розуміння 
предмета, що за чудової якості викликають тільки заперечення. Ми не маємо історії найдавні
шого періоду грецької думки і, вочевидь, не скоро матимемо. А знати цю історію було б, з 
філософської точки зору, надзвичайно важливо. Бо якщо метафізика є тільки одним з рішень 
на шляху,  який собі прокладала західна філософія,  тоді для філософії  є життєво важливим 
забезпечити собі цю початкову широту, в якій метафізика простирається як одне із можливих 
світобачень, котре має свої історичні долі і, природно, може мати також своє завершення. 

Отже, історії виникнення метафізики ми не маємо і хтозна, коли вона буде; але багато що 
в істо-

*Здійсненням (гр.).
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рії так званого досократівського періоду свідчить про те, що власне проблемою уже тоді була 
основна  істина,  розкриття  áληθɛια*.  Найдавніша  філософія  не  була  багатою  на  знання,  а 
подекуди свідомо відмежовувалась від багатьох знань. Обставина, що прафілософи часто були 
мандрівниками і знавцями багатьох речей, ще не робить з їх філософії незграбної претензії на 
примітивну науку. Втім,  тоді ще не було науки в точному значенні  цього слова,  тобто си
стемної  спеціальної  теорії,  яка  оперувала  б  систематичною термінологічною конструкцією. 
Остання виникла лише у XV—XVI століттях не без участі філософії, та й то, головним чином, 
наразі вже конституйованої метафізики. Чи мала вплив на Платона математика псевдопослі
довників піфагорійців? Навпаки, систематика Платона, без сумніву, спричинила прагнення до 
математичного  синтезу  і  безсумнівний  вплив  арістотелівської  логіки  на  зібрання  Евкліда. 
Початкова філософія мало говорила про  універсум, не подавала жодної системи світу; доки 
філософи  це  створили,  вони  робили  свої  спроби  з  такими  ж  зусиллями  і  точністю,  як 
засновували селища, заробляли на правильних підрахунках врожаю як вдатні торговці або роз
бивали як стратеги ворожі флоти.

Зрозуміло, що у прафілософії різноманітні види "теорії" ще неясно і не цілком чітко дифе
ренційовані.  Взагалі  тут  перед  нами  швидше  хаос,  у  якому  формуються  деякі  дивовижні, 
непередбачені і невичерпно багаті матеріали. Але якщо навіть найдавніша філософія імітує мі
фічну  поезію  есхатологічною  і  космологічною,  і  якщо  вона  навіть  убирається  в  ризи 
оракульних, божественних висловів, її "знання" має особливий вигляд. Тільки наприкінці цьо
го руху, у рефлексії щодо останнього представника усієї цієї найориґінальнішої філософської 
форми філософія змогла — цього разу вже метафізич-

*Сутності мандрів (гр.).
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на — висунути формулу для типу "знання" власної "філософії", на відміну від спостереження і 
пізнання, від іншої ίστορια*. І навіть якщо Сократ-філософ є літературним міфом чи істори
чною дійсністю — ми особисто увесь час схилялися б до цього другого рішення,— ми пере
конані, що в його образі, за Платоном, ми маємо перед собою особливу, дієву, по-антропологі
чному націлену версію цього філософського "празнання". Платон, творець метафізики, своїм 
корінням сягає метафізичного ґрунту і  намагається захопити і  видобути її  з  нього завдяки 
змалюванню  особи  Сократа.  Його  велетенському  філософському і  письменницькому генію 
вдалося  створити  особу,  символічне  значення  якої  виходить  за  межі  всякої  історичної 
дійсності, яка по праву стала знаком філософії взагалі і яку обмежена, нежива інтерпретація у 
традиціях арістотелівської логіки (а це значить метафізики) могла показувати  як тип знебо
люючого інтелектуалізму, який питання "життя" переносить на логічну незаперечність і ми
стецтво  правильних  дефініцій.  Але  платонівський  Сократ  також  не  звичайний  філософ-
мораліст, яким його описав Г. Маєр (Н. Maier), гармонізатор людської душі, провісник єдності, 
хоча,  може,  Сократ і  є  саме таким,  але  не  моралістом,  як  простий  винятковий моральний 
геній, а швидше як філософ, тобто як носій "знань" певного типу.

Це знання охарактеризовано як знання незнання, тобто як питання. Сократ великий запи
тувач. Тільки як великий запитувач він є тим великим борцем у діалектичній дискусії, яким 
його робить  Платон. Він би не міг бути тим абсолютно суверенним супротивником, якби не 
був  повністю  вільним,  якби  був  прив'язаний  до  чогось  скінченного  на  землі  чи  на  небі. 
Суверенність Сократа полягає в тому, що він є абсолютно вільний, або в тому, що він увесь 
час звільняється від усіх зв'язків природи,

*Форми дослідження (гр.).
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традиції, чужих чи особистих схем, надбання фізичного і духовного. Безмежна є сміливість цієї 
філософії: позірно вона спирається на факт цілеспрямованості, на "модель" τɛχνη*, на співвід
ношення засобу і мети, якими оперує людське повсякденне життя. В дійсності вона викори
стовує цю модель для  стрибка у простір, де ніщо реальне не стає для неї  опорою. Завдяки 
своїй тривіальній схемі Сократ розкриває одне із головних протиріч людини, а саме: проти
річчя між її відношенням до цілого, яке є для неї невід'ємно справжнім, і нездатністю сфор
мулювати це відношення у формі звичайного остаточного знання. Таким чином Сократ, порі
вняно зі звичайним способом і спрямованістю життя, потрапляє на новий рівень, де вже не мо
жна формулювати предметні, змістові та позитивістські тези, але  де справді — з огляду на 
увесь життєвий суверенітет — рухається достеменно у порожнечі; свою нову істину —- бо саме 
про проблему істини тут ідеться — формулює усе ж таки не прямо, а у формі запитання, у 
формі скептичного аналізу, заперечення усіх остаточних тез. ( Між іншим: якщо у наведеному 
значенні  відбудеться дійсна деструкція історії  філософії,  як  конструкції  з  точки зору мета
фізики, тільки тоді, можливо, виявляться зв'язки спорідненості, які грецьку філософію по
в'язують  зі  східними  філософськими  набутками,  які  вперше  розвинулись  у  тому  самому 
"осьовому періоді" і, попри свою відмінність, мають якийсь відтінок, що нагадує "досократі
вську епоху".)

Сутність метафізики, якою її створили Платон, Арістотель, Демокріт, полягає у тому, що 
на  сократівське  (чи  досократівське)  запитання  знову  подається  відповідь,  яку  філософ 
виводить із самого питання. Інше — вище за просте, остаточне і утилітарне — "практичне" зна
ння розвивається, відмінності, відкриті прафілософами, повинні залишитися,

*Уміння (гр.).
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все буття, універсальне ціле, повинно бути трансцендентовано, але це нове знання знову має 
бути предметним, змістовним і позитивним. Незнання є формою знання, нове знання у вищо
му значенні є позитивним, в уявній несвідомості відкривається справжнє знання, надійніше за 
будь-що на землі і  на небі. Так конструюється нова, особливо конфузна форма знання, яка, з 
одного боку,  знає  про абсолютне трансцендентування,  про співмірність людини з  цілим,  а, 
отже,  про  неминуче  узгодження  з  небуттям,  нереальним,  а,  з  іншого  боку,  з  цього  транс
цендентування знову прокладає шлях до іншого  світу, пояснює його уявно і завдяки йому 
намагається пояснити, прояснити світ. Головним засобом цієї інтерпретації виявляється реф
лексія  на  λογοζ,  завдяки його посередництву було здійснено трансцендентування:  те,  що за 
допомогою логосу не зруйнував Сократ, кожне людське націлення, те, що λογοζ у Парменіда 
не виражав це єдине, позамирське буття, яке хоч і поширюється на всю дійсність, але колись 
стосовно неї закладає основу шляху усіх  життєвих і філософських неправд. Ця рефлексія на 
логос, у його з'єднуючій трансцендентуючій функції, стала підвалинами науки про ідеї, яка в 
опрацюванні  самого  Платона  (дивімося  вчення  Штенцеля  (Stenzel)  про  історію  античної 
діалектики), а  головним чином у руках Арістотеля стала однією із  трьох великих дисциплін 
нової метафізичної філософії, власне логікою. Тут ідея розуміється як єдність, що опановує 
багато  чого,  у  ній  криється  принцип ієрархічного порядку,  яким уможливлюється  точний 
демонстративний метод. Але ідея є відразу — у цьому є щось сократівське — мета і взірець vis 
а fronte*; а як vis а fronte стає основою інтерпретації універсуму, справді для філософської ідеї 
закритого,— стає основою фізики, другої вели-

*Безпосереднього бачення (фр.).



НЕҐАТИВНИЙ ПЛАТОНІЗМ                                                                                                          17

кої філософської дисципліни. Кожен знає, що й сам  Платон, і  згодом Арістотель від транс
ценденції ідеї і обстеження ідейного буття переходили до розмірковувань про уявні, астрономі
чні  ієрархії,  і  як  Арістотель по-космологічному видозмінив принцип ідеї  і  принцип платоні
вської  έρωζ*.  Та  й  людська  поведінка,  "сенс"  людського  життя  отримують  свою  форму  з 
ідейного буття: єдність людського життя порушена, людина стає одним з буттів ідейно регу
льованих, етика і політика як велика єдність ставлять перед собою завдання віднайти внутрі
шній ідейний закон досконалого життя людини. Так у всіх цих метафізичних дисциплінах, як 
їх  нам  розділили  геніальні  першодослідники  і  зберегла  довга  традиція,  проявляється  фу
ндаментальна заміна трансцендентного і  неіснуючого буття вічним буттям, заміна,  яка  по
в'язана з важливим розумінням існуючого як постійного; так за живою міццю трансценден
ції,  яка  не  підтверджена  предметно,  відкривається  світ  хоч  гармонійний,  але  застиглий, 
замість історичності сократівської боротьби проти життєвого занепаду настає імітація вічного 
світу  ідейного,  абсолютність  істини,  здається,  гарантована  непереможною,  універсальною 
поняттєвою систематикою і реалізована у досконалій державній формі. Ідея, як джерело абсо
лютної істини, є одночасно джерелом усього існуючого а, отже, і всього життя; тому держава 
також є, по суті, державою виховання, ведучи людину до ідеї, яка усе її життя з ідейної точки 
зору реґулює, а в ньому свобода, яка завжди у найглибшому значенні є свободою стосовно 
істини, є суспільно поліпшена, тому що тут істина сама присутня у позитивному, предметному, 
вловимому вигляді, тобто існує.

Звісно, Платон не був би Платоном, коли б він не був носієм чогось більшого за самого 
Платона. Неви-

*Любові (гр.).
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черпність метафізичної проблеми категорійно виявляється у нього як άρρητον, 
έπεκεινα τηζ ούσιαζ*, в останньому раціональному невиведенні хоризму, а отже 
самостійності  світу  ідей,  про  який  сьомий  лист  говорить  ρητον  γαρ  ούδαμωζ 
έστιν...**

Тому справжнім достеменним завершувачем плану метафізичної філософії є 
так само Арістотель, а не Платон. У Арістотеля трансцендентність змінюється з 
фатальної  неминучості  на  трансцендентну,  позамирську  дійсність,  на  транс
цендентне божество; і хоча йому ще, як в теології, так і в питанні погляду на 
είδη, співзвучна трансцендентність, у філософії усі мотивації заглушує прагнення 
науки до  абсолютного, об'єктивного цілого, за яке потім провадиться боротьба 
впродовж двох тисячоліть. Утім,  найважливішим з історичної точки зору є те, 
що ця наука про ціле у своїх різних версіях стала інтерпретаційним засобом хри
стиянського одкровення,  стала інструментом християнської теології.  Саме так 
виникла  метафізика,  а  не  так,  як  запевняють  позитивісти,  не  як  абстрактне 
формулювання,  а як передумова і попередниця теологічних тез. У  книзі Єґера 
(Jaegera) "The Theology of Early Greek Thinkers"  вказується на найрізноманітніші 
мотиви,  в яких уже найдавніша грецька філософія, будучи  прелюдією до мета
фізики, одночасно була прелюдією до теології, принаймні тієї її частини, яка по
значалась як преамбула віри. Зв'язок між метафізикою і теологією є відтоді го
ловним духовним фактом західної цивілізації; усі метафізичні спроби  водночас 
стосуються теології, боротьба за метафізику і проти метафізики тлумачиться як 
боротьба за  і  проти теології,  а  оскільки теологія має не лише абстрактно ду
ховну, а, без сумніву, також конкретну суспільну форму і функцію, то ці позиції 
стосовно

*Те, що неможливо виразити; поза областю буття.
**Тому що про це не можна ніяким чином розповісти. — С. 53.
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теології  тлумачаться  як  позиції  суспільні,  політичні.  Це  також  правильно,  тому  що  тут  є 
суспільний  зв'язок,  але  розуміти  цей  зв'язок  однобічно,  як  вираження  чи  відображення 
суспільної ситуації, чи навіть певної частини цієї ситуації є саме метафізичною інтерпретацією, 
яка містить вимогу до розуміння останньої  основи і  цілісності  дійсності саме у  них межах 
суспільства й історії. "У світлі цієї несвідомої метафізичної концепції на зламі століття вияви
лось, що теологію і філософію найближчим часом спіткає доля звичайних історичних дисцип
лін, час яких сплив і зараз вони вичерпались, замінені позитивним знанням і усвідомленою 
суспільною людською поведінкою.

Що ж власне сталось упродовж сучасного періоду з теологією? Вона була піддана критиці 
сучасним  духом, це означає насамперед — новою наукою і  філософією. Наука у точному і 
спеціальному значенні слова взагалі є дитиною нового періоду. Колись у цьому значенні мали 
лише математику чи, точніше, математичні дисципліни, але і їм давали  завжди метафізичне 
тлумачення,  зараховували  їх  до  універсального цілого  як  переконливе  підтвердження лю
дської здатності вловити універсальне, позитивне, об'єктивне ціле. Ми вже дізнались, що су
часна епоха розпочинається також метафізично; вона протестує лише проти старих метафізи
чних окреслень, які прагне замінити новими, зокрема, стару онтологічну концепцію у міру мо
жливості замінити математичною. Але подібне метафізування математичного розуму у таких 
мислителів, як Декарт, супроводжується суттєвою зміною поняття розуму; надається перевага 
поняттю упевненості у порівнянні з органічністю, отже, цілісності усього розуму. Ціле, до якого 
маємо дійти, буде сумою частин, не існує жодного справжнього розуміння універсуму в ціло
му; навпаки, уявна цілісність здається однією зі шкідливих ілюзій, які зводять нанівець пози
тивність розуму і які потрібно методично викорінюва-
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ти. Однак саме тому цей метафізичний раціоналізм готує власну смерть, адже при застосуванні 
його до природи виявляється: якщо немає цього справжнього цілісного характеру розуму, то 
надалі  впевненість,  що  до  цілого  можна  дійти  від  ясного  і  уважного  розуміння  простих  і 
окремих  істин,  є  лише  articulus  fidei*  цієї  строгої  науки.  Відтоді,  приблизно  від  Ньютона, 
завершення галілеївської механіки водночас супроводжує і суперечить старій науці про ціле і 
його  дефінітиви,  ті,  у  своїй  побудові  зрозумілі  основи  корпусу  наук,  які  є  міцними,  по
зитивними, певними, об'єктивними і водночас нецілісними, скінченними, що переходять від 
частини до частини і ніколи остаточно не закривають проблеми. У дусі Декарта конфлікт ще у 
всій ясності не усвідомлений, але існує від часів Паскаля.  Паскаль не конструктор систем, 
швидше  вирішує  окремі,  незалежні  проблеми,  до  яких  знову  приступають,  без  загальної 
упередженості і  "esprit de système"**, а з кінця століття філософія, якщо вона методично про
йшла  через  ці  нові  досвіди,  припускає  майже  одностайно,  що  математична  точність  не  є 
адекватною заміною старої  цілісності чи шляхом до неї.  Математичний раціоналізм не ви
ступав ще проти теології; пропонував лише нову базу доказів її основних істин, але характе
рно,  що  у  Паскаля  ми  вже  зустрічаємо  спробу  неметафізичної  теології,  спробу  пов'язати 
теологію з людською скінченністю, суперечливістю і неможливістю повністю зрозуміти лю
дину засобами скінченного і позитивного розуму. Час відрази до  esprit de Système,  власного 
освітнього періоду, час поступливої перемоги розуму скінченного, простого і практичного в 
ідейному  розгляді  всюдисущості  і  життєвої  практики  згодом також породжує  критику  ра
ціональної теології, тобто метафізичної частини теології. Таким

*Пунктом віри (латин.).
**Духу системи (фр.).
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чином, по частинах руйнується міст, який було збудовано і перекинуто впродовж 
століть між християнським одкровенням і звичайним, властивим людині розумін
ням світу. Руйнується можливість людини, яка наївно передбачувалась античною 
метафізикою,  сягнути завдяки власним зусиллям на  дно буття,  оминаючи саму 
себе; а через те, що метафізичне мислення владарювало над цим занепадом мета
фізики, людина від вісімнадцятого століття або ж шукала остаточної зачіпки, щоб 
закріпитись у скінченному, яке б було цілим і всім, або намагалася знайти новий 
шлях до цілісного, органічного поняття розуму, яке належало до античної мета
фізики, яку перейняла і переоформила думка середньовічного європейського лю
дства.  Першим  шляхом  був  той,  яким  ішли  емпіризм,  скептичне  заперечення 
метафізики і позитивізм: дотримування чуттєвої події, поверхні речей, емпіричної 
науки; філософія є критикою метафізичних, по суті, вербальних конфузів, що їх 
людина демонструє у реальному житті зі звички і з антропоцентризму, релігія є 
антропоморфізмом, теологія догматизована наївна наука й інституціоналізоване 
духовне  насилля.  Тут  філософія  має  лише  неґативну  цінність:  відбувається 
прозоре руйнування всього, що знаходиться поза безпосередньою заданістю, поза 
усім уявним,  пошани гідним метафізичним скелетом, яким мало  бути захоплене 
буття у своєму цілісному і викінченому вигляді; і за допомогою цього руйнівного 
процесу усі поняття спрощуються до емпіричної скінченності, до по-людському 
обмеженої  і  завжди  зумовленої  царини.  Пліч-о-пліч  із  цим  крокувала  ця  нова 
життєва практика, зосереджена в категоріях приватної і громадської корисності, і 
новий спосіб об'єктивного розмірковування про людину, її вартості й цілі, як ар
ґументи нової алгебри доцільності і добробуту. Нова техніка предметного, еконо
мічного,  непрямого силового оволодіння людьми і  ставлення до людей на під
ході. Сучасний різновид
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органічної версії розуму виріс із невдоволеності скептичною і негативною позицією скінчен
ності;  виріс із недостатності емпіризму, головним чином з його занадто пасивного характеру, 
виріс там, де традиція позитивно метафізичної думки залишилась найбільш живою. Вона ви
користала мотив, що не розвинув у органічну систему сучасний раціоналізм, який виявив його 
у Декарта: мотив суб'єкта і  його самовпевненості, мотив людської автономії на  відміну від 
абсолютної  potestas divina* у сфері істини, найперше для того, щоб цю імперію людської  чи 
краще автономно розумової влади обмежити точною, завершеною системою понять, а згодом 
задля того, аби ця система понять у нерозривному ланцюгу ототожнилась із самостійною бу
довою дійсності,  яка б поставила знак рівності між субстанцією і суб'єктом, яка б ідею зроз
уміла як поняття, яке саме розвивається і реалізує таким чином стару, до цих пір не досягнуту 
мету метафізичного мислення — єдність буття й ідеї, їх ідентифікацію, проходячи через роз
кол, синтез, ресорбуючи їх розкол і протиріччя. Нині метафізика засяяла, нарешті, у систе
матичному сяйві і навіть виступила з вимогою, яку ніколи в історії не виражала так відкрито і 
самосвідомо. Нове і останнє сяйво метафізики подало одночасно кілька нових пояснень мета
фізики. Воно показало передусім її гуманізм, дотепер прихований, її антропоцентризм, вимо
гу поставити людину чи тільки вирішальну її сторону — суб'єкт, ДУХ — У центр і на вершину 
універсуму. Якщо вже  Арістотель говорив у першій книзі "Метафізики"  про нову, розшуку
вану έηιστημη** як про божественну і про можливу заздрість богів, яка ляже на нього тягарем, 
то з цього випливає, що в завершенні метафізики дух, а це означає історична і суспільна люди
на, займає місце, виділене колись богам і

*Божественної могуті ( латин.).
**Науку (гр.).



НЕҐАТИВНИЙ ПЛАТОНІЗМ                                                                                                         23

Богу, міф, догма і теологія історично ресорбовані і вливаються у філософію, яка відтрутила 
своє давнє ім'я простої любові до мудрості, щоб стати системою науки. Метафізика виявилась 
сьогодні антропологічною, антитеологічною, історичною. Вона стала теорією вступу людини до 
визначального сторіччя зрілого людства і водночас закликом увійти до того сторіччя там, де 
хід історії, який розглядався метафізично у своїх мінливих ознаках і формах знову і знову, до 
цього часу запізнюється.

Відомо,  що  систематична  будова  цього  останнього  піднесення  не  втримала  свого 
авторитету, що ним так повновладно розпоряджалася незадовго до смерті свого автора, коли 
не тільки "науковим"  уважалося лише те, що в гегелівському значенні є  діалектичним, але й 
навіть найвпливовіші вияви реальності — держави — вважалися, за висловом Гайма (Науm), 
укріпленнями, якщо вони були сконструйовані діалектично. Сучасники невдовзі пересвідчи
лись, що вона відкинута вбік могутнішими силами скінченності,— силами природознавства і 
техніки, силами всеохоплюючої промислової революції, яка широко розвивається, політичним 
зусиллям до зміни суспільства,— задля гнучкішого вирівнювання її протиріч. Насправді коро
лівство філософії не існувало без господаря, як вважали сучасники, і багатий дім, яким епоха 
на своєму біржовому жарґоні оголошувала загальну систему, не спричинив такого цілковито
го занепаду. Так само, як після смерті Арістотеля система не зникла, а була замінена новою, 
помалу доповнювалась деталями, важливими чи менш значними, і насамперед ідеєю метафізи
чно наукової систематики до заниженого розуміння і нового спрямування епохи, так це було й 
нині.  Штучні конструкції  зникли, антропологічна, історична і  антитеологічна спрямованість 
"світової думки" залишилась. На цьому ґрунті зустрілися дві, висвітлені вище, течії сучасного 
мислення: напрям, який вийшов із органічного поняття розу-
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му і буття, щоб дати людині, а головне, стражденному людству спасіння, надію на оздоровлен
ня своїми силами, власними засобами, які ніщо інше, як сили самостійного універсуму, який 
розвинуто працює, підхоплений і історично осмислений людиною, основа, напрям, метод ми
слення і праці, так само як і осяйні видіння. Виявилось, що антропологізм неспинно підступає 
і  що  ні  людська  думка,  ні  людська  діяльність  вже  ніколи  не  відважаться  на  відмінну  від 
антропоцентричної  точку  зору.  Нічого  не  змінилося  й  тоді,  коли  наприкінці  століття  на 
поверхню знову вийшли підземні течії, що романтично пропаґували, на відміну від позити
вістських  спроб,  автономну  ідею  життя  всевладного,  раціонально  остаточними  науковими 
аналізами нездоланного, навіть якщо в них знову явно проявлялась внутрішня роздвоєність 
метафізики, замкнута і прихована в позитивістській і матеріалістичній версії: її сучасна вимо
га до цілісності і намагання досягти цілісності у вигляді дійсного, всепроникаючого знання. 
"Усе  метафізичне  кружляння  знову  було  тут  у  найрізноманітніших  формах,  у  біологічних 
метафізиках, у відновленнях романтичного історизму, у намаганнях повернутися після здійс
нення певних коректур назад до Платона, до Арістотеля, до Геґеля.

Лише зараз,  за  всіх цих оновлень, їх неспокійного буяння і  чергування, виявилося,  що 
антропологічна епоха не закріпилася по-справжньому, що її долею не стала більша і глибша 
єдність, ніж у період релігії і теології.

Не дивно, що під час цих віщувань випірнули  критики антропологічного спрямування, 
хоча з'явились і спроби перемогти їх. Але характерно, що водночас з'являється новий, тобто 
інакший, аніж раніше, спрямований опір метафізиці. Це вже не той опір, який критикує її, як 
це робили Кант і старші позитивісти, тому що обіцяє набагато більше, аніж дає, і який відки
дає її тому, що хоче за-
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надто багато. Цей новий опір критикує метафізику за те, що вона хоче забагато, не 
заслуговуючи на займане місце, а він, заслуговуючи на це місце, бажає замало або 
нічого.  Нова  протидія  не  карає  лише  нескромність  метафізики,  швидше  теж 
надмірну скромність чи, точніше, нездатність вимагати того, від чого все головним 
чином залежить. Раніше критикували метафізику за те, що своє прагнення на ви
знання її наукою вона не може здійснити. Сьогодні її критикують за намір стати 
наукою.  А  цей  намір  вже  не  критикується  в  ім'я  уявного  надраціонального  і 
надскінченного знання — в ім'я інтелектуального погляду,  інтуїції  занурення до 
містичних глибин, де вони зливаються із ядром буття. Не критикується в ім'я лю
дини та її  права бути господарем всесвіту й осмислювати його. Вже не йдеться 
взагалі  про панування над всесвітом, про нашу  міць і  силу в ньому,  наскільки 
вони значні чи незначні. На відміну від традиційної метафізики — але все-таки в 
контакті з нею, з її непродуманими вимогами,— йдеться про те, щоб знайти люди
ні  інший напрям,  аніж виняткове спрямування до реального універсуму і всього 
того, що до нього належить, наприклад, його скелет абстрактних закономірностей 
і схем чи внутрішній, лише позарозумово допустимий потік його життя.
У двох галузях паралельно проявляється критика, яка намагається дати усьому 

мисленню новий напрям, у двох галузях, дуже віддалених і відмінних, а все-таки 
поєднаних  певною  аналогією  свого  зусилля.  З  одного  боку,  це  теологія,  яка 
намагається звільнитися від метафізичної, а відтак і  антропологічної травестії, з 
іншого  —  філософія  екзистенції,  якщо  в  ній  виявляється  боротьба  проти 
антропологізму,  проти інтеґрального  гуманізму.  Ці  частини подвійної  критики, 
яка ґрунтується на поглядах, які виникли ще у минулому столітті, але тільки сьо
годні кристалізуються у перші утворення майбутнього мислення,— одна від одної 
здебіль-
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шого не залежні, та все ж мають ряд структурних аналогій. Вони виникли саме в епоху, коли 
інтеґральний гуманізм,  радикальний антропологізм роблять  свою велику спробу після  свого 
ідейного бродіння стати господарем історії, оволодіти суспільною дійсністю і цим самим дати 
цілісний,  останній  і  справжній смисл усьому універсуму.  У фазі  реалізації  абсолютного  гу
манізму мислення саме знаходиться вже за межами гуманізму.

III

Мета цих зауважень — показати сьогодні, як цей новий спосіб подолання метафізики, на від
міну від давніших спроб, не залишається простим відхиленням і не відбирає у людини жодного 
з  тих суттєвих мотивів,  які їй старші уявні  антиметафізичні  тенденції  ампутували,  як саме 
тому вона зуміє і зрозуміти саму метафізику, і взяти з неї в очищеному вигляді суть її філосо
фської волі та керуватись нею.

Метафізика звела свою претензію на цілковите  розуміння всесвіту в суперечливу про
блематику  інтеґрального  гуманізму.  Метафізика  передбачає  усім  своїм  створенням 
transcensus  через  загальне  світове  буття;  але  цей  transcensus  повинен  її  підняти  до  нового, 
"справжнього" буття і таким чином  посприяти їй стати "справжньої наукою". Так вона  стає 
наукою про "справжнє буття", тобто, у звичному розумінні (теологічно витвореному), про бо
жественне буття. Наукою про божественне є метафізика. Вона повинна дійсно оперувати як 
наука:  дедукціями  з  принципів  і  конфронтаціями  із  досвідами,  в  яких  має  виявлятися 
реальність її предмета.  Такою є позитивна сторона дилеми. Друга сторона,  однак, неґативна: 
тобто не існують "метафізичні  факти".  Метафізика не має самостійного предмета;  де вона 
припускає такий предмет мати, суттєвий і  логічний аналіз скоро покаже, що йдеться лише 
про фікції, які сталися з вини схем нашої мови,



НЕҐАТИВНИЙ ПЛАТОНІЗМ                                                                                                       27

фікції,  яким  не  відповідає  жодна  дійсність.  Так  уявно  трапсцендентну  реальність,  уявний 
метафізичний факт переведено в простий, емпіричний природний і мовний факт, а тому вини
кає завдання створити неметафізичну мову, яка б не спонукала до незрозумілих метафор і фік
цій.

Такими фікціями мови є, як виявляється, усі давні метафізичні поняття: це ідеї не лише у 
значенні  вищих, справжніх реалій, а зазвичай у значенні  чисто логічних  entit*,  універсалій, 
сутностей, вартостей, а й інших квазіоб'єктів; точна мова, яка не прагне нічого іншого, як бути 
структурно точною, структурним аналогом реальних фактів, обійдеться без усіх цих фікцій.

Фікціями є такі категорії, як субстанція і каузальність, у випадку, якщо ми повинні їх 
розуміти  не як прості типові відносні форми, що можуть з'являтися на чуттєвому матеріалі 
(отже, саме різновид наших розмов про світ, який передбачає аналіз враженнєвого континуу
ма), а як точні структурні форми самого буття.

Фікцією є, нарешті, й "буття" (вже як абстракція), так, зокрема, слово "бути" у значенні 
існування, позаяк, з одного боку, немає ніякого особливого об'єктного змісту (існування не є 
реальний предикат), з іншого — воно служить лише для того, аби відносити окремі предмети 
до найширшої предметної системи, яку ми зможемо скласти, до системи емпіричної предмет
ності взагалі.

Однак з абстракціями, есенціями, категоріями, буттям як таким і існуванням зникають та
кож усі об'єкти можливого метафізичного досвіду, метафізичної рефлексії.

Тож ми бачимо, як сучасний етап метафізичного мислення створює антиномію: метафізи
ка хотіла б бути наукою про абсолютний об'єкт, але попри саме прагнення до абсолютності й 
об'єктивності це не

*Конструкцій (латин.).
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приведе взагалі до жодного об'єкту. Початок нашого століття був свідком існування обох ча
стин цього протиріччя, яке історично повторюється дедалі частіше в різних формах, знову в 
живому втіленні: Мейнонґ, Гусерль, Шелер (Meinong, Husserl, Scheler), англосакські новореалі
сти,  Вайтехед  (Whitehead)  та  інші  оновлювали  раціоналістичну  метафізику  з  її  есенціями, 
вартостями в собі, існуючими категоріями, тим часом як пізній Брентано  (Brentano),  логічні 
позитивісти,  Расел  (Russel)  — аналізатор фікцій і  багато інших сучасних логіків  (особливо 
семантиків і теоретиків логічного синтаксису), відходячи від конкретних проблем остаточної 
науки (особливо від питань обґрунтування математики), руйнують її з великою старанністю.

Субтильні  і  абстрактні  філософські  питання,—  які  настільки  віддалені  від  конкретних 
історичних інтересів, від людської практики і, здається, викликають інтерес тільки у фахівців 
і служать щонайбільше удосконаленню думки,— є, таким чином, частиною секулярної бороть
би людини за метафізику і, отже, за одну з можливостей філософії — тобто за філософію взага
лі, яка є такою ж органічною людською справою, як релігія чи мистецтво. Бо ті види діяльності 
людини,  які  не  служать  безпосередньо  підтриманню  життя,  здаються  позірно  більш  про
блематичними за інші; адже просте життя є щось дане і з огляду на це не вимагає виправдан
ня. Але людина усе ж таки систематично спокушається тим, що не є надто проблематичним, 
скоріше з  об'єктивної даності зовсім невиправдане — і можливо, що саме до таких варіантів 
належить і філософія. А життєве значення цих спроб не може заперечувати ніхто — хай їх оці
нюють позитивно чи неґативно.

Метафізика в обох своїх крилах, позитивному і неґативному, робить таке саме приховане 
припущення, яке обстоює як її конструкція, так і спроби критики мови: тобто мова, яка повин
на мати зміст,
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може виражати, отже відображати, відтворювати лише об'єктивні факти, реальні об'єкти, себ
то:  що  призначення мови — означати предмети і  більше  нічого,  тобто поза межею цієї  ре
продукції (і її засобів) мова є простою кумуляцією слів, які нічого не означають.

Хоча правда й те, що логічні позитивісти гадають, ніби вони уникли метафізики завдяки 
тому, що, на їхню думку, філософія не повідомляє нічогісінько змістовного про речі, вона не 
говорить про універсум, а лише про мову. З будь-яких знаків одні призначені для позначення 
речей, інші — інших знаків; з мовних виразів, висловів одні мають предметний зміст, тобто 
окреслюють факти (реальні або нереальні, підтверджувані чи спростовувані чуттєвим досві
дом), або, навпаки, без всякого фактичного змісту, прості набори кліше, які є особливо важливи
ми: лише за їхньою допомогою можуть існувати зв'язок, послідовність, незаперечність висловів. 
Логіка і математика складаються повністю з таких беззмістовних, але повних значення виразів, 
без яких не можна було б знати, чи ми не суперечимо одне одному, висуваючи більше різних 
тез, чи просто розмовляємо (якщо один вислів не заперечує інші).

І вислови, які не мають фактичного змісту, мають, зрештою, за мету втілити наші висло
влювання про факти. Вирази, які стосуються фактів, однак контролюються фактами, тобто 
повинні перевіритися під час організації і  передбачення того,  що чуттєво задано. Так логі
чний позитивізм замикає людину у межах мови і за допомогою мови, як він вважає, у межі 
чуттєвості і даності. Насправді для них логіка і математика позбавлені метафізичного німбу, 
яким його спорядив старий раціоналізм, починаючи від Платона і Декарта до Гусерля (у його 
першій фазі) і новореалістів.

Однак послідовна і продумана мова не є чимось однозначним. Існують можливі різні си
стеми шаб-
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лонів, людський дух конструює нові й нові математичні і  логічні системи. Мова, а з нею і 
досвід, зростають в історичному процесі. Щоб досвід міг бути  м'якшим і ширшим, потрібні 
системи  шаблонів  складніші,  опрацьованіші,  формальніші.  Наука  дійсно-таки  "добре  орга
нізована мова", але ще краще сказати: мова, яка робиться, твориться. Про самий цей процес, 
однак,  можна  зробити  такі  зауваження:  він  намагається  бути  послідовним  і  поєднати  усі 
досвіди.

Але якщо наша мова забезпечує спосіб утриматися в об'єктивному бутті, вичленити у ньо
му сферу посильних і передбачуваних речей, то це можливо завдяки нашій здатності утворю
вати речення зі значенням, без фактичного змісту, завдяки нашій здатності до кліше. Ця здат
ність виводить нас із  пасивності простих анімалій, дозволяє нам саме антиципувати,  краще: 
передбачає виведення з рамок простої даності. Наше життя у мові, наше перебування у ній є 
саме підтвердженням того, що у ній ми не просто ув'язнені, до чого нас схиляють  позити
вісти, хоча й об'єктивно за межі даного ми не можемо проникнути. Можна закидати позити
вістам, що об'єктна трансценденція можлива лише завдяки поширенню досвіду в науках, але 
ця трансцендентність буде достатньою для засвідчення, що об'єктивне знання за своїм характе
ром неповне, що якраз трансценденція тут виявляється рухом до постійного поширення і по
глиблення.

Мова — це історія,  а  не одноразова структура,  не  дана,  але  твориться  фактами наших 
зусиль, які спрямовуються до постійно більшої цілісності і змістовності, навіть коли ґарантує
ться загальна ґрунтовність; так, на відміну від пасивних чуттєвих даностей тварина відчуває, а 
людина розуміє нове і нове значення. Але історичність структури мови можлива лише завдяки 
тому, що людина стосовно сенсуальних дат (як взагалі стосовно всього, що знахо-
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диться поза нею і перед нею, готове і фіксоване) звільнена, що вона є "вільною".
Це звільнення щодо "чуттєвих подій" виявляється вже у тому, що ці події  мають бути 

інтерпретовані, повинні увійти до наших мовних, "логічних" схем, які нам дають можливість 
увести їх в огляд і зв'язок,— логічні позитивісти твердять, що мають бути створені логічні кон
струкції  з  цих подій.  Це  конструювання, однак,— вивільнення від подій як таких. У ньому 
міститься implicite* логіка, тобто єдність, консеквенція, про яку ми знали, що вона не має ні
чого спільного зі змістом фактів, а є чисто аналітичною, що дозволяє нам тоді говорити про ре
чі, саме з ними не має нічого спільного — це проста "абстрактна" єдність, простий постулат, ні
бито мова означає цілісну мову, яка не самознищується.

Однак це засвідчує, що мова передбачає усвідомлення цієї загрози і необхідність захисту 
від неї.  Логічний шар, шар логічних виражальних засобів, створений як захист від всезага
льної, принципової загрози. Кожна теза, тобто речення, яке ми сприймаємо на віру, знаходи
ться під загрозою: не залежить від нас,  не є  чимось самостійним, але має  своє значення і 
зміст поза собою, може бути спростоване впродовж досвіду, може бути, навпаки, забуте, зане
дбане, не видобуте. Так, ми спостерігаємо, що кожна теза, а тому й уся мова передбачає часо
вий горизонт, властивий людині, горизонт, який продовжується досвідом, який є передумовою 
усієї  пам'яті  і  спогаду,  що тільки у ньому можуть утримуватись,  його займати і  заселяти, 
разом із часовим горизонтом, однак передбачають не менш загальну загрозу, яка, власне, є 
істотою, котра існує у часі, та її залежність від речей, а також дистанцію до речей.

Логічні  позитивісти  базуються  на  відкритті,  яке  датують від Г'юма  (Huma),  що власне 
суб'єкт не є

*Прихована (фр.).
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субстанція,  але "сенсуальна історія",  історичний ряд  сенсуальних змістів.  Але про цю саму 
сенсуальну історію, про її риси, форму здебільшого мовчать,  начебто тут усе було зумовлено 
заповіддю цієї галузі психології. Однак саме ця заповідь "особистої історії" показує психології, 
що позитивіст надто охоче обмежив поширення поняття реальності на сенсуальну галузь і що 
він поводиться так, начебто розуміння, саме сприйняття не було чимось, що констатується 
лише на чуттєвих змістах.

Ясно,  що  саме  розуміння,  сприйняття,  зміст  можна  розуміти  як  просту  "логічну  кон
струкцію" на основі сенсуальних подій; але саме таким чином сенсуальні події можна зрозумі
ти як моменти внутрішньої історії і сфери її досвіду, хоча вона і не носить у собі цього "виму
шеного характеру", який має чуттєвий досвід і логічна конструкція, призначена для поєднання 
досвіду з метою досконалішої  антиципації,  але яка має у своїй суті не менш загальний ха
рактер — тому що вона єдина з цієї чи тієї особистої серії сенсуальних досвідів, про які гово
рить позитивізм, може надати справжнє значення.

Логічний позитивізм своєю видозміною питання Г'юма: як я переконуюсь у правильності 
чи неправильності свої власних висловів? — і тим, що не визнає значення за неверифіковани
ми реченнями,  ставить питання із гостротою, дійсно необхідною, сподіваючись, що кожному 
лояльному свідку суперечки залишиться єдина можливість — визнати зовнішній досвід, досвід, 
який ми маємо,  як єдино  можливого вирішувача питань сенсу й істини. Тут справді шляхи 
розходяться, тому що можна визнати примат досвіду,  який у нас є  і  який вирішується  поза 
нами, або досвід, яким ми є самі.

Саме це питання чуттєвий досвід ніколи не може вирішувати, тому що був би одночасно 
суддею і підсудним. Він може, безсумнівно, вдавати, ніби проблема для нього не існувала, бо 
не мала значення. Але тут ідеться саме про те, що проблеми "ма-
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ють чи не мають значення не лише згідно з об’єктивною переконаністю, а й згідно з тим, хто і 
які ми є. Головний досвід людської істоти як історичної особи, досвід, про який не можуть ні
коли вирішувати значеннєві події, мова, яку не можна логічно перенести у висловлювання про 
чуттєві  події,  є  також досвідом про  свободу.  Цей "досвід" має у  порівнянні  із  чуттєвим ту 
особливість, що не є досвідом про жодний факт, про жодний об'єкт, який констатується з рі
зних точок зору, не є  доступним  для різних спостерігачів,  про річ,  до якої  можна  знову і 
знову повертатися і яка є складовою частиною контексту інших речей. Свобода є все ж таки 
справою досвіду: це — досвід ризику, який можна спізнати чи від якого можна ухилитися. Цей 
досвід не пасивний, нав'язуваний досвід, як вся його значеннєвість, адже досвід, який ми має
мо, водночас постійно є досвідом, який має нас. Із цієї причини він також не такий загальний і 
природний,  яким  є  пасивно  сенсуальний досвід,  що  завжди передує  йому  у  часі,— досвід 
свободи є досвідом здобуття, отриманої свободи, а не її спокійним володінням. З цієї причини 
не тільки можливі, але навіть набагато  чисельніші і природніші люди, які не мають ніякого 
власного досвіду свободи,— отже, ті, хто її тлумачить згідно з чуттєвим досвідом, пасивним, 
так ніби йшлося про якийсь факт і подію, дарма що "суб'єктивну", так ніби можна було пере
конатися  з  цьому  якось  інтроспективно,  зазирнувши  у  глибини  особистості,  рефлексії  на 
власні свідомі перебіги і т.д.

У чому полягає досвід свободи? Це досвід невдоволеності даним і сенсуальним, який під
силюється розумінням того, що дане і сенсуальне не є всім і  навіть не вирішальне. Тому для 
досвіду свободи вирішальні  "неґативні"  переживання,  які  вказують  на те, що всякий зміст 
пасивного досвіду — незначний, спливаючий, пустий; які вказують на те, що

3—1-1752
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віру можна усунути не тільки у кожному окремому сенсуальному досвіді чи кожній сенсуа
льній зоні, а  що можна і ціле  я,  яке підлягає чуттєвій пасивності, залишити собі як простий 
об'єкт  спостереження  і  вивчення;  які  вказують на те,  як спочатку недійсне,  нереальне,  фа
нтастичне,  просте  "створіння"  може  бути  важливішим,  значимішим  за  просту  пасивну 
реальність, що її воно може "осмислювати".

Досвід свободи завжди досвід цілісний, досвід про  цілісне "значення" — якщо тут немає 
досвіду  свободи,  питання  загального  "сенсу  життя",  як  кажуть,  неважливе.  Значення 
діалектики Сократа було саме в тому, аби показати, що ніякий сенсуальний об'єкт, ніякий сут
тєвий досвід не може це питання ні поставити, ні відповісти на нього.

Усі ці причини дають підставу досвід свободи визначити як досвід трансценденції; негати
вної  метафізики емпіризму не можна уникнути ні  завдяки раціоналістичній метафізиці,  ні 
завдяки метафізиці суб'єкта,  який зміцнює свою автономію або вищість над природними і 
штучними речами, але єдино завдяки зверненню до досвіду трансценденції і виключно завдяки 
спробі здобути цей досвід.

Однак чи досвід трансценденції  за обсягом обмеженіший, аніж досвід пасивний, чи він 
існує у переважаючій кількості людей, аніж та, що бере участь у пасивному досвіді, чи не буде 
вій чимось "аристократичним",  не буде розділяти людство на дві  Істотно відмінні  одна від 
одної  specie,  які не мають,  окрім зовнішнього вигляду, багато спільного? Чи  не буде також 
досвід  свободи  чимось,  що  стосується  лише  тих,  котрі  його  мають,  а  не  чимось  загаль
нолюдським? Що до нього людям, які страждають від злиднів і нестатків, які прагнуть полег
шення  своїх  матеріальних турбот,  свого  приниження,  яким  необхідний хліб,  щоб  наїстися, 
ліки,  щоб  врятувати  життя,  системи  і  машини,  щоб  їхнє  життя  не  було  систематичним 
рабським служінням власним
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біологічним і чужим потребам? Цей увесь досвід навіть не виступає простою 
конструкцією, призначеною для того, щоб у людей задоволених і  ситих було 
спокійне сумління щодо їхнього виняткового  становища, яке є таким лише  via 
facti*.

Тут необхідно зробити розрізнення. Досвід свободи якраз менш поширений, 
ніж досвід пасивний, але свобода сама або краще можливість свободи є фактом, 
який стосується людини взагалі. "Загальний сенс" — це справа кожного з нас і 
життя кожного має до нього відношення, хай у спосіб невиразний чи виразний 
(досвід свободи). Можна також зауважити, що певний досвід свободи є у кожної 
людини, проте його риси, що наявні в ній, ще не набули виразності, щоб злитись 
у єдиний образ загального значення, як у тих, котрі живуть із виразного досвіду 
про свободу. Дистанція до речей, мова, антиципація досвіду, наукове тлумачення 
зрозумілі .лише завдяки можливості свободи, але піддаються також натуралісти
чній  і  утилітарній  інтерпретації,  яка,  природно,  задовольняє  того,  хто  досвід 
свободи у собі не розвинув до цього часу або з практичних причин чи власти
востей характеру у собі  притуплює.  Людина вільно творить і  працює навіть 
там,  де  повертається  спиною  до  свободи.  Свобода  це  не  аристократичний 
привілей, але поширюється на всіх й існує для всіх, без неї людина не була б 
людиною; "людська гідність"  є  і  там,  де  люди її  не  усвідомлюють,  походить 
лише зі свободи, а не з того, що людина є найсильнішою серед тварин. Бо, якби 
це було інакше, людина, попри дотримання шаблонів суспільного співробітни
цтва і солідарності, за суттю й інтимністю свого духу знала б про свою жалю
гідність  —  про  убогість  свого  становища  щодо  існування  смертного,  знання 
обмеженого, залежного від виявів космічного і соціального контексту — без уся
кої компенсації, крім більш-менш леґітим-

*3авдякн обставинам ( латин.).
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ної пихатості з позиції сили конкурента, який хоч і вміє багато, все ж врешті-решт повинен 
бути завжди переможений. Якщо свобода поширюється на усіх людей, тоді нема сенсу вважа
ти  її  ні  привілеєм,  ні  підступністю пануючих,  аби  узаконити  себе  і  відвернути  інших  від 
повсякчасних турбот.

IV

Досвід  свободи  був  основою  метафізики  в  її  історичному  виникненні  і  розвитку.  Сократ 
формулював цей досвід за допомогою ідеї непізнаного знання: до власної метафізики він не 
увійшов. Це зробив аж Платон, який подав тлумачення досвіду свободи (і трансценденції) за 
допомогою особливої  системи понять,  що  знову ставить  вимогу  до  предметності  і  позити
вності, подібно до того, як їх мають поняття, що формулюють наш позитивний, сенсуальний 
досвід. Платон витлумачив свободу як transcensus від чуттєвого до трансцендентного буття, від 
"уявного  до  істинного".  Між  обома  світами  діалектика  опосередкувала  духовний  процес, 
опертий на  чуттєве і  понадчуттєве,  і  перехід від понадчуттєвого до сенсуального.  Висхідна 
діалектика — це пошук  незумовленого і  понадсуперечливого над зумовленим, нецілісним і 
суперечливим.  Низхідна  діалектика  показує,  спираючись  на  єдине,  понадсуперечливе  і 
незумовлене, генезис багатоманітності,  взаємної співвідносності багатоманітного, а, отже, і 
(відносних) протиріч. Так Платон подав перший нарис позитивної (раціоналістичної) мета
фізики. Цим він прислужився не лише метафізиці, але й позитивній науці, тому що першим 
окреслив у ній і частково ввів ідею систематики понять. Цим він визначив долю філософії на 
два тисячоліття; але залишається проблематичним те, чи завдяки цьому він вивів філософію на 
її істинний, дефінітивний шлях. Суперечки — насамперед про платонівську
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форму, потім сучасніші,— про самостійне існування метафізики, не згасли від часів Платона. 
Це не  випадково, і не через те, що метафізика створювалася занадто недосконало і  наївно. 
Недосконалість  і оригінальна наївність не перешкоджає справжнім наукам у поступі, щойно 
вони ґрунтовно сформуються. Метафізика, хоч зводилась на підвалинах автентичного досвіду, 
не може із суттєвих причин  сформуватися як наука, як цього хоче сама і вимагає від своїх 
прихильників. Причина цього полягає у характері досвіду про свободу і трансценденцію. 

Досвід пасивний стає позитивним і змістовним, тобто подає нам сторони предметного бу
ття,  яке  у  ньому  присутнє  завжди  не  повно  і  односторонньо,  але  справді  так,  що  кожна 
даність передусім несе  позитивний зміст; хоч він може бути з  іншими несумісний, але ця 
несумісність  є  завжди  чимось  другорядним,  що  характеризує  по-справжньому  позитивні 
змісти. На відміну від цього, досвід свободи не має позитивного змісту; категорії, якими ми 
характеризуємо  і  визначаємо  ці  предметні  змісти,  такі  як  якість,  кількість,  суб
станціональність, реляція і т.д., не можна застосовувати просто, тому що  тут не знайдеться 
жодного відповідного субстрату,  чогось, до чого можна було б ставитися так пасивно, як до 
предметних змістів, які просто  є  чи яких  тут  немає. У досвіді свободи не міститься чогось 
уявного, кінцевого полюса, підвладного нашій діяльності,  спрямованій на предмети. Досвід 
про свободу не містить субстрату, якщо ми розуміємо під субстратом якийсь кінцевий і пози
тивний зміст, якийсь суб'єкт, чи предикат, чи систему предикатів. На відміну від цього, досвід 
свободи  має  негативний  характер  дистанції,  відстані,  здолання  кожної  предметності, 
змістовності, уявності і субстратності. Це проявляється зокрема цілісністю цього досвіду. Це є 
той самий досвід, який тільки робить наше предметне проживання проживанням цілого: єдино
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тим, що ми завжди існуємо  поза  усім предметним,  що нам жодна предметність недостатня, 
створює  нам ціле,  тому що справжня система усього скінченного буття для нас абсолютно 
недоступна. Актуальний предметний досвід зі своїм загальним стилем і своїми перспективами 
продовження в просторі зрозумілий тільки у зв'язку з цим "актом" загального відступу від ньо
го,  загальним  незадоволенням,  незнаходженням  у  простій  предметності,  який,  однак,  сам 
утворює сферу предметності як таку — сферу, якої, без сумніву, немає у тварини з її прив'я
заністю до конкретних, існуючих, приземлених речей. Для тварини конкретний предмет — це 
все, предметність не стає жодною сферою, не існує у ній також жодного самостійного "стилю", 
жодного моменту непевності і банального "і так далі", жодної справжньої потенційності.

Через  те  що  досвід  свободи  не  має  позитивного  предметного  змісту,  повинна  завжди 
здаватися переконливою і успішною справа інтерпретації нашого предметного універсуму в 
термінах досвіду суто пасивного. Ця спроба має різні форми, у традиційній психології є, на
приклад, форма структури досвіду з об'єктивних елементів, новішою, у профільній психології, 
є композиція з динамічних складових, які, однак, мають абсолютно позитивний і змістовий ха
рактер. "Пам'ять і фантазія" тлумачаться як структури з актуальних, специфічних елементів, 
як особливі структури сучасності. Мова — це свідчення не тільки про існуючі речі, а перед
усім  про  відступ  від  них  і  розпоряджання  ними,  пояснюється  у  цілому  як  образ  речей, 
предметних структур. Це все можна робити з великим успіхом, тому  що в дійсності  можна 
завжди вказати на відповідні об'єктивні факти і тому що власний "духовний" досвід предмет
них і позитивних змістів не подає,— спроба розширити предметне описання, яке подає при
родна наука, на увесь універсум буття,
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закрити всесвіт у систему об'єктивної науки, повинна видаватися привабливою і мати пере
конливість природознавчих успіхів.

Проте, якщо ми вже зрозуміємо дійсність і можливості зазнаної свободи, падає рефлекс і 
на наш предметний досвід. Інтерпретація нашого людського досвіду, досвіду історичних по
статей, неможлива інакше, як з досвіду свободи, і ніколи не походить з пасивного предметно
го досвіду.

Інтерпретація людського досвіду є однак чимось принципово іншим, ніж метафізика. Тим
часом як метафізика знаходить новий універсум, спираючись на наш і трансцендентуючи його, 
тлумачення досвіду знаходить, відкриває і проясняє цей наш реальний живий світ, в якому від
криває те, що до цього часу було прихованим, тобто його приховане значення, його власну 
структуру, його власну драму. Звичайно, для цієї інтерпретації можна знайти опертя і в мета
фізичному дослідженні, в самій метафізичній традиції. Тому що традиційна метафізика у своє
му конструктивному поступі  спиралася,  безсумнівно,  на  досвід  трансценденції  і  внутрішню 
драму  свободи.  Вона  знала  феномени,  які  лише  конструктивно,  спекулятивно  оцінювала  і 
перетворювала.

Поки позитивістська чи, краще, неґативістська  версія метафізики здебільшого пояснює 
позитивну метафізику з фаллацій мови, наш спосіб зможе "здолати і зберегти" метафізику у 
глибшому значенні: осягнути і момент її внутрішнього права, не лише порожнечу, яка помітна 
особливо там, де метафізика послуговується мірилом, застосування якого  хоч сама вимагає і 
спричиняє, але яке для її внутрішнього ядра неадекватне: мірилом точної, конечної, нецілісної 
науки, як її створив сучасний конструктивний і предметно описовий дух математики. Один із 
головних платонівських мотивів, який ґрунтується на реальному досвіді свободи і який зумо
вив  виникнення  метафізичних  наук,  ми  прагнемо  тут  інтерпретувати  не  метафізично  і 
водночас пока-
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зати, що традиційна метафізика містить посилання  на нього; таким чином, одночасно висві
тлюється, чому, попри стократ наголошувану порожнечу і неплідність метафізики, попри її 
незахищеність, навіть безглуздість з точки зору суто об'єктивної раціональності, людський дух 
знову й знову повертається до цих галузей, в яких не може зробити ні кроку вперед — згідно з 
мірилом і способом, звичними для позитивного знання.

V

Платонівська  теорія  сепарованих  ідей  часто  витлумачувалась  як  помилковий  логічний ви
сновок, як гіпостазоване ім'я, як недостатньо опрацьована логічна теорія. З суто логічної точки 
зору, як відомо,  жодного арґументу недостатньо, щоб обґрунтувати  тезу ідеї як сепарованих 
entit, куди жодне чуттєве буття не досягає. Звідси сучасні спроби інтерпретувати ідею навпаки, 
як  суто  ідейний  засіб  тлумачення  досвіду,  як  те,  що  йому  надає  значення,  як  апріорний 
елемент, як методичну передумову, як реґулятив, без якого не обійдеться наукове пізнання в 
глибшому значенні. Тільки під час цієї інтерпретації, яка виглядає прийнятнішою з точки зору 
сучасної  методології  (особливо  по-неокантівському  орієнтованої),  підпорядкованість  речей 
ідеям,  стільки  разів  наголошувана  Платоном,  поступається  набагато  другоряднішій, 
координованій позиції ідей; хоч ідеї панують, але все-таки допомагають розумінню речей цьо
го світу, допомагають тлумаченню  досвіду. У кожному випадку хоризм знову зникає, пере
творюється на простий поділ двох пізнавальних елементів — поділ порядку буття, поділ анти
чного змісту знову нівелюється. Ніщо не допоможе, якщо ми повернемо від логічно-методоло
гічного тлумачення і зазирнемо у галузь, яка ближча сократівському Платону, галузь, у якій 
розпочалася
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оригінальна ідеологія — тобто у сферу практики, яку сучасна філософія позначає 
як сферу пізнання вартостей в собі: отже, або ми будемо без переконливих доказів 
лише підтверджувати сепарацію і вище буття цих вартостей, або ми будемо їх ро
зуміти  як  прості  ідеї  у  кантівському  значенні,  як  нереальний  реґулятив  нашої 
поведінки, і повернемося знову до тлумачення теоретичного.

Сучасні тлумачення можуть навіть в Ідеї зберегти і зрозуміти майже усе, крім 
хоризму — відмежованості ідей від нашої дійсності, від світу речей і світу людей, 
залишених самих на себе і які вважаються істинними реальностями. Однак важ
ливо  зрозуміти,  чому  саме  хоризм  (відокремлення,  ізоляція)  є  важливим  фе
номеном,  який  не  можна  ігнорувати  і  замовчувати.  Потрібно відкинути певну 
метафору,  навіяну назвою  хоризм,  яка викликає уявлення про  відмежування чо
гось  від  чогось  —  двох  предметних  галузей;  однак  хоризм  насправді  є  від
окремлення  без  іншої  предметної  галузі.  Йдеться  про  прогалину,  яка  не  від
окремлює два світи, що координуються чи пов'язані в чомусь третьому, яке оби
два об'єднує і  є  основою як їх координованості,  так і  взаємного відокремлення. 
Хоризм є відокремленням, розрізненням самого себе, абсолютним відокремленням 
себе для себе. У ньому не міститься ніякої таємниці наступного поділу землі десь 
за розділяючим океаном, але його таємницю треба прочитати у ньому  самому, 
знайти його лишень у ньому самому. Іншими словами, таємниця хоризму є тим 
самим,  що  й досвід свободи:  досвід дистанції  стосовно реальних речей,  змісту 
незалежного  від  предметного  і  сенсуального,  який  ми  отримуємо  завдяки 
поверненню справжнього,  "натурального"  напряму  життя,  досвід  відродження, 
"другого народження", властивого усьому духовному життю, знайомий і людині 
релігійній, і тому, хто присвятив себе мистецтву, і не в останню чергу філософу. 
Досвід свободи оберігає філософію від можливого розосередження
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у знаннях остаточних, предметних, окремих, які  дають і гарантують їй автономію. Якщо ми 
візьмемо  метафізично  ідею  як  абревіатуру  хоризму  і  його  як  символ  свободи,  то  можна 
сказати, що завдяки концепції Ідеї філософія підноситься і занепадає і що не зрозуміє філосо
фію той, кому недоступна Ідея. У точному значенні слова Ідею, цей абсолютний предмет, не 
можна поставити нарівні зі свободою, а саму Ідею, навпаки, ще потрібно здолати, випередити, 
підготувати її до її уявного, предметного, образного характеру.

Звичайно ж Ідея, як її описав Платон, містить дві сторони: безперечно, вона є абсолют
ним предметом, Формою про себе; але важливіше за видимі вигляд і форму є те, що дає мож
ливість бачити,  виявляти. Не бачити у чисто інстинктивно-сенсуальному значенні, в якому 
бачить тварина, але в духовному значенні, коли можна сказати, що у спогляданому ми вбача
ємо щось більше, ніж видимо міститься у даності. Що ж нам уможливлює убачати більше, 
ніж ми споглядаємо? Це те саме, що вражає, що в тому самому чи майже в тому самому спо
гляданому ми вбачаємо постійно нове і нове — те саме, що з нас робить істоту і змінює себе і 
своє оточення, отже те,  що робить людину історичною. Історична, одначе,  й істота,  яка не 
живе у вічності, нехай вже у значенні піднесеності над часовим розсіюванням взагалі, хай у ві
чній присутності, у вічному моменті, але яка саме відрізняється від того, що дано,— того, що 
закінчено і безповоротно втрачено, того, що допоки є не інакше, ніж у способі незадоволення 
тим, що присутнє. Історична істота спирається на минуле, котрим розширює огляд даності, і за 
його допомогою долає дане і теперішнє. Але це все можливе тільки тоді, якщо для неї відкрита 
сила  дистанції,  сила  відступу  від  простої  даності  і  сучасності  — сила  звільнення  від  суто 
предметного і даного: у платонівській термінології,  отже, сила Ідеї. Звичайно, ідея в такому 
розу-
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мінні не повинна ніколи бути знайдена; вона далека від того, аби була Предметом про себе, є ті
льки причиною і джерелом усього людського опредметнення, але тільки тому, що є передусім і 
головним чином силою опредметнення і реалізації, силою, з якої беруть початок усі наші здат
ності боротьби проти "простої реальності", яка б нам давалась як абсолютний, невідворотний і 
непереможний закон. Тут беруть початок сили пам'яті і спогади як відношення до того, чого 
вже немає, сили наближення того, що прямо не дано і що саме не подається, сили фантазії, 
комбінації,  синтезу того, що поза нами ніколи  не було разом. Тут спалахують здатності до 
заперечення в усіх їхніх формах, від простого констатування того, що не з'являється і що одне 
одному  суперечить,  аж  до  задуму  розбити  те,  що  існує,  осквернити  те,  що  вважається 
sacrosancturn*, засуджувати дійсне в ім'я того, чого прагнуть і чого тут немає.

Так інтерпретована ідея  однак не  може бути ієрархічною системою сутностей,  есенцій, 
зусиль, отже, її головною проблемою не може бути Єдність species а genus**, яка є набагато ни
жчим питанням, нарешті закріплена у набагато вищій єдності. Єдність, на яку вказує духовний 
досвід свободи, є абсолютніша за єдність якогось genus. Specia а genera*** як цілий світ мови є, 
без сумніву, витвори ідеї;  але ідея не є ані  species,  ані  genus,  як формулюється метафізична 
версія. Арістотель у своїй науці, можливо, ближчий до Ідеї, ніж Платон у своїй "логічній" фа
зі. Але Платон (і Арістотель) знали про одного великого, хто вперше і у неосяжній глибині 
уловив Єдність у її погордливому і неґативному характері; і на наш погляд, не виступає чи
мось незрозумілим і ні в якому разі ознакою свідомого відхи-

*Святощами ( латин.).
**Виду і роду ( латин.).
 ***Види і роди( латин.).
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лення від сократівської традиції (яка для нас є чимось символічним, абревіатурою найдавні
шої  прафілософії  взагалі)  те,  що  у  Софіста  як  керівника  бесіди  замість  Сократа  виступає 
елеатський чужинець.

Ідея як символ свободи має,  на відміну від простого поняття "активний досвід і  досвід 
свободи", ту особливу перевагу, що ухиляється від суб'єктивізму. Філософія свободи звичайно 
ототожнюється з науками німецького ідеалізму; немає сумніву, що вона історично з ними по
в'язана найтісніше, але німецький ідеалізм — це філософія абсолютної, суверенної суб'єкти
вності, супремації по-людському історичного Я, якому надається значення абсолютної  суб
станції.  Як  суб'єктивізм,  німецький  ідеалізм  метафізичний:  наука,  яка  розглядає  Всесвіт  у 
Його цілісності і глибині, наука про систему усієї дійсності; а якщо хтось робить спробу здо
лати цей концепт філософії як науки про абсолютне ціле, як бачимо у Канта, то чинить це, 
звичайно, все-таки лише в ім'я метафізики як науки і в ім'я свободи як найглибшого призначе
ння людини. Порівняно з цим Ідея — це призначення, яке має ту особливість, що, очищена від 
метафізичних шлаків,  вона стоїть  над суб'єктивним і  об'єктивним буттям:  саме хоризм ґа
рантує, що у ній ми не зустрічаємось із жодним буттям у значенні якогось змісту чи перебігу 
досвіду. У людині хоч і здійснюється досвід свободи, бо людина є його "місцем",— все ж це не 
означає, що у цьому досвіді вона сама собі достатня; так як пасивний досвід стає свідченням 
про універсум предметного буття і разом із системою наших  свідомих перебігів свідченням 
про буття у цілому, так і наш активний досвід стає свідченням — але свідченням про щось, що 
у цьому попередньому значенні ніколи не може стати на один бік із буттям і вийти на той же 
рівень.

Чи ми, однак, не знаходимося саме у парадоксі тієї неґативної науки про Ідею, де повин
но з'яви-
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тись її внутрішнє протиріччя? Ідея не повинна бути чимось принципово неіснуючим — саме 
для хоризму, який нас змушує, аби ми його ставили у повну протилежність до цілісності усьо
го існуючого, об'єктивного і суб'єктивного: що, проте, залишиться,  крім повної нікчемності, 
якщо ми вилучимо усе існуюче? Не сама ж нікчемність, як вказали багато логіків і метафізи
ків, неможливе поняття, як це розуміється в абсолютному значенні слова, яке не можна взяти 
тільки  за  вираз  звільнення  між  дійсностями  чи  як  засіб  мови,  як  простий  спосіб  висло
влювання про знаки, які служать для позначення реальностей? Чи не тут наука змушена ви
знати, що  спіткнулась,  як  колись позитивний платонізм,  на  тему,  що гіпостазує те,  що не 
реалізується, недійсне, яке реалізує простий flatus vocis*?

Але  саме  в  цьому  один  із  шарів  мови,  який  призначений  практично  для  позначення 
реальностей,  що вчить  нас  і  небуття  розуміти  передовсім  як  предметне  небуття,  тобто  як 
просте відносне поняття, як це зробив уже Платон у Софіста і після нього багато інших. Як 
відносне поняття, як відношення між існуючими речами, небуття можна зафіксувати й упі
ймати; але Платон також знав, що небуття приховується, що воно, по суті, потаємне і що для 
нас воно справді з'являється як сила, яка визначає наше життя, на відміну від поняття, у яке 
намагається обернути його наша опредметнююча ідея.

Як визначає наше життя інша сила,  ніж предметності,  які  виявляються в універсумі,  в 
ньому дані,  і які лишається тільки визнати? Ми вже розповіли, що для людського життя ха
рактерна його загальна позиція: що людське життя — це життя у спільноті. А не над цілим: не 
в тому розумінні, що ми могли б захопити універсум і опредметнити його, як того здавна хоче 
позитивно-метафізична теорія, але в тому, що ми знаємо про все прожите і проживане,

*Пустий звук (латин.).
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що належить до тієї ж системи реального дійства, що ми розуміємо як якийсь спосіб, модель і 
схему  те,  що у цьому цілому відбувається,  що ми маємо у  резерві  критерії  і  реаґенти,  які 
стосуються реального і нереального у ньому. Що їх, однак, робить цим цілим, до якого ми все 
ж таки не маємо доступу? Чи ми не захоплюємо хоч інколи ціле, чи не стає ціле задля нас хоч 
інколи автентичним предметом і субстанцією, звідки наше відношення до цілковитості, чому 
наше життя не розщеплюється на просту серію непов'язаних подій, а відбувається начебто на 
єдиній сцені?

Це  походить  від  Ідеї  як  головного  джерела,  з  якого  бере  витоки  наше життя.  Кожна 
предметна і непредметна даність підлягає критиці Ідеї, уведена до відношення Ідеї тим, що 
Ідея над нею вимовляє свої ні, вирок своєї трансценденції. Людська свобода ніщо інше, аніж 
друга сторона трансценденції  Ідеї. Кожна наша звична насолода, кожна річ, яку  можна під
дати нашому підсумовуючому, узагальнюючому огляду, лише переконує в тому, що не досягає 
до Ідеї, а Ідея не висловлювала і невловима, вічна таємниця саме з тієї причини, що жодна 
дійсність її не висловлює, що жодна на неї не схожа, що жодна їй не адекватна. З цієї причи
ни Ідея з'являється справді — хоча вона є тим, що своєю протидією об'єднує для нас усе коне
чне буття,— як небуття, коли ми братимемо конечні і предметні  буття за мірило і вважати
мемо єдино можливим рівнем існуючого, коли — як у звичайному спрямуванні життя взагалі 
— хоч і живемо з Ідеї, та живемо, відвернувшись від Ідеї і Ідею не спостерігаючи.

Ідеалістичні онтологи, такі як Малбранш і Росміні (Malebranche а Rosmini), наголосили на 
цьому ідейному джерелі людського життя, через яке ідея "випереджає" кожне наше конечне, 
обмежене і чуттєве проживання і страждання. Недостатність їхньої онтології не в тому, у чому 
їм найчастіше до-
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коряють,  тобто  в  нерозумінні,  мовляв,  суб'єктського  характеру  цього  "апріорі",  але, 
насамперед, у їхньому надто об'єктивістичному розумінні ідеї. Ідея для  них — нескінченний 
об'єкт, і її інтервенція у життя духу — то суд, створений на основі порівняння двох видів об'
єктів — об'єктів нескінченних і  об'єктів обмежених.  Неадекватність,  неґативність,  яку нам, 
згідно з цими філософами, ідея ставить перед очі і яку вводить у наше життя, є неадекватність 
чуттєвого  буття  відносно  ідеї,  яка  ґрунтується  на  сучасному  розумінні  обох;  наше  життя 
інтелектуальне  полягає  у  спробах  єдності,  поєднанні  нескінченного  суб'єкта  з  кінцевими 
предикатами, синтезі, який повинен мати форму заперечення.

Таким  чином,  відношення  між  ідейним  і  уявним,  світовим  буттям  не  можна  уявляти. 
Уявляти, тобто ставити (духовно) перед собою (що означає завжди одночасно поза себе), мож
ливо, природно лише предмети; ідея, однак, первісно ані предмет, ані поняття (тому що понят
тя — це неминуче предмет). Тому ідея не є також в первісному значенні просто те ж саме, що 
й  діалектичний рух,  тобто рух понять у єдності  послідовних кроків,  котрими вичерпується 
неперервність існуючих відносин. Усі поняття, за якими ідея не лише те, що ми зрештою бачи
мо, є антропоморфізмом. Також правильно, що ми себе самі розуміємо перш за все у речах: у 
них же ми бачимо свої настрої і стан своєї думки, з яких нам назустріч сяє наш власний ха
рактер істот емоційних, тобто загнаних до універсуму конечних речей, ними захоплених і взя
тих у полон, від них залежних, з яких до нас знову відгукуються наші наміри, цілі і засоби, 
які, без сумніву, у достовірному значенні  є також тим, на основі чого і завдяки чому ми ба
чимо речі. Але це все не є звичайно ідея; це все ідею лише уможливлює і створює, тим ча
сом сама ідея — як те, що, по суті, не має форми, є передумовою, наприклад, того, щоб щось (у 
нашій уяві) доросло до своєї форми і меж,— предметом спогля-
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дання бути не може. Сама ідея дуже опредмечувана, надто масштабна стосовно будь-якого мо
жливого предмета;  ця її  опредмечувана сила виявляється  у предметній галузі появою зага
льних, не реалізованих ніби-предметів і ніби-уявлень, які є вже на самій межі предметного 
існування і вказують тим самим поза себе, але які все ж таки не є ідеєю, не збігаються з нею. 
Тут маємо можливість викласти як справжні феномени деякі філософські теми, які сучасна пси
хологія переважно відкинула, начебто їм у житті ніщо не відповідало,— теми, як, наприклад, 
чистий просторовий погляд (за визначенням Канта), це "і так далі" позбавлене всякого змісту (і, 
зрештою, і всякої визначеної геометричної форми), які характеризують людину як таку; чи без
посередньо  кантівська  тема  "продуктивної  образності",  тобто  образності,  яка  не  стільки 
комбінує чуттєві змісти, скільки створює зі свого якусь синтетичну сцену, яка ці змісти до
зволяє поєднувати і переглядати. Хоча ми припускаємо, що продуктивна образність, як і чи
стий погляд, не можуть мати ніякого власного позитивного змісту, який би не був зачерпнутий 
із емпірії, але в них міститься  негативне плюс,  перевищення кожного даного змісту; завдяки 
чистому погляду ми — без виняткового суду — завжди знаходимося уже за межею конкретного 
погляду, отже,  завжди уже біля чогось загального, навіть це ціле  могло б якось за змістом 
кваліфікуватися; за допомогою істинної образності ми намагаємося розкласти те,  що досвід 
подає поєднаним, і поєднати те, що він подає роз'єднаним,— за його допомогою ми, отже, теж 
завжди перебуваємо за межами предметних і чуттєвих синтезів, коли за змістом і позитивно 
ми не можемо силою власної синтетичної здатності визначити і продиктувати речам, на від
міну від емпіричних, ніяких інших ознак. Але при тому, що чисті погляди є entia imaginaria* 
(за висло-

*Уявними сутностями (латин.).
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вом Канта), вони ще не виступають ідеями, а тільки наслідком впливу ідей у нашо
му пасивному досвіді.  Таким наслідком є весь наш індивідуально специфічний, 
історичний світ,  до якого звичайно "чистий погляд" і  "продуктивна образність" 
належать як несамостійні компоненти.

Отже, ідея — це чиста надпредметність, істинне звернення до трансценденції. З 
точки  зору  предметності,  форми,  конечного  змісту  вона  повинна  з'явитися  як 
проста нікчемність,  flatus vocis;  у дійсності  враження,  переживання,  звичайно,  і 
поняття нікчемності, саме так як поняття заперечення, походять від звернення до 
ідеї, якщо воно адекватно не реалізоване і якщо ми ще від ідеї відвернуті, тобто 
перш ніж у нас прокинулась не тільки можливість, а й сама реальність свободи. 
Внаслідок цього досвіду ми знаємо, що предмети — це не все; досвід  свободи є 
власне  досвідом  нікчемності  реального  світу,  який  залишається  самому  собі. 
Проте до цього часу ми вважаємо, що повсякчас, коли у нашому досвіді вдається 
якось  виходити  за  межі  суттєвої,  змістової,  суто  предметної  галузі,  ми  маємо 
просту  ілюзію мови,  прозорий  flatus  vocis,  ілюзію,  яка  може  щонайбільше  бути 
якоюсь доцільною (наприклад, суспільно доцільною як ідеологічний обман), але 
яка не має внутрішнього права, не має істинності. З суто логічної (і конструкти
вної)  точки  зору  неможливо,  але,  навпаки,  природно  пояснювати  усі  entia 
imaginaria як прості мовні ілюзії; це пояснення має ту незаперечну рацію, що з чи
сто предметної точки зору її не можна виправдати і зрозуміти,— так, наприклад, 
не можна нікчемність вважати за предметне поняття, що не має змісту, поняття, 
яке вступає у протиріччя, яке її одночасно реалізує і заперечує. Однак це поясне
ння не тільки не стає єдино можливим, але також схиляється до необхідності ні
велювати людську істину на рівень простого інстинктивного успіху і не-
4 - 1-1752
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успіху, на рівень пояснення прагматизму й ігнорувати, по суті, людський компонент досвіду, 
тобто цілий досвід свободи. Entia imaginaria, на наш погляд, пояснюються як сліди дієвості ідеї 
у нашому кінцевому досвіді; ілюзії і помилки, до яких доходить у зв'язку з ними, походять з 
того, що на єдиний рівень — предметний — проектуємо те, що до нього взагалі не належить.

Коротше кажучи — Ідея, як ми її розуміємо, це єдина non-реальність, яка не може бути у 
розповіді  висвітлена  як  конструкція  з  простих  реальностей;  вона  не  предмет  споглядання, 
через  те  що вона не  зовсім предмет;  вона необхідна для розуміння людського життя,  його 
досвіду про свободу, його внутрішньої історичності; виявляється і засвідчується  як постійне 
прагнення до перевищення простої даної предметності і суттєвості, його ж ЗОВНІШНІМ переказом 
є людське творіння нового і повсякчас повторювана спроба вибратися з занепаду, до якого 
нас засуджує перебування лише в тому, що дане. Ідея, як ми її розуміємо, це не сила абсолют
ного  опредметнення, якою вона стала у зародку ідеї історичного Платона; ідея Платона як 
абсолютний  предмет — заклик до людини стати до центру  універсуму і  оволодіти ним,  як 
володіє, зрештою, тим, що бере участь у Ідейному універсумі завдяки посередництву ідеї зна
ння увесь інтелігібельний і сенсибельний космос. Ця тенденція платонівської метафізики не 
знайшла свого місця, не повністю  вижила у одинокій філософії Платона, ані взагалі в анти
чності і середньовіччі, тому що ще там її затінювала загальна міфічна і теологічна спрямова
ність тодішньої людини; але сучасна метафізика зі своїм антропологізмом і своїм бажанням до 
абсолютної вищості людини над предметним буттям, зі своїм натуралізмом, конструктивізмом 
(техніцизмом) і силовою волею — то повне розвинення уже створеної у зародку тенденції. На 
відміну від цього, пла-
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тонізм, як його тут викладено, вказує не тільки на гідність людини, але й також на 
свою неперехідну межу; затверджує владу, яку людина зводить над предметним бу
ттям, але також показує, що його покликанням є не стільки володіти, скільки слу
жити;  показує, що існує щось вище за людину, з чим існування людини нерозри
вно пов'язане і без чого висихає головний потік нашого історичного життя. Таким 
чином інтерпретований платонізм — це філософія одночасно дуже бідна і багата. 
Бідна,  позаяк  відмовилася  від  права,  яке  історичний  платонізм  хоч і  не  за
провадив,  але  все-таки  в  усій  подальшій  традиції  інспірував,  тобто  права  на 
наукову систему; не може ніщо за змістом позитивного розповісти ні про ідею, ні 
про людину, не претендує на універсальний ключ, який відмикає усі замки. Вона 
не хоче стати на місце жодної дійсно емпіричної науки і компенсувати хоч якимсь 
уявно  глибшим  методом  її  кінцеве,  але  серйозне  зусилля.  Виказує,  навпаки, 
справжню повагу  до  науки  та  її  автономії;  показує,  як,  попри  всі  неперехідні 
дари, які наука  прийняла від метафізики, слід остерігатися того,  щоб філософія 
компенсувала науку і висувала якісь вимоги матеріального або методичного зна
ння, і  так само й того, щоб наука абсолютно перейшла у sui generis* метафізику. 
Філософія негативного платонізму бідна,  через  те  що знає  лише про одне,  і  це 
одне не оголошує прямо як суттєве знання, яке має у розпорядженні світ і на яке, 
отже, можна завжди вказувати і посилатися. Негативний платонізм, за  Кантом,— 
це "важке становище філософії, яка не може опертися на щось ні на землі, ні на 
небі". Однак вона також багата, тому що зберегла людині одну із її важливих мо
жливостей, тобто філософію,  очищену від метафізичних вимог; засвідчує, що жо
дним іншим духовним елементом, теоретичним чи

*Своєрідну (латин.).
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практичним, не можна заступити її в цій сфері; залишає надалі для людини можливість опи
ратися  на істину, яка не відносна і не світська, хоч і не може формулюватися позитивно і за 
змістом.  Показує,  скільки є  правди у споконвічному метафізичному змаганні  людини,  у  її 
боротьбі за щось вище, ніж природність і традиційність, у змаганні за вічне і позачасове, у 
боротьбі проти релятивізму цінностей і норм, що постійно оновлюються, і це при сучасному 
домінуванні думки про вирішальну історичність людини і релятивність її орієнтації у середо
вищі, її науки і практики, її образів життя і світу.



ВІЧНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІСТЬ

СТАВЛЕННЯ РАДЛА
ДО РОЗУМІННЯ

В МИНУЛОМУ І СУЧАСНОМУ

Переклала Олеся Косенко



ЗМІСТ ТВОРУ

1.Гуманізм як провідний мотив чеського мислення. Два його напрями в сучасності. Вияв цьо
го розколу: полеміка та "Втіха" Радла.
2.Задоволення від філософії як виявлення метафізичного напряму в чеському гуманізмі. Кри
тика з його позицій сучасної філософії і заклик повернутися до позицій Сократа.
3.Чи правильно Радл тлумачить Сократа? Платоністнчннй Сократ у його викладі. Власна гіпо
теза про "сократівського" Сократа. Сократ як засновник гуманізму, постановник питань 
моральності без змістовних відповідей, які показували б історичне буття людини, а не "мате
ріальність" ідеї.
4.Зауваження до питання співвідношення сутності та екзистенції в людині. Історичність лю
дської сутності та її значення для формування моралі.
5.Виникнення класичної європейської метафізики Платона. Це антропологічний зразок мета
фізики: на запитання Сократа, що є метою життя, відповідає: "Добро як таке",— і з цього 
виводить теорію ідеї, яку пізніше видозмінювали Арістотель і схоластика. Християнський 
гуманізм.
6.Виникнення сучасного гуманізму. Його мотиви і напрями; протистояння натуралізму і пла
тонізму. Суб'єктивізм сучасності створює основи розуміння історичності нашого життя. 
Історизм, небезпечність суб'єктивізму і критика його гуманізмом.
7.Масарик як критик "надмірного" суб'єктивізму. Програма Масарика у "Самовбивстві": за 
католицькою (тобто класичною метафізичною) метою "протестантськими" (тобто науково-
емпіричними) способами. Класичні компоненти гуманізму Масарика. Проблему не вирішено. 
Її
переймає Радл.
8."Втіха" Радла як підсумок процесу, який випливає з сутності модерного гуманізму: якщо це 
ні натуралізм, ні суб'єктивізм, ні історизм, то це мусить бути тільки
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платонізм. Критика Радлової критики суб'єктивізму: суб'єктивізм не мусить бути лише натуралі
змом, як це доводить також Сократ, який стояв біля витоків суб'єктивного  сприйняття людини. 
Радлове розуміння природи на сьогодні не єдине в своєму роді: точка зору Р. Раєра.

9.Інші спроби відновити платонізм за недавніх часів: М. Шелер та його теорія матеріальної 
етики цінностей. Неспроможність такого способу сприйняття, особливо щодо особистої місії і 
смислу життя. Шелеру не вдається зберегти тут власний суб'єктивізм.

10.Рекурс до суб'єкта: теорія інтенції, редукції, чистого суб'єкта, розроблена Гусерлем.
11.Критика екзистенціалістів: чистий суб'єкт — це оновлена душевна субстанція Декарта. 
Необхідно поставити питання про спосіб суб'єктивного існування. Орієнтація у К'єркеґора: 
людина не як задане і сформоване. Паскаль, Вольтер і Г'юм. Спроба Гайдеґера створити нову 
онтологію, що витікала б з аналітики і суті людини. Заперечливий характер екзистенції.
12.Поглиблення Сартром негативізму Гайдеґера.
13.Позитивне розуміння екзистенції у Ясперса. Йдеться про розуміння трансцендентне, мета
фізичне: саме у метафізиці, у "прочитанні шифрів" долається негативність екзистенції ціною 
агностицизму. Та все ж лишається питання, чи можна подолати це заперечення, перш ніж 
перейти до трансцендентної метафізики?
14.Критика попередніх суб'єктивних метафізик та спроба їх спрощення. Феноменологічна 

редукція вважає осмислення початком існування: це вид "негативних афектів", пов'язаних із транс
цендентністю. Схема трансцендентності як неґативу по відношенню до предметності. По
тенційність, усвідомлення фактору часу, дійсності. Феноменологія та діалектика, неґативні афе
кти. Негативні
переживання і неґативний характер речей. Боротьба задійсність та її вияви. Позитивний смисл не
ґативного у наших враженнях. Ймовірні етичні позиції, що ґрунтуються на цих поглядах: самови
значення не є випадковим, а, скоріше, випливає з моральних елементів несвідомого, але не без 
певних імперативів та правил.

Проблеми моралі і питання аксіології складають частину проблем онтології, в жодному разі не 
навпаки: у  класичній метафізиці онтологія підпорядкована аксіології,  тут же — навпаки. Цим 
онтологія протистоїть і
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оціночному скептицизмові, і спробам абсолютизувати релятивність.
Наслідок розгляду питання ідеалізм — реалізм: вирішення протиріччя. Абсолютний предмет 

не має смислу. Позитивна реальність не є заданою, скоріше вона присутня лише у творчості, в 
організованому. Не сформований остаточно, незавершений Космос. Потрійна сфера наук та знань. 
Метафізика як акт усвідомлення і віри водночас.

15.Відношення окресленої моралі до марксизму. Неґативне і позитивне в ньому. Його кінцевий 
об'єктивізм.

16.Ще раз про ставлення Радла до екзистенціалізму. Він не виступає екзистенціалістом (у філо
софській праці "Втіха"), скоріше, йому властиві подібні елементи; він найближчий до пла
тонізму, оскільки акцентує увагу на позачасовому елементі, на противагу суб'єктивному та 
історичному. Його заперечення теорії К'єркеґора. К'єркеґор не номіналіст, хоча часто так себе 
називає. Смисл
"подолання етики". Ставлення нашої науки до релігії: позитивне на світі не абсолютне; 
провина, конечність. Чи остаточна конечність? Чи не має у світі елементів абсолютної ідеї?



1.  Гуманізм як основний мотив чеського мислення.
   (Текст розділу не зберігся).

2.  Задоволення від філософії як виявлення метафізичного напряму в чеському гу
манізмі.
   (Текст розділу не зберігся).

3.  Чи правильно Радл тлумачить Сократа? Власна гіпотеза про "сократівського" 
Сократа*

...не  можна  конструювати  чи  сприймати  самим лише розумом,  скоріше  потрібно віддатися 
йому, вірити в нього і довіряти йому. Радл міг би доводити, що саме з цієї точки зору позиція 
Платона  незаперечна,  логічно-метафізична  версія  його  доктрини  у  такому  вигляді,  як  її 
подав, а пізніше заперечив  Арістотель,— очевидне новоутворення по відношенню до першо
початкового кореня та відбиває зрозуміле, але незаперечне непорозуміння. Хоча платонівська 
філософія започаткувала логіку та метафізику, але саму її не можна ні логічно довести, ні вва
жати за ту омріяну Кантом, що "зможе виступити як наука". Все це стосується Платона, та не 
Сократа; Радл стократ має рацію, коли зазначає, що європейська класична метафізика — це гу
манізм. Але все ж залишаються питання: чи є вчення Сократа свідченням цього гуманізму, чи 
вчення про моральний світ ідей (що так широко тлумачилось) — єдиний спосіб інтерпретації 
гуманістичних питань

*Початок розділу не зберігся.
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у тому вигляді, в якому вони виникли і викристалізувались у Сократа? Іншими словами, чи 
Сократ справді був "вступним словом" до платонізму, з  чим загалом погоджується класична 
традиція, чи ж Платон був лише "розділом" сократики?

Усе ж лишається незаперечним, що особлива переконливість і вартісність Платонового ви
кладу дужок Сократа полягає в тому, що читач, особливо ж натхнений платонівською, тобто 
теологічною цілісністю, цього переходу взагалі не помічає. Наука про  ідеї (в моральному, а, 
отже, і  у метафізично-логічному варіанті), за словами Єґера, стає ніби орієнтиром, який ви
значає лише першопочаткові платонівсько-сократівські позиції (за характерними ознаками), до 
рівня яких, відповідно, розвиває і включає  цей світ ідей. Та все ж таки сучасна філологія та 
філософія закликають нас чітко розрізняти сократівське запитання та платонівську відповідь. 
Якщо навіть відповідь з точки зору античного мислення виглядає цілком природною, насторо
жувати мусить те що Сократ сам, найвірогідніше, цієї відповіді не знавав, обмежившись самим 
лише запитанням. Чому ж Сократ сам не пішов тим шляхом, який відкрив Платонові? Чи не 
здається, що він залишав ще одну можливість (чи кілька можливостей), якими сам не міг чи 
не хотів скористатися? Якщо Радл закликає нас знову повернутися до давньої філософії, знову 
замислитись над її питаннями та загадками, чи не могли б ми поміркувати і про таку "стри
маність" Сократа? Ще й зараз існує філософська школа, котра відстоює історичність платоні
вського Сократа, а конкретніше, такого Сократа, яким він виступає у творах "Фейдон", "Си
мпозіум",  "Федрос",— це шотландська школа у Сант  Ендрю, представлена іменами Берне і 
Тейлора.  Але  такий  Сократ  стає  настільки  "сміливою"  філологічною  конструкцією,  так 
нахабно  втручається  до  різних  поглядів  на  мислення,  які  існували  ще  до  Сократа  (  піфа
горійська школа ), і до сприйняття пла-
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тонізму в розвитку (Платону тут лишається зовсім небагато роботи), що усі, хто підтримують 
цю позицію у світовій філології, лишаються повністю ізольованими.

Інші  ж вчені-філологи,  починаючи від Г.  Маєра і  до сучасного нам Б.  Єґера,  навпаки, 
звертають  нашу  увагу  на  те,  як  сам  Платон  дистанціюється  від  Сократа,  як  у  "Меноні", 
"Державі", "Симпозіумі" окреслює Сократові позиції. Як він свої ідейні засади поступово, але 
виразно концентрує, на противагу сократівському запереченню, як із темряви сократівського 
незнання виростає його новий світ яскравої дійсності, "слава довготривалої мрії, ідеї".  Крім 
цього, існує ще одна складність: Сократ, без сумніву, сам шукає — і знаходить — власне дійс
ність, отже поступ, котрий обидва, учитель і учень,  здійснювали у своєму філософствуванні, 
здається подібним, ідентичним розвитком думки: але насправді це дві різні тенденції розвитку, 
з яких перша йде за законами реального буття людини, а друга — за законами, загальними для 
всього людства.

Чому ж Сократ сам не пішов за Платоном? Що йому заважало? Чи йому бракувало спеку
лятивності?  Але  чи  можна  взагалі  щось  стверджувати,  беручи  за  основу  образ  Сократа, 
створений Берне і  Тейлором? Адже це лише їхня власна думка,  нібито Сократ,  хоча б ча
стково, але все ж був спекулятивним схоластом, якого у своїй карикатурі висміює Арісто
фан11. А закидати такій особистості надмір спекулятивності було б абсурдним, попри те, що 
за допомогою образу Платон створює театр небаченої віртуозності думки. Можна лише здога
дуватись, що смисл Сократових виступів відрізнявся від того, який передає Платон, і що цей 
найбільший його учень — власне, інакше й не могло бути за умов творчого навчального про
цесу — їх дещо змінив. Але у такому разі вже початковий гуманізм повинен був охоплювати 
ширше коло питань, аніж чистий платонізм; а платонізм у свою чергу
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передбачає щось більш ориґінальне й конструктивніше, ніж його метафізика та класична гу
маністична метафізика, яка була історичним фоном європейської думки до XIX ст. і яку Радл 
намагається реставрувати.

І це ще одне переконливе підтвердження гуманізму, оскільки виявляється, що саме від 
питання про людину і питання про сутність людини шлях веде до класичної метафізики і в 
жодному разі не навпаки: щоб саме ця метафізика висвітлювала реальний характер людини. З 
якої  позиції  в  такій  перспективі  виступає  Сократ?  Сократ  перший  поставив  питання  про 
добро. Те питання виникло інакше, ніж більшість теоретичних питань: як питання пpo щось 
таке, на що досі ніхто не звертав уваги, питання, котре було б і першим шляхом до відповіді, 
отож що швидше питання буде замінено на відповідь, то краще. Коли ж сучасний науковець 
питає, чому, власне, не вдається виявити абсолютний рух, швидкість космічного світла чи з 
якої  причини загинули рослини у забруднених культурах, він починає запитувати про щось 
нове, небачене, про що досі ніхто й не здогадувався; його запитання виступає водночас яки
мось попереднім варіантом відповіді, що й надає запитанню смислу.

Із Сократовим запитанням усе інакше: це питання про щось, на перший погляд, знайоме, 
про найвідоміше. Бо яка ж людина не хоче від самого початку, від народження знати про те, 
що для неї добре? Сократ, однак, показує, що йдеться не так про саму відповідь на питання, як 
про те, щоб затриматись на ньому, зрозуміти, про що власне запитується. Конкретної, повно
значної,  позитивної  відповіді  сам Сократ ніколи не дає,— настільки запитання  переважає в 
нього над відповіддю.

Запитання Сократа "що таке добро?" означає: що  таке провідна основна мета людського 
життя? Починаючи від Сократа,— говорить Єґер,— звичним стало говорити про смисл життя, 
для чого й вико-
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ристали це поняття (як образ кінця τελοζ, завершення шляху, або мети δκοποζ, на який і оріє
нтувався  автор).  Говорити  про  мету  і  смисл  життя  стало  з  того  часу  чимось  буденним, 
звичайним, і  зараз ми вже не відчуваємо, що насправді означає це  питання і  яка незмірна 
парадоксальність та обсяг криються в ньому. У початковій сократівській версії воно означає: 
якою є мета життя, сама мета, а не засіб для її досягнення? Чому можна підкорити усе життя 
до останку? Але Сократ сам не має позитивної відповіді на це запитання: він з'ясовує, що не 
знає цього. Але він продовжує розмірковувати над цим, щоб з повною переконаністю сказати: 
будь-яка мета життя, все те добре, що ми зустрічаємо в ньому без подальшого дослідження, не 
може вважатись за те  добро,  якого ми шукаємо.  Сократ не зустрів нікого,  хто б знав про 
Добро, і лише деяких, котрі б взагалі розуміли, про що Сократ запитує. Не розуміли, бо питан
ня ставилось у  контексті добра як загального, як безпосередньої,  наївної "мети життя",  що 
перекривало саме питання і створювало ілюзію, нібито життя вже від самого початку має в 
собі відвічну і визначену наперед мету. Але можна сказати, що в Сократовому питанні йшлося 
про щось нове, про мету, якої в житті досі ще не було. І тут необхідно запитати: чи взагалі ви
правдане таке запитання. На підставі чого Сократ твердить, що не існує кількох якихось "від
носних видів добра",  а лише визначальне, головне, що  панує над ними і  надає усім іншим 
їхнього значення? Будь-яке запитання, коли воно претендує бути чимось більшим, ніж просто 
вияв духовної хаотичності, неясності, мусить мати, врешті-решт, певну основу, спираючись на 
яку його можна довести і обґрунтувати. Чи не буде існування світу ідей (за Платоном чи за 
Радлом), світу морального, який настільки проникає до нашого життя, щоб надати йому цілі
сності, якої в ньому самої по собі не існує, такою необхідною умовою того, щоб Сократове за-
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питання мало логічний смисл? Але така відповідь була б для Сократа занадто абстрактною. 
Зважаючи на те, чого власне хоче Сократ і чому він присвячує свою невтомну діяльність, його 
запитання набуває свого основного значення саме тоді, коли перестає бути питанням про щось 
нове і з'ясовує справжній смисл старого, справжній смисл усього того доброго, що споконвіку 
існувало у житті.  Це  відносне добре тепер мусить розглядатись як загальнолюдське,  дійсне, 
Добро  як  загальне;  у  такому  випадку  його  можна  взяти  за  окреме  поняття,  зафіксувати  й 
довести, що насправді воно не виправдовує себе. Цим прийомом, такою логічною операцією, 
тим, що первинне життя він зводить до посилання і висновку, а потім показує, як вони проти
стоять одне одному і взаємно руйнуються, Сократ  заперечує його початкову примітивність; 
його уявне ствердження за допомогою сили слова, що фіксують логічне, виступає як заперече
ння. Але сократівські зусилля не спрямовані на якийсь вищий, трансцендентний моральний 
світ, котрий необхідно було знайти ще перед цим, а, швидше, є передусім спробою зруйну
вати це заперечення, роздробленість, внутрішню невпевненість, це спроба заперечення. Це і є 
смисл сократівської  діалектичності:  це саме та основа його вчення,  яка за  відомою схемою 
переростає  у  еклектику,  заперечення першопочаткового людського,  що замикається  саме у 
собі і  протрептику,  яка  спонукає людину свідомо перетворювати  власне  життя  на  реальну 
дійсність.

Тоді Сократ починає перекручувати й уявну дійсність і знову закликає до непорушності і 
незмінності основних життєвих норм.

Така  точка  зору  орієнтована  на  небачену внутрішню єдність  і  життєву  концентрацію: 
отже, якщо і не вдається на запитання Сократа знайти позитивну, змістовну і повну відповідь, 
то саме запитання вже завдяки тому,  що воно поставлене,  спонукає людину до діяльності, 
здійснення того, чого
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вона прагне. Звідси можна зрозуміти, як Сократ у  еклектиці та протрептиці, у такому пере
крученні  вбачає суть філософії, тобто міркувань, піклувань про душу. Душа для Сократа те 
єдине в житті, що має значення: душа може по-справжньому зрозуміти Добро (але все рівно 
розумінням від протилежного, "знанням незнання"), і  через це з нічого, з внутрішньої него
товності перейти до стану визначеності, котрий, однак, і при своїй незмінності лишається "ча
стково живим " і відрізняється від мертвої стабільності речей.

Філософія як піклування про душу — це відповідь Сократа на його ж запитання. За цим 
питанням, як його обґрунтування, стоїть та сама дійсність, що й уможливлює його; але то 
дійсність нашої душі, котра від усякої іншої відрізняється лише однією особливістю: вона не 
лише існує, але ще й мусить сама забезпечити власне буття, намагатись увесь час залишатись 
чимось своєрідним, винятковим, нерозчинним у зовнішньому і загальному. Лише тоді, коли 
людина сама мусить осягати смисл життя, визначати його для себе і випробовувати на самій 
собі, справджується сократівська теза,— проблема заперечення, знання і незнання. Отже, Сок
рат не міг проповідувати щось сам від себе, як намагається інколи (через нерозуміння) довести 
Ксенофонт,  бо  він  не  пропонує  людям  жодних  догматів  і  жодних  позитивних  моральних 
постулатів, які б він міг пропонувати як рецепти на всі випадки життя: його метою було лише 
пробуджувати в людях розуміння власної природи, власної суті.

Не був Сократ і сухим інтелектуалістом, якого  хотів зробити з нього Ніцше: його логі
чний,  інтелектуалістський  метод  служив  лише  життєвому,  моральному  усвідомленню,  був 
способом демонстрації моральної нікчемності самого життя. Про те, що сократівське "піклува
ння про душу" в жодному разі не вичерпує цей логічний метод, що різного роду деформації 
моральності завжди ризиковані, а кон-
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статування браку її у житті людей не досить для визначення його мети, Сократа попереджає 
внутрішній голос. Знання незнання, перекручення (видозміни, еклектика) — інтелектуальною 
стороною якого є отой "Божий голос", який Сократ чує у своїй душі і котрий застерігає його 
тоді, коли його розуміння смислу життя могло б опинитися у небезпеці раніше, аніж він пере
свідчився б у цьому за допомогою діалектичних обґрунтувань. Стисло суть сократівського гу
манізму можна викласти так: людина від природи істота не сформована, не довершена.

Життя лише на перший погляд здається повноцінним буттям. Але до справжнього буття 
людину  можна пробудити. Цю здатність людина сама притупляє тим, що "не розуміє сама 
себе". За уявним існуванням стоїть справжнє, за життям без мети — цілеспрямоване, життя як 
єдність.

Так, Сократ відкрив людину як своєрідну істоту, відмінну від будь-яких інших,— людину 
як істоту недовершену, але якій дана можливість зрозуміти власну суть, надати сенсу життю. 
Для  цього  дійсність повинна  набути  власного  значення;  єство  ж,  для якого  дійсність  має 
значення, все ж буде історичним.

Отже, Сократ — першовідкривач історичності людини.
ЯК, же тепер — після всього сказаного,— можна визначити мету Сократової боротьби із со

фістикою?  Зрозуміло,  що  опозиція  тут  існувала  завжди,  ще  до  Платона.  Але  ця  опозиція 
ґрунтується не на тому, що софісти взагалі не розуміють питання Добра, — вони не розуміють, 
що існує потреба принципової зміни життя, завдяки якій і виникає це особливе "свідоме не
знання", і вважають, що життя, по суті, це лише технічна проблема: що добре жити можливо 
так само, як бути добрим чоботарем, лікарем чи музикантом. Софісти не мають уявлення про 
внутрішню  двоїстість  людського  життя,  про  можливість  жити  повноцінно.  Можна  було  б 
сказати, що софіс-
5-1-1752
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ти сприймають людину як річ, а не як процес із власним значенням,— вони сприймають люди
ну "не-процесуально".

4. Зауваження до питання співвідношення сутності та екзистенції в людині. Історичність 
людської сутності та її значення для формування моралі

Наведемо  кілька  загальнотеоретичних  зауважень.  Давня  філософія  відсунула  вбік  питання 
історичності, співвідношення часу та екзистенції. У п'ятому розділі ми побачимо, що класична 
метафізика, котра, як і усе метафізичне мислення греків ще з часів  Парменіда, черпала своє 
натхнення  з  тих  же  джерел,  але  не  успадкувала  ініціативу  Сократа,  а,  швидше,  навпаки: 
намагалась розвинути поняття часове, історичне та конкретне у позачасовому. Поняттями цієї 
метафізики ще й сьогодні користуються у  дискусіях з цих питань, і тому ми мусимо подати 
стислий її виклад.

Традиційна філософія визначає есенцію, чи суть речей, те, чим насправді є речі, і екзи
стенцію як  фактичне свідчення їхнього існування. Ще в давнину в метафізиці виникла дис
кусія про те, чи розрізняються есенція та екзистенція реально, чи лише понятійно?

Чи має смисл саме це розрізнення, яке говорило  б нам щось про організацію речей, чи 
йдеться лише про допоміжну ланку у нашому розумінні людського, яка сама по собі не має 
значення, коли ми беремо до уваги дійсність як таку. Більшість напрямів сучасної філософії, 
зокрема  тих,  що  користуються  давніми  розбіжностями,  підтримують  думку,  що  це  лише 
формальне понятійне розрізнення. Так, Спіноза, хоча й почасти, припускає певну відмінність 
між  обома,  але  ця  відмінність  стосується  лише  точки  зору  образності,  в  жодному  разі  не 
інтелектуа-
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льної, коли усі елементи світу підкорені обов’язковій дійсності, Божественній ідеї.
Подібна точка зору і у сучасного філософа Н. Гартмана, у якого  розрізнення есенції 

чи екзистенції ґрунтується на найновішому підході до дійсності,  характерному і  для 
нашої точки зору. В узагальненому підсумку різниця між ними обома повинна зникну
ти.

На  противагу  цьому,  деякі  сучасні  філософські  напрями  саме  на  цій  розбіжності 
акцентують увагу і свідчать про перевагу екзистенції над есенцією. В чому ж суть цих відмін
ностей? Як ці напрями ставляться до питання історичності людини, на яке ми звертали особли
ву увагу?

Давня  схоластична  онтологія  (традиції  Томи  Аквінського)  розрізняє  дві  сторони 
дійсності: ту, яка схожа у різних виявах,— абсолютну оцінку життя, яку ще називають екзи
стенцією, і ту сторону, яка (більше чи менше) відрізняється від реальності, сторону певної ви
значеності,  чи есенції.  Як бачимо, до есенції  належить, згідно з  таким розумінням, різного 
роду  визначене,  конкретне  буття,  нехай  навіть  субстантивне  чи  акцидентне  (несуттєве), 
реальне  і  основне  чи  другорядне  і  відносне.  Будь-які  визначення  есенціального  характеру 
мають позитивний,  змістовний характер;  різниця полягає  лише в деталях, у обсязі позити
вності.  Вужчим розумінням есенції,  чи  сутності  речей,  є  визначення  буття  безвідносно до 
умовностей (наприклад, місця, часу, зовнішніх відношень, позицій і т.д.).

У  традиційній  метафізиці  есенція  завжди  переважає  над  екзистенцією стосовно  усього 
абсолютного,  тому що "ідея" (чи екзистенція)  передує в  думках  творця. Творець сам являє 
собою  абсолютно  просте  буття,  що  складається  не  з  акту  екзистенції,  а  з  визначення 
есенційного.

Абсолютне призначення кожної речі стає повністю сформованим і  незмінним у момент 
своєї реалізації. Те, що основне в предметі, його головне
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призначення,— поняття, завжди у чомусь присутнє (наприклад, у своїх причинах). Призначен
ня, сутність, реальність, незмінність — це, власне, одне й те ж. Отже, сутність кожної речі по
стійна і позитивна. Оскільки вона тривала, вічна, то її можна було б осягнути таким же поза
часовим і абсолютним сприйняттям. Якщо навіть людина не володіє таким сприйняттям, її пі
знання звертається до нього як до ідеалу свого розвитку.

І  тепер  (після  критики  цієї  креаціоністичної  (метафізики)  можна  було  б  принципово 
ставити питання (якщо вже ми розрізняємо у предметів сторону їх буття і сутності, призначе
ння), чи немає все ж якихось головних суттєвих призначень, таких, що не є і не можуть бути 
ні принциповими, ні суттєвими доказами, заданими наперед, не можуть раптово виникнути у 
довершеному вигляді, а також як позитивний і конкретний зміст, а не його відсутність.

Відомо,  що таке  питання стосовно людини вперше  поставив  Геґель  у  "Феноменології 
духа".  За  ним, в людині не існує чогось вродженого, вищого  закону, який керував би лю
дським життям, скоріше, дійсність першопочатково історична, тобто часова та змінна у часі, а 
її здатність від самого початку (але не повністю, а лише частково, у деяких моментах) неґати
вна.

Але  Геґель  своє  розуміння  історичності  людини  нейтралізує  тим,  що  продуктам  сві
домості, які змінюються в історичному процесі, дозволяє за допомогою діалектичного процесу 
витворювати необхідну цілісність, котра, знову ж таки, має позачасовий характер — час тут 
знову замінено на вічність. Лише за умови, що якась визначена дійсність (наприклад, людина) 
не задана навіть таким абсолютно досконалим і від того часу вичерпним і надчасово закріпле
ним процесом, можуть стверджуватися такі історичні сутності. Історична сутність виступає у 
цьому випадку такою, яка не задається від са-
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мого початку як позитивна, а, швидше, навіть навпаки — як неґативна (у формі інтенції, вимо
ги; можливо, прихованої вади і т. д.) і як така, що ново не може бути задана як абсолютна і 
поєна до часу.

Той, хто стверджує історичність людини, водночас стверджує, що наша сутність (в значен
ні характеристик) залежить від способу існування,  від факту, що ми є, і від того, що ми самі 
вибираємо чи вирішуємо. Якщо ж справді існує історична сутність, яка не задана десь і колись і 
остаточно не сформована у своїх першоосновах, то створіння, якому належить ця сутність, не 
може, певна річ, залежати від чогось стороннього і зовнішнього і (якщо не повністю, то хоча б 
частково) мусить бути вільним. Теза також питання свободи як елемент.

НА противагу цьому можна було б стверджувати, що кожен історичний процес вже тому, 
що він  є  процесом розвитку,  а  не  хаотичних змін,  передбачає щось довготривале у плині 
історії, тоді теза історичності сама повинна вказувати на тривалісний характер сутності люди
ни. Ми справді вважаємо упущенням деяких сучасних філософів, так званих екзистенціалі
стів,  їхнє  твердження,  нібито  нічого  довготривалого  у  людини  взагалі  не  було,  нібито 
першопочаткового осердя, людської суті не існувало. Це частково випливає з самої думки, ча
стково з поверхового способу доведення. 

Коли Сартр, наприклад, твердить, що в людській свідомості екзистенція переважає над 
дійсністю, то і хоче сказати, що незмінна структура свідомості Є, швидше, недоліком, її нікче
мністю, аніж позитивним буттям. З іншого ж боку, помічаємо, що й тут можна знайти щось 
тривале,  тому що є  різниця між життям свідомим і  його  припиненням або розпадом (між 
сном,  смертю  чи  божевіллям).  Людський  факт  поряд  з  екзистенцією  має  свою  особливу 
структуру, і в цьому смислі не можна сказати,
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що екзистенція передує дійсності,  навіть  стосовно дійсності  історичної.  Наприклад,  істори
чність конкретного єства чи сутності сама стає чимось остаточним, надчасовим. Однак істори
чна реальність не задана від початку в позитивному вигляді, стверджуючому, скоріш її три
валі моменти негативні, невизначені, незадані. Незмінна структура історичної дійсності — це, 
власне, структура відсутності.

Нас,  у  зв'язку  з  цим,  цікавить  головним чином  те,  яке відношення обох онтологій до 
морального  досвіду людини. Перша — онтологія вічності, тривалих величин,— очевидно му
сить акцентувати на тому, що у моральному досвіді тривале і об'єктивне: об'єктивність закону, 
його незмінність, що питання моральності ніби вирішено наперед. З іншого ж боку, тут недо
статньо реалізується момент морального пошуку і боротьби, осяяння і невпевненості, коротше 
кажучи — уся важливість, болючість, зусилля і робота неґативного принципу — це все у ете
рністичному розумінні лише окрема сторона процесу, в реальності об'єктивно визначеного, це 
сторона нашого переживання моралі, а не її особистої сутності.

Деякі представники етернізму, як, наприклад, Платон, стоїки, Кант, бачать і намагаються 
обґрунтувати драматичний характер, напруження і боротьбу, що притаманні моральному жит
тю, але саме ця ознака вибору, драматичної невирішеності, яка притаманна, наприклад, вибору 
власної долі у Платона або визначенню власного свідомого характеру у Канта, боротьба з при
родою почуттів, у яку вступає природа логічного і т.д., і є частиною непослідовності, частиною 
боротьби вже наперед вирішеної, продуманої остаточно і в усіх подробицях.

Таке об'єднання етерністів швидко розпадається  на дві течії,  на дві частини, які важко 
об'єднати між собою: на одному боці життєво-моральна драма, витоки якої сягають живильно
го ґрунту сокра-
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тівського, або духовного життя; на другому боці філософія одвічного характеру людини і її 
діяльності,  рушіїв  сил,  які  визначають моральне життя  не  менш об'єктивно,  ніж будь-який 
інший вияв дійсності. 3 одного боку стоїть міфологія свободи, з іншого — моральна фізика, 
приглядання до конфліктів духовних сил, сутність і кількісне співвідношення яких вже ви
значене наперед; отже, після цього цілком послідовним буде те, що моральний рефлекс роз
падається на спостерігання за людською природою (індивідуальною і суспільною), виглядаючи 
техніку людських стосунків, вибудовану на основі цих спостережень, і на заперечне тлумачен
ня  людської свободи, на переконання у її невловимості  і неможливості визначити її. Інколи 
звертали увагу на те, наскільки віддалені один від одного ці елементи, наприклад, у Платона, 
антропологія якого знає мало не саму механіку душевних сил, а, з іншого боку, питання про 
долю та роль душі наважуються подавати суто міфологічно. Звідси стає зрозумілою і та дво
їстість, яка панує у сучасному моральному оголенні: тенденція до позитивної науковості (ви
ключаючи зауваження про почуття, мету, призначення, долю людини) або більш романтичний 
протест проти педантизму, нежиттєздатності, поверховості, нерадикальності таких поглядів.

Першим не вистачає моральної глибини, власної моральної "широти", другим — філосо
фської  локалізації,  яка  замінена  на  звичайну  метафізику.  Винний  в  цьому  розколі 
насамперед метафізичний етернізм, для якого есенція завжди була чимось заданим, позити
вним, в певному смислі готовим і, отже, вічним. Вирішення могло б підказати саме поняття 
історична есенція. Історична есенція — це не абсолютна вічна чи позачасова величина, а, рад
ше, її вічна, позачасова та надчасова пригода є моментом незадоволення, заперечення, не-
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присутності у заданому і заклик до реалізації в часі.
До  такого  розуміння  людської  "природи"  Сократ  принаймні  наблизився;  можемо  спо

стерігати у нього зародження питання про дійсне буття,  того питання,  яке Платон пізніше 
буде розглядати метафізично; про дійсне буття у моральній сфері, звісно, йдеться, але йдеться 
про нього в людині, у її власній основній діяльності, без попереднього визначення ідеальної 
мети і так само без ґарантій, які б давалися нею. Так само можна було б зрозуміти, що люди
на з самого початку ухиляється від  подібної своєї ролі, настільки важкої і ризикованої, що 
вимагає максимального напруження, пересилення самої себе; що людина закриває перед нею 
й очі, переконує сама себе в реальності уявних, "само по собі зрозумілих" речей. Внутрішня 
демонічність людської природи, це напівусвідомлюване самофальшувавня, на яке вказувало 
багато модерних мислителів — Паскаль, французькі моралісти, Ніцше, Фройд, Шелер, Сартр,— 
могла б знайти тут своє коріння. Тому не буде зайвим пригадати, що Платон часто зображає 
Сократа як лікаря душі (Хармід, Горгій) і що один із сучасних психотерапевтів (F. Prinzhorn, 
Psychoterapie. — Leipzig, 1929, str. 251) ставить Сократа за приклад,— дещо з того одухотворю
ючого і збурюючого, що його так холоднокровно і впевнено засвідчував Сократ і яке надалі 
мусить використовуватися за кожного душелікування і не повинно виявитися намарним. Чим 
же усе це не вказує на те, що Сократ був перший серед тих, котрі замислювались над глибин
ними процесами в душі людини і розуміли їх? І чи не буде це ще одним доказом на користь 
того, що Сократ наблизився принаймні до такого історичного розуміння людської природи, 
людської суті?
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5. Виникнення класичної європейської метафізики ІІлатона. 

  Християнський гуманізм

Ми зазначили ще у другому і третьому розділах, як трапилося, що гуманізм Сократа був під
мінений на класичну заідеалізовану метафізику. Платон поставив запитання самому собі:  в 
чому основа сократівської переконаності в тому, що людина може віднайти життя, наповнене 
смислом, життя цілеспрямоване; він розумів, що ця мета, людське Добро (як категорія. — 
Пер.) не може походити з безпосередньої, даної людської природи, що про нього немає знання, 
як про інші речі людського життя,— всім доступних і відомих "технознань". Але це означає, 
за його словами, лише те, що людське добро є предметом не того пізнання, яке вивчає речі 
цього  світу,  а,  насамперед,  того,  яке  прагне  доступу  до  "справжнього  світу",  до  фу
ндаментальнішого  існування,  котре  панує  над  усяким  смислом,  тобто  над  будь-якою  по
становкою мети12.  Платон свою творчу  ідею надав Сократовим піклуванням про душу, його 
моральному повороту, який був, власне, відходом і, отже, від початку мав заперечливий смисл, 
тобто, знову-таки, був позитивним поворотом; сократівське переінакшування та переосмислен
ня  —  це  не  лише  заперечення  невірогідного,  скоріше,  воно є  тим,  що  можна  побачити  за 
допомогою цього "синоптичного бачення", це і є саме "вигляд", ідея.

Тепер видно, чому провідна ідея, котра визначає головну мету і смисл усього існуючого,— 
це  Добро,  настільки  велике  і  високе,  що  у  пізнішій  розвинутій Платоновій  метафізичній 
діалектиці виходить "за межі реального".

Платонівська теорія йшла назустріч принципово  предметному характеру античного ми
слення, яке для кожної операції думки вимагає позитивного предмета; й далі йшла назустріч 
вимогам реаліза-
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ції морального зусилля, яке у Сократовому трактуванні підсумовувало настільки видиму дис
гармонію із суспільством.

У  цьому  світі  Сократ  був  засуджений  і  страчений;  але,  на  противагу  цьому  світові, 
реальному суспільству,  Сократ  правий:  все  ж мусить існувати,  бути справжнім той світ,  з 
позицій якого Сократ правий,— саме тому, що об'єктивізм Платона абсолютно не задовольняє
ться суб'єктивного правдою справжньої, досконалої внутрішньої сутності людини.

Ми не можемо навіть у загальних рисах висвітлити, як далі розвивалась ця метафізика; 
для нашої мети достатньо буде лише кількох зауважень. Хоча Арістотель і заперечив платоні
вську теорію  особливого справжнього світу, світу зразка і мети, та натомість замінив його на 
світ іманентної мети; кожна істота має у собі наперед визначений шлях — це її призначення, те, 
що, власне, робить річ тим, чим вона є,— а, отже, і свою визначену кінцеву, позитивну мету; 
суспільство згруповане згідно з метою і прямує до єдиної, остаточної, найвищої мети, якою є 
найвище буття, яке безупинно прагне досягти своєї мети і у вічнім блаженстві ніколи від неї 
не відступає.

Отже, ця помічена Сократом людська особливість, яку ми визначили як історичність люди
ни, у обох цих мислителів була поглинута вічністю й універсальністю світу ідей. Світ мети ві
чний:  він  не  залежить  від  людини  і  від  її  внутрішніх  факторів,  а  навпаки,  завжди  їх  об
умовлює; ця обумовленість не  ізолює людину від світу, а навпаки, світ мети обумовлює усе 
без винятку суспільство.

Зрозуміло, що за таких обставин християнство могло послатися на цю метафізику і ви
користати її на свою користь; використати її поняття для розробки християнських теологічних 
питань.  У християнській  життєдіяльності  визначальним духовним  мотивом мені  видається 
(подібно Радлові, Карафіа-
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ту, Балтману (Bultmann) мотив абсолютної помірності і покладання на Бога. Балтман говорить 
навіть  про  зречення  будь-якої  власної  волі,  якщо  вона відмінна  від  волі  Божої.  І  Радл, 
звичайно, правий, коли робить висновок,  що така духовна позиція могла  цілком природно 
спертися на античні уявлення про вищий світ зразка і мети і що практично різниця була не 
така вже й велика. Оціночну метафізику буття, яка вже у платонізмі замінює буття на Добро, 
пізніше, у християнстві, посилює мотив, досі не знайомий у філософії,— мотив створення.

Буття,  яке  реалізоване  у  речах  матеріального  світу,  це  не  лише  оцінка,  похідна  з 
вартості-оцінки як загальної величини, з Добра за межами дійсності, а й одночасно дар буття, 
яке саме досконале, тобто абсолютного Добра. Дійсність — це Божественний лад, у якому ко
жна  особистість  має  місце,  свою  ціну  і  призначення.  Навколо  таких  уявлень  обертається 
середньовічна метафізика і християнське мислення у класичному вигляді (аж до реформації). 
А коли протестантське мислення спробує на теологічному терені відділитися від антики, то не 
мине багато часу, доки арістотелізм, схоластика (і навіть іберійська) знову будуть покликані 
на допомогу і відновлені.

Звичайно, таке метафізичне об'єднання класичного гуманізму і християнства мусило при
щепити до цього старого кореня цілу систему християнської   віри і об'єднати їх в одне ціле. 
Класичний корінь за своїм методом гуманістично-раціоналістичний людина цілком спромож
на підійти до морального світу, і, отже, він є чимось звичайним, світло ідеї загальнолюдське. 
На противагу ж цьому, християнське intimissimum, історія порятунку, кореляція віри і одкрове
ння, при якому людина мовчить, а говорить лише Бог, робить християнина і християнство екс
клюзивним, що висуває претензії до зага-
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лу, але не на підставі людяності як такої, а на підставі Божого наказу.
Отже, увесь цей світ думок, що належав до життєвої сфери середньовічної людини зага

лом, до церковної і світської відмін її існування, повинен був  оцінюватись і розглядатись  en 
bloc  (як єдине ціле);  а коли сучасна людина у повільному процесі зміни  життя на більш сві
тське прощається зі старим типом мислення, то позбавляється його майже так само  en bloc 
(абсолютно).

Здавалося б, що антична база і християнське доопрацювання були повністю солідарні і 
християнські переконання самі терплять напади на теологічну основу природного сприйнят
тя, страждають від помітної байдужості сучасних природничих і наук до питань почуттів, а з 
іншого боку, прагнення сучасної людини до моральної і мисленнєвої автономності викликає 
глибоку недовіру до усієї класичної метафізики. І все ж таки в модерному гуманізмі, попри 
глибокі відмінності, присутня жива фундаментальна основа античного гуманізму, котрий хоч 
і "спить", усе ж не мертвий.

6. Виникнення сучасного гуманізму

Нове мислення  докорінно підірвало насамперед середньовічну систему:  запровадило новий 
підхід до розуміння природи, природа тепер лише констатується і конструюється, але не оці
нюється. Усі морально-естетичні погляди відступають на другий  план, і єдине, що має вирі
шальну роль, це достовірність, абсолютність, точність відомостей; математика відмовляється 
від своєї, аж дотепер епізодичної ролі, переважно естетично-метафізичної, і починає втруча
тись у дійсність, стає "письмом, яким  написана книга Природи". З астрономії,  де цей новий 
метод позначив перший кардинальний успіх, вона поширюється на механіку, створюються уні
верса-
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льні  механістичні  теорії,  що пронизують усю позалюдську  природу;  у  великому і  малому, 
близькому і космічному вимірах, у виявах, на перший погляд   найрізноманітніших, ньютоні
вська механіка закріплює подібні основні закони; цей же метод з успіхом  використовується у 
найрізноманітніших фізичних галузях,  що дозволяє легко пояснити будь-що і  завдяки цьому 
оволодіти ним! Але така сучасна наука лишається все ж практичною і її природним результа
том є техніка. Багато хто з великих сучасних мислителів стають винахідниками, принаймні 
мріють про винаходи, у які втілиться сучасна наукова думка, яка дає владу над природою; Бе
кон плекає ілюзії технократичного світу, Декарт — переймається збільшенням тривалості жи
ття, Паскаль винаходить омнібуси і лічильну машину, Лейбніц цю машину вдосконалює і т. д. 
А природа в цей час стає лише предметом, стає німою і втрачає свою мету; певного значення їй 
в незрозумілий спосіб надала сама людина.

Паскаль лякається вічної мовчазності безкінечних мертвих просторів, які ця наука відкри
ла для людини. Але процес невпинно йде далі; вже у проектах механістичної біології, котрі ви
робив Декарт, він торкається живої природи; у Гобса людина вперше розглядається як суто 
біологічний організм і ця точка зору тут виливається у наслідки: жодної надмети життя, сила, 
насолода як  основні  цінності,  страх і  пожадливість як головні рушії людської діяльності,— 
оновлення софістської тверезості при вивченні людини (Thukydides все ж був майстром у цьо
му). Спіноза також зараховує людину до пригоди, але, попри всю об'єктивність, натура для 
нього — це ще Deus. Але розглядати внутрішній світ людини за допомогою природничих наук, 
спростувати на нього метод ньютонівської механіки,—  то ще стане програмою англійського 
емпіризму, за який йому виразно докорятиме Г'юм; а французьке просвітництво щораз виразні
ше буде намагатися цю
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"вивчену", збагнуту за допомогою законів духовного механізму людину віднести до механісти
чної  природи.  Паралельно  з  цим  усе  ж  час  від  часу  виникають  спроби  знову  виробити 
моральність, яка також мусить бути зовсім відділена від середньовічної системи: суто об'єкти
вно дивитись на людську сутність, не припускати нічого, що від початку не належало б цій 
сутності; нічого надлюдського, надприродного, так само жодних глибинних життєвих порухів: 
чим "природнішого" буде виплекана і доведена мораль, тим краще, тим точніше.

Г'юм і Сміт говорять про вроджений симпатичний інстинкт: утилітаристи гадають, що мо
жна  задовольнитися  самими  лише  вродженими  егоїстичними  інтересами  і  природним  ро
зумом людини,  щоб поступово вивести звідти і моральні найбільші  величини, що за певних 
обставин зводять самовідданість до крайнощів.

Якщо разом із Платоном ми підтримуємо позиції софістичного руху, який сприймає людські, 
моральні проблеми як питання певної взаємин, як проблему, елементи якої просто завдані, в 
такий спосіб, що це навіть не відчувається, а якщо й відчувається, то відразу заперечується 
глибинне духовне переродження як спосіб підходу до цих взаємин,— то, підтримуючи Радла, 
можемо сказати, що сучасна і суто світська етика відроджує "софістську" позицію. І вона та
кож хоче "навчати поштивості", але безпосередньо та абстрактно, так, як учать рахувати або 
навчають ремесла; у людині усе зрозуміле й вона сповнена найкращими, шляхетними намі
рами, а часто й позахмарними ідеями.

Але  проґресивний  характер  цього  натуралістичного  процесу  можна  простежити  лише 
ретроспективно, у своєму розвитку він постійно перехрещується з протилежними і консервати
вними  тенденціями.  Неодноразово  трапляються  спроби  зберегти,  знову  реалізувати,  об
ґрунтувати християнсько-пла-
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тонівське сприйняття людини; при такому обґрунтуванні, однак, арґументи віри і теології що
раз менше вживаються, бо й ця невелика кількість обраних.  приймає натуралістичні вимоги 
"природності", а отже й у неї, як, наприклад, у Кембриджській школі, у Лейбніца, Шефтсбері, 
Тердера, зустрічаємо платонізм (чи новоплатонізм, що абсорбував арістотелізм) у сприйнятті 
загальнолюдських  питань.  Ця  тенденція,  звичайно,  до  певної  міри  гальмувала  існування 
старої ідейної системи, але, з іншого боку, спричинилася до того, що він виявився менш ради
кальним та небезпечним, приховувала його гострі кути; і Вольтер, доки його не потрясла ліса
бонська катастрофа, охоче вірив у старі уявлення про гармонію природи, і Дідро в молодості 
надихав Шефтсбері. Тож здавалося, нібито до певної н відновлюється давніша ситуація: пла
топізм разом із просвітництвом бореться за людину.

Однак з'являється новий чинник моральної ситуації,  який поступово закріплюється.  Це 
суб'єктивізм нового мислення. І цей суб'єктивізм певною мірою пов'язаний зі зміною поглядів 
сучасної науки. У давніх, кажучи загалом, всю увагу звернуто на існування (буття), яке від
кривається внутрішньому одкровенню; класична метафізика головним чином розвиває конце
пцію, за якою там, де ми намагаємось досягти правди, нами завжди керує гармонія дійсності, 
яка стоїть над абсолютними елементами універсуму, над нами і речами, які ми осягаємо. У 
новітні часи руйнується насамперед ця гармонійна концепція; людина лишається один на один 
зі світом, між ним і предметами зникає спільне мірило, і людина мусить це мірило, яке забез
печило б цю предметність, замінити чимось із власної сутності. Мірило, на яке звернуто увагу,
— це достовірність; ми хочемо, щоб наші знання були певними, хочемо ґарантованості, але 
місток між собою й іншими речами мусимо лише шукати.
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Це підтверджує принцип впевненості  у  собі,  який  Декарт поклав за точку відліку усієї 
філософії, тобто, на його погляд, взагалі усієї науки. Впевненість у собі стає взірцем і мірилом 
впевненості взагалі: впевненість тут абсолютна, але лише суб'єктивна, а всі інші "впевненості" 
повинні або переводитись на неї, або ґрунтуватись на ній. Виникає поняття свідомості як за
мкнутого суб'єктивного світу, який ще  не відомий ні антиці, ні середньовіччю, в яких душа 
завжди сприймається біологічно або космічно (навіть коли платонізм вважає її  за особливу 
просту "субстанцію"). З усього цього виростає поетична проблема, питання про взаємостосу
нки між цією замкнутою суб'єктивною сферою і тим, що лежить поза її межами. Переглядаю
чи зауваження до цього питання, можна помітити, що обсяг знань набагато "суб'єктивніший", 
аніж вважалося, що дуже важливі поняття, без яких традиції пізнання не могли обійтися, не 
вдається об'єктивно обґрунтувати; після цього виникає спроба всю систему об'єктивного пі
знання пояснити з  позицій суб'єктивного, а відтак дедалі ясніше видно, що об'єктивне ми
слення, яке загальнообов'язкове і ґрунтується на  критичних основах, є чимось іншим, аніж 
мислення  категоріями  абсолютного  буття.  Так  було  "суб’єктизоване"  і  саме  поняття 
предмета, так філософський спосіб мислення дедалі більше уникає розглядати людину у відно
шенні до абсолюту, до вищого буття як такого, а це не може не впливати, зрештою, на царину 
моральну.

Оскільки власне сократівська проблема лишилась in suspenso* впродовж двох тисячоліть, 
оскільки  вона була відхилена, зневажена класичною метафізикою, яка наполягала на тому, 
щоб людину  сприймати саму по собі, сучасний суб'єктивізм мусив, навпаки, поступово під
водити до того, аби ця ж моральна проблема, проблема внутрішнього життя

*in suspenso – тут: не доведена, не з’ясована ( латин.).
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людини   взагалі  (в  тому  глибинному  значенні,  в  якому  вона  була  подана),  розглядалася 
інакше, ніж це робили попередні традиції і без применшення її органічної глибинності.

Для цього, однак, необхідно було, щоб питання суб’єктивності з терену самої лише критики 
пізнання, яка цікавилась тільки тим, як об'єктивні поняття закріплюються в суб'єктивній дія
льності, перейшло до вивчення того, що складає основу суб’єктивності взагалі і основу гуман
ності, до проникнення в людське буття, до онтологічного аналізу людини.

Власне  кажучи,  попри  всі  сучасні  розмірковування про  суб'єктивність,  сама  проблема 
суб'єктивності, єства і форм буття, які вибудовуються навколо суб'єктивності як свого ядра,— 
як, наприклад, людське буття,— ця проблема довго не була чітко сформульована і, власне, ще й 
досі шукає свою філософію.

Ще один особливий поворот у розумінні людини закладався ще за часів гуманізму, давав 
себе знати у деяких мислителів XVII століття, могутнішав упродовж XVIII ст. і уповні розвину
вся від початку XIХ ст. Це той струмінь, у якому сформулювалося уявлення, що ми є тим, чим 
стали, як пізніше висловився Геґель; усвідомлення тих відмінних і спільних рис, яких ми набу
ваємо впродовж історії; розуміння того, що людина — це не ізольований індивід, відокремле
ний від усього того, що метафорично можна назвати "добою історичною", тобто від цілої си
стеми конкретних історичних стосунків, і  що для  її; події, те, що з нами відбувається, не є 
лише випадковістю, але належить саме до реальності.  Після гірших спроб Віца у  XVIII ст. 
виникає перша справді історична загальна концепція історії, де історія  заступає як процес, у 
якому людина намагається надати смислу своєму життю. На означення такого типу мислення 
повноправно закріплюється понят-
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тя філософія історії;  хоча у цих спробах і переважає завдана конституція, на задньому фоні 
лишається думка, нібито людина — це історична істота, для якої події і час мають органічне, а 
не випадкове значення, істота, для якої усе має своє значення, яка вирішує і несе відповід
альність. Ця думка була  пізніше перебільшена аж до перетворення на висновок, що "смисл" 
історії і її фактичний перебіг — це одне й те ж і що всесвітня історія — це світовий суд: понят
тя, яке може виступати постулатом, але аж ніяк не констатацією факту, — в будь-якому випад
ку, однак, воно свідчитиме про новий, автономний, суб'єктивний і водночас історичний по
гляд на людину.

Інтерес, який виявляється до філософського мислення початку XIX століття, полягає саме у 
спробах поставити нові запитання, запитання про нові  основи мислення після зруйнування 
рамок класичної метафізики, про проблему людини в природі, про проблему суб'єктивності та 
її  основи, про автономну концепцію людини, яка б не позбавила нас,  як це відбувається в 
натуралізмі  епохи  Просвітництва,  глибини  органічності,  поєднання  цієї  глибинної  сфери з 
історичністю життя і конструкцією історії. Це було кипіння, але в більшості своїй хаотичне: 
ідеалізм, позитивізм Конта, романтика, історичний матеріалізм взяли участь у ньому кожен по-
своєму, з різним "дозуванням" мотивів, опрацюванням цих питань, проблем, досі живих, неви
рішених, серед яких знаходимось і ми.

Це все тяжка боротьба, боротьба за моральну людину, повна крайнощів і небезпек. Ці не
безпеки неможливо замовчувати, адже ми всі добре їх відчуваємо на власній шкірі.

Тут не йдеться про заміни моральних теорій з одночасним збереженням попередніх засад 
морального життя, а, швидше, про переворот у самому цьому
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житті. Уся попередня система цінностей і життєвих правил захиталася, а для багатьох і впала.
Не лишається моральних авторитетів, замість них часто безсоромно виставляються зовні

шні  авторитети,  авторитети  суспільства,  політичні.  Здається,  нібито суб'єктивізм  повністю 
перетворився на титанізм, на інтелектуальне, а потім і моральне насилля, нібито суб'єкт, який 
намагається бути автономним,  починає діяти за принципом sic volo, sic  iubeo,  stat pro ratione 
voluntas*. Здається, коли раптово розпадається ця традиційна система класично-християнських 
концесій  і  життєвих правил,  людині, полишеній на саму себе,  не лишається нічого іншого, 
окрім інстинктивного життя і копирсання в ньому.

Ряд спостережень за сучасним життям, особливо стосовно сексуальної моральності, здає
ться,  підтверджує  цю  точку  зору:  чим  іншим  можуть  виступати  ті  романтичні  еротизми, 
пансексуалізми, проникнення до глибин уявної колективної підсвідомості, які сучасне мисле
ння  згромаджує  навколо  своїх  заздорових  інтересів?  Коли тут  лишилось  ще  дещо справді 
моральне, то воно час від часу виявляється як рештки дотеперішньої життєвої системи, яку 
ще не встигли остаточно зруйнувати.

7. Масарик як критик надмірного суб'єктивізму

Зовсім  не  дивно,  що  саме  суб'єктивізм  зазнає  гострої  моральної  критики  навіть  з  боку 
модерних гуманістів. "Надмірний суб’єктивізм" виступає відповідальним за моральний хаос, 
який завершується конвульсіями людського розкладу. (Я вважаю, що  у зв'язку з цим треба 
було б говорити про "незрозу-

*Я так хочу, я так наказую, місце розуму заступає бажання (латин.).
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мілий" суб'єктивізм чи про те, що його погано зрозуміли, а не про надмірний суб'єктивізм, 
тому що його помилка полягає саме в тому, що в суб'єктивізмі він не бачить жодних відмін
ностей, на яких  могло б ґрунтуватися розрізнення морального, що  йому дозволено усе, що 
може людина, оскільки все суб'єктивне, відтак, лежить на одному рівні).

Але для того, хто принципово не визнає сучасного суб'єктивізму, хто бачить в ньому лише 
розпад і не виявляє жодної моральної можливості (якщо він планує залишатись у рамках гу
манізму, напрацьованому віками),— йому залишаються лише два основні шляхи: просвітни
цький натуралізм або платонізм, чи, як варіант,— посередництво між обома.

Таким енергійним критиком суб'єктивізму був Масарик. Його опір романтиці та ідеалізму 
був зумовлений тією добою, але й був характерним для його моральної сутності. Релігія мала 
сильний позитивний вплив на формування його морального характеру, який помітно виявився 
і  в  його  літературних  спробах.  З  іншого  ж  боку,  у  науковому  формуванні  він  пройшов 
ґрунтовну школу модерного емпіризму, натуралізму і позитивізму, тим-то вже у його першо
му серйозному творі помітна визначена ціль: досягти "католицької" мети — єдиної, повнознач
ної,  що  криється  в  абсолютності  доброти  і  любові  існуючого  світу,—  "протестантським" 
методом, власне, емпірично-науковим.

Цей  проект  молодого  Масарика,  зі  значними  посиланнями  на  Брентона,  вимагав  по
ступового узгодження з усім доробком попереднього і сучасного мислення, а головне — з усі
ма  прагненнями  сучасного  гуманізму.  Сама  "католицька"  мета  вже  містила  {важко  лише 
сказати, наскільки виражено) частину платонівсько-арістотелівської антологічної і  космічної 
концепції, можливо, що у самому виборі проблеми самовбивства, яку Масарик явно не сприй
має як хворобу, як годилося б соціологу, діагностику і лікареві соціального здоров'я, а, скорі
ше, сприймає 
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її під очевидним впливом набоженським, як порушення онтологічного Божественного устрою, 
як революцію,— можливо, в цьому виборі закладено щось більше за елементарний розвиток 
пропозиції Конта, тобто визнання надлюдського трансцендентного смислу життя, як це від
повідало початковому платонізмові традиційної класичної метафізики13. Завдяки постановці 
такої мети і використанню таких методів з модерних гуманістів Масарикові подобались об'
єктивісти Конт, Міл (Мill), але, на противагу цьому, вони мусили відвертати його від таких 
філософських проектів, які обґрунтовують тезу про те, що принцип смислу життя суто суб'єкти
вний і що подолання межі між зовнішнім і внутрішнім світом людини не передбачає наявності 
жодного наступного, вищого трансцендентного принципу. В тому, що це подолання шукають 
у чомусь внутрішньому, у самій основі суб'єктивності, а не в чомусь іншому, — суть модерно
го суб'єктивізму; це, звичайно, пов'язано з переконанням, що людина — це істота, у якій 
формуються (творяться) відчуття, сприймання різних сторін речей, особливо ж — моральної. 
Тому Масарик гостро критикував Канта і не хотів навіть чути про його послідовників. Багато 
що подобається йому у Маркса, але не подобається усе, де "пахне" рештками геґелівської 
теорії. Пізніше в Росії та Європі14 він заявляв, що російське вчення призвичаїло його оціню
вати
Канта і Геґеля позитивніше. Але його головними філософічними вчителями залишаються 
емпіристи, головним чином Г'юм і Міл, за допомогою емпіричного методу він хоче дошукатися 
"смислу" у світі й індивідуальному житті та історичному розвитку, тобто доцільності, пла
номірності, творцем якої людина не є або на яку не впливає лише людина. (Також пов'язана з 
цим і його концепція філософії історії, яка набагато ближча до Тердера, ніж до Геґеля чи 
Маркса). Вже будучи літньою людиною, він визнавав у своїх спогадах, що був і залишився 
пла-
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тоністом, що вірить в ідею життя, яка реалізується у живих істотах; і також те, що на початку 
свого філософського шляху він гаряче цікавився Платоном, що його особливо зацікавила пла
тонівська теорія душі (можливо, здебільшого його вчення про  безсмертність); серед цитат з 
Достоєвського,  які  Масарик наводив у заголовку другого чеського видання "Самовбивства" 
(1926), привертає увагу та, в якій говориться, що існує лише одна дійсно велика ідея, яка під
носить  людину,  тобто  ідея  безсмертної  душі.  І  все-таки  незаперечно,  що  платонівське 
сприйняття дійсності,  зафіксоване всюди у праці "Добро",  нічим не об'єднується і  ніде  не 
виявляється  так  виразно,  як  у  його  міфі  про  душу  і  у  вченні  про  її  безсмертність:  тут 
затверджений  зв'язок  людини з  вищим світом,  обґрунтована  постійна  зацікавленість  ним і 
паралельно  висвітлене  те  життя,  яке  знаходиться  одночасно  на  сторожі  й  під  наглядом 
"морального світу",  який виступає життям  лише "за  повноваженнями",  життям,  яке  ми не 
приймаємо і над яким не пануємо. Інтерес Масарика до безсмертя, який, як він одного разу 
сказав,  у нього ще глибший, аніж зацікавлення Божою екзистенцією, також міг би засвідчу
вати ще більше цей першопочатковий платонізм, від якого Масарик не відмовлявся і попри 
свій емпірично-позитивістський метод. Однак Платонова методика здається йому примітивною 
і міфічною; Масарикове дослідження смислу в природі та історії гіпотетичне і лише частково 
намічене. Отже, ця філософічна мета у Масарика була, скоріше, лише окреслена, ніж справді 
реалізована. Масарикова філософія, як уже наголошувалося, має незмінну орієнтацію: на мето
дичні можливості науки, на моральні недуги доби,  на соціальні і національні проблеми, на 
питання війни і революції, причому за всіх відмінностей їх забарвлення, в думках у нього чітко 
домінує сенс моральної цілісності життя; і поряд з такою моральною орієнтацією він нібито 
застосовував сокра-
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тівську еклектичну мудрість неґативної орієнтації, критичного відокремлення неправильного, 
того,  що  не збігається  з  визначальним  смислом,—  настільки  критика тут  переважає  над 
продуктивним конструюванням ідеалів і принципів. Цей практичний сократизм  — у крити
чному дослідженні й оволодінні життєвими і культурними стимулами, аби не випускати з поля 
зору життєву цілісність і впевнено дотягти обраної мети життя,— домінував у Масарика і при
звів до того, що Масарик, не зреалізувавши, на. думку багатьох, систематично і теоретично свої 
філософські програми, став достеменним гуманістам.

Концепція, яку ми тут окреслюємо, не додає нічого нового, порівняно з поглядами, які ви
словив у своєму розділі про Масарика-філософа Й. Л. Громадка15; лише обґрунтовує цю конце
пцію з позицій  кагальної структури гуманізму як філософського напряму. Гуманізм, який не 
бажає сприймати людяну,  враховуючи лише її  внутрішній  світ,  і  який  заперечує суб'єкти
вістську проблему, може бути лише натуралізмом, або класичною, а пізніше платонівською, 
метафізикою. Масарик робить спробу піднятися над цими обома точками зору, а також усві
домлює, що і у модерному суб'єктивізмі є нагальні питання. Сам же Громадка припускає, що 
Масарик  свою головну проблему — питання гуманізму — вирішив. Кому взагалі вдасться це 
зробити? Без сумніву, він розвинув проблематику наболілу, нагальну і відверту, складну і су
часну, і що Радл у своєму набагато виразнішому і однозначнішому платонізмі не зраджує його.

Взагалі я вважаю, що концепція Масарика, у тому вигляді, як ми її наводимо, дозволяє 
зрозуміти і  вирішити два питання, важливі  для історії  нашого мислення і на які витрачено 
доволі чорнила: питання Масарикової двозначності — він був позитивістом чи релігійним ми
слителем? Масарик ні те, ні інше, він, радше, гуманіст, який бореться з усією
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давньою і неповторною гуманістичною традицією, з її роздвоєннями і неузгодженостями. А 
друге питання, про яке тут йдеться,— чи Радл має право посилатися на Масарика? Такі питан
ня завжди суперечливі, бо тут неможливо здогадатися, хто що у даного мислителя вважає за 
основне. Якщо ж насправді Масарикові належить частина тієї класичної метафізики, яку ми 
детально розглянули вище,  тоді  Радлова спроба її  обновити, викласти відповідно до нових 
наукових і життєвих обставин не лишається осторонь того, що Масарик сам вважав за голо
вне.

Незважаючи  на  те,  що  його  філософія  має  передусім  моральну  орієнтацію  (разом  з 
історією біологічних теорій*, власне усі його твори полемічні і ця історія також войовничий 
твір),  Радл  свою  філософську  позицію  втілював  з  наполегливішою  спекулятивністю,  ніж 
Масарик.  У  нього  дуже  виражена  схильність  до  спекулятивності,  більш  метафізичний 
темперамент.  Але  у  природній  філософії  його  проблема  теж  є  питанням  смислу,  про  яке 
говорив  Масарик, тобто питанням телеології, а загальна філософська проблема у нього, як і у 
Масарика, це моральна проблема людини. Радл гуманіст від самого кореня, хоч і вважає, що 
цю сторону свого філософствування мусив би якось доповнити та примножити, все ж цього не 
робить,— свідченням цього є його "Втіха від філософії",-— абсолютно поза межами класично
го гуманістичного мислення. Також метод Радла не завжди відмінний від Масарикового. Радл 
все  ж  не  такий  великий емпірист,  яким інколи здається Масарик;  у  всьому на  нього  мав 
певний вплив Ганс Дріш, логіка якого включає значну кількість апріористичного раціоналізму. 
Але найважливіші проблеми, теологічні питання, питання смислу, оскільки вони стосуються 
природи,

*Е. Радл. Історія теорій розвитку в біології  XIX ст. — Прага, 1909.
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Радл планує вирішити саме в такий емпіричний спосіб як це спадало на думку Масарикові. 
Коли ж і властивий Радлу раціоналізм, то дуже помірний і не догматичний (навіть якщо зважа
ти, що Радл досить вперто дотримувався своїх певних наукових переконань, наприклад, не 
довіряв Ейнштейнові, у  цьому була скоріше упередженість до його позитиму,  аніж догмати
чний апріоризм щодо питання про просторід, яким, наприклад, Дріш  (Driesch)  обгрунтовував 
схожу позицію).  Зате  набагато радикальніше за  Масарика  Радл визнав  платонівську послі
довність  у  розумінні  людських  справ,  попри те,  —  що  лише під  кінець життя  визначив  її 
конкретніше. Однак і тут його, очевидно, спрямовував Масарик. Радла, як молодого вченого-
біолога, сильно приваблювала романтика, її віталізм та суб'єктивно-живе розуміння наукової 
роботи:  у  "Зауваженнях  наукових  і  філософських"  (1914),  які  засвідчили  надзвичайно 
темпераментне  і  винахідливе  мислення16,  шумує  заповзята,  ще  не  визріла  філософська 
закваска,  яка відверто виявляє себе такою, якою вона є,  сповненою романтики. Але світова 
війна і вивчення німецької філософії, наслідком якого стала "Романтична наука"17, його розча
рували: він повністю відвернувся від таких засад мислення і хоча пізніше вже позитивно ро
зорив про Канта, очевидно, що у його філософському спадку лише вельми критичні згадки про 
Канта. Однак Кант упродовж певного часу допомагав йому, головним чином стосовно питання 
про  абсолютність  морального  імперативу:  але  йому  таки  заважала  його  суб'єктивність,  і, 
мабуть, тому у "Втісі" він говорить про "філософську невизначеність Канта".

І це засвідчує органічний платонізм, який визначає вчення Радла. Відтак у останній праці 
Радла  реалізовується все те, що Масарик лише частково  окреслює: якщо гуманізм не може 
бути ані чистим суб'єктивізмом, ані натуралізмом, він обов'язково мусить закріпитися у кла
сичній європейській ме-
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тафізиці. Саме про таку метафізику думав Масарик, коли у "Розмовах з Чапеком" зазначив, 
що  "без хоч би невеликої частини метафізики не обійдеться",— у Радла вона вже присутня 
повною мірою, проголошує себе основою усіє філософії, яка лишається головною, хоча це й не 
можна довести.

8. "Втіха" Радла як підсумок процесу, який випливає з сутності модерного гуманізму. 

   Критика Радлової критики суб'єктивізму

Платонізм  Радлової  "Втіхи"  базується  на  двох  опорах:  на  визнанні  реальності  вищого, 
морального світу і на теологічному сприйнятті природи, в якій також озивається "смисл" пану
ючого світу, На жаль,  Радлів заповіт занадто стислий і має форму начерку, чого не вистачає 
для повного і змістовного обгрунтування обох цих тез, Радл подає їх з тією відвертою невиму
шеністю,  що  являє  собою одну з  головних  принад  його  літературних  проявів,  які  завжди, 
навіть там, де це було занадто ризиковано, були сама чесність та щирість. Свою першу тезу — 
думку про вищий моральний світ, який від прадавніх часів, власне від першого періоду загалом 
примітивних культур,  завжди певним чином керував людиною, — Радл,  хоч і  загально,  об
ґрунтовує через критику сучасних точок зору про виникнення моралі. В основі  усіх цих по
глядів  лежить  непорозуміння,  в  якого  два  корені,  один  моральний,  другий  логічний.  Мо
ральний  корінь  — це  ренесансний  бунт  проти  світового  порядку,  звільнення  нестримного 
інстинктивного індивіда: цей процес триває ще й досі. Логічним доповненням цього є суча
сний метод природознавства "конструйованих понять", як їх називає Радл, тобто власне поня
тійний аналіз чуттєвого досвіду,  без якого сучасне природознавство немислиме: цей метод, 
хоча й успішний у природничих науках і техніці, знищує метафізику і призводить до
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викривлення поглядів на людське життя. Замість того, щоб відкритися владі і впливу цього ви
щого світу, людина намагається теоретично його сконструювати так, ніби йдеться про при
родний факт,  а  відтак доходить до сучасних теорій про те,  що "моральні  закони" були ви
творені людиною, нехай навіть за допомогою логічних роздумів, домовленосте чи звичок, під 
впливом видатних особистостей або в будь-який інший спосіб. Така думка про суб’єктивний, 
"людський"  характер  морального  світу,  на Думку  Радла,  неправильна,  оскільки  усі  подібні 
теорії передбачають уже наявні моральні закони, які вони хочуть пояснити; крім цього, тут зі
ґнорована одна дуже важлива для Радла обставина: саме у цій царині нічого не конструюється, 
а, скоріше, констатується, нібито тут ми підлягаємо чомусь,  до вже задано, що існувало до 
нас і що вище за нас.

Недоліком цієї тези, на мою думку, є те, що Радл не бачить інших способів суб'єктивного 
обґрунтування морального смислу життя, крім натуралізму. Кожний суб'єктивізм, по суті, є для 
нього натуралізмом або ж відчиняє йому двері. Якщо ми навіть припустимо, що розум сам по 
собі не може витворити ні дружбу, ні справедливість, що договір уже передбачає моральну від
повідальність, що традиції нічого не вирішують, особливо ж питання походження, що ніхто 
нам не може дати того, чого ми самі не відчуваємо і не переживаємо,— все ж лишається ті
льки той один варіант, що моральне життя закладено у самій історичній суті людськосте як 
вимога дбати про себе, сократівського γυωθι σαυτου*, який не є самим лише інстинктом, а му
сить знаходитись, як викресаний, безпосередньо на поверхні життя, щоб мати змогу визначи
ти, але аж ніяк не скеровувати людське життя.

*Пізнай самого себе (гр..).
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З  такою можливістю Радл  не  рахується,  оскільки  дозволив занадто переконати  себе  в 
тому, що будь-який суб'єктивізм — це лише свавілля та інстинкт,  в тому, що підтримувало 
його  власний  аналіз  сучасної  моральної  ситуації.  Через  це,  однак,  у  нього  виявляється 
схильність недооцінювати майже весь  сучасний період із точки зору моральності, та — що 
мені здається важливішим — переоцінювати моральне значення традицій і того спілкування, 
яке виникає під тиском суспільства. Я особисто далекий  від того, щоб заперечувати глибше 
значення зовнішнього морального тиску, суспільної моралі: я вважаю, що сам Сократ бачив у 
незруйнованій, вродженій суспільній моралі,  яку спізнав ще за часів  своєї молодості, щось 
набагато більше, ніж у індивідуалізмі свого часу. Але тут є певна небезпека: те, що моральне 
життя завмре в певних догматах, які перетворяться ніби на недоторкані магічні формули; що 
мораль перетвориться на щось ритуально забобонне. Незаперечно, однак, те, що на вже при
йняті моральні правила не можна брутально зазіхати, що боротьба з ними мусить бути ети
чною, в жодному разі не протистоянням інстинкту і норми (так сприймаються буденні "змага
ння" команд і "життя"), але, з іншого боку, необхідно припустити, що у разі, коли наші уявле
ння правильні,  не існує жодних відвічних моральних формул самоврятування, дотримання 
яких  ґарантувало  б  моральне  життя.  Безсумнівно,  наприклад,  що  дружба  —  це  велика 
моральна цінність, але хто б сумнівався, що моральне життя може розвиватись і поза її межа
ми?  На  наш  погляд,  і  закони  вірності,  що  вважаються  найжорстокішими,  можуть  інколи 
порушуватися,  якщо це робиться заради ще важливішого завдання, суворішого зв'язку;  це 
саме те, без чого нам не вдасться бути у вищому, буквальному смислі, виконати місію, якій 
ми повністю віддані і яка довершує нас. Жодна система моральних правил і законів не може 
створити моральну особистість і не є
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досить однозначною і детальною, щоб бути достатньою у конкретній ситуації. Кожна доктрина 
припускає різні можливості, кожен закон мусить вирішуати quaestio facti, питання застосовува
ння. Отже від правил та законів моральна легальність мусить знову повертатися до живої, ми
слячої особи, у якій і засвідчений остаточний стержень морального, а не лише інстинктивного 
життя.

Суб'єктивність також не розгубиться, якщо йтиметься про пояснення цього враження від 
об'єктивності, першопочаткового  зовнішнього  вигляду,  яким  спочатку впливають  на  нас 
моральні закони. Достатньо запитати, чи той факт, що ми з чимось стикаємось об'єктивно як із 
предметом, який виступає проти нас, що ми констатуємо його у предметному, а не рефлекси
вному проявленні, є одночасно свідченням того, що констатоване явище не є нашою власною 
маніфестацією чи принаймні не включає настільки суб'єктивного компонента. Тут, однак, мо
жна досить легко довести, що існує цілий ряд суб’єктивних явищ, які ми констатуємо все ж об'
єктивно,  причому  абсолютно  не  йдеться  про  якусь  наслідкову  "проекцію"  суб'єктивної  дії 
стосовно предмета. Згадаймо хоча б те, як проявляється наше власне емоційне життя: у певних 
предметних рисах чи у предметах, що постають; наприклад, смуток є одночасно образом пейза
жу, довколишнього середовища; чи, навпаки, коли радіємо — речі навколо нас починають сві
титись і аж танцювати так, що врешті і нас заохотять приєднатися до себе. Якщо якась річ "ди
вна", ця "дивність" не є нашою властивістю чи породженням наших думок, швидше, це для 
нас ознака речі — і все ж ця ознака, звісно, не притаманна органічному складу самої речі.

Наше власне єство виступає нам назустріч із самих речей завдяки тому, що речі говорять з 
нами і промовляють до нас, що вони мають для нас значення, керують нашими діями і вчи
нками, змушують вирішувати, є дзеркалом того, "як ми почуваємось". Чи ж не зрозуміло у та
кій звичайній ситуа-
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ції, що й усе те, чого ми врешті-решт хочемо, те, що керує нашим життям, його засадами, та
кож  з'являється нам саме як предметне, як рушійна сила чи об'єктивний принцип? Людина 
примітивна лише зустрічається (без усякої "проекції" та "антропоморфізації") з великими ру
шіями, які панують у її житті подібно до космічних сил. Людина  важко усвідомлює ті свої 
риси, які не виявлялися предметно від початку, які не пов'язані із зовнішнім: рефлекси, само
спостереження тощо — це лише наступні акти, які розвиваються на основі якихось перешкод 
наївно  не  рефлектованого  життя,  та  й  саме  це  наївне  життя  очевидно  просякнуте  суб'єк
тивними елементами.

Можна  також  висловити  сумніви  щодо  тих  звинувачень,  які  Радл  висуває  на  адресу 
Ренесансу.  Ця "дияволізація"  ренесансної  людини,  яка зненацька повстала проти світового 
морального  устрою,  пов'язана  з  уявленням  Бюркгарда  (Burckhardt)  про  цей  період  як  про 
раптове пробудження індивідуалізму, а відтак і тих цінностей, які стали дорогими для суча
сної цивілізації. Таке уявлення, хоча ще й зараз має своїх послідовників, сьогодні сприйма
ється як застаріле. Ренесанс не та глибока цензура світової історії, якою його вважають від 
певної  доби (це,  власне,  ліберальна історична філософія,  яка  шукає тут  своє коріння):  між 
Середньовіччям і Ренесансом перехід поступовий. Розгляд ренесансного мислення міг би під
твердити думку про те, що перед нами завершальний період середньовічних мотивів, а не їх 
новопочаток. Оманливе в цьому те,  що деякі факти ренесансного мистецтва, яке наша доба 
хоче усіма силами рекламувати на свою користь,— наприклад, проголошення Родіном (Rоdin) 
скульптури Мікеланджело за готичний принцип,— повинні сприйматися з обережністю. Так 
званий ренесансний атеїзм сягає коріння авероїзму.

Невпевненість, яка панує у сприйманні Ренесансу, помітна з того, що ренесансними про
голошують
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такі фігури, як імператор Фердинанд  II або Данте, які, з іншого боку, треба вважати глибоко 
середньовічними. Набагато глибший переділ, я вважаю, треба шукати у розколі реформації, 
який справді роздробив Європу і висунув тезу (однак незреалізовану) взагалі відмовитись від 
класичного  типу  мислення.  Саме  з  реформації  зникає  стара  концепція  політичної  єдності, 
з'являються  сучасні  питання  співвідношення  між  авторитарністю  держави  та  свободою 
особистості, думка робить перші спроби у теології) сприймати Бога і людину без інтервенції 
античної  космології;  немає  потреби  далі  розвивати  думку  про  вплив,  який  мав,  зокрема, 
кальвінізм на виникнення духу капіталізму і т. д. В цьому один із головних доказів пришви
дшеного  розпаду тієї  дисциплінованої форми життя,  що підкорялась вищим правилам і  за 
якою шкодував Радл.

Другим стовпом концепції Радла є наголос на  природній теології: природа сама є "слу
жбою", тобто усе очевидне, доступне сприйняттю, матеріальне служить у ній "ідеям", смисло
ві, який у природі проявляється як ентелехія; до єдності значень належить певним чином уся 
природа  (а  це,  мені  здається,  частково  окреслено  зауваженням  Радла  про  однорідність 
суспільства,  через яку він показує наші сприйняття,  головним чином дотик, зір та відчуття 
гравітації), але зрозуміти її остаточно допомагає мета. Але тільки разом з ідеями об'єктивного 
морального світу цей другий стовп може стати опорою арки оновленої класичної метафізики. 
Якщо ж не існує вже заданого значення у моральному житті, то для нас нічого не варте і уявне 
значення природних фактів. Цим значенням, врешті-решт, може бути лише участь у творенні 
Добра для себе, наскільки на це здатна певна дійсність па онтологічному ступені розвитку; але 
такого  конкретизованого  змістовного  Добра  взагалі  не  існує,  а  відтак  руйнується  і  уся 
моральна антологія природи. (Тому щойно на-
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прикінці середньовіччя номіналісти усвідомили, що нічого такого не існує, настав кінець класи
чної філософії і розпочалось щось нове, неочікуване. Лютер не випадково не узгоджується з Г. 
Білом (G. Віеlem).  З іншого боку, емпіризм експериментального мислення до певної міри по
в'язаний із реформацією.

Правда і те, що сучасна природнича наука вже не є механістичною і що сучасна біологія 
вже  не  іґнорує  проблему  смислу  дії.  Це  століття  пережило  віталістичний  ренесанс  Дріша 
(Driesch),  який мав на  Радла такий кардинальний вилив. Також було багато інших напрямів 
цього процесу: говорилося про оновлену морфологію (Фрідман, який у цьому напрямі посила
вся на Радла з його вченням про центральну нервову систему), з'явилась теорія видів, голізм, 
наука  про  життєве  середовище  (Векскюль)  (Uexkull),  про  вираз  та  його  тлумачення,  он
тологічний  аналіз  організму  і  т.д.  Найрізноманітніші  наукові  галузі,  такі  як  експери
ментальна механіка, неврологія, психіатрія, психологія, у найширшому розумінні починають 
цілком природно  використовувати поняття цілого та пізнання. Лише це ціле та це пізнання 
дедалі менше стають елементами у попередньому метафізичному смислі, не суперечать одне 
одному і універсуму як у давній теології.

Теорія видів у цьому відношенні визначальна; у ній смисл просто означає факт цілісності, 
який до  того ж ніяк не обмежується біологічною природою,— навпаки, залежить лише від 
фізичних процесів. Отже, готується справжнє об'єднання природничих наук без обмежень "ви
щих" знаків зведенням до "нижчих" процесів. Також голізм, теорія органічної тотальності Го
лдштейна, й інші подібні напрями відступають перед віталістичною метафізикою головним чи
ном тому, що вони навіть не намагаються припустити позапросторові та позаенергетичні чин
ники, які просто розірвали б дійсність на
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дві і запровадили пізніше владу чинників ідейних, принаймні у віталістичних реальностях, як 
це спробував зробити за античних часів Арістотель. Отже, Радл не самотній серед сучасних 
філософів у спробах оновити  стару метафізику. У працях відомого  сучасного французького 
філософа Р. Раєра, зокрема у його "Елементах психобіології"18 можна знайти тенденції, подібні 
до Радлових,  хіба що більш напрацьовані і  пристосовані  до останніх наукових досліджень. 
(Наперед зауважу, що в Раєра не йдеться про конфесійну метафізику у значенні томістичного 
арістотелізму). Спільне з Радлом у нього, наприклад, прагнення поглибити застарілий Дрішів 
віталізм, який фактично обмежується конструюванням нового ярусу дійсності, нового, але не 
просторового, а ярусу мети, з моральної точки зору індиферентного чинника, аж до основ його 
цільового призначення, усіх оцінок і норм, які навіть за Радлом не могли суттєво відрізнятись 
від платонівсько-арістотелівського світу ідей. Раєр розуміє: якщо навіть у біології можливе пі
знання, усвідомлення, а не лише спостереження, то в основі свідомого життя повинно бути 
те, що ми й так розуміємо у ньому, тобто щось суб'єктивне, що стосується значення, оцінки і 
мети.  Для  нього  свідома  техніка,  яка  характеризує  вищі  тваринні  форми,  є  лише однією, 
вторинною формою реалізації усвідомлення, оцінок і мети, формою, яка відноситься до довко
лишнього і сама є частиною функціонування ширшого і досконалішого, тобто функціонування 
нашої органічної форми. Його не можна пояснити лише "актуалістично", впливом більш-менш 
актуальних,  реально  існуючих  у  просторі  і  дієвих  чинників,  а  лише  втручанням  смислу, 
особливих  і  спеціальних  тем,  тобто  чогось  неактуального  до  фізичного  простору  і  часу: 
актуалізацією  потенціалу.  Радл  детально  пояснює,  чому,  на  його  думку,  для  тлумачення 
основних форм недостатні ані системи Кьоглера, ані усвідомлення цілого в трактуванні Бе
ртеленфі
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(Bertalanffy)  і  Голдштейна,  ані  розуміння  поля  у  Гюрвітца;  як  можна  критикувати  хімічну 
теорію епігенезу, що працює за допомогою градієнтів організації, різних ступенів її впливу на 
реґулюючі субстанції (гени) і за допомогою законів рівноваги, які  застосовує Кьоглер у ви
довій теорії (теорія Далега); показує також, чому після знаменитих спроб Спімена  (Spemann) 
стосовно автопластичних переносів та індукції наука про ентелехію Дріша вже не може пере
бувати у попередньому вигляді. Окрім органічної індивідуальності, яка завжди актуальна, Раєр 
розрізняє ще й подвійну неактуальність,  тобто місткість пам'яті  та  "квінтесенції"  й  оцінок. 
Якраз  вони  актуалізуються  актами  свідомості:  джерелом  життя  є,  відтак,  всезагальна 
нормативність, яка до певної міри збігається з тим, що Радл називає моральним світом.

9. Інші спроби відновити платонізм за недавніх часів: Макс Шелер

Ми розглянули три основні напрями модерного гуманізму, а отже й три головні ідеї людини, 
які у сучасності комбінуються в різноманітні способи і між якими існують ходи й переходи. 
Це натуралізм, класична метафізика та суб'єктивізм, яким відповідають homo faber (можливо, 
homo bilogicus), homo-animal spirituale  та  homo historicus.  Можна  було б зробити зауваження, 
що усе тут занадто спрощено. Коли Макс Шелер у своїй останній праці про філософські по
гляди світу* класифікував вироблені раніше ідеї стосовно людини, він виділив п'ять основних, 
таких, що не підлягають перекладу, понять: концепція жидівсько-християнська; грецька конце
пція animal rationale; homo faber та homo vi-

*M. Schelter. Stellung des Menschen im Kosmos. In: Der Leuchter, 0. Reichl Verlag 1927. Див. та
кож чеський пер. Misto eloveka v kosmu. Praha, Academia 1986.
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talis (біологічний); людина як хвороба живої природи,  місце розкладу душі духом (Клейґс — 
Klages); вільна людина, що запроваджує у світі владу морального (постулаторний атеїзм Керле
ра та Гартмана). Ця спроба Шелера здійснити класифікацію ясно показує, чим філософська 
ситуація ще порівняно недавно відрізнялася від сьогоднішньої, тоді головну роль грали віталі
стична та біологічна позиції, біологічні оцінки, сьогодні ж на перший план заступають основні 
контрасти натуралізму, з одного боку, та його опозиції — з іншого.

Усі ці спроби немислимі без погляду на людину як на частинку природи, який запровадила 
сучасна природнича наука: навіть якщо вважати природу лише за річ, за підбір речей, як це 
робить  об'єктивне  природознавство,  або  нехай  навіть  вічність,  романтично  включена  до 
першопочаткового  універсального  потоку  вражень,  сама  людина  завжди  лише  результат  і 
поверховий аспект чогось глибшого, визначального. Крім цього, здається, що біологічний, ірра
ціоналістичний, віталістичний натуралізм, пов'язаний із іменами Ніцше, Берксона, Фройда, 
Клейґса, помалу відживає своє; у філософії лишається дедалі менше його прихильників, бо це 
така філософія, яка лише протестує, важливі ж суспільні проблеми або не вирішує взагалі, 
або вирішує їх абсурдно,  часто при цьому не враховуючи  віталістичних оцінок.  Не можна 
сказати, щоб таке розуміння людини як інстинктивної істоти не було поширеним і тепер. У ху
дожній літературі  і  мистецтві нашого часу чи, точніше, трохи раніше інстинктивна людина 
грала визначальну роль: Лоуренс зі своїм оновлюваним віталістичним поганством, французький 
сюрреалізм із його алюрами нових віталістичних містерій і магнетизмом, ритуалізмом та новим 
кипінням  життя,  пансенсуалізм  деяких  американських  письменників  співпадають  із  ірра
ціоналістичним містицизмом навподіб Клейґсовому: навіть  та пара  (Claudel)  Клода  animus—
anima, що понов-
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лює давню містичну полярність, яку можна знайти  у ранньому Середньовіччі у такого собі 
Вілема із Сант-Тері та ін., надає анімалістичному полюсу духовності нової віталістичної чутли
вості, безпосередності, інтуїтивності, магнетизму зв'язків із суспільством так само віталісти
чним, містична попередниця якої їх не мала. Однак сучасна психологія ще й досі відкрита для 
впливу  головним чином інстинктивного та  віталістично-духовного сприймання  людини:  за 
твердженням Фройда, сильний вплив має, зокрема, Юнґ зі своїм "колективним несвідомим", з 
такою силою поновленим після Шопенгауера та Едварда Гартмана. Ця доба так само сприйня
тлива до відмінностей між суто віталістичною та ірраціональною властивостями людини; але 
не можна зовсім не помічати, що homo faber, homo vitalis (в і ч. і різновид homo pelasgicus) та 
homo decadens  є,  власне, тим самим образом людини, який оцінюється з трьох різних точок 
зору: людина виступає тут тією частинкою природи, тією за своєю суттю інстинктивною істо
тою, яка сама створює умови  свого життя, яка працює і через це винаходить: у класичному 
позитивізмі,  у  марксизмі,  у  прагматизмі  ця  раціоналістична  винахідливість  оцінюється  як 
вища точка  життя,  коли  людина  виступає  розпорядником у  власному домі;  у  віталізмі  Бе
ргсона, Ніцше, Фройда зустрічаються і затемнені сторони цієї самодоместикації... людини, а у 
песимізмі Клейґса ці приховані сторони переростають у засадничо ворожий життю принцип, 
який руйнує цілісність життя, зосереджені і у людині, і у всій іншій живій природі; Клейґс, 
власне, запропонував не що інше, як поєднав критерії життя, запропоновані Ніцше, з класи
чним (чи, точніше, класицистичним сприйняттям animal rationale):  класичне сприйняття духу 
як особливої сили поєднано з сучасного  оцінкою життя, відтак і з обмеженням духу. "У тон 
час, коли, за Шелером, у рефлексії про людину переважає питання — чи сприймати залучення 
люди-
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ни до природи механістично,  чи віталістично і  чи,  отже,  слід вище оцінювати раціонально-
технічний  момент,  а  чи  емоційну  і  безпосередню  наповненість  життя  (ширше  коло  про
блематики тільки починає з'ясовуватись, бо після першої світової війни передчасно, хоч інколи 
інтенсивно,  відбуваються  релігійні навернення),—  Шелер  сам  на  собі  відчув  католицьке 
навернення через оновлене сприйняття людини, закладене у класичній метафізиці. Проте він у 
своїй класифікації випустив з поля зору те, що ми означили словом "суб'єктивізм": питання, чи 
людина, попри всілякі залучення її до природи, не мусить визначатися як щось принципово 
своєрідне, як особлива онтологічна сходинка, яку не можна визначити ні зважаючи на абсолю
тне поза межами цього світу, як і на реалії у цьому світі; навіть тоді, коли ми поглянемо на 
людину з точки зору надлюдського чи "підлюдського", ми не обмежуємо себе тільки тим, щоб 
помічати  лише  якийсь  частковий  чи  прояснений  аспект.  Подібно  до  Радла,  Шелер  вбачав 
альтернативу абсолютизму та натуралізму в етиці, і навколо цього протиріччя він зосередив 
усю свою філософську роботу, яка стосувалась ідеї людини. До цього часу Шелера і Радла єд
нають аналогії, і обидва вчення, попри деякі відмінності, мають і спільні проблеми, які спри
ймають і які намагаються вирішити деякі сучасні філософські напрями, що переймаються пи
танням людини. Як і Радла, це питання особливо цікавило Шелера: за словами одного з його 
друзів та знавців його творчості, у центрі його філософських досліджень стоїть проблема лю
дини. Прислужилися тут і основні поняття феноменології, що саме розвивалися: поняття сут
ності (квінтесенції. —  Пер.)  та інтенційного акту як нематеріального елемента ієрархії актів. 
Усі ці основи Шелер запозичив у Гусерля, обґрунтувавши їх нове застосування та нове ви
значення,  у  Гусерля вони лишаються  невіддаленими від проблем  логіки  і  науки,  у  Шелера 
стосовно них йдеться про
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висвітлення  конкретної  цілісності  людського  життя.  Завдяки  цьому  Шелер  став  основоположником 
філософічної антропології, яка хоче знайти єдину філософську базу усього "людинознавства" з огляду 
на біологічну, патологічну, психологічну та характерологічну позиції,  соціологію та історію і  згодна 
навіть  пожертвувати  конкретністю,  закріпленою  в  абсолютному,  тобто  абсолютною  конкретністю. 
Однак  у  своїй  першій  фазі  феноменологія  Гусерля  могла  тлумачитися  як  різновид  платонізму.  Як 
заперечення психологізму, який не розрізняв перебіг духовних, процесів і їх предмета і котрий намага
вся закони предметності перевести на закони функціонування духовного, була висунута ідея незалежно
го призначення речей від дійсного, реального духовного функціонування. Через це, наприклад, логічно 
закономірне і залежне об'єктивно стало предметно персональним. Із взаємодії цих логічних студій ви
росло уявлення, нібито давній емпіризм, із якого походить психологізм, має не безсторонні погляди на 
взаємозв'язок предметного значення та суб'єктивно-реального перебігу духовного життя, а, скоріше, ви
правляє та реконструює це відношення згідно зі своїми конструктивними засадами. Виникає потреба 
нового систематичного вивчення життя під кутом зору предметності, за якою прямує це життя, з точки 
зору предметної поляризації. Таким чином Гусерль сам відкрив, наприклад, колективну свідомість як 
основний і  незмінний елемент,  характерний для  абстрактних предметів.  Так  знову серйозно  почало 
сприйматися  вивчення  ідеї,  загальних  предметних  структур,  які  не  можна  обґрунтувати  емпірично-
індуктивним методом, а в яких обов'язково повинен панувати зміст. З іншого боку, виникає інтенційний 
аналіз,  розкладання  свідомості  на  елементи  предметного  смислу,  який  наданий  цій  свідомості.  Так 
вимальовувалась на початку нашого століття нова філософія, яка переборювала попередні суперечності 
між натуралістичним (а від-
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так об'єктивістським) емпіризмом та суб'єктивістським апріоризмом на основі нових поглядів об'єкти
вістського апріоризму, який не приносив у жертву чинність інтелектуальних знань, але й не сприймав її 
так само, як наша власна конструктивна праця, і в обов'язки якого не входило робити конструктивні ви
сновки про всю систему розумову. У цьому об'єктивному апріоризмі, у цьому сприйманні розуму як 
особливого виду досвіду, особливого погляду, була схожість із платонізмом; здавалося, що філософія 
повертається до вивчення первинних можливостей, ідеалів, ідей, сутності — scientia possibilium quate-
nus esse possunt1.

А філософія, яка так сприймалась, водночас показувала певні плоди людської праці, певне значення 
антропологічне, близьке до класичного платонізму; так само, як платонізм, на думку деяких тогочасних 
істориків філософії, був подоланням кризи скептицизму, яку уособлював софістський релятивізм, так 
само і людині здається, що й тут заховані ідеал розуму, можливість подолати скепсис, виплутатись з ре
лятивізму, ідея певної та дійсної правди. Сьогодні Шелер зробив цю платонівську тенденцію ще ви
разнішою, через те що до вивчення ідеалів включив і енергійно провів ще й вивчення оцінок. Оцінки 
самі по собі не становлять собою чогось нереального, навпаки, для нього вони об'єктивні характеристи
ки  речей;  такими є  смак  персика,  благородність  тварини,  доброта,  лагідність  людини,  правильність 
політичного керування; але, за Шелером, можна з'ясовувати об'єктивну, ідеальну суть цих оцінок і го
ловні, сутнісні відношення між ними. На основі цих з'ясувань ідеальних сил Шелер згодом вибудовував 
етику іншого характеру, ніж позитивістська етика, змістовна, але релятивна; і формальна кантівська ети
ка, апріорна, з

1Пізнання можливих речей, наскільки вони можливі (латин.).
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претензіями на ґрунтовність, але порожня; тобто план, який, власне, дуже нагадує платонізм, план від
шукування того, що лишається дійсним завжди, що є вічним, і використати його для розуміння і реґулю
вання людського життя. Шелер цю етику сам детально не опрацював, а обмежився лише критикою і 
програмою: з  його книги видно,  що ця етика не виникала б з  особливої  ориґінальності  морального 
змісту, вона цікава з точки зору інтелектуальної, цікава своїм розбором теоретичних питань етики.

Привертає увагу, однак, суб'єктивний аналіз Шелера. Зокрема щодо того, що емоційні, духовні акти, 
наші відчуття предметні, що вони мають такий же предметний характер, як і відтворення. Саме в почут
тях для нас задана оціночна сторона світу. Вже Брентано (Brentano) колись хотів започаткувати етику як 
науку про справжню любов та ненависть, свого роду логіку цих основних емоційних стосунків. Шелер 
же береться до справи набагато сміливіше. Не існує лише певних любовних актів, що характеризуються 
як очевидні, а скоріше, кожен акт почуттів, волі, прагнення предметний і відтворюється в очевидному. 
Можна навіть сказати, що предметна сторона дійсності зовсім не передує оціночній, заданій емоційно. 
Вони обидві однаково первинні: світ заданий першопочатково не у формі суто предметній і навіть не у 
формі якихось здобутків, а у формі речей, які знаходяться на півдорозі між обома ними. Що ж стосує
ться нашої емоційної природи, то вона має у Шелера складну ступінчасту будову: є у ній смислові почу
ття, відчуття тілесні і матеріальні, чисто душевні і конечно духовні. Що ж особливо вражає, то це те, що 
Шелер усвідомлював, що нова об'єктивна точка зору у питанні оцінок та морального життя потребує 
ревізії метафізичного статуту внутрішнього буття, перегляду філософії людини стосовно духовного і ті
лесного. Що ж до внутрішньої сторони, мусить бути визнана здатність людини до духовних акті
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безпосереднього осмислення дійсності, її визначальних процесів. Усі "духовні акти" об'єднуються в 
особі: особа є їх суб'єктом. Вона щось інше, аніж саме я. Це поняття психофізично індиферентне; його 
смисл саме в тому, щоб надавати дійсності справжньої єдності, без огляду на різницю між фізичним та 
психічним. Бо якщо фізична дійсність є предметом зовнішнім, то психічна дійсність — це внутрішній 
досвід, а в нас повинно бути, як гадає Шелер, ще щось третє, що стоїть над ними обома і об'єднує їх в 
єдино цілісну дійсність, наскільки вона доступна для нас. Внутрішній та зовнішній досвід набуваються 
лише завдяки матеріальним даним, а не конкретному розумінню дійсності, тих речей, які постають 
перед нами у предметних і об'єктних виявах і які лишаються для нас предметами вартісними. Речі не 
лише сприймаються нами, а й стають предметами інтересу та незацікавленості, любові та ненависті, об'
єктами сприймання та оцінок. Реалістичність усіх цих актів — це якийсь ідеальний мікросвіт, який кож
на особистість, кожна духовна істота постійно носить в собі: цей осередок, що складається з усіх можли
востей, якими ми користуємось для розуміння дійсності, окреслює наш світ. Світ тут виступає як ви
значення особи, особистий вибір з дійсності чи особиста перспектива всесвіту. Отже, тепер видно, що 
особа — це щось більше за наше емпіричне я, за нашу душу чи наші суб'єктивні переживання, тобто 
"проживання" самих себе: я у Шелера включено у світ, оскільки особа стоїть над світом, вона є його ви
значенням.

Особа, за Шелером, закріплена у світі головним актом, котрий не може стояти осторонь інших, а му
сить стояти над ними. Цей основний акт — любов. Від природи, з необхідності ми любимо життя, нас 
приваблюють його цінності, і ми намагаємось розширити і поглибити горизонти цих цінностей — це і є 
найголовнішою метою кохання. Як видно, тут йдеться про особисту версію платонівської ідеї світо-
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вого Еросу. Відтак любов має об'єктивну функцію, саме вона подає світ як світ цінностей. Система цін
Ностей,  як її  розуміє конкретна особистість,  є,  по суті,  конкретизацією,  втіленням її  любові,  її  ordo 
amoris2.  Хто володіє ordo amoris певної людини, говорить Шелер, той володіє й цією людиною. В ordo 
amoris  втілений наш моральний світ, наша доля: усе, що в нас є і що може з нами статися. Духовний 
устрій від початку об'єктивно спрямований:  його прагнення  сприймати цінності  у  їхніх  об'єктивних 
стосунках підпорядкованого та вищого  ordo amoris  має таке ж відношення до багатства світових цін
ностей, як, наприклад, і наше сприйняття до матеріальної природи. Але ж ordo amoris не однаковий у рі
зних людей! Навпаки, етнічні відмінності родин, народів, племен, культурних округів пов'язані з різним 
духовним устроєм суспільства і окремих його представників. Справжня любов, що віднаходить цінності, 
не тільки має різні світоглядні позиції, різні їхні масштаби, але також, очеви дно,  може зазнавати 
серйозних руйнувань цих поглядів, "безладу в серці", ушкоджень нормального  ordo  (устрою). І якщо 
існують цінності суто особисті, наша виняткова неповторність, місія та призначення, котрі є суто наши
ми — які в остаточній, ідеальній ідеї речей визначені для кожного з нас і ніким іншим не можуть бути ні 
виявлені, ні реалізовані, — тоді універсальні оцінки повинні стосуватись кожної особи індивідуально, 
повинні бути інакше скеровані, відбалансовані, — але одночасно повинні зберігати об'єктивну чинність 
та обов'язковість усіх цінностей при повному визнанні абсолютних моральних залежностей та законів.

Зокрема, Шелер свою метафізику об'єктивних оцінок пізніше замінив на вищу метафізику особи з її 
правилами любові. Не важко, однак, зрозуміти, що труднощі для Шелера полягали саме у цьому

2Духовний устрій (латин.).
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переході від безстороннього до особистого, чи до вищого.

Ordo amoris характеризує особистий світ: визначає, що ми любимо, що нас цікавить, що для нас цінне 
і наскільки,— визначає, отже, нас самих. Могло б виникнути питання, чи усі ці цінності, що виявляю
ться, власне, у об'єктивному, предметному вигляді, не є чимось зовсім іншим, ніж визначення нашого 
особистого ordo amoris? Наша сутність сама могла б вважатись за ordo amoris,  за устрій, який не може 
бути заданий суб'єктивно і рефлективно, а, швидше, навпаки — наша сутність сама виводиться з того, як 
речі,  природа,  люди,  суспільство,  історія  вживають  нас  і  чого  від  нас  вимагають.  Духовний устрій 
замість того, щоб відображати об'єктивну систему оцінок, мусив би сам відображатися у цих об'єктивно 
заданих оцінках, а оцінки слід було б визнати, вочевидь, за об'єктивно задані, аніж за справді об'єктивні, 
абсолютні. Відмінності в etosu не залежали б від нашої недостатньої розвиненості моральної і оціночної, 
від  пожованого  розуміння  оцінок;  вони  б,  напевно,  відбивали  неузгодженості  нашої  внутрішньої 
структури, неузгодженості нашого суб'єктивного буття. Необхідність та обов'язковість, яких ми шукає
мо в царині морального, слід було б шукати у нашому власному бутті, а не у власне оціночних критері
ях.
Особливо ж перешкоджає теоріям Шелера ця персональна сфера суто особистісних оцінок, сфера 
"власного призначення", відкриття і характеризування якого мало для Шелера велике значення. Тут кра
ще ніж деінде видно, наскільки чітко мислив Шелер і наскільки гостро він відчував справжнє духовне 
життя, яке протікає, здебільшого, у примиренні із самим собою (і саме через це не виступає якимось 
марним самовідображенням, як у Аміеля (Amiel), чи самовиправданням, як у Русо (Rousseau); навпаки 
— це бій за самого себе в боротьбі зі світом та поза ним): теорія особистого призначення, його



108                 Ян Паточка
оцінка невіддільна від загальної системи оцінок, довкола якої широко розгорнута уся система наших 

цінностей. І саме розглядаючи їх, теорія Шелера зазнає поразки. Бо від природи усі цінності є характери
стиками речей: ми сприймаємо їх почуттєво, через почуття повертаючись до дійсності. В житті цінності 
можуть "виринути" для нас завдяки зв'язку з ним, зумовленому любов'ю. Первісно певні цінності повин
ні  були  надаватися  якимось  безпосереднім  величинам,  як,  наприклад,  кольори  чи  інші  матеріальні 
ознаки можуть бути за природою втілені тільки у певних реаліях; їх відношення, основні закони можуть 
визначатися сутнісними чи ідейними позиціями, які, однак, у порівнянні з реалістичністю конкретних 
речей чи надбань є чимось другорядним. Однак особисте призначення, вартість особистого буття не мо
жуть бути просто так задані, ми не можемо їх просто так спіткати лише тому, що досі вони ще не були 
реалізовані,— ми самі маємо їх реалізувати.

Шелер відчував, що в цьому є труднощі, що особисту цінність чи цінність особистого призначення 
людини неможливо пізнати так просто, як, наприклад, у його емоційному інтуїтивізмі з іншою системою 
оцінок. Він виручає себе тим, що посилається на Сократа, його даймонізм (daimonia) та неґативістське 
сприймання самопізнання. Жодного остаточного, чітко визначеного образу цього призначення, цієї інди
відуальної ціннісної сутності у формі особистості не існує. Ще менш ймовірне існування якогось закону, 
який  можна  було  б  сформулювати.  Лише  за  повторного  переживання,  —  подеколи  від  нього  від
сторонюючись, подеколи, згідно з висловлюваннями Гете, йдучи манівцями, нібито в контурах, які в ре
зультаті об'єднують усі ці пункти сприйняття в образ особистості, — вимальовується образ нашого при
значення20.  Як завжди, Шелеру і тут уявляється щось конкретне, але ми сумніваємось, що це "уявлю
ване" справді можна розгледіти у тій
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площині, до якої воно належить. Лише знайомі відчуття, наприклад, того, що ми на неправильному шля
ху,  чи  що  певний  вчинок  суперечить  нашому  уявленню  і  т.д.,  досвід,  подібний  до  сократівського 
daimonia, який виступає як охоронець способу життя ще до того, як починає виразно діяти логос,— ось 
це незаперечний факт. Але лишається питання, чи це практика виявлення власного призначення, чи тут 
більше йдеться про дослідження власного фактичного чи емпіричного характеру, зважаючи на те, що ми 
вирішили вважати за свої призначення. Якщо, наприклад, Ґете побачив своє призначення у тому, щоб 
бути творчою людиною, наступним питанням для нього було вивчати свої фактичні можливості, дослі
джувати, де саме протікає той незримий струмінь, який вирував у ньому та п'янив його найсильніше і 
найприродніше. А якби він свій життєвий шлях уявляв чи вибрав інакше, наприклад, якби він помітив 
містичну кризу, то, очевидно, він також став би досліджувати самого себе, тільки з інших позицій, і, мо
жливо, досліджував би власну здатність затерти в собі те, що він вивільняв, будучи поетом.

А відтак, можна вважати, що система об'єктивних цінностей, за Шелером, відчиняє двері пи
танню суб'єктивного буття — отже, ordo amoris повинен бути його головною складовою. Якщо 
об'єктивно  не  можна  зрозуміти,  як  пізнається  власна  сутність,  призначення,  тоді  необхідно 
вдатися до суб'єктивності.  Ordo amoris  буде не визначальною рисою метафізичного космосу 
цінностей,  а  насамперед буде образом нашої власної  діяльності  та  буття.  Про правильне та 
неправильне в ньому можна буде говорити лише з точки зору достовірності чи недостовірності 
цього буття. Також необхідно буде провести межу між тим, що об'єктивно дане, та тим, що об'
єктивно вибирається. Коротко кажучи, об'єктивізм обов'язково вказує на питання особистого 
буття, на особисте життєве ядро, яке зоб'єкти-
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зувати неможливо, або ж тільки за допомогою конструктивного насилля. Саме у цих питаннях інди
відуального буття Шелер натикається дедалі більше на нові суперечності. Особисте буття, говорить він, 
не можна об'єктивізувати, але акти (вчинки) особистості приступні для нас у вигляді рефлексій. Рефле
ксія  відбиває  акт  у  його  оригінальному  вигляді,  але  не  перетворює  його  на  предмет,  а  тільки  су
проводжує  його,  йде  поряд  із  ним.  Особисте  призначення  неможливо  зрозуміти  в  прямий  та  без
посередній спосіб,  а  тільки,  як ми бачили,  неґативістично його відчувши. При цьому, однак,  метою 
справжнього себелюбства лишається пізнати, зрозуміти і любити своє власне ціннісне буття, якомога 
ближче до того, як його пізнає та любить Бог, тобто абсолютно об'єктивно. Як бачимо, тут суперечать 
одна одній дві тенденції праці Шелера,— тенденція особистості та скерованості на об'єктивне. Ще Га
ртман вказував на те, що персональна суб'єктивність Шелера не узгоджується з претензіями на об'єкти
вність.

10. Рекурс до суб'єкта: теорія інтенції, редукції, чистого суб'єкта, розроблена Гу
серлем

На  прикладі  Шелера  ми  бачимо,  що  платонізм,  до  якого  вдався  Радл  для  вирішення  метафізично-
морального питання, не був його особистим здогадом, що має паралелі у чужих філософських теоріях. В 
обох випадках йдеться про визначену позицію у боротьбі проти позитивізму. Але платонізм Радл а і Ше
лера не однакові. У Радла набагато більше виражений активний, а у Шелера — переосмислений мотив 
платонізму. Але обидві спроби мають багато спільного: в дотриманні філософської традиції і в недолі
ках, які можна у них помітити. Зокрема, якщо Радл іґнорує спосіб, за допомогою якого його 
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вищий моральний світ, який "не існує, але все одно дійсний", не можна констатувати, а лише спостеріга
ти, і який пов'язаний з нашим особистим життям (тобто як він у ньому проявляється, як його пробуджує, 
як пов'язаний з його внутрішньою драмою),— то й Шелер залишається безпорадним перед відповідною 
проблемою. Як, за Радлом, не можна запитати, чому певні закони діють, а інші не діють ніколи (це була 
б та недоречна цікавість, яка позбавила сучасність метафізики), так само, за Ше-лером, не можна запи
тувати, чому певні цінності "вищі", а інші — "нижчі", адже річ просто об'єктивно задана, як 2+2=4. Але 
чи не є це характерною рисою усієї моралістичної проблематики, якій притаманне болюче питання про 
особисте життя, про смисл власного буття, а не про характер законів чи емпіричних цінностей? І Радл, і 
Шелер однаково прагнуть дати відповідь на це питання, моральний світ Радла має смисл лише для лю
дини і в самій людині, це справжня форма людського життя; але Радл пропонує вирішення ще до того, 
як постає сама проблема, саме питання він обходить; подібним чином розмірковує і Шелер. А, отже, ми 
не дивуємось, коли бачимо, що спроба Шелера критикується саме з цієї сторони, але не прямо, а через 
створення інших філософських спроб, які повинні були зблизити моральні питання з нашим найбільш 
суб'єктивним баченням,  з  нашою індивідуальною сутністю.  Але,  не  зважаючи на всі  свої  конкретні 
інтереси, намагання осягнути справжнє людське життя, філософія Шелера залишалася типовою філосо
фією есенції саме завдяки своєму платонізмові; з прогалин такого роду філософій і виростає філософія 
екзистенції.

Якщо людина у моральному житті не визначається так, як у логічно-науковій царині, задумом 
єдиної можливої об'єктивності, а навпаки, йдеться тут про її найсуб'єктивніші сторони, якщо 
геомет-
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рія моральних оцінок не є визначальним чинником, тоді для детермінації оцінок визначальним мусить 
бути наше суб'єктивне буття. Однак чи потрібно це розуміти подібно до того, як сприймали теорію оці
нок ще від Г'юма та Спінози: що, мовляв, оцінки — це наші різні суб'єктивні стани або що вони випли
вають з казуального відношення речей до нашої природи, до закономірностей нашого характеру?

У будь-якому випадку правдивим залишається констатований Шелером факт, що хоча б якась частина 
наших оцінок від самого початку пасивно і об'єктивно задана в нас ( а не витворена за участю сві
домості), і тому її ми проживаємо зовсім інакше, ніж як "суб'єктивний стан", "суб'єктивний синтез": сама 
оцінка не є нашим станом, а, скоріше, визначенням якоїсь речі —- кава смачна, картина гарна і т.д. З 
упевненістю можна також сказати, що оцінку як визначення ми ніколи не застосовуємо до того, що 
казуально викликає в нас почуття краси чи приємні враження, скоріш вона узагальнює собою увесь 
предмет відразу, щойно ми починаємо її сприймати; увесь предмет, просякнутий нею і тим самим ви
окремлений із загального середовища, дефініційований цією красою. І, отже, аналізування способів про
живання краси також може пояснити нам, що таке оцінки, яке місце вони займають у нашому сприйнят
ті предметності та реальності. Оцінки та різноманітні цінності завжди будуть нерозривними, так само як 
в нашому інтенційному житті предмети і враження. Якщо ж, однак, існує така необхідна внутрішня 
зумовленість оцінювання як такого, якщо вона відбивається в оцінках, які ми сприймаємо, то основою 
етичного міркування мусить бути відношення суб'єктивного буття до об'єктивних речей і з'ясування на
ших можливих ставлень до них, фіксування суттєвих взаємозалежностей, котрі пов'язують нас із тими 
сферами, які повинні надавати сенсу нашому життю.
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Головним завданням будь-якої  філософії,  яка  справді  намагається пролити світло як  на проблеми 

натуралізму, так і платонізму навіть у такому надто скороченому вигляді, як у Радла (і, як ми вже бачи
ли, і в такій більш експліцитній формі, як у Шелера), є з'ясування нашого суб'єктивного ставлення до 
"оцінок", їх закономірностей, мети, яку ми визначаємо на їхній основі, норм, котрі ми встановлюємо, 
опираючись на їхні позиції.  Оцінки, норми, мета у платонізмі виступають як щось об'єктивне; але в 
Радла ми помічали, що вони перебувають у якійсь гармонії з нашою органічністю, яку вони піднімають 
на найвищий онтологічний рівень,  а у Шелера ми могли навіть побачити, що існує щось винятково 
особистісне, загалом невизначена особиста площина оцінок, яку можна вирізнити лише елімінативно; 
Шелер, однак, і тут намагався залишитись об'єктивістом, але, як ми бачили, його об'єктивізм, відшукую
чи будь-які елементи загального, так близько дотикається до суб'єктивності, що тут вже відчувається 
перехід від однієї позиції до іншої.

Платоніки поставили питання, користуючись дуже простими термінами, термінами відношень суб'є
кта та об'єкта. Якщо питання моральності й оцінок виступають, за їх твердженням, умовою стосунків 
між суб'єктом — об'єктом, необхідно ці стосунки розглянути як річ цілком звичайну; можливо, саме 
звідси потім впаде світло й на систему оцінок у тому вигляді, який мріють вибудувати деякі з платоніків. 
Можливо, далі тут виникнуть питання відношення людини до існування, до світу, до дійсності і неви
значеності, які виявляться також практичними, важливими з точки зору етики.

Відношення суб'єкта та об'єкта за теперішніх часів вирішувались у три різні способи: психологічний, 
трансцендентний та метафізичний. (Під метафізичним вирішенням маємо на увазі позицію післяканті
вських мислителів-ідеалістів з їхньою іде-
8 - 1-1752
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єю  конструкції  універсуму  з  "Духу";  метафізичні  вирішення,  що  відносяться  до  старшої  антично-
середньовічної метафізики, тут не згадуємо).

Психологічне вирішення сприймає "суб'єкт" як особливий вид предмета, як наслідок об'єктивної казуа
льної інтеракцї. Воно ставить собі за мету знайти основи і закони цієї інтеракції, проаналізувати психі
чні процеси з огляду на їх причини, знайти передумови і послідовність, що з чого походить і від чого 
казуально залежить. Чи йдеться про психологію атомічну яка є найбільш визнаною моделлю психологі
чної позиції (де структура душевного представлена як конструкція з матеріальних елементів), чи про 
психологію видову або структуральну,  де утверджується казуальність остаточна,  виходячи з  динамі
чності цілого, їхня роль залишається, власне, однаковою. Психолог ставить на певне місце у світі речей 
реальні психічні структури, включає "суб'єктивне буття" до дійсності.

Трансцендентне вивчення стосунків суб'єкт — об'єкт, як їх цілком доступно окреслив Кант, не ставить 
перед собою казуальну проблему залучення психічного до ланцюжка світових взаємовпливів. Однак і 
трансцендентність говорить про "походження" наших понять, суджень, засад і т.д., але під цим я маю на 
увазі зовсіж інше коло питань. У тій формі, якої надав трансценденталізмові Кант, він означає з'ясування 
"походження" знань про питання різного характеру, різної значимості, різної ваги їх компонентів. Кант 
переводить усі філософські проблеми на основу головного питання побудови або, як можна по-канті
вському  пояснити,  на  питання  змісту  і  форми.  Замість  того,  щоб  пояснювати  світ  як  сукупність 
реальностей за його структурою, елементами, законами, світське за допомогою світського, він пояснює 
світ через його форму, будову. Однак у Канта це питання форми нероздільно пов'язане з питанням зага
льної дійсності та необхідності у наших знаннях; "форма" сприймалась як a priori, 
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зміст як a posteriori, а відтак був відкритий шлях до казуального, психологічного сприйняття питання в 
цілому, мовби тут і не йдеться про "виникнення" як поняття, значення, а тільки про виникнення реально 
казуальне.

Метафізична  версія  проблеми  суб'єкт  —  об'єкт  знову  руйнує  подвійність,  до  якої  дійшов  транс
ценденталізм завдяки розрізненню питань смислу, побудови форми та питання реального генезису; цьо
го разу, однак, відхід відбувався інакше, ніж у психологізмі. Оскільки психологізм переводить проблеми 
будови та смислу на питання реальних казуальних процесів, метафізичний суб'єктивізм робить смисл 
систематичною реальною причиною, законом світового процесу, казуальність не лише включає, але й 
підпорядковує ієрархії значень.

Ці три великі інтерпретаційні мотиви у різних напрямах і різними мислителями по-різному викори
стовуються і переплітаються. Зокрема, у британських емпіристів, а часто й у психологів XIX століття 
буває дуже важко розрізнити, чи їхній аналіз внутрішнього світу сприймається як аналізування відчут
тів, як таких, що мають значення, а отже "трансцендентних", чи йдеться про дослідження дійсно казуа
льні, тобто психологічні. Програма Г'юма — простежити усі наші знання аж до їхніх першопочатків — 
може бути представлена як програма розгляду смислового. Однак Г'юм, поза сумнівом, сприймав її як 
програму аналізу  казуального.  Внаслідок цих перехрещень виник т.зв.  психологічний ідеалізм,  який 
полягав  у  тому,  що  спершу  за  допомогою  смислового  аналізу,  проведеного  дуже  поверхово,  усяка 
дійсність переводиться на рівень суб'єктивності, елементи якої потім сприйматимуться об'єктивно, не як 
елементи  смислові,  а  як  реальні,  казуально  поєднані  і  такі,  що  розвиваються  за  казуальних  умов 
дійсності. За недавніх часів це коло питань було оновлено у "феноменології" Едмунда Гусерля, мисли
теля, про якого ми
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вже згадували. Філософія у нього — це "радикальний рефлекс". Під рефлексом, однак, не мається на 
увазі його психологічне значення, навпаки, Гусерль — один з наших модерних мислителів, котрий пере
конливо довів відмінність між рефлексом психологічним, який реалізується завжди як попередження 
тих чи інших подій, і  між філософським конкретно-психологічним рефлексом, котрий тому набагато 
радикальніший,  що  не  лише  намагається  розглянути  психологічний  матеріал  і  включити  його  до 
реальності, а бере до уваги і кожен "натяк", кожну, точку зору і будь-яке значення взагалі. Феноменоло
гічний рефлекс замість того, аби сприймати значення як дійсне, як частину реальності, усі "способи" 
дійсності вважає за проблеми змісту. Оскільки психологічний рефлекс онтично підпорядковує значення 
як конкретну структуру сукупності реальностей взагалі, то феноменологічний ідейний рефлекс підпоря
дковує усі дійсні, реальні структури поняттю значення як роду (genus), що стоїть на щабель вище. Хоча 
кантівська критична філософія і є одночасно філософією рефлексів, вона, все ж, орієнтована на певні фа
ктичні знання, які прагне просвітити та обґрунтувати за допомогою критичного аналізування; натомість 
феноменологічний рефлекс не передбачає жодної системи знань, жодне знання він не визнає за базу. 
Вона не оперує якимись знаннями, а, скоріше, досліджує їх, досліджує рефлексивно, з точки зору сві
домості, що пізнає сама себе, здійснюючи це і "статично", і "генетично", тобто щодо їх складників та 
нюансів  знань  та  щодо  структурної  послідовності  їхньої  побудови.  Зрозуміло,  що  спільна  у  цього 
генезису та у справжньої психології лише назва.

Проґрес, завдяки якому філософія перетворюється на радикальний рефлекс, який піддає вивченню 
будь-яку загальну і конкретну тезу і який вивчає усі вже висловлені і такі, що існують лише в задумах, 
уявлення про наші знання,— Гусерль назвав 
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феноменологічною редукцією. До неї він звів усі філософські проблеми наприкінці своєї філософської 
діяльності. В певному значенні цей проґрес є лише домислом про філософію як про смисловий аналіз. 
Якщо він має бути абсолютно універсальним, то не повинен зупинятися перед поняттями реальності та 
дійсності, він мусить сприймати їх як значеннєві структури, так само, як будь-що інше. Реальність та 
дійсність  не  так  представляють  собою окремі  поняття  та  ланки досвіду,  як  виступають  загальними 
рамками, у межах яких міститься і діє усякий досвід. Отже, сприймати філософію як все-загальний, уні
версальний рефлекс означає опустити початковий, "природжений" ключовий момент досвіду і перейти 
на його новий терен, на якому "суб'єктивне" і цілий набір його значень вже не будуть підпорядкованим 
елементом культурної та суспільної реальності, а, навпаки, з'явиться можливість знайти відповідь на пи
тання, що таке природна та суспільно-культурна реальність, тобто у термінах рефлексивної філософії 
визначити, яке її значення.

Гусерль знайшов нові засоби для рефлексивного аналізу: в першу чергу метод інтенційного висвітлен
ня за допомогою предметних орієнтирів. Поняття інтенційності, яке до сучасної психології знову ввів 
Брентон, було ним змінено з урахуванням мети рефлексивної філософії. У Брентона "інтенційні відно
шення" виступають особливим знаком окремих психічних актів,  які  самі по собі залишаються само
стійними  реальностями  і  не  досліджуються  як  значеннєві  структури.  У  Гусерля  ж,  навпаки, 
"інтенційність" є головним зв'язком, що реґулює стосунки між "проживаючим та "проживаним", між 
суб'єктом і об'єктом як частинами площини значення, площини смислу. Усяке "проживання" предметно 
зосереджене, "поляризоване", отож найкращий спосіб рефлексивного з'ясування взаємозалежності вра
жень — відсторонитись від предмета в
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усій сукупності його визначень, прийняти його за "аналітичний орієнтир" рефлексивного проґресу. Цей 
метод показує, що стосовно предметних сторін смислової і  несмислової дійсності,  впевненості чи їх 
модалізації,  включення  до  різних  зв'язків  (попереду  — позаду,  різні  горизонти  та  контексти  і  т.д.) 
завжди можна паралельно відкрити рушійні моменти переживань, що тут присутні не лише об'єктивні, 
предметні  вказівки,  як,  наприклад,  між різними фазами і  позиціями предмета (наявні  "слухові"  дані 
вказують на минуле і майбутнє, наявна смислова структура вказує на неприсутню або на присутню, але 
недоступну, як у випадку одностороннього сприймання предмета; значення, що уявляється як абстракт
не, наприклад, суд у суто словесній формі вказує на суд очевидний або й з усією відвертістю верифі
кований; у всьому цьому ми бачимо величезну різноманітність арабескового поділу значень), а скоріше 
також суб'єктивно-об'єктивні  вказівки від  переживання  до  того,  хто  переживає,  і,  нарешті,  вказівки 
однієї  групи переживань  на  інші,  важливіші  (для  першої  групи  зв'язку:  наявність  смислу вказує  на 
зв'язки сприйняття як його позитивно реалізованої модальності; для другої: спогади як модифікація вра
жень немодифікованих,  напр.,  відчуття).  Зокрема,  суб'єктивні  враження і  їх  об'єктивна діаметральна 
протилежність виявляються через повноправну кореляцію єдиної смислової взаємозалежності, ключем 
до  якої  є  діюча,  синтезуюча  і,  отже,  така,  що  створює  усі  значеннєві  структури,  інтенційність. 
Інтенційність у цьому головному значенні, в якому вона набуває такої ж важливості, як синтез a priori у 
Канта, відкриває саме цей метод інтенційного роз'яснення (експлікації), метод орієнтирів чи правил.

У світлі цього методу стає ясно, що звичне судження про інтенційність свідомості як усвідомлення 
чогось, усвідомлення предмета, є (за визначенням Є. Фінка) "процедура спрощення": рефлекс "приро
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дного стану" речей завжди спонукає нас проводити паралелі між крупними частинами матеріальними та 
частинами емоційними; спонукає іґнорувати їхній власний багатий внутрішній склад і  говорити про 
"акти уявлення", "акти судження", "акти любові та ненависті"; ці акти в певному розумінні існують на
справді,  але не як окремі атоми інтенційного, а як перспективні спрощення (з точки зору рефлексів) 
багатьох інтенційно-процесуальних подій. Це спрощення (яке саме є свого роду інтенційним процесом) 
полягає в тому, що нас цікавить сам предмет як одиниця, а не спосіб його виявлення, заданості, оскільки 
усі ці способи нам нібито й так занадто зрозумілі, занадто знайомі і стереотипізовані, оскільки для нас 
практично важлива поведінка цих великих предметних одиниць в нашому оточенні. Саме тому, що ми 
не вивчаємо окремо елементи чи складники предметів з погляду практичного (або теоретично-позафе
номенологічного), цікавлячись ним як таким, тому, що ми не цікавимось ними як складниками історії 
світу, до якої ми залучені і якою цікавимось, саме тому ми вивчаємо увесь модус їхньої присутності (чи 
неприсутності),  навчаємось бачити об'єднуючі  елементи інтенційності.  Для цього треба за відправну 
точку  взяти  предмет  як  ціле  (латин,   поет),  а  потім  відшукувати  індивідуальні  знаки  конкретної 
інтенційності  (поеsis). Очевидно,— і це зазначив Е.Фінк,— що феноменологічний рефлекс аж ніяк не 
веде до констатування відомого, "вже заданого" і  самозрозумілого. Інтенційність та її  сутність — це 
щось зовсім інше, ніж масивна задана матеріальна предметність. Замість того, щоб бути лише натяком 
психологічного рефлексу, вона стає місцем, де за допомогою рефлексів можна з'ясувати динаміку сми
слу речей саму по собі, де ми, на відміну від інших сфер дійсності, знаходимо середовище всеосяжної 
правди, тобто універсального пізнання усього існуючого, але це робиться не способом елементарного 
механічно-
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го додавання, яке завжди залишає питання значення — аз ним і правди — невирішеним, а спи
раючись  на  внутрішній  характер  інтенційної  "дійсності"  як  такої.  Філософія  Гусерля  може 
сприйматись як бій з психологізмом за більшу універсальність філософії значення, смислу. Він 
чітко  бачив,  що  психологія  може  найкраще  з'ясувати  функціональні  умови  психічної  дія
льності, але й що вона не пояснює усі її фізіологічні "механізми", тобто вона швидше заважає 
своїми грубими моделями та структурами, ніж допомагає висвітити внутрішній смисл вражень, 
його функціонування. Так, наприклад, той факт, що речі і процеси, природні фізіологічні і пси
хічні  існують у часі,  не  пояснить в  остаточному вигляді  внутрішнє відчуття часу.  Проективна 
геометрія  звичайно  ж  "пояснить"  певні  загальні  риси  візуального  сприйняття;  узагальненість 
фізіологічної,  нервової  динаміки "пояснюється" константністю видів, кольорів і  т.д. за різних 
умов; але хто ж не бачить, що ці тлумачення приходять ex post і не пояснюють суті сприйман
ня і його живе функціонування, у якому перспектива, константність, структура фігури і фону, 
діапазон  і  т.д.  —  лише  окремі  складники  цілої  живої  функції,  яку  можна  зрозуміти  тільки 
завдяки  аналізуванню  почуттів?  Лише  вона  може  пояснити  нам,  що  таке  бачення,  в  той  час 
коли  психологічне  тлумачення  за  допомогою  своїх  механізмів  може  тільки  функціонально 
включити до казуальних, об'єктивно-природних рядів певні його типові риси.

Тепер  філософське  питання  відношень  суб'єкта  і  об'єкта  у  Гусерля,  як  бачимо,  набуває 
особливо загостреної  форми — обидва поняття переводяться в площину  значення:  Гусерля ці
кавить значення, смисл і будь-яка сутність лише на рівні сутнісному, тільки як його складни
ки. Питання відношень дійсності  і  значення у різні періоди своєї  філософської  діяльності він 
вирішував по-різному, але завжди з очевидним протистоянням щодо казуалістичної, а відтак і 
натуралістичної психології, яка підпорядковує значення дійсності як окремий
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особливий її  вид,  як  певний  казуальний  матеріальний ефект,  як  певну  структуру  елементів  і 
відношень,  яка  є  самодостатньою,  як  речі  без  центра,  значення,  смислу  взагалі.  Тому  зроз
уміло,  що  його  увага  через  це  зверталась  до  двох  інших  форм  вирішення  —  до  транс
ценденталізму,  особливо  в  останній  час,  і  до  ідеалістичної  метафізики,  яка  дійсність  пред
ставляє лише як частину імперії смислу, узяту як самодостатню, замкнену. "Феноменологічна 
редукція" стала воротами до метафізичного ідеалізму, де все суто об'єктивне — це лише точка 
перетину інтенційностей. Проблема соліпсизму для цього типу ідеалізму не повинна стати та
кою  ж  вирішальною,  як  для  суб'єктивного  ідеалізму,  навподіб  до  берклівського  (тут  хоча  б 
попіклувались про ґарантованість значущості "другого суб'єкта", ближнього, в той час як у Бе
рклі свідомості доступно лише те, що виступає її ж частиною). Але все ж лишається питанням, 
чи можна визначати дійсність виключно як значення, чи проблеми дійсності і проблеми значе
ння дійсності, дійсності і буття одне й те ж, як це бачимо у Гусерля у його феноменологічному 
ідеалізмі, що частково нагадує монадологію Лейбніца, і чи вони насправді стали дійсністю.

Для нашого ж власного  питання,  питання  оцінок,  норм і  оцінювання,  з  такої  філософії  ви
пливала б радикальна об'єктивізація, і це навіть у тому разі, якби була збережена платонівська 
і кантівська загальна сила. Мається на увазі, що коли усяка предметність і є лише ноематичною 
структурою, це мусить стосуватися і  предметів теорії  оцінок, і  квазіпредметностей етичних, і 
закономірностей, які у них полягають. Те, що ці предметності і закономірності не є антрополо
го-суб'єктивними, зумовленими біологічною чи фактичною будовою психіки, нічого не змінює. 
Закономірності  оцінок,  а  разом  з  ними  і  закономірності  моральні,  могли  бути  задані  хоча  б 
внутрішньою сутністю свідомості. В певному смис-



122 Ян Паточка

лі вони б тоді не стояли над нами,  як цього бажають "платоніки" стилю Радла та Шелера, а йшлося б 
про наші закони, дані нами і для нас, приблизно так, як закони логіки і математики. Смисл морального 
досвіду був би знову втрачений або опинився б під загрозою, хоча, можливо, й по-іншому, ніж у обох 
платоніків, які розглядалися раніше: у них втрачається відношення до суб'єкта, вкорінення морального 
життя  в  нас  на  користь  заклику,  щоб  людина,  суб'єкт,  що  проживає,  піднявся  "  над  собою";  тут  же, 
навпаки, кожне "піднімання над собою" знову тоне, може й у тоншій, але у суб'єктивності.

11. Критика екзистенціалістів. Спроба Гайдеґера створити нову онтоло
гію

Такі наслідки філософії інтенційності, філософії відношення до суб'єкта є, власне, розчаруван
ням. Банальне заперечення, згідно з яким така філософія не може виникнути із соліпсизму, не 
дуже вдале; в принципі, можна "дорости" до "другого я" з усіма атрибутами і  функціями, що 
координуються власним єством, хоча й неможливо знати думки іншої особи в ориґіналі, не мо
жна замінити усталену антиципацію іншої особи остаточною визначеною думкою (як,  напри
клад,  у  зовсім  стороннього  предмета).  Але  розчарування  полягає  в  тому,  що  ми  зустрілись 
лише  з  новою  формою  того  старого  способу,  що  прижився  у  новій  філософії,  коли  питання 
філософські,  питання справжньої побудови дійсного переводяться на план суб'єктивних точок 
зору або сприйняття дійсності.  У такій спільній для всього формулі потім зникає і  надія, що, 
спостерігаючи  за  внутрішнім  устроєм  людського  життя,  ми  можемо  знайти  вирішення  його 
проблем: людське життя — це лише один із предметів, окрема форма для спекулятивного по
гляду "трансцендентного глядача", перед яким розвивається унормова-
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на індиферентність світу. Гусерль намагається досягти "абсолютного суб'єкта", як різні ідеалі
сти XIX ст.; а що означає абсолютний суб'єкт іншого типу, ніж абсолютні субстанції, як про це 
свідчить остання, монадологічна фаза його ж філософії? Хіба ж монада не похідна від теорії 
суб'єкта Декарта? Суб'єкт Декарта, однак, поза сумнівом; результат питання про зовсім інший 
принцип: про те, в чому не можна сумніватися, що з однаковою очевидністю завжди присутнє 
в уявленнях нашої душі. Повсякчас присутній предмет, який завжди до послуг рефлексів, тоб
то "суб'єкт" усіх подібних систем. Спроба Гусерля претендує стати найпершою, philosophia pri
ma, яка могла б служити за основу усіх спеціальних наук. Але схемою цієї philosophia prima є 
редукція на суб'єкт, "поглинання" усіх сфер дійсності однією основною, котра проґресом 
"редукції", як виявляється, досягається. Гусерль не може обійти одного із двох основних кутів 
сучасної філософської дилеми: або жодна філософія не існує як самостійна дисципліна (зі свої
ми проблемами і методами), на відміну від спеціальних наук, або ця філософія є лише редукці
єю відносної дійсності на абсолютний суб'єкт. Чи не існує ще якогось філософського варіанта? 
Чи немає тут місця для філософського запитання, що відрізняється від усіх професійно 
наукових, але не губиться в безмежних, але однаково пустопорожніх суб'єктивних спекуляці
ях? Однак загалом редукція конечного на неконечне в ідеалізмі вербальна: з її допомогою не 
відшукують жодних конкретностей, а відшукують спільне тло для усіх конкретностей. Чи не 
можна було б точніше сформулювати головне філософське питання, наприклад, згідно з уже 
досягнутим у феноменології, тобто зі специфічною філософською методикою та специфічними 
її сферами? Феноменологія ж у своїх ейдетичних3 спостереженнях допитувалася

3Здатність відтворювати в уяві бачені раніше речі.
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сутності, сутнісної будови речей, на відміну від їх будови реальної, від закономірностей їх виникнення 
та  руйнування.  Так  вона  окреслила  ряд  спеціально  онтологічних  дисциплін.  А  чи  не  можна  було  б 
обновити не  лише питання  онтології,  а  й  головну проблему онтології  взагалі  як  філософське  питання 
par excellence4?  Чи не можна було б, таким чином, нарешті перейти до заснування філософії, яка після 
стількох тисячоліть охочіше шукала б і відшукувала, а не будувала; чи не віднайшовся б, отже, зворо
тний шлях з  сучасної  тупикової  вулички до того місця,  яке  намагалася зайняти філософія ще за часів 
свого виникнення, у передсократиків, Платона та Арістотеля; чи не вдалося б відшукати нове і набага
то глибше розуміння ролі людини в універсумі і його відношення до дійсного — і до буття, до оновле
ного вигляду його долі? Так тут окреслюється філософствування, яке разом із Гусерлем хоче проникну
ти набагато далі за Гусерля, до самих витоків філософії загалом.

Питання,  про  яке  йдеться,  стосується  буття,  тобто  смислу  слова  "існування",  яке  ми  так  часто 
вживаємо  як  само  собою  зрозуміле.  Це  і  є  основне,  невід'ємне  питання  філософії.  Всілякими 
"дійсностями"  опікується  наука;  наука  завжди  займається  чимось  дійсним,  існуючим,  і  оскільки  це 
дійсне безмежно різноманітне, його вивчають різні галузі науки, намагаючись зрозуміти його будову й 
сказати про неї понятійно. Натомість питання буття не приваблювало жодну з наук. З їхньої точки зору 
воно виглядає підозріло, як щось хибне, як неправильно поставлена проблема. Але йдеться про те, щоб 
затриматися біля незрозумілого, на перший погляд, невдячного, і розгледіти його. Найбезперспективні
ша буцімто ідея може стати наріжною.

Гайдеґер таким чином намагається обновити позицію стосовно питання буття. Вихідною точкою 

4Переважно, особливо (фр.).
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для нього є різниця між дійсністю і буттям; дійсність — це те, що ми наділяємо буттям; отже, буття ми 
повинні мати на увазі завжди, коли говоримо про щось дійсне. У цьому смислі буття найприступніше; 
ця приступність, однак, забороняє цікавитись ним. Воно засадничо виглядає самозрозумілим: дійсності 
ж можуть стосуватися лише зрозумілі  і  конкретні  запитання:  що вона таке і  яка  вона.  Але цю "само
зрозумілість"  треба  зруйнувати,  вказати,  що  вона  лише  уявна.  Бо  будь-яке  дослідження  того,  які 
існують речі  і  чим вони є,  передбачає цілком визначене розуміння поняття  "є",  проте,  з  іншого боку, 
сформульоване  з'ясування  того,  що означає  "бути",  ніколи  досі  у  філософії  не  проводилося.  Питання 
про буття ставилося як питання про дійсність загалом, як питання про його цілісність, як про найвищу 
й максимальну дійсність, а, з іншого боку, як питання про найзвичайніші значення, про summum genus 
або  про  те,  що  ще  є  над  summum  genus,  питання  про  трансцендентальності:  але  ніколи  не  звертали 
уваги на те,  наскільки питання буття як такого відрізняється від питання про дійсність і  структуру та 
про  сутність  дійсностей.  Вони  настільки  відрізняються,  що  ми  повністю  задовольняємось  загальною 
напів'ясністю, лише якимось відчуттям того, що є справжнім, реальним і дієвим, щоб у його світлі вирі
шувати всілякі теоретичні і практичні питання і доводити per actum, нібито найширша обізнаність і за
глибленість у питання дійсності,  у питання того, що нас оточує як середовище існування і  думок, мо
жуть бути просто поєднані з недостатнім відчуттям того, що не може існувати зовсім інша, важливіша 
проблематика, що дійсності можуть бути видимі для нас, а буття може лишатися завуальованим.

Але  чи  не  була  ця  проблема  вже  остаточно вичерпана  і  визнана  безперспективною? Чи не  повинна 
була уся нова (модерна) філософія орієнтуватись на Щось інше, адже уся схоластика досліджувала іс-
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нуюче як таке? Чи "сучасне повернення до суб'єкта" не є наслідком цієї неплідності, яка вре

шті залишилася без жодних серйозних основ і не змогла зупинитись на чомусь конкретному? В 
жодному разі,— відповідає цей мислитель,  бо,  доки існуюча онтологія не зрозуміла значення 
прадавнього  висновку  про  те,  що  буття  —  це  не  summum  genus,  вона  постійно  шукала  його 
загальне (унітарне) значення, об'єктивно (в антиці та середньовіччі)  або суб'єктивно (у після
кантівському  ідеалізмі);  вона  завжди  хотіла  вирахувати  буття  на  прикладі  якогось  вищого 
існування, навподіб арістотелівського  Өέіov5 або геґелівської  абсолютності.  Онтологія ніколи 
ясно не усвідомлювала, яким чином питання буття пов'язане з питанням підходу до дійсності, з 
питанням відкритості, доступності дійсності (у грецькому визначенні а-ληөεία6) або ж із питан
ням правди. Тут питання про буття повинно розглядатись насамперед як питання про правду. 
Коли ж ідеться про доступ до дійсності, то хто, які істоти мають доступ до неї? Це не камінь 
або Бог, і не особа, байдужа до навколишнього, не особа, за помислом якої виникають речі, а 
людина — істота, яка перебуває серед дотичних до неї речей, тобто яка існує. Отже, питання 
буття залежить від ставлення людини до речей, до дійсностей, імажинарностей, ірреальностей 
її світу. Відтак знову постає питання: чи не повернулися ми знову до поганого суб'єктивізму? 
Чи ж не  жахливим було б буття,  те,  чим для нас є  речі,  вселити в  людську істоту?  Чи це  не 
означає повернення до найабсурднішого з  усіх суб'єктивних ідеалізмів — до антропологізму, 
який об'єктивну дійсність, з одного боку, передбачає, а з іншого, пояснює?

Але  чи  настільки  ми  переконані,  що  знаємо,  що  таке  людина?  Теза,  за  якою  буття  —  це 
передбачен-

5
6Неприховане, правда (гр.).

*Божественне, Бог.
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ня  людського  підходу  до  дійсності,  може  виступати  як  суб'єктивний  ідеалізм  доти,  доки  ми 
розглядаємо людське буття як сукупність станів свідомості чи подібним чином, тобто лише як 
річ,  в  усякому  разі  не  як,  приміром,  res  extensa;  res  cogitans  або  atoma  cogitationis  однаково 
належать до res. Але якщо повинно бути точно вказано, як чітко поставити питання буття, а не 
задовольнятися  лише  туманною  "самозрозумілістю"  традиційних  понять,  спочатку  людина 
повинна  бути  вивчена  як  істота.  До  онтології  фундаментів,  до  основ  усієї  метафізики  під
водить метафізичний,  тобто онтологічний аналіз  людини.  І  аж тут знаходиться місце для тих 
"сенсаційних  аналізувань",  на  яких  насамперед  зосередилась  філософія  Гайдеґера:  для  роз
гляду людської  буденності,  людського побутування в світі.  Він прагнув показати, що людина 
аж ніяк не така собі "психологічна реальність", замкнена в собі, як традиційно уявлялося, а що 
вся суть її полягає в тому, що віднайти себе вона може лише через розуміння довколишніх ре
чей,  а  їх  вона  здатна  пізнати  тільки  досліджуючи життя;  людина,  власне,  не  є  центром себе 
самої, вона не представляє тільки саму себе, як камінь або Бог. Тут Гайдеґер опирався на деякі 
прийоми вираження християнської  антропології  у її  жорстокій і  віковічній боротьбі з філосо
фічним об'єктивізмом. Накреслимо тут кілька етапів цієї дискусії,  аби історично зорієнтувати 
дану антропологію.

Християнська антропологія не розглядає людину як теоретичну одиницю, вона спостерігає за 
нею повсякчас з точки зору ролі, яку їй відведено в драматичній історії світу, ролі спасителя. 
У зв'язку з Цим вона залишає за собою вибір: зі світом або проти світу, поза світом. Це право, 
на її думку, належить до сутності людини, воно безпосередньо тво-
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рить  її.  Виходячи  з  цього,  антропологія  намагається  показати:  1)  факт  драматичного  вибору  як  пра-
основу людського життя, 2) смисл цього вибору. Людина як предмет, людина заспокоєна і включен до 
світу як частина природи, є для неї  дериватом7.  Звідси й термін Паскаля "дивертисмент":  людина від
вертається  від  власної  суті,  щоб її  не  бачити  щоб  не  помічати,  наскільки  вона нікчемна;  ми  ро  бимо 
себе річчю серед речей, "перестаємо бути". Уся давня освітня література релігійного характе ру, напр., 
"Лабіринт" Коменського, пієтичні твори і конфесії менш глибокого і проникливого характеру, пропаґу
ють те саме: обман, Всезнаючий Вседержитель символізують внутрішню втрату світу нами, яка заважає 
нам зрозуміти самих себе — лише з Божою допомогою ми можемо проникнути у власну сутність.  Ві
домо, що у сучасної філософії неґативна реакція саме на такі спроби та спокуси згадаймо випади Дідро 
проти  Паскаля,  "Антипаскаль"  Вольтера;  недоброзичлива  увага,  яку  вони  приділяють  Паскалеві, 
означає, ймовірно, що вони відчувають силу цього поняття і його можливий вплив. Паскаль вважав, що 
людина  розважається  для  того,  щоб  забути  (і  чеське  слово  "zаЬаvа"  означає,  власне,  протилежність 
впорядкування,  згадуання)  "свою  ницість,  свою  приниженість,  свою  недостатність,  несамостійність, 
безпомічність,  спустошеність",  які опановують нами, коли ми абсолютно спокійні,  не відчуваємо при
страстей,  нічим не  зайняті,  не  розважаємось,  нічим не  користуємось21-Вольтер,  навпаки,  намагається 
подати онтологію забави; питання про справжній характер людини він намагається підмінити питання
ми про оптимізм — песимізм,  про різні  обставини людського життя,  про  людську долю в  загальному 
смислі цього слова. Тож він не знаходить причин для відчаю, а якщо ще погляне на деякі з багатолю
дних, бага-

7Від латин. (derivatus — похідне від чогось первинного.
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тих цивілізованих міст, де життя зовсім не схоже на існування на безлюдному острові, то жа
дання забав означатиме для нього благословення, а не прокляття. Вольтер стверджує, що вимо
га Паскаля, нібито людина має самовиховуватися, намагатись стати самодостатньою — без
глузда, адже що змогла б людина знайти і спробувати сама в собі? Паскаль сам свідчить: поро
жнечу і нічого більше — отже, людина, що задовольняється світськими розвагами, має рацію. 
Вольтер і тут досвідченість у питаннях дозвілля бере як випадкову недостатність, нереалі
зованість, як хибу, позитивним модемом якої є світ, барвистість, розвага, і не хоче бачити її 
структурної ролі, її справжнього місця у складі людської істоти. Це висновок XVIII століття: 
Г'юм також, коли на нього нападала метафізична нудьга, ходив у компанії, на прогулянки і 
грав у трік-трак, доки знову не врівноважувався. Але традиції Паскаля також мають продовже
ння у XVIII ст.: коли Гаман (Наттап) в автобіографії описує самотність і жахливість життя на 
чужині, куди він поїхав з молодецьким оптимістичним запалом побачити світ, то сприймає це 
все як символ абсурдності, яка полягає у висновках про світ. Зокрема, у XIX ст. К'єркеґор не 
дає збити себе з пантелику враженням про безпосередність спокійного життя, що зустрічається 
у світі. Діалектична школа, яку він пройшов у Геґеля та романтиків, навчила його, як без
посередність обертається на власну протилежність (хіба ж, зрештою, Вольтер і Г'юм не ви
знавали ущемленість саме тим, що уникали її, лікувались від неї?). В іншому ж, однак, К'єрке
ґор лишається найзапеклішим противником метафізичного ідеалізму необхідності в Геґеля. Він 
не дається залучити себе до чужого процесу необхідності, підкоритися тому, що не становить 
нашої сутності. Але якою є, власне, ця сутність? Вірогідно, що починається вона саме з такого 
протесту. Власне, буття  починається там, де сутність не індиферентна
 9~ >-І752



130            Ян Паточка

самій  собі,  де  йдеться  про  неї  саму,  коли  вона  цікавиться  лише  сама  собою.  (Це,  однак,  не  означає 
інтерес утилітарний чи гедоністичний, тобто інтерес не до себе самого, а до того, що мене задовольняє 
чи приносить мені користь, інтерес, який мене повністю поглинає, аж настільки, що під його впливом я 
не зможу розгледіти самого себе навіть осторонь.) Власну сутність неможливо зоб'єктивізувати; щойно 
ми спробуємо це зробити, як вона зникне. Найпотаємніше   я,  буття абсолютно суб'єктивне, а суб'єкти
вність — це буття. Саме тому правда також може бути лише суб'єктивною: суто суб'єктивна правда, яка 
виглядає так, нібито суб'єктивності  немає, це брехня; суб'єктивність правди, однак, не означає свавіл
ля.  Коливання  у  свавіллі  є,  в  першу чергу,  знаком  екзистенції,  що  пробуджується,  у  т.зв.  естетичній 
стадії.  Естетична стадія — це підкорення безпосередньому, підданість моментові,  інстинкту, настрою. 
Хоча  ця  вірність  сама  є  волею  і  передбачає  волевиявлення,  а  це  видає  розпач,  безнадійність  (тобто 
втрату  віри  у  віднайдення  себе  самого),  яке  знаходиться  в  підґрунті  естетичної  позиції.  Естетична 
стадія фантомічна, оскільки тут присутня розбещеність, схильність до нерішучості, рішення, котре від
ступається  само  від  себе.  Усвідомлення  цього  призводить  до  стадії  моральної:  мораль  починає 
зосереджуватися  на  головному,  а  головне  —  це  всезагальне,  людське,  що  дійсне  завжди.  Без
посередність поборена загальністю настанови. Але всезагальність,  якщо вона представляє собою щось 
більше, ніж безпосередність, ще не є, власне, єдиним саме для цієї всезагальності єством. Таке прита
манне лише релігійності. Екзистенція (за К'єркеґором) в певному смислі завжди є християнською екзи
стенцією,  відношенням до  вічності,  яка  сама  в  собі  має  неконечність,  тобто  неконечність  пристрасті. 
Думка  про безсмертність,  приміром,  має  смисл лише у  пристрасті,  у  безмежному інтересі,  яким вона 
мене полонить. (Тут К'єркеґор 
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стикається з Достоєвським, коли російський письменник твердить, нібито існує лише одна "ідея", тобто 
ідея  безсмертя).  Екзистенція  —  це  пристрасть,  яка  опановує  конечним  стосовно  неконечного,  це 
своєрідне  позбавлення  від  конечності,  тобто  переборювання  самого  себе  —  але  таке,  яке  ніколи  не 
може (навіть за емпіричних умов) завершитись і реалізуватись. На найвищий рівень жага до існування 
була  піднесена  християнським  парадоксом  неконечного  в  конечному,  Бога  в  людині,  суттєвого  в 
історичному,  найсуб'єктивнішого  в  об'єктивному.  Через  це  екзистенція  стала  об'єктивною невизначе
ністю, яка перемагає сама себе (і зберігає) лише за допомогою суб'єктивного вибору, моменту вибору, 
"стрибка" до (об'єктивної) абсурдності.  З цього "стрибка" найочевидніше випливає,  що екзистенція — 
це  свобода,  що  пристрасть  екзистенції  —  це  пристрасть  свободи.  Екзистенція  у  К'єркеґора  означає 
пробудження  непересічної,  особистої  сутності  у  пристрасному  відношенні  до  абсолютного  у 
парадоксально-конкретній  подобі,  перед  якою вона  почувається  одночасно і  винною,  і  абсолютно ви
правданою. Винною, бо перед Божим поглядом і  повелінням вона постає як  саме така,  тобто  конечна 
абсолютність,  а  абсолютно  виправданою  — з  тієї  ж  самої  причини.  Тож  людина  може  проникнути  в 
себе  і  як  набожне  єство  може  бути  вільною.  Вона  не  обмежена  жодними  фактами  чи  вказівками,  а 
стоїть віч-на-віч з  абсолютним.  Ця можливість,  яка є одночасно вірогідністю і  гріха,  і  чеснот,  явлена 
нам  через  відчуття  страху,  який  одночасно  є  й  шифром,  і  продуктом  екзистенції,  її  уможливленням. 
Думки  К'єркеґора  про  дійсного  мислителя  рапсодичні,  але  обертаються  вони,  очевидно,  навколо  не
звичайної  антропологічної  тези,  за  якою  людина  не  задана,  а  її  власне  ядро  лише  "відкривається", 
згідно з  чим "сутність  людини"  включає  в  себе  протистояння  загального й  одиничного,  протистояння 
непоборне, довкола якого постійно обертається наше життя і
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згідно з яким "відношення до самого себе" належить до цієї сутності як її головна риса. На цих мотивах 
знову наголосив філософ К. Ясперс, коли у творі "Психологія світових поглядів" (1919 р.) знову згадав 
давно забутого К'єркеґора22. Завдяки Ясперсу стало також історично вмотивованим порівняння К'єрке
ґора, Ніцше і Фройда; tertium comparationis — це ідея дослідження людини; але Фройд і Ніцше її роз 
кривають як інстинктивну, фізичну істоту, яка віддаляється сама від себе там, де починає відточувати і 
сублімувати  себе,  в  той  час  як  "відкриття  себе"  К'єркеґора  вказує  на  можливість,  яка  досі  взагалі  не 
згадувалась,  котрої  ми,  певно,  уникаємо,  бо  вона  могла  б  стати  для  нас  обтяжливою  і  нестерпною. 
Найважливішим є визначення,  що сутність людини — це не субстанція,  а  постійна сталість сутнісних 
визначень, ставлення до власного єства, яке не задане, яке треба спочатку у собі виробити.

Сьогодні  екзистенцію  у  визначенні  К'єркеґора  екзистенційна  онтологія  хоча  й  бере  за  відправний 
пункт, але радикально змінює її поняття. К'єркеґор підкреслює, що справжній мислитель думає сам про 
себе, що лише у цьому безкінечному піклуванні розкривається власна сутність, власне буття. Гай-деґер 
замість цього онтологічного запитання про справжнє особисте єство ставить онтологічні проблеми, пи
тання буття; можна було б сказати, що він об'єднує Гусерля з К'єркеґором. К'єркеґор поряд із об'єкти
вною правдою поставив правду екзистенції; Гайдеґер правду екзистенції  сприйматиме як онтологічну, 
як трансценсус за межі усього дійсного, так, як Гусерль окреслював її у своєму понятті феноменологі
чної  редукції.  Те,  про  що  в  людині  "йдеться  ",  не  є  її  власним буттям,  її  приватною "екзистенцією", 
скоріше, те, що діється з людиною і в людині, і є буттям.

Традиційно у філософії передбачається, що речі якось "дані", що ми маємо справу з  існуючим. Цей 
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підхід у різних філософських напрямах по-різному виявляється: одні його шукають у "розумі", інші у 

"почуттях", треті в "інтуїції" або освіченості. Тут кругом повторюється образ світу або проекції (тобто 
знову-таки світла).  Згідно з  нашими уявленнями,  заданість речей сама є  чимось матеріальним,  існую
чим:  відповідністю,  відношенням  між  різними  сферами  дійсності.  Часом  робляться  спроби  піддати 
сумніву цю точку зору через питання про її обґрунтованість: яким чином такі відношення можливі, що 
вони  передбачають?  —  а  відповідь  потім  шукають  у  поняттях  свідомості,  суб'єкта,  який  первісно  є 
основою усього об'єктивного. На основі цього потім конструюється розмежування суб'єкта емпірично
го, конечного і "трансцендентального", який стоїть вище за протистояння конечного суб'єкта і об'єкта. 
Але  цей  трансцендентальний  суб'єкт  знову-таки  лише  існування,  хоча  якимось  чином  і  сублімоване. 
Що потрібно для  того,  аби  речі  були  "дані",  щоб вони "з'явилися"?  Для  цього  ми  повинні  сприймати 
дійсність  якомога  простіше  і  послідовніше.  Питання  не  звучить  так:  яким чином речі  відбиваються  в 
"ідеях"? Це навіть не питання про адекватність наших думок і уявлень їхнім прототипам, ані про меха
нізми, які спричиняють виникнення якихось душевних копій і дублетів речей. Питання стоїть простіше: 
чи може взагалі щось з'явитись? На нього можна дати лише одну відповідь: щось може з'явитись лише 
в тому разі,  коли його залишити тим, чим воно є,  коли у ньому нічого не зміниться, коли воно саме в 
собі  залишиться  тим,  чим є,— але  коли  щось  до  нього  додасться,  щось  таке,  що  не  може  змінювати 
дійсність,  бо саме не є чимось реальним. Це не-реальне, яке залишається реально таким, яким воно є, 
тобто саме тим "є", яким виявляємося ми, водночас і безкінечно близьке, і безкінечно далеке стосовно 
усіх речей. Безкінечно близьке, бо речі не доторкаються до нього, безкінечно далеке, бо для нього усе 
існуюче



134              Ян Паточка

раз  і  назавжди  переступлено,  трансцендентовано.  "Є"  — трансцендентальне.  Арістотелівці  знали,  що 
буття трансцендентальне. От лише важко повністю зрозуміти, що це означає.  Весь час повторювалися 
спроби зредукувати це "буття" на щось існуюче. Ця редукція неможлива, бо жодна дійсність не може ні 
сама  з'являтись,  ні  започатковувати появу,  уможливлювати  її.  Лише радикальна трансценденція  може 
бути "залишанням" речей такими, якими вони є. Буття не може в принципі стати чимось дійсним.

Це, однак, не означає, що воно було б можливим само по собі; скоріше навпаки: можлива лише така 
трансцендентність  буття,  коли  в  чомусь  існуючому,  у  якійсь  екзистенції  йтиметься  про  буття,  коли 
якась істота візьме буття, цю "неекзистенцію" за притаманну їй даність.  Для такої істоти співвідноси
тись із собою означатиме співвідноситись із буттям, яке є її осередком. А оскільки відношення до буття 
є відношенням до неіснуючого, то така істота сама мусить бути трансценденталізуючою. І співвідноси
тись сама із собою вона може тільки через буття. А це означає, що вона завжди мусила переймати увесь 
універсум дійсного, яким він є. Однак поряд із цим у своєму розумінні, у своєму виявленні чогось вона 
весь час натикається на щось чуже цьому виявленню зовнішнього, чужого. Пізнання — це не дійсність, 
що  складається  з  матеріалу  свідомості  і  відноситься  до  іншої  дійсності;  навпаки,  його  основою  є 
остаточне співвіднесення із самим собою, тобто відношення, яке залежить від "зовнішності", від чужої 
трансцендентованої дійсності. Відкриття дійсності можливе лише для самодостатньої істоти, яка стоїть 
в  центрі  дійсного  з  призначенням вийти за  його межі.  Чи ж в  такому разі  людина стоїть  на  першому 
місці? Вона знаходиться "тут"— тобто у ній "зненацька", без підготовки відбувається відкриття, пізна
ння буття, а разом з ним і вторгнення до універсуму речей.



135 Вічність та історичність 
Екзистенція й означає це трансцендентуюче вторгнення між речі існуючі. Основою усього на
шого життя, усієї поведінки є ця відкритість; наша поведінка — це відкрите поводження, 
поводження, що характеризується тим, що в ньому зберігається відкритість для речей. На 
основі цієї відкритості, цього відкритого поводження, нам доступне знання того, якими ми 
повинні бути у житті, в науці, у своєму ремеслі. Смислом, метою екзистенції є трансценденція: 
вона просвітницьки освітлює вторгнення до дійсності, до універсуму. Філософія "екзистенції" 
не означатиме суто онтологічне питання про характер, структуру, справжність якоїсь 
дійсності, а, в першу чергу, "онтологічне" питання про характер самого буття, про смисл слова 
"є", яким воно відкривається через судження, і насамперед в тому першопочатковому вигляді, 
який передбачає кожне наше уявлення і судження. Екзистенція в цьому смислі важливіша за 
будь-яку "есенцію"; лише на основі екзистенції взагалі можна ставити питання есенційного ха
рактеру так само, як будь-які інші. Екзистенція тут не протистоїть есенції як реалізація, не 
заперечує того, що реалізоване, а навпаки, екзистенція сама є "реалізацією" усієї есенції, хоча 
й будь-яка есенція врешті-решт полягає у бутті. Екзистенція, ядро людини — це існування 
поряд із есенцією, з основним, з тим, що відкриває будь-яку дійсність.

З усього цього випливають два тісно пов'язані  між собою філософські  питання.  Про перше 
— питання способу, в який для нас відкривається дійсність; зародок відповіді, що це, власне, 
можливо лише через трансценденцію до неіснуючого, до буття, тобто до пізнання буття,— ми 
вже дізналися. Друге питання, ще важливіше, відшукує це пізнання буття, його основу. Це пі
знання  саме  виступає  найголовнішим  процесом  в  людині,  процесом,  який  творить  з  неї  ту 
емоційну, непередбачувану живу істоту, "живо-буття".
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У центрі уваги філософії тепер опиняються ці питання відкритості і пізнавання; відкритість, чи, точні
ше, незавуальованість у грецькій мові називається ά-ληθείά.̣΄Αληθεία перекладається як правда. Гловна 
проблемі філософії – це проблема правди. Слово “правда”, однак, перекриває характер питання. Воно 
затінює те, що правда не представляє собою початково вирок того, хто має право вирішувати (“прави
ти” і “право”); воно затінює те, що першопочатковий акт правди має негативний характер, що це якесь 
“виривання” - виривання чогось у всього існуючого, вихід за межі існуючого, яке говорить про нього, 
яке з'ясовує у ньому “диво з усіх див”, що існують, дійсність є. Цим "є" відкривається дійсність і ви
ступає сама відкритість. Жан Бофре (Jean Beaufret)23 порівнює цей "акт" з крадіжкою Прометея. Ця 
крадіжка відбувається у нашому житті, у нашій екзистенції споконвіків, але при цьому цей най
прекрасніший процес, основа усієї "свідомості", для нас лишається найзвичайнішим і навіть 
найбанальнішим. Аж тільки тут ми починаємо розуміти, що означає боротьба з картезіанським понят
тям про те, що свідомість не є первинним ґрунтом, первинною "матерією", яка б створювала можли
вості для окреслення дійсного у дійсному, для того, щоб воно відбивалося у чомусь (так хочеться поня
ттю, похідному від правди, згідно з яким Veritas est adaeguatio intellectus et rei)8, оскільки є спалах, 
яким завершується влада існуючого взагалі і через який дійсність представляється як така, за межі якої 
можна вийти.

Отже,  Cogito  не  стає  умовою  трансценденції,  як  бажає  Гусерль  показати  своїм  поняттям  транс
цендентальної  "редукції"  на  чисту  свідомість,  скоріше  трансценсус  дійсного  на  буття,  на  радикально 
неіснуюче,  є  умовою існування  свідомості.  Першим у  філософії  не  було ні  Cogito,  ні  Sum,  a  Est,  яке 
саме по собі не виступає нічим дійсним, але нас робить 

8Істина — це тотожність розуму і речі (латин.).
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саме тим, чим ми є. Саме тепер, коли нам відкривається разом з людським життям ця ідея бут
тя, можна буде одночасно виявити як смисл людського життя, так і саме "відкривання" буття. 
Саме  тому  перед  філософією — на  відміну  від  усіх  позитивних,  світських  наук  — постає  її 
власна проблема та  її  сфера,  якою жодна  з  тих наук не  може оволодіти,  бо  всі  вони її  лише 
передбачають і, лишаючи питання походження осторонь, усі вони опираються на вже виниклий 
світ.

Такий перехід від світської науки та філософії до автономної, тобто власне філософії, може 
відбутися лише завдяки поступовому, тривалому аналізові буттєвої структури людини, відкри
ванню і відшукуванню ознак конечності у ній. Філософія так само, як онтологія, спирається на 
конечність як основу: аналітика людського життя веде до фундаментальної онтології. Ця аналі
тика,  однак,  не  може  бути  лише  невинним,  незначним  описом  того,  що  вже  ясно,  як  Божий 
день.  Шлях  до  фундаменту,  до  основи  онтології  не  є  шляхом  самих  лише  фіксувань.  Він 
повинен  мати  провідну  думку,  вирішальний  здогад,  який  надалі,  у  розвиткові  онтологічної 
конструкції, повинен виявитись. Цим першим начерком фундаменту є те, що конечність сама, 
хоча вона й уможливлює усе людське життя, забута і її не зрозуміли. Йдеться про те, щоб вич
ленити її за допомогою філософських конструкцій з цього забуття; йдеться  про άυαμυησις, про 
спогад.

Тому  аналітика  починає  існувати  обіч  тієї  модальності  життя,  над  якою  ця  "забутість" 
впевнено володарює, яка заснована так, щоб конечність ніколи не перетворилася на слово, тоб
то  не  стала  буденністю.  Аналіз  буденності  не  є  самим  лише  психологічно-антропологічним 
описом того, що ми проживаємо кожного дня, ані того, що ми робимо кожного дня, а того, що 
"кожен день" робить з нас — ось у чому питання. Головною ознакою кожного дня є те, що ми 
щось цього дня робимо: "робити" означає корис-
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туватися чимось — папером і  пером,  верстатом,  міським трамваєм,  колеґами і  начальством.  Однак, 

як же визначається "предмет",  який ми тримаємо в руках,  як,  наприклад, перо? Воно є  пером,  бо слу
жить у відомий спосіб.  Це служіння не  підвішене якось в порожнечі,  а  перебуває  в такій  залежності, 
коли одна "річ" вказує на іншу, на наступну і ще наступну, і  завжди в інший спосіб.  Перо пов'язане з 
папером,  промокашкою,  кабінетом,  навчанням,  духовною і  технічною історією,  із  природним матері
алом та господарською структурою суспільства.

Ця пов'язаність вказівок, яка "речі" робить саме тим, чим вони є для нас в першу чергу — пером, сто
лом, кабінетом, — є "світ". Коли ми говоримо, що існуємо у світі, маємо на увазі в першу чергу цю по
в'язаність.  Це  не  залежність  окремих  предметів  чи  їхніх  суто  внутрішніх  взаємовідношень,  а  це 
насамперед взаємопов'язаність "речей" з  нашим життям. Усі "речі" — це "харч" для чогось. Лише для 
нього,  через  нього  вони  мають  значення.  "Харч"  тут  стає  умовою  значення,  смислу  речей.  Лише  на 
основі нашої власної "світськості" речі можуть набувати значення для нас, тобто з'являтись нам. Це не 
означає  "прагматизм",  не  означає  це  й  того,  що  речі  є  тим,  чим ми хочемо,  щоб  вони  були,  скоріше 
наші потреби є способом підходу до речей.

Проте  від  нас  первісно приховано,  що ми самі,  тобто наше живо-буття,  стоїмо біля  витоків  смислу 
речей. І,  навпаки, буденність настільки прив'язана до "речей", що повністю губиться у них. Засадничо 
ми живемо у напрямку не "до себе", а "від себе", назовні, і  при цьому дуже важливе наше відношення 
до інших. Ми на світі  не одні,  але разом з іншими, котрі "мирські" саме настільки, тобто саме так ро 
зуміють значення того, що їх оточує, і саме так з ним поводяться. Інша людина не "річ" за своєю суттю, 
а  спільник  чи  рушій  моїх  зв'язків.  Я  піклуюсь  не  про  них,  але  про  нього,  звертаю  на  нього  увагу  і 
виявляю до нього увагу. Так протікає що-
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денне життя — у постійному піклуванні про того чи іншого. У цій "діяльності" кожен із нас є тим, що 
він робить, кожен виконує свою функцію,  свою "зайнятість".  Відношення до інших, відтак, повсякчас 
нас  супроводжує:  ми постійно переганяємо або  наздоганяємо,  через  що й виявляємо свою залежність 
від  інших.  Ми ніколи  не  живемо  самі  для  самих  себе,  — інші  вже  присвоїли  собі  наше  життя  ще  до 
того, як воно пробудилося. Інші значать для нас більше, ніж ми самі. Батьки, близькі люди, їхні близькі 
і  т.д.  визначають наші звички, характеристики, кліше та забобони. Ми виступаємо не собою, а "люди
ною взагалі", "таким собі", як у народній пісні. "Такий собі чоловічок" прагне, власне, пересічності, ні
вельованості, суспільності, усім доступної "самозрозумілості". Він може постійно посилатися на "кож
ного", а це дозволяє позбавитись відповідальності й усіх складнощів. "Такий собі" це найбільше, закла
дене в основі нашої сутності як спосіб самообману, полегшення життя. Отже, так ми "засадничо" і жи
вемо на світі: не як оригінальні, своєрідні істоти, а покірними світові та іншим, відчужені самі по собі.

Ця  тема  відчуження,  визначена  також  для  Геґеля  і  Маркса,  у  нашого  мислителя  трактується  за 
принципом К'єркегора: як протест проти внутрішніх сил, які не дозволяють людині бути особистістю, 
самою собою і які спонукають її до розваг у Паскалевому розумінні.

Тепер ми знаємо, хто на світі займається буденністю, хто стоїть за "самозрозумілими" діями, пошу
ками, турботами. Однак, треба запобігти тому, щоб у словосполученні "бути на світі" (чи "жити на сві
ті")  слово  "на"  не  сприймалося  у  значенні  опредметнено-просторовому,  як  відношення  двох 
просторових реальностей, а саме як лише "займання місця". "Займання місця", звичайно ж, належить до 
життя, але не так, як здається на перший погляд: життя, власне, за своїм характером "вміщує", зав-
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дяки йому будь-що існує як місце, наближеність та віддаленість.
Наближеність та віддаленість, однак, не стають визначеннями суто метричними. Це визначення жит

тєві, визначення відношення до речей. Це відношення, тобто воно функціонує у нашій свідомості. Сама 
ж свідомість також не спирається на наші забаганки, це не гра, яку ми самі могли б постійно розпочи
нати й завершувати. Розуміння криється в нашому самопочутті, у настрої. Настрій уможливлює й 
унеможливлює певні відміни поведінки та спілкування; саме через настрій "нам до" чи "нам не до'" жа
рту, роботи, розваг і саме момент позиції, у якій ми в даний момент знаходимось чи, якщо достеменно 
визначати, в яку "вкинуті", виникає наша, сказати б, реакція на ту позицію, тобто розуміння власних 
можливостей. Розуміння — це не якийсь погляд зі сторони, відсторонене обсервування можливостей, 
можливості виявляти себе тільки в активному процесі, вони завжди у стані "розподіляння", який, 
однак, не розгортається перед нами, а яким стаємо ми самі. Отже, тепер стає очевидним, що "буття" 
світу, який від початку надає усім речам їхнього значення, не виступає як набір якихось "даних", а 
більше схоже на розподіл, достеменний розподіл власних життєвих можливостей. Наявність чи відсут
ність настрою кожного дня, його одноманітність показує нам, "як є", показує, що ми взагалі маємо у 
своєму розпорядженні; а вже на цю вказівку ми реаґуємо своїм усвідомленням, яке або віддасться тому, 
що пропонується та представляється навколо, тому, що це коло доступних дійсностей приносить, тобто 
віддасться можливостям,— або ж зосередиться на головному питанні: "для чого", "чому". Ці "чому", 
"заради чого", однак, самі не представляють "речей" чи "можливостей", скоріше, вони походять з життя 
як такого, це — саме життя. Тут є два можливі способи розуміння, два відмінні розподіли: спертися на 
світ та 
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його можливості або ж на самого себе. Розуміння та розподіл, оперті на можливості світу, на "речі" 
реальні — це основа буденності. Позасвідомість та безпроблемність буденного життя, забуття, в яких 
тоне питання "чому", яке, як ми бачили, так творчо поривало Сократа проти засилля традицій і стати
чності життя, полягає, згідно з цією аналітикою, у первісному розподілі світу, який піклується, забез
печує і дбає про те, щоб не запитував, щоб не міг запитувати хтось пересічний.

Таким чином аналітика буденності намагається показати, що існувати на світі не означає пасивно за
ймати місце між речами, між комплексом предметів,  а означає, по суті, "розподіл", однак не абсолют
ний,  як  вважали  ідеалісти  від  Фіхте  аж  до  Гусерля,  а  достеменний,  тобто  конечний.  Конечність  не 
владна  над  ним лише у  момент  появи  людини і  наше  народження  на  світ  не  випадкове,  а  конечність 
його  повсякчас  це  змінює,  оскільки  розподіл  походить  з  "положення",  з  нашої  залежності  від 
реальності,  загалом  засвідченої  настроєм.  Існує,  однак,  одне  "головне  положення",  яке  засвідчує,  що 
наша конечність не являє собою лише залучення до речей і залежність від них.

 Страх,  навпаки,  свідчить,  що речі можуть втратити для нас  будь-яке  значення,  що ми можемо пере
стати  сприймати їх  за  цінності  свого  життя,  навіть  якщо речі  через  це  виявилися  б  "знищеними" або 
забутими.  Страх  для нас  не  сприяє,  як  за  інших станів,  відновленню спроможності  піклуватися кори
стуванням речами, які оточують нас, а перед нами постає факт, що ми існуємо, являємося світові у всій 
своїй  "неповторності",  дивовижності,  незвичності,  "неодомашненості".  Загрозлива  дійсність  виглядає 
непривітною,  бо  ми  не  почуваємось  у  ній  "вдома",  і  саме  тому,  що  увиразнилося  те,  що  раніше  нас 
неусвідомлено,  невидимо  поєднувало  з  речами,  але  саме  залишалося  в  тіні:  лише  підвладна  страхові 
людина сповна відчуває, що вона є на світі,
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тільки настрашеному йдеться  про те,  щоб   бути  на світі.  При цьому водночас  очевидно,  що "бути  на 
світі" це щось обмежене, конечне, що висить над прірвою. Той,  хто пізнав страх,  пізнав доконечність 
людського "живо-буття". Він також знає, що не лише життя конечне і разом з ним конечна екзистенція, 
вторгнення  до  цілісності  існування,  а  і  його  смисл,  трансценденція  від  існуючого  до  буття.  Транс
ценденція  може  бути  лише конечною.  Однак,  що  таке  трансценденція?  Первісна  правда,  буття  як  пі
знане.  Однак,  оскільки  трансценденція  конечна,  то  й  відкрите  буття  є  буття  конечне,  буття  конечної 
трансценденції.

Тому й страх засвідчує щось позитивне і смисл "осідлості" нашого "місцезнаходження", оприлюднен
ня взагалі. Найперші ознаки того модус вівен-ді — це "неодноманітність", бо в тому разі, коли ми від
чуваємо себе "вдома", ми відсторонюємось. Тут уперше з'являється можливість зрозуміти і буденність з 
її  "самозрозумілістю" через універсум, через речі навколо нас:  це втеча від неодомашненості,  чужого, 
страху і конечності до обумовлених речей, усе буття яких не похитнулося перед доконечністю, кінцем, 
що наближається. А оскільки це втеча від того, що характеризує нас найглибше, що у своїй сукупності 
творить наші переваги,  від  можливості  бути зрозумілим для самого себе  у власному безпосередньому 
вигляді (жодний інший вид, жодна інша істота не має таких можливостей), буденність характеризується 
як  втеча від  самого себе.  Тепер стає зрозумілим,  через  що це  забуття,  яким чином воно поступається 
своєму власному вмотивуванню життя. Можна висунути тезу, ніби тут присутня обґрунтованість того, 
через що Сократ натикався на нерозуміння, говорячи про питання aυθρωתιυου άγαθου9. Але тут бачимо 
також причину того, чому філософія не може знайти сама себе, хіба що через протистояння і після три
валого блукання манівця-

9Людського добра (гр.).
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ми. Бо філософія нерозривно пов'язана з питаннями правди, але правди іншої, аніж та, що, зрозуміла як 
Божий день, бігає  вулицями. Філософія може існувати лише в тому разі,  коли можна відкрити правду 
приховану,  саме  тому  вона  виступає  чимось  проблематичним  і  важливим,  хоч  на  перший  погляд  і 
непереконливим.  І  лише тоді,  коли  вона  стане  подібною до пастки,  якою виглядає  наше  самозабуття, 
якщо вдасться зробити розподіл автентичного, справжнього, дійсно відкритого для наших  власних мож
ливостей життя,— тоді, може, пощастить належним чином поставити запитання про буття в цілому. Бо 
розподіл  справжнього  життя  вилучає  людину  зі  становища  речі  серед  речей,  з  індиференції  всезага
льної "реальності", і конфронтує з її найглибшою і найіндивідуальнішою здатністю: з тією, яка забезпе
чує можливість людині, щоб їй відкрилося буття, і відкриває його таким, яким воно є і чим воно є. Роз 
поділ реального життя уможливлює визначене ставлення не до дійсностей (ми знаходимось серед них і 
певним чином увесь час перебуваємо у якихось стосунках з ними), а до буття, до того в нас, що умож
ливлює будь-яку правду і  зрозумілість.  Якщо ж тут не  вдається говорити про суто  непізнане,  яке  все 
одно десь якимось чином існує без нас і незалежно від нас, і оскільки тут не йдеться про залежність від 
довільності, можна сказати, що філософія стоїть перед безоднею — ба, і над нею.

Проте це не означає,  що філософія мала б перед лицем безодні капітулювати; навпаки, вона мусить 
цю безодню, до якої несе нас самих, своїм специфічним, конечним способом помітити, пояснити, уник
нути її.  Тепер, після розбору світськості світу і  страху, можна визначити принагідно суть живо-буття, 
буття людини: цією суттю є "турбота". Але турбота — це не турботливість чи заклопотаність. Це те, що 
всередині нас завжди "турбувалося" про те, аби ми могли працювати, влаштовуватися, жи-
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ти як люди, які "визнані у світі", це те в нас, що прояснює перед нами світ. До цього належать три речі: 
розподіл можливостей (зокрема, найголовніші можливості власні чи невласні, справжньої чи несправж
ньої екзистенції), завдяки яким ми завжди проявляємося "самі по собі", завдяки яким ми завжди трохи 
випереджаємо  те,  чим  "фактично"  ми  є;  далі  —  фактичність  існування  у  світі,  у  якому  ми  не  тільки 
справді існуємо,  а  завдяки якому ми "вже" існуємо, у якому кожна "дійсність" ("теперішнє") має своє 
"минуле"; і, нарешті, інтерес, який пов'язує нас із оточуючими речами, інтерес, завдяки якому ми "зале
жимо" від  речей,  через  який ми прив'язуємось до них,  відкидаємо свою первісну відмінність  від  них. 
Турбота — це спільнотворення екзистенції, фактичності і залежності (або занепаду).

Далі  йтиметься  про  те,  щоб  упритул  наблизитись  до  коренів  цієї  структури.  Досі  живо-буття 
окреслювалося  не  повністю,  а  головне  —  у  модусі  неправильності,  несправжності.  Існування  прави
льності  і  абсолютності  було  лише  намічено,  але  не  було  досліджено.  Спершу  слід  розглянути,  що 
означає абсолютність, а потім і реальність живо-буття. Це означає братися пояснювати смерть, совість і 
вину. Цей розподіл не самоціль і служить не лише для з'ясування цих явищ, а й для з'ясування "турбо
ти",  яку досі  було лише означено,  однак яку до кінця не зрозуміли.  Здається,  втім,  що живо-буття як 
турбота, по суті,  завжди "неготове", неціле: чи зможе воно взагалі колись бути цілим, якщо воно весь 
час  випереджає,  переганяє  у  розподілі  можливості,  а  його  значимість  при  цьому постійно відстає  від 
своєї фактичності? Чи можна тут щось узяти за точку відліку, щоб "живо-буття" не було приречене на 
те, що йому бракуватиме чогось того, чим воно ще не є, що воно завжди буде роздрібненим і розпоро
шеним? Ця роздрібненість притаманна живій істоті доти, доки вона
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живе, поки вона "ще не дійшла" до кінця. Це "ще не дійшла" до кінця і є наше усвідомлення смерті; 
смерть недоступна для нас ні як суто об'єктивний факт, ні як подія, якої ми чекаємо, бо страх, котрий, 
як ми бачили, передчуває загрозу, що походить не ззовні, а з нас самих, це загроза, якою виступає саме 
існування на світі. Отже, турбота — це завжди "буття до смерті", а може "бути для смерті", тобто вклю
чати в себе смерть, кінець у власний і невласний спосіб. Невласний спосіб полягає в тому, що смерт
ність приписується "чомусь існуючому", суспільному аноніму: людина все ж помре, але поки що вона 
жива й здорова. "Людина", отже, має перед собою завжди безкінечну, необмежену смугу майбутнього. 
З цього невласного, суспільного, забутого існування до смерті нас, однак, кличе голос сумління. Сумлі
ння тут не виступає відповідачем за помилки моралі, а насамперед закликом, який звучить для нас, як 
для поглинутих анонімністю, з глибини нашого власного потенціалу: визнати, зрозуміти свою провину. 
Провина тут, знову ж таки, не повинна розглядатись у значенні моральному, треба розглядати її глиб
ше, як те, чому моральне усвідомлення дає можливість реалізуватись. Провина — це не що інше, як 
початкова, незгладима заперечність у нашому житті: ми за своєю суттю, тобто від початку, ніколи не 
можемо скористатись своїм життям повною мірою, попри всю потужність творчого призначення люди
ни лишається щось, що ми не створили і не реалізували і від чого сама ця творчість завжди залежить. 
До визнання, усвідомлення цієї внутрішньої суперечності, цієї неґативності в самому ядрі "існування" 
нас також закликає голос совісті. Якщо ми зважимо на нього, то збагнемо, що в нашому житті зовсім не 
йдеться про розсіяну, некоординовану кількість фаз, яких нам вдалося уникнути, і очікуваних, а 
йдеться про те, що під ними
10 - 1-1752
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існує глибока єдність недостатності чи конечності, якої неможливо уникнути, оскільки ми, в широкому 
розумінні, самі ж є нею. Наше існування — це не ізольована фаза, а існування поряд із чимось, що ви
пливає з нашого призначення, а воно саме конечне; це знову ж таки означає, що в основі турботи ле
жить актуальність, тобто "колишнє майбутнє", єдине і цілісне, завжди триєдине або екстатичне ціле 
первісного, конечного часу. Отже, цілісність, єдиність "життя" вимальовується для "готової" людини, 
яка дослухається голосу совісті, хоче її мати, тобто не заплющує очі перед своєю конечністю; для лю
дини, в якої втеча від призвичаєності змінюється на наступ, готовність зустріти страх, через яку люди
на приймає свою найхарактернішу вірогідність: можливість абсолютного неіснування себе самої, тобто 
смерті. Звернімо увагу: тут немає абсолютного обожнювання смерті, жодної містики кінця, навподіб 
тієї, що була у поетів ночі і музикантів романтизму. Це лише відважність поглянути в очі неминучому, 
оцінити його і зрозуміти, що в ньому не постає перед нами найжахливіше з усіх можливих, найгірше 
зло; ще Сократ зауважував, що у твердженні про те, що погляду смерті треба уникати будь-що, макси
мум нефілософічності.

Аж тут, коли ми вже заговорили про часове значення турботи, можемо мимохідь вказати, як вирішує
ться  проблема  відношення  до  існуючого,  тобто  життя,  до  буття  як  не-існуючого,  до  буття  транс
цендентального.

Це відношення не представляє собою відношення  noesis-noema  у розумінні Гусерля, ані відношення 
есенції  та  екзистенції,  реалізаціями  есенції  в  розумінні  традиційної  онтології.  Воно  абсолютно  sui 
generis10: лише з розгляду питання часу і його первісної будови можна його зрозуміти. Екстатичний ха-

10Своєрідне; що має оригінальний характер, вигляд (латин.).
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рактер  первісного  часу  показує,  що  хоча  часові  горизонти  неможливі  без  існуючих 
реальностей, які трансцендентуються, вони також не можуть обмежитись його реальністю, тоб
то сьогоденністю. Буття,  тобто в традиційному розумінні і  згідно з традиційним визначенням 
ούσια, існуюче, тобто те, що заповнює певний момент; події (чи життя) — це сукупність усіх 
моментів, буття, сукупність усього того, що наповнює моменти. Кожна реальність існує "в мо
мент",  а  момент  сам  не  є  чимось  особливим,  це  лише  певна  абстрактна  складова  частина 
реальності, конкретності. Так це виглядає, якщо поглянути на час об'єктивно, але якщо ця точ
ка  зору  й  зможе  впорядкувати  речі  "за  часом",  "помістити"  їх  у  час,  навряд  чи  вона  зможе 
сказати, як виникає сам час, вона не зможе зрозуміти його природу. Час знову і знову намагаю
ться показати як реальність, перевести його на роль моменту, в серію моментів. Або, як вчинив 
Берґсон,  у  реалію,  що  "триває",  тобто  виключає  ідею  компонованості,  є  поняттям  насправді 
діалектичним; момент тут виступає цілковитою абстракцією, чимось внесеним ззовні,  що для 
самого поняття реальності  не годиться взагалі  — а це,  отже,  означає кінець логосу, а з  ним і 
всієї онтології. Могла б виникнути спроба подати час як серію моментів, поєднаних між собою 
пам'яттю та звичками. Але пам'ять, звичка — це лише методи, як метод буття трансцендентую
чого, що заперечує вічність, редукований на неї.

Випередження є лише одним із моментів "власного" буття до смерті, "власного" "відмірюва
ння"  часу.  Актуальність  проявляється  чи  "відміряється"  в  історичному  розпросторенні  в 
особливий  спосіб.  Історичність  "відмірюється"  з  майбутнього  — тобто  в  готовності  пережи
вати страх міститься "майбутнє", кінець для нього саме тут. Історичність — це власне життя, 
протилежність повсякденності з її  пересічністю та банальністю. Для історичності,  характерно 
те, що вона не поступається дорогою ко-
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нечності, конечність цілком виразно йде попереду. Саме тому історичність не затримується біля існую
чих речей, незначних, посередніх, незрозумілих, не сахається від однієї такої посередньої можливості 
до іншої, а намагається осягнути поглядом життя як ціле і як концентровану річ. Історичність тут 
включає в себе виразну трансцендентність, виразний вихід за межі всього заданого та існуючого до не-
існуючого, повторюваного, концентруючого. Історичне — постійне та повторюване, але не тому, що 
подібні вірогідності вже могли б потребувати нашого вибору як об'єктивні оцінки і розпорядження, 
навподіб Шелерових. Постійне і повторюване створюється, навпаки, цією трансценденцією життєвого 
цілого поняття, завдяки чітко поставленому питанню про його постійний смисл, про можливість оволо
діти ним повністю. Історичність — це особлива внутрішня, невидима взаємопов'язаність за наявності 
смерті, вини, усвідомлення, свободи і конечності. Смерть і конечність первісно задані у страхові та 
почутті провини. Совість закликає нас відкрито визнати почуття страху і провини, апелює до нашої 
свободи, яка є все ж свободою конечною. Страх, однак, означає "чіпляння за дрібниці", за те, чого 
нема, а отже очевидний, неприхований вихід за межі всього реального. Кожен варіант історичного жит
тя представляє собою виразний зв'язок із тим, що виходить за межі існування, кожен із них є відношен
ням до буття. Лише на ґрунті такого стосунку до буття (в жодному разі не до існування чи до чогось 
існуючого окремо, але до існуючого (дійсного) загалом, або — ще більше — до того, що зумовлює 
виникнення існування взагалі) можливе історичне життя з його тривалістю, з його "основними" можли
востями, бо "субстанція", як ми бачили, ніколи не існувала без переходу від існуючого до буття.

Історичність, з одного боку, якось стосується того, що вже існує. Але вона не приймає його таким, як 
воно є. Людина в історії завжди успадковує ситуацію, у якій
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знаходиться, а з нею і свої завдання. Приміром, нас визначає той факт, що ми чехи, європейці, люди 
технічної цивілізації і т.д. Усе, чим ми можемо бути, відбувається до цього успадкування. А кожна 
окрема людська особа мусить щось з цього спадку привласнити, зробити так, щоб воно стало нашим, 
осмислене — вже по-новому, насправді. Тому кожна творчість — це, насправді, оновлення. Ґлюк і Мо
царт "оновлюють" оперу, Декарт "оновив" філософію. Таке "оновлення" завжди виступає одночасно й 
перейманням спадщини, і критикою наявного, того саме, що в даний момент виглядає як банальна, 
уявна "природність" і ядуча байдужість, для якої власне життєві можливості зникли. Людська творчість 
може завирувати, як джерело серед пісків пустелі. Але кожен новий шанс людини є лише репризою, по
глибленням, оновленням попередніх можливостей. Філософія ґрунтується на міфах, мистецтво на ку
льтах. Але, попри це, філософія — це оновлення того живого у міфі, що лишається після того, як міф 
вже стає безсилим. Так постає перед обличчям буття, тобто віч-на-віч з правдою (а це значить, що й з 
конечністю) нашого життя, все те, що можна назвати його смислом: неіснуючі, а тим-то преіснуючі 
цінності, також не задано якоїсь ідеальної сукупності зрозумілих стосунків, які б реґулювали смисл на
шої поведінки, оскільки смисл виникає в процесі боротьби з пласкою повсякденною реальністю за 
власне життя, а це означає піднесення над реальністю і конфронтацію з буттям. Кожен творець знає, що 
у його творчості йдеться про щось останнє, а у хвилини особистого та історичного вибору ми завжди 
відчуваємо помах крила смерті.

У зв'язку з  цим ми могли б ще раз згадати поняття Шелера  ordo amoris.  Ordo amoris  визначає наше 
єство,  це  сукупність  наших  достоїнств,  які,  за  Шелером,  мають  особливий,  індивідуальний  характер: 
існують не самі лише загальнозобов'язуючі крите-
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рії,  але  й  у  їхніх  рамках  також  критерії  індивідуально  зобов'язуючі.  Історичність,  на  думку 
Гайдеґера, є чимось подібним, якщо позбавити ordo amoris усякого платонізму, усього незмін
ного і надчасового. І тут наше життя, так само як у Шелера, коли йдеться про його смисл, ке
рується  чимось  нереальним,  що,  як  говорить  Платон,  знаходиться  "έתεκειυα  τηζούσιαζ"*.  Але 
оскільки  Шелерове  έתεκειυα платонівсько-надчасове,  позачасове,  воно  виступає  саме  "поза" 
існуванням  справді  "попереднього",  актуальністю,  притаманною  буттю.  Поведінка  згідно  з 
його  оцінками  не  залежить  від  "оцінок"  преіснуючих,  скоріше  "цінне"  виникає  на  основі 
поведінки,  яка  трансцендентується  від  існуючого  до  буття;  це  не  що  інше,  як  вільна  наша 
поведінка, якою ми відкрито заявляємо про свою трансцендентуючу природу, яка завдяки своє
му вирізненню з існування проникає до цілого реальності.

12. Поглиблення Сартром негативізму Гайдеґера

Такого результату Сартр хоче досягти тим, що поняттю інтеційності дає нове пояснення. І для 
нього також інтенційність лишається основою характеру усвідомлення "існування для себе". 
Але для Гусерля інтенційність означала щось позитивне: буття, яке проектується на інше бут
тя, котре "мислить", а відтак вимальовує або відображає його смисл. У Сартра ж, навпаки, 
інтенційність у всій своїй повноті — це щось суперечливе, неґативне. Лише "буття", яке за 
своїм характером є чимось радикально неґативним, буття, яке наскрізь нікчемне, може 
прагнути до чогось поза власними межами. Лише "буття", характеристикою якого є тільки й ті
льки суперечливість, тобто буття, яке з точки зору онто-

*"3а межами реального".— Див. «Державу» Платона.
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логії, для якої суперечність є ознакою нікчемності, збігається з "нічим", може мати відношення до 
зовнішнього, бо лише таке явище подоби може заперечувати самого себе і цим відрізнятись від того, 
що в масивному, матеріальному, ідентичному значенні існує. Лише через те, що щось таке наскрізь 
заперечне, апозитивне з'являється у самому центрі позитивної дійсності, що воно сприймає самого себе 
як неґативне і таким чином відрізняється від позитивної дійсності, можлива інтенційність, відношення 
до чогось іншого. Те, що у Гусерля з'ясовує  лише філософ у процесі феноменологічної редукції, 
мовляв, усвідомлення, яке розуміють радикально як основу всіх значень, не представляє свідомість як 
частинку світу, як свідомість реальну, — це у Сартра виступає дескриптивною характеристикою кожно
го усвідомленого моменту, головною рисою усього нашого суб'єктивного досвіду. Для Сартра суб'єкта, 
"буття для себе" у світі немає, бо його взагалі не існує: не існує нічого позитивного самого в собі, є 
лише недоліки позитивного буття, які виявляються лише в окремих місцях ідентифікованої дійсності, 
свого роду деґрадація в ньому. Проблема як об'єктивна дійсність може виступати перед лицем суб'єкти
вного, як суб'єкта, потім вона може вирішитися (хоча б на перший погляд) сама по собі. Цей неґати
вний принцип, "діра у дійсності", може усвідомити власний характер, тобто бути таким лише віч-на-віч 
з дійсністю, лише на основі твердження дійсності; формою його "буття" є те, що досвід це не суб'єкт, 
це заперечення заперечення. Ствердження речей тут виступає запереченням самих себе, запереченням 
неґативного принципу. Це заперечення себе є "внутрішнім запереченням", на відміну від "зовнішнього 
заперечення" на зразок таких, як "годинник не є столом"; у зовнішньому запереченні його складові 
байдужі одна до одної, а у внутрішньому — аж ніяк,— навпаки, тут один із членів обов'язково визнача
ється відсутністю іншо-
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то; наприклад, "бути негарним" — це внутрішнє заперечення. Також внутрішньо неґативним є визначе
ння, яким об'єкт ставиться проти суб'єкта: суб'єкт — це недостатність предметності, наприклад, 
невеликий розмір суб'єкта є запереченням великої площі, це можливо лише в тому разі, коли площа вже 
задана. Зрозуміло, що йдеться, передусім, про заперечення, яке ґрунтується на зрозумілому судженні, 
що не є логічною операцією. Логічне заперечення, заперечення у судженні, передбачає, власне, лише 
присутність неґативності, а не її витворення; а ця неґативність з'являється на світі разом із фактом 
усвідомлення.

Чому ж, якщо сутність усвідомлення — це просто заперечення позитивної дійсності, існує усвідомле
ння як процес, як цілий ряд процесів? Чому недостатньо одного, генерального заперечення, як, напри
клад, в основі цієї онтології допускається поліфункціонування суб'єкта? Дійсність — це одні частинки 
поряд  з  іншими  in  indefinitum11;  жодна  їхня  тотальність  не  існує  "сама  по  собі".  Вона  виникає  саме 
через те, що проти дійсності виступає заперечення дійсності. Заперечення дійсності тотальне; через це 
як противага тотального заперечення виникає тотальне буття, позитивна тотальність. Ця позитивна то
тальність все ж таки завжди репрезентована певними, конкретними елементами, які вимальовуються на 
недиференційованому  другому  плані,  де  все  інше  вже  має  значення;  з  цього  другого  плану  будь-що 
може виступати на передній і навпаки, а відтак тотальність, універсум дійсного можливий у первісному 
варіанті лише як світ, тобто як другий план конкретних елементів універсуму. Зважаючи на різноманіт
ність частин, які утворюють центральну частину другого плану, можливо розрізняти різні відмітки то
тальної неґації, яка таким чином стає детермінованою.

11У невизначеності (латин.).
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Нашу сутність не творить жодна "душевність", жодне "внутрішнє життя", жодні особисті глибини, при
ховані від поглядів інших і від власного поверхневого виявлення. Особистий характер суб'єкта не має 
ніякого  позитивного  обсягу,  усі  його  органічні  детермінації  носять  заперечний характер.  Так,  примі
ром, могло б здатися, що такі праосновні визначення, які  свідомість роблять свідомістю —  Cоgito  Де
карта,  впевненість  у  собі  свідомості,  певність  самовпевненості,— це  щось  позитивне.  Власне,  так  на 
речі дивився Декарт і дійшов до ствердження мислячої субстанції, мислення як речі. Насправді ж саме 
самовпевненість  є  тим визначенням,  яке,  за  словами  Сартра,  вказує  на  суперечливість  та  нікчемність 
свідомості  найяскравіше.  Існує  два  види  впевненості  у  собі:  рефлексивна,  похідна,  яка  за  предмет 
дослідження  бере  саму  себе,  здійснюючи  вивчення,  яке  саме  себе  опредмечує,  та  передрефлексивна, 
яка належить до кожної свідомості взагалі, хоча якоюсь мірою вона примітивна і темна. Ця передреф
лексивна  впевненість  у  собі  найцікавіша.  Вона  полягає  в  тому,  що  разом з  усвідомленням предметів 
вона є усвідомленням себе самої, що усвідомлення завжди має, сказати б,  свідка.  А те, що вона таким 
чином "засвідчена", показує її особливу розгалуженість, її нецілісну цілісність. Свідомість, як твердить 
Сартр  разом з ідеалістами на зразок Фіхте (тільки у  Сартра це стосується передусім рефлексів, а у Фі
хте  ще  й  свідомості  рефлексуючої),  женеться  сама  за  собою:  свідомість  —  це  впевненість  у  собі,  а 
впевненість у собі — це свідомість, свідомість — це віддзеркалення, що віддзеркалює, отже, вони оби
два — це одне й те ж, відбиття і відбивання; і все ж таки, з іншого боку, між ними мусить бути різниця, 
щоб вони не сплелися в  саму лише матеріальну єдність.  Ця різниця,  однак,  не  представляє собою чо
гось позитивного; неможливо сказати, що відділяє рефлектуюче від рефлектованого, тут немає жодної 
проміжної ланки. Відділення
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рефлексу від рефлексування — суто деґрадаційний акт, акт абсолютної неґації, Сартр говорить: це сама 
нікчемність. А це відділення "нічим" і є сама сутність свідомості.

З цього безпосередньо випливає, що нікчемність у  Сартра  грає зовсім іншу роль, ніж у Гайдеґера. 
Гайдеґер страх ставить перед "ніщо", перед можливістю небуття і таким чином перериває наш зв'язок зі 
світом,  що  спричиняє  розпорошення  серед  дійсності  і  втечу  від  себе:  це  уможливлює  виникнення 
власного життя, справжнього і позитивного. Всупереч цьому, у  Сартра  позитивності свідомого буття, 
осередку людської сутності взагалі не існує і існувати не може: те позитивне "тепер", яке спричиняє 
наше фактичне існування, те, що наше життя тут "відбувається", протікає, — це не свідомість, а те, що 
вона повсякчас поза собою, те, що вона завжди переступає,— наше тіло. Тіло є фактом випадковим, як 
усяка всячина, і цю випадковість воно приносить у наше життя; життя ж виступає поєднанням факти
чності і трансцендентності, цього усвідомленого відношення до дійсності, і в цьому поєднанні поляга
ють особливі, дивовижно викривлені основні відношення до самих себе. Адже ми завжди вибираємо 
якусь визначальну позицію у відношенні до самих себе — ми прямолінійні чи непрямолінійні, фальши
ві.  Це  означає,  що синтез,  котрим є  ми самі,  служить нам лише приводом для неправдивого  само
трактування (або для неправдивої характеристики інших): ми беремо "є" у двоякому його значенні і 
замінюємо одне іншим. Часто ми буваємо свідками показної, афішованої доброти; така добродушність, 
яка вихваляє себе і підкреслює, лукава, бо доброту, ласкавість, можливу лише в природному, нерефле
ктованому вияві, вона хоче сприймати як стабільну, матеріальну властивість, закорінену у якійсь уявно 
довершеній і  заданій людській сутності.  Інколи ми лукаві,  навпаки,  через те, що не хочемо визнати 
реально присутнє: приміром, лука-



155 Вічність та історичність

вить та жінка, яка у флірті розділяє себе на "тіло" і "душу", не турбуючись про те, що кожний тілесний 
прояв має своє значення, за яке ми відповідаємо, навіть якщо наше свідоме зачарування пов'язане з ті
лесними факторами: це дозволяє їй мати враження від тілесності, яка "її" начебто не стосується. Сама 
воля до відвертості нещира; не те, щоб у принципі було неможливо позбавитись нещирості, але це немо
жливо зробити лише з бажання бути відвертим.

Відвертість хоче, щоб ми були тим, чим ми є, цілковито і повністю, але закон нашого життя — бути 
тим, чим ми не є, і не бути тим, чим ми є. На перший погляд, це видається абсурдним: хіба ж не існує 
"душевних станів", що однозначно кваліфікуються як хвороба, гнів, радість? Звичайно ж, хвороба, гнів, 
радість існують, але не як "стани", а як динаміка, спрямована назовні, за свої межі, окрім того, якщо ми 
пильніше придивимося до цього питання, то побачимо, що насправді вони не репрезентують повністю 
самі себе лише через те, що це одночасно й усвідомлення  болю, гніву, радості. "Біль "утікає" від самого 
себе в усвідомлення болю"12. Біль ніколи не може відчувати як предмет, як річ, це ми мусимо "бути те
рплячими", тобто сприймати біль, перейматися ним, виражати його, піддаватися йому — чим ми його й 
реалізуємо, але не для себе, а для спостерігача: і біль також страждає від того, що виглядає не тим, чим 
він є, і не є тим, чим він є.

Неспроможність відвертості, необхідна внутрішня фальшивість показує, що ми не лише те, чим ми не 
стаємо, і не те, чим виступаємо насправді, а що ми хочемо уникнути цього внутрішнього недоліку буття, 
що намагаємось своє незаповнене, порожнє "буття" якось реалізувати. Внутрішню нікчемність

12.-P. Sartre. L'être et le néant. — Paris, Gallimard. — 1943. — C. 135.
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самоусвідомлення  можна  показати  передусім  на  апріорі  будь-якого  континґенту.  Усвідомлення  — це 
основа  усякого  обґрунтування;  разом з  ним народжується  можливість  і  прагнення  обґрунтування,  яка 
походить з розщепленої цілісності, що знаходиться в його серці: відбиття, що відбиває, означає єдність 
і не-єдність водночас, одне з іншим в нерозривному зв'язку; лише якби таке буття могло існувати саме 
в  собі,  воно  було  б  обґрунтоване,  виправдане.  Одначе  така  дійсність  не  може  існувати  абсолютно 
незалежно,  бо "в собі" означає абсолютне співпадіння із  собою, а  отже недостатність причин; буття в 
собі  повинно  бути  радикально  континґентне,  безпричинне.  А  суб'єктивне  буття,  яке  ніщо  інше,  як 
заперечення  цього  континґентного,  своєю  основою  однаково  має  континґентність:  це  нетотожність 
(neantisасе) континґенції,  це означає,  що воно назавжди до неї прив'язане. Буття в собі — це тотальна 
нез'ясованість причин, буття для себе,  навпаки,— безперервний пошук причин, що вочевидь прирече
ний на невдачу. Суб'єктивне існування може бути основою, причиною буття лише завдяки тому, що ди
станціюється саме від  себе, але таким чином утворюється не буття, а,  скорше, недостатність буття, а, 
отже, суб'єкт може бути лише основою своєї нікчемності, але не свого існування. Життя людини проті
кає  в  постійному  прагненні,  у  незаповненості;  незаповненість  —  це  наша  доля,  а  незаповненість, 
заперечність, прагнення ніколи не можна вважати за "стани", а лише за порожні інтенції у оболонці, в 
основі  яких лише нікчемність,  суперечності  нашої  трансценденції.  Наповненість,  матеріальність,  від
так, має й для нас значення, але лише як відсутність (absence)  — вона присутня у своїй неприсутності, 
як те, про що ми, врешті-решт, мріємо і чого нам завжди не вистачає: як те,  що для нас має значення, 
що для нас необхідне, тобто те, що одночасно панує над нами і знаходиться в нас, що є "ми", в нас — 
за Сартром — це вартість: гібридне буття

http://neantisa.ee/
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випадкове,  як  і  ми  самі,  але  в  наших очах  воно  виглядає  необхідним,  тому що  ми хочемо,  щоб  воно 
було необхідним і потребуємо його обов'язковості. Існують різноманітні неперехідні і неспівставні цін
ності  та  їхні  сукупності;  але  що для них всіх  спільне,  то  це їхня  фундаментальна будова,  що означає 
просто наше матеріальне, хоча й невтілюване, поривання: бути потрібними, бути обґрунтованими, тоб
то й для самих себе бути стабільною одиницею і,  як і  усвідомлення, мати такий же вигляд цілісності, 
"повноти" і нецілісності, неповноти, інтенційності. А це вже суперечність, суперечність між ens neces
sarium, ens  a se, causa sui,  яка постає перед людиною, аби стати для неї ідеалом існуючого взагалі; та
ким ідеалом дійсності  є Бог.  Але так Бог виступає як абсолютно нереальна, спірна фікція,  котра коле 
очі  головним  визначенням  онтології,  та  все  ж  це  не  випадкове  поняття,  бо  воно  виявляє  напрям 
просування людства — людина створює божество тому, що сама хоче бути богом, та не може. Замість 
цього  вона мусить  задовольнятися  тим,  що в  думках у  неї  повсякчас  гніздиться  оте  "зреалізоване я", 
"зреалізований  суб'єкт",  для  якого  і  заради  якого  ми  живемо;  та  над  нашою  завжди  не-задоволеною 
мрією вимальовується з наших прагнень образ, який постійно у пошуку, який створює, а не знищує. У 
світлі того, чого нам так не вистачає, що є у нас і виявляється нам, але що однаково віддалене від на
шого життя, виявляється нам дійсність: оцінки обумовлюють віднайдення можливостей. Можливості — 
це  середня  ланка  на  нашому недовершеному і  недовершуваному шляху  від  себе  (нереалізованого)  до 
себе (реалізованого);  цей шлях проходить світом і  включає його в себе повністю: адже кожен варіант 
моделює  загальний  вигляд  дійсності.  А  цей  шлях,  що  лежить  крізь  суперечності,  ухиляння  нашого 
суб'єктивного буття від  ідентичності,  в його оригінальному метафізичному акті  нетотожності  об'єкти
вного буття, це первісний час,
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дочасність людського життя. Лише тимчасовість надає повного значення формулюванню, яке твердить, 
що суб'єктивне буття — це не те, чим воно є, і не те, чим не є. Наше минуле, яке вже здійснилось і не 
може змінитися, має характер суто зовнішнього факту, буття в собі, майбутнє ж має характер антици
пованої цінності, якої, однак, ще немає; дійсність, котра об'єднує їх, носить характер "свідчення про 
себе", тобто "neantisace", яка водночас і поєднується вкупі з дійсністю, і заперечує можливість бути 
дійсністю. Так, "бути" для нас означає в цілому не бути тим, чим ми є (тобто минулим), і' бути тим, 
чим ми ще не є (майбутнім).

Сартрові теорії дійсного і часу були подібними до Гайдеґерових, тільки в них головну роль відіграє 
свідомість  зі  своєю  основною  структурою  протиріч  і  дистанціювання  від  самої  себе;  оскільки  ця 
структура  полягає  в  наявності  чи,  точніше,  означає  наявність,  з  філософських  позицій  у  Сартра 
дійсність  як  часова  величина  має  переваги  перед  майбутнім,  оскільки  виступає  основою усіх  інших, 
хоча, з другого боку, усі величини координовані і  утворюють єдину, нероздільну цілість, з якої жодну 
ланку не можна свавільно вилучити.

Свою  головну  роль,  свій  життєвий  план  —  бути  синтезом  свободи  і  предметності,  об
ґрунтувати самого себе  — кожен може і  повинен втілювати в  життя у  власний спосіб,  доре
чний лише для нього і для його окремої ситуації. Але роль ускладнюється тим, що ми повинні 
грати її перед лицем інших людей, інших істот, подібних до нас. "Інші" виступають для нас не 
якимись  предметами,  а,  скоріше,  "іншими світами",  "чужими замислами  і  планами";  це  варі
анти, з якими ми зустрічаємось в усьому світі як із можливостями, які співпадають або не спів
падають з нашими власними, але основою яких я сам не виступаю. Ці істоти також мають час у 
своєму полі  зору,  вони знають нас як  "тіло";  свій тілесний об'єкт,  яким,  однак,  ми ніколи не 
виступаємо
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самі перед собою, ми проживаємо таким чином, що бачимо себе в очах інших, завдяки тому, 

що ми бачимо, як бачать нас.
За нами самими слідкують, відносять нас кудись, за нами стежить чуже око, а відтак знову 

стає актуальною проблема нашого життя: синтез суб'єкта і об'єкта, їх хистка єдність. Об'єкт та
кож надає нам неочікуваних можливостей реалізуватися, затвердити єдність суб'єкт-об'єкт, до 
якої  ми прагнемо всіма  основними життєвими силами.  Тим,  що хтось  переміг  би  іншого або 
дав перемогти себе, він міг би самореалізуватися, стати зрілим, але все одно не перестати бути 
свободою;  любов,  ненависть  до  самого  себе,  ненависть  до  інших,  жорстокість  —  це  різні 
спроби реалізувати один і той же задум. Однак усі ці спроби, як намагається показати  Сартр, 
приречені на невдачу;  неможлива любов,  бо вона або назавжди перебуває  в  сумнівах,  а  отже 
стає нездійсненою, або ж їй удасться обманути іншого, але цей інший не є "другим суб'єктом", 
свободою, а це підлеглий предмет,— так само неможливі і всілякі інші спроби. Відтак усе жит
тя Сартр сприймає\як невдалу феноменологію духу — паломництво до самого себе, яке ніколи 
не може завершитися, не може реалізуватися.

Чим може  займатись  людина  на  цьому  світі?  Вона  вільна  і  відповідальна,  говорить  Сартр; 
вона мусить вирішувати для себе, хоче того чи ні (Сартр висловлює це парадоксально: людина 
приречена на свободу), а прагнення радикальних обґрунтувань, синтезу дійсності, яке так само 
існує в собі і для себе, повинне цю свободу від людини заслонити.

Людина  хотіла  б  ухилитися  від  носія  свободи,  тобто  від  набуття,  неготовності,  від  своєї 
повинності творити, бути справжнім джерелом, а не його припоною: людина хотіла б у своєму 
плануванні  життя  керуватися  чимось  ззовні,  отримувати  визначення  якоїсь  абсолютності, 
необхідності — але насправді вона сама стоїть біля витоків власних
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цінностей, якими вона вільно розпоряджається і які спираються на її рішення, а отже, вони спираються 
на нас, а не ми на них. Розподілення цінностей — це наша власна спроможність, оскільки вона вільна, 
невизначена, ми відчуваємо невпевненість, запаморочення від неї, страх,— від цього страху ми намага
ємось втекти до невідвертості,  до тієї спроби обґрунтування, через яку ми намагаємось відректися від 
самих себе. Істинність життя і полягає у боротьбі з його нещирістю і боягузтвом, яке нездатне погляну
ти в очі самому собі. Мораль цієї філософії ось яка: за будь-яких умов стояти за свободу, жити заради 
того незатушованого, постійно поновлюваного і дефінітивно нерозв'язного завдання людини.

13. Позитивне розуміння екзистенції у Ясперса

За своєю суттю екзистенціалізм не передбачає вторгнення якоїсь лірики до філософії, як інко
ли  стверджують;  в  його  основі  закладена  важлива,  надзвичайно  важлива  філософська  про
блема, пов'язана з кризою концепції людини і з кризою філософії, що триває з часів завершен
ня і занепаду класичної метафізики. Тож коли ця метафізика і вирізнялася, що далі, то менше, 
позитивним ферментом душевної, а головне — наукової праці, вона була лише своєрідним ро
зумінням людини та її ролі у світі, об'єднуючою ланкою найрізноманітніших починань на ниві 
духу і  спокійним, непорушним фоном, на якому відбувалася сама.  Велика революція думки у 
XIX ст. полягала в тому, що робились висновки; але визначальна сила старої класичної основи 
виявляється  в  тому,  що вона  поводиться  таким чином,  ніби  класична  метафізика  — це  мета
фізика  взагалі,  ніби  після  відступу  від  неї  мала  б  настати  доба  повністю  аметафізична,  ви
значена новими силами — силами господарсько-політичної практики, що



161 Вічність та історичність 

перетворюють соціальну дійсність, силами утверджуючої науки і техніки, що панує над дійсністю, або, 
з іншого боку, такими нефілософськими шляхами простого повторення традицій набоженства, поверне
ння до сили суто релігійної душевності або до різного роду містики — від найспіритуальніших форм до 
натуралістичних, міфічних, примітивістських. Сьогоднішні спекулятивні спроби вклинюються до цієї 
течії, прагнучи до метафізичності метафізики, до рефлексу ширшого простору, який зміг би і тради
ційну метафізику зрозуміти і викласти на новій основі; подолати метафізику в її частковій формі реку
рсом до основи, яку саму, можливо, не було подолано і яка ще може реґенеруватися. Цю проблему ба
жаної єдності нашого життя, не вирішену жодною наукою, проблему, яка лишається і після усіх душе
вних катастроф, через які ми пройшли і проходимо, намагається поставити й сучасна метафізична філо
софія і в цьому її значення та заслуга, якщо навіть досягнення філософів лишаються далеко за межами 
її призначення, якщо ми можемо побачити занадто відкрито вплив моменту ситуації, соціальних і 
політичних обставин, які також її визначали, навіть якщо вони забарвлені суб'єктивністю автора, 
модою, літературною оранжерейністю і літературною стилізацією. Характерно те, що, попри все своє 
безладдя, невиразність та свавілля, ця філософія знову починається там, де почала розпадатися стара 
метафізика,— біля проблеми людини, яку розуміють не частково, тобто психологічно, соціально, біоло
гічно і т.д., а як живу цілість, як робив це Сократ, що — si licet parva comparare magnis — знову почи
нається від того ж Сократа. Як Сократ запитував про життя в цілому, про його єднаючу мету, котра 
саме й робить його справжнім, реальним життям, яке не "здається", а насправді є ,  так само запитують і 
сучасні філософи, і так само, як Сократ відповідає

11 - 1-1752
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своїм парадоксом незнання, так і вони утримуються від позитивної та змістовної відповіді на питання 
про справжнє буття людини, а також про те, які насправді наші бажання та мета. Вирішення проблеми 
людини повинно вирости з питання, як у Сократа. Ми вже бачили, як на нього відповідають ті, кого ми 
могли б назвати неґативними екзистенціалістами: для них людина — ніщо інше, як питання (точніше, 
те, що є основою усякого питання) незадоволеності, бажання, незаповненої пустоти і не-єдності, — 
через те вона також, розуміється, не є і сама собою, вона ексцентрична, не може задовольнитись сама 
собою і шукає захисту у речах чи парадоксальної збіжності з ними, яка б її хоч трохи уберегла. А пере
ступивши Сократову проблему, ці філософи хочуть оновити відразу найголовніше питання — проблему 
метафізики. Якщо існує людина, істота, яка не просто задана, не може бути констатована, а постійно 
замислюється про своє буття, стає недієздатною стара, антична рівність, на якій базувалася вся філосо
фська і наукова діяльність понад дві тисячі років: буття означає заданість, предметність, кон
статованість — а це означало б, що усі наші традиційні науково-філософські переконання треба було б 
переглянути та — надто ж духовні постулати — закласти в новий філософський спосіб.

Але  цей  привілей  — приступитися  до  людини з  новою філософією — занадто  дорого  коштує.  Що
правда, людину знову зачленовують до світу, але вже не як невеличку частинку світу, яка включена до 
реальності, пасивно їй підкоряється і при цьому не має приступу до властивого їй характеру, оскільки 
перебуває  поза  нею.  Справді,  згідно з  твердженнями цих мислителів,  людина вільна (аж  занадто,  без 
межі й опори), зате вона не має ніякого внутрішнього змісту; все позитивне у ній — це лише уявність, 
результат fata morgana, яка своїми чарами витворює у нас перед очима щось таке, до 
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чого  ми  прагнемо.  Уявна  змістовність  нашого  існування  випливає  з  нездатності  витримати 
свою принципову неґативність,  походить з  horror vacui13,  з  бажання захиститися,  яке давніше 
за будь-яке виражене самопізнання; воно зникає лише тоді, коли ми самі захочемо цього через 
акт  внутрішнього вирішення.  Але,  щойно вирішивши і  переконавши себе  в  тому,  що ми від
мовляємось бути очеретом, який повсякчас хилиться за вітром обставин і  приймає беззапере
чно  будь-що,  чи  заспокоюємо  себе  і  хапаємось  за  несуттєве  та  неможливе  так,  нібито  воно 
надійне  та  справжнє,  то  бачимо,  що ми не  знайшли жодної  справжньої  необхідності,  не  зна
йшли  жодного  так,  а  лише  оте  основне  ні.  Отже,  навіть  сміливець  Гайдеґера,  який  переміг 
страх і  бореться зі  своїм власним шансом, заперечує усе другорядне і  сам творить свою сут
ність  —  власне  те,  за  що  варто  боротись,  за  що  він  готовий  поборотись,  на  що  готовий  по
тратити життя,— все одно лишається за своєю суттю неґативним, як і  раніше, маючи змогу у 
будь-який  момент  відступити,  але  й  з  усвідомленням  своєї  абсолютної  влади  і  свавільності. 
Цей нюанс філософії Ніцше Сартр намагається замінити мотивом відповідальності за абсолют
ної свободи; свобода — це відповідальність за всіх, прийняття доступних усім рішень; відчут
тя  відповідальності,  однак,  не  повинно  додати  безмежній  свободі  найменшої  детермінації, 
тому  Сартр  використовує  старий  кантівський  зворот  —  використати  свободу  не  лише  як 
двигун,  а  також  як  мотив,  зміст  волі  (бажання),  щоб  від  метафізичного  принципу  свободи 
дорости до принципу політичного — до ліквідації  несвободи,  хоч би де і  коли вона виникла. 
Таким чином він намагається сягнути єднання людських волевиявлень, нового гуманізму. Але 
єднання волевиявлень все одно лишається неґативним. Це прагнення волі опиратися кожному

13Страх порожнечі (латин. ) .
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позитивному рішенню, позитивній реалізації людини, кожній спробі нівелювати людину, 
надати їй позитивної консистенції, мірил змісту. У цих межах кожна окрема мораль рівноцінна 
і такою ж залишається в дійсності, і, коли ми правильно усе розуміємо, це також можливість 
власну мораль замінити на іншу.

Цей неґативізм Сартра пов'язаний з його дивовижною онтологією, в якій чистий, ідентичний 
об'єкт  "у  собі"  представляє  ідеал  дійсності  в  її  позитивному вигляді,  те,  до  чого  роздвоєна  і 
безнадійно  суперечлива  дійсність  наближається,  не  маючи  змоги  його  досягти,  не  від
мовившись від себе. В своїх засадах Сартр не виходить за межі класичної онтології, бо в нього 
уповні існує лише предмет ідентичний сам по собі; водночас, другий онтичний полюс характе
ризується саме небуттям, порожністю, закладеною у його суті.  Але при цьому, з іншого боку, 
ідентичність як внутрішнє визначення дійсності передбачає можливу неідентичність; неодухо
твореність  і  внутрішня  тотожність  предметної  дійсності  якимось  чином  перебувають  під  за
грозою розпаду, можливої хвороби — Сартр, наприклад, рух вважає за якусь хворобу існуван
ня: і це абсолютно зрозуміло, коли взяти до уваги, що його метафізична інтуїція "існування в 
собі" — це просто екстраполяція гусерлівської інтенційності, різниця між інтенцією і наповне
нням у разі їх абсолютного співпадіння. Здається також, що чисте, непорушне буття в собі — це 
всього  лише  лімітне  поняття,  щось  абсолютизоване  попри  реальну  екзистенцію,  і  що  навіть 
найкращий замисел Сартра не зможе вберегти дуальність, без наявності якої на протилежному 
кінці ця система, як статут свободи, що базується на запереченні  буття в собі,  у  неантисації,  не 
може обійтися.

Так потроху вимальовується думка, яку ми не можемо тут широко розвинути, ніби філософія 
Сартра виступає
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своєрідним reducito ad absurdum до тієї гілки філософії, яка у своєму неґативізмі сприймає неґати
вістичні визначення людської сутності (з розбору якої виходить) як унікальні, основні, дефінітивні. Та
кож вона знову повертається до вихідної позиції, проти якої, власне, виступив екзистенціалістський 
рух, а головне — екзистенціалістська метафізика, екзистенціалістська онтологія: оскільки ця онтологія 
мала знову поставити питання про смисл буття, зберегти його у формі запитання, у стані відкритої, по
глиблюваної проблематики, тут, навпаки,— усі питання вирішуються заразом (можливо, уявно), а старе 
елідське буття, буття довершене, вічне, предметне, святкує свій найбільший тріумф, оскільки усе, що 
лишається поза ним, "є" сама лише нікчемність.

Існує, однак, ще одна гілка екзистенціалізму, яка хоч (так само, як і перша) і посилається на 
К'єркеґора, але для якої екзистенція не означає саму тільки шкаралущу без значення, поверхню 
без третьої величини, функцію без субстанції, якою виступає екзистенція неґативістична (коли 
не сказати нігілістична, — з відтінком моральності, якого у цих метафізичних питаннях треба 
уникати).  Для цієї  гілки,  репрезентованої  іменами Г.  Марцела та К.  Ясперса,  екзистенція має 
якусь власну широту, це не просто функція світу; те, що виражає перехід від суто веґетативно
го та усвідомлюючого життя до "можливої екзистенції", — це для Ясперса незадоволеність від 
суто  предметної  дійсності,  неможливість  знайти  в  ній  "існуючу  дійсність",  справжність.  На 
відміну  від  екзистенціалістів  неґативістсь-кого  характеру,  тут  дотримуються  думки,  що 
"справжня дійсність" не є питанням якоїсь нової, людської — суб'єктивно орієнтованої онтоло
гії. її не можна знайти ні за допомогою об'єктивних досліджень, які закріпила за собою наука, 
ні трансцендуванням у світі, яке чинить порожня, беззмістовна екзистенція. Пошук справжньої 
дійсності —
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це складний процес, який неможливо зрозуміти лише завдяки об'єктивній обсервації і не мож
на також здійснити людськими силами: екзистенція не самодостатня.

Справжнє буття не може лежати в позитивному універсумі  зобов'язуючого наукового знан
ня, бо воно не включає в себе екзистенцію; не може воно також бути і в екзистенції, оскільки 
вона  конечна  сама  в  собі,  неоднозначна,  винна  та  залежна.  Екзистенція  —  це,  власне,  усві
домлення тієї  ситуації,  проміжної ситуації кожного людського життя і  якесь'"волання" транс
ценденції,  справжнього  буття,  з  якого  походить  як  світ,  так  і  екзистенція,  яка  виходить  за 
рамки  світу.  Таким  чином  справжня  реальність  виявляється  власним  способом, 
парадоксальним, який не можна зрозуміти за допомогою логіки, саме там, де закінчується вся 
уявна, велична позитивність світу і життя, з'являється там, де загал, природа, мислення і життя 
виступають  як  шифри  чогось  важливішого,  трансценденції,  джерела,  з  якого  усе  походить  і 
завдяки якому існує і наша істота у своїй опозиції до чистої світськості, в якій полягає її пози
тивне значення, яке неможливо визначити наперед, але яке все ж визначено якимись джерела
ми, вищими за нас самих.

Одразу видно, що розуміння Ясперса набагато ближче до європейської метафізичної тради
ції,  ніж філософія екзистенціалістів-неґативістів.  Метафізика у її  давнішньому значенні,  про
блеми трансцендентності,  Бога,  безсмертя для Ясперса не  втрачають свого  значення.  Хоча,  з 
точки  зору  моралі,  Ясперс  не  утверджує  екзистенцію  об'єктивних  моральних  цінностей, 
законів чи норм, які давали б нам якесь моральне підґрунтя, але питання моральності для ньо
го,  як  і  для  всіх  екзистенціалістів,  ідентичне  з  самою  екзистенцією,  з  її  існуванням,  з  її 
"історичністю";  але  ця  екзистенція  існує  на  фоні  трансценденції  і  за  її  рахунок,  через  що,  з 
точки зору моралі, ми приймаємо рішення хоч і з власної волі
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але однак не самостійно і не довільно. Головною відмінністю від морального світу Радла стає те, що 
для Ясперса не існує якогось загального морального кодексу людяності; для Ясперса моральність немо
жлива без боротьби, без суперечок, без трагіки, в той час як Радл наголошує тільки на непорушності 
головних моральних засад та законів упродовж усього довгого історичного розвитку. Для Ясперса 
навіть ті, хто живе морально за зовсім різними, ба і протилежними нормами, можуть у своїй супере
чності, яку не вирішити ні логічно, ні по-людськи, хотіти, власне, одного й того ж із погляду метафізи
чності. Ясперс, отже, набагато більшої ваги, ніж Радл, надає історичному характеру людини, її істори
чності.

14. Критика попередніх суб'єктивних метафізик та спроба їх спрощення

То що ж, для того, хто переконаний, що метафізика ще не відіграла до кінця своєї ролі у житті людини, 
позаяк невіддільна від нього, серед усіх цих позицій не залишається жодного виходу? Необхідно або 
повернутися назад, або потонути у безвиході суто неґативістського екзистенціалізму, з людиною без 
змісту та з усвідомленням світу без обґрунтування, чи у парадоксах філософії, яка не має нічого 
спільного з автентичним знанням, оскільки не хоче бути розумінням світу, а тільки розумінням неро
зуміння, нерозумінням світу? Сучасні метафізики, приміром, Радл, Ясперс, занадто часто наголошують 
на тому, нібито людина тут не для того, щоб розумувати; її завдання полягає у чомусь іншому, набага
то ризикованішому та вищому; а метафізика — це не споглядання за межами життя та його практики, і 
вона мусить відбуватись саме в житті, повинна мати моральне значення. Гаразд,
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але де ж після цього лишаються приклади Платона і Арістотеля? Що, вони були неавтентичні у 
намаганні знайти метафізичне розуміння, чи їм закидали недостатність позитивістських знань 
своєї доби, і вони, відтак, не були справжніми метафізиками? А втім, Радл заперечує: його 
метафізика одночасно є й каркасом розуміння природи, каркасом його природознавства, як і у 
Арістотеля. А мислитель, який, як Ясперс, ризик розуміння хоче замінити "розумінням незроз
умілого" і незрозумілості взагалі, насправді позитивістичніший, аніж метафізик, що ризикує,— 
його розуміння незрозумілого не мало б смислу, не бувши абсолютно остаточним, готовим, де
фінітивним.

Метафізичне та аметафізичне розуміння світу різняться тим, що буття сприймається як пита
ння, проблема, загадка, містерія або факт, коли не лишається нічого іншого, як тільки прийня
ти його і погодитись із ним так, як людина зможе, тобто у такому вигляді, як це подадуть об
ставини, тобто факти.

У першому випадку об'єктивність (предметність) не останнє слово, навпаки, вона включена 
до безмежної кількості ознаменувань, які й надають їй значення, цінності, ваги, в іншому — це 
альфа і омега, на яку орієнтується і саме поняття кожного сприйняття та значення. Далі можна 
сказати,  що для метафізичного сприйняття дійсність ніколи не розташовується на одному рі
вні, оскільки для метафізиків предметний рівень є усім, існують тільки речі, предмети, "події", 
факти. Першим кроком метафізики, отже, повинна бути спроба заперечити самовпевненість за
мкненої  у  собі,  врослої  у  себе  саму  предметності.  Тут,  власне  кажучи,  і  починається  кожен 
метафізичний метод, до того ж у великих масштабах: Сократ — Платон — Арістотель, Декарт 
—  Спіноза  —  Лейбніц,  Кант  —  Геґель.  Для  себе  необхідно  усвідомити,  що  йдеться  про 
попередній рух, який має
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тільки підготувати та забезпечити власне метафізичні спроби, постановку питання буття та 
дійсності або кількох дійсностей.

Звісно, такий первісний проґрес, цей вступ до метафізики не є науковим у звичному значенні 
цього  слова;  хоча  усі  точні  наукові  дослідження  мають  за  мету  забезпечити  об'єктивність, 
зробити її  абсолютно зрозумілою і загальнодоступною, все ж ідеться про те, щоб цю об'єкти
вність саме перемогти,  вразити її  винятковість,  включити її  до якоїсь залежності,  котра сама 
необ'єктивна. Однак і тут з наукою спільне те, що слід говорити про розуміння, до того ж про 
таке,  для  якого  лише  науки  з  її  найпершим  передбаченням  заданості,  предметності  не  ви
стачить.

Таким проґресом,  що  дає  змогу  приступитись  до  метафізики,  стає  методологічний скепти
цизм, що переростає у скептицизм гіперболічний (у  Декарта)  та феноменологічну редукцію (у 
Гусерля).  Йдеться  про  те,  щоб  потрясти  предметну  дійсність  і  перед  усіма  методологічними 
напрямами,  які  йдуть  від  предмета  до  предмета,  вказують на  щось  і  посилаються,  поставити 
запитання:  звідки  взялась  ця  предметна  дійсність?  Чи  означає  вона  щось  сама  в  собі,  і  що 
саме? Чи походить вона сама із себе, чи вона самодостатня, чи позитивна як така, чи ні? Чи в 
ній ідеться тільки про неї саму, чи вона посилається ще на щось? Зважаючи на подібні запита
ння, які  предмет намагається розглянути з  глибшої точки зору,  аніж тільки з погляду факту і 
поводження  з  ним  у  щоденній  та  науковій  практиці,  повинен  виникнути  новий  смисл  для 
значення факту, повинен бути підготовлений ґрунт для нової проблеми.

Декартове  слово про  методологічний скептицизм мало  перед  висловлюванням  Гусерля  про 
редукцію  ті  переваги,  що  воно  вказувало  на  передумови  цілого  напряму,  на  його  характер, 
початковий та заперечний; на те, що запитання не зникнуть там, де
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вже неможливо запитувати про речі просто реальні чи про їхню субституцію. Аметафізичний підхід хо
тів би таким чином обмежити всякі запитання та відповіді; але він не може перешкодити тому, щоб на 
цій  межі,  на  цьому кінці  всієї  предметності  не  виникало хоча б запитання про те,  чи ми вже досягли 
абсолютного кінця усього, чи знаходимось лише на межі об'єктивності.

Одна  з  великих  небезпек,  що  тут  виникають,  полягає  в  тому,  що  питання  про  власне  ха
рактер буття можуть зрозуміти як питання про певний основний вид дійсності, про те, від чого 
усе інше залежить як accidens substance,  як наслідок причини або будь-яким іншим чином, по
в'язаним  із  відомими,  предметними  категоріями;  після  цього  подібна  спроба  взагалі  втрачає 
сенс,  адже вона знову повернулась до того,  що намагалась переступити і  перемогти.  Подібна 
метафізика призводить лише до якоїсь рекласифікації, до якогось перерозподілу предметності, 
що добре помітно з лінії Декарт — Спіноза — Лейбніц. Метафізичне питання не повинно вести 
до прямого втручання у порядок емпіричної, предметної дійсності. Ця дійсність мусить лиши
тися тільки емпіричною, тобто дійсністю, з якою не лишається робити нічого іншого, як тільки 
констатувати  її.  Проте  повинно  вказуватися  на  те,  що  ця  невідворотна  емпірична  дійсність 
саме  у  своїй  фактичності  ще  не  визначена,  проблематична,  що  її  позитивність  лише  уявна, 
саме в цьому, як нам здається, і полягав смисл ідеї феноменологічної редукції Гусерля. Навіть 
за  умови  збереження  усього  емпіричного  змісту  дійсності,  всього  її  багатства,  можна  запи
тувати,  чи  взагалі  все  це  насправді  існує?  У  Гусерля  це  питання  має  форму  запевнень  про 
аподиктичну,  беззаперечну,  абсолютну  evidenci  світу.  Якщо  ж  немає  такої  аподиктичності,  а 
можна лише питати про неї, очевидно,— говорить Гусерль,— що буття світу не полягає саме у 
собі, а посилається на щось інше, що може зробити його
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проблематичним, що може потрясти його,— це буття свідомості в абсолютному, неемпіри
чному значенні. Так поступово, допоки не втратила свого обсягу, емпірична дійсність спусто
шіла, стала шкаралущею, а тоді й просто елементом чогось неіснуючого, чого не можна кон
статувати і до чого доступитися можна лише за допомогою метафізичного питання — абсолют
ної, впорядковуючої свідомості.

Але  цей рекурс  Гусерля  до  свідомості,  як  позитивна  сторінка^  редуктивного  проґресу,  сам 
проблематичний.  Його  питання  має  форму  відшукування  з'явлюваного,  а  з'явлюване,  поза 
сумнівом, саме закріплене суто предметно: воно, з'явлюване, таке, що проявляється, що може 
проявлятися  перед  нами  і  у  цьому  представленні  бути  самим  собою.  Але  якщо  навіть  сві
домість,  яка для Гусерля  є  позитивною реплікою редуктивного обмеження  світу  рамками,  не 
задана  актуально  і  не  присутня,  вона  є,  однак,  у  своєму бутті  чимось предметним,  як  і  кожен 
предмет, тобто як зрозуміле опредметнення. А у разі заміни справжньої дійсності на свідомість 
одразу  виникають  парадокси  абсолютного  ідеалізму;  ідеалістична  редукція  світу  все  ж  має 
позитивне філософське значення, бо вона виділяє світ як матеріал для аналітики смислової, як 
поле діяльності для філософії, аналогічне професійній науковій діяльності і таке, що закладає 
та синтезує усі наукові дисципліни, намагаючись створити нову суб'єктивну цілість — але так 
переконливо,  що  ця  редукція,  власне  кажучи,  виконує  свою  першопочаткову  мету:  потрясти 
емпіричну дійсність і при цьому лишити її  існувати, не модифікувати її  внутрішній зміст, бу
дову її власних своєрідних визначеностей? Чи не припущено тут не тільки те, що предметність 
як така неможлива без відношення до суб'єкта, до свідомості, а й те, що чиста предметність — 
це не що інше, як відблиск, промінчик суб'єктивних інтенційностей; чи не вилучається тут
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проблема заданості взагалі, чи не багаталізується14 питання "гілозоїстичного шару"? Чи не слід 
було б шукати інший, ширший редуктивний поступ, який був би одночасно — у своєму значен
ні — метафізичним і дозволив би предметності природніше здобувати свої права?
Редукція  Гусерля  шукає  буття  предмета,  яке  початково,  наївно  подається  з  претензіями  на 
самостійність,  незалежність,  окремішність  стосовно  суб'єктивності;  такий  підхід  може  бути 
прийнятним для  релятивного,  конечного,  емпіричного  суб'єкта,  але  обидва  їх  —  емпіричний 
суб'єкт і  об'єкт — він переводить на рівень абсолютної суб'єктивності,  яка повинна містити в 
собі законність для усієї предметності. Це все означає також, що подібна філософія зосереджу
ється виключно на дослідженні a priori  і що питання реалізації цього a priori  неодмінно лиши
ться за її межами, а також питання континґентності та подій, пригод самої реальності; не буде 
також з цієї точки зору (а також і з деяких інших) важливим фактом і те, що дескриптивна фе
номенологія,  яка  аналізує  задане,  у  феноменологічній  системі  мусила  б  бути  доповнена  фе
номенологією  конструктивною;  чи  все  було  узгоджено,  аби  вона  з'ясувала,—  спираючись, 
однак, на дескриптивність,— питання, які сама дескриптивність вирішити не може? І чи не бу
дуть це саме такі питання, на які вже вказувалося?
Однак ці обмеження, у яких редуктивний прогрес розуміє дійсність як релятивну до суб'єкта, 
до  життя  та  його  розуміння,  нам  також  показують,  що  питання  буття  в  редукції  ще  не 
поставлене повністю радикально.  Повинен бути забезпечений доступ до основ дійсностей,  до 
їхніх визначальних, істотних рис, а разом із цим завданням перш за все вказується, що це орга
нічне не є зовнішнім, а, радше, корелятом внутрішнього життя, свідомості.

14Від bagatelle — дрібниця (фр.).
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Світ  пояснюється  чимось  досконалішим,  аніж  світ,  потоками  універсального  життя,  що 
несуть у собі ідентичне конститутивне  a priori,  світ як свою єдину мету. Але чи можна таким 
чином питання про буття редукувати на питання про зовнішність — внутрішність, про об'єкти
вний смисл та  життя,  яке цей смисл в  собі  несе? Феноменологічна редукція первісно піклує
ться про ресорбцію об'єкта до суб'єкта, піклується про загальну характеристику та долю само
го буття, але лише доти, доки воно зрозуміле. Редукція забороняє використовувати емпіричне і 
чисте  знання  як  первні,  залучаючи  їх  до  засобів  пізнання,  конструювання  та  реконструкції 
дійсності,  та повертається до того, що лише констатується та фіксується суто як феномен,  до 
того,  що дається саме.  Але навіщо цей принцип прагне здаватись абсолютною заданістю? Чи 
не  було  тут  уже  вирішене  поняття  дійсного?  Чи  не  була  редукція  спробою  замовчати  щось, 
проти чого з такою ідентифікацією виникало б бажання протесту? Редукція надає майже абсо
лютний, безсумнівний, позбавлений проблематичності терен лише з тієї причини, що вона за
вчасно  методично  замовчала  будь-які  питання  та  сумніви.  Піднявшись  на  рівень  чистої  сві
домості,  ми вже не  можемо піддаватися  сумнівам,  як  за  емпіричного буття  світу,  не  можемо 
далі  запитувати про  аподиктичну евіденцію  (напередвизначеність  з'явлюваного),  оскільки усі 
подібні питання тут вже втратили значення. А все ж таки, редукція сама живилась із джерела 
ще  радикальнішого,  з  джерела  цікавості,  чи  емпіричне  буття  є  справжнім  буттям,  чи  воно 
самодостатнє,  чи  замкнене  саме  в  собі;  і  те  ж  питання  мусить  виникнути  і  перед  лицем 
редукованого  світу:  питання,  чи  це  вже  все?  Чи  таким  би  воно  стало,  якби  його  взагалі  не 
було? Чого ми, власне, досягли тим, що предметна дійсність змінилася для нас на суб'єктивний 
корелят? Чи стало через це буття для нас зрозумілішим, прозорішим у своєму значенні? Чи во-
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но почало озиватися до нас, чи лишилося таким же мертвим та німим, як об'єктивна, все
зрівнююча природа? Звичайно, нам на таке запитання не дасть відповіді жодне ані емпіричне, 
ані чисте знання, спроектоване на розбір дійсності. У світі ми не можемо шукати його смислу 
як факту. В цьому феноменологічна редукція має рацію. Але феноменологія не може зробити 
так, щоб питання не виникало перед її трансцендентною дійсністю знову. Стосовно кожної 
уявно дефінітивної дійсності, яка хоч якось претендує на просте окреслення, на універсальне 
розуміння, знову виникає наше головне занепокоєння та запитання, які намагаються цю 
дійсність похитнути.
Таким чином, на завершення ми поглянемо на редуктивний поступ як на частину особливої 
діалектики, яка належить до самостійної істотної будови духу, отже й до характеру дійсності, 
діалектики, яка виявляється таким чином, що кожна спроба вийти за її межі знову веде до неї 
самої, знову її породжує. Основою цієї діалектики є боротьба духу з предметністю у той мо
мент, коли ця особлива предметність — суб'єкт, дух, свідомість постає серед іншої дійсності, 
вона не може протестувати проти нього, бо за своїм предметним змістом це не що інше, як 
протест проти предметної дійсності. Цей протест має складну будову: це протест супроти 
винятковості предметної дійсності і він відбувається у формі "світ, який я сприймаю (і ро
зумію),— це ще не все",— бо тут ще є я, той, хто розуміє і сприймає, хоча в момент цього про
тесту ще й неопредмечений. Але процес усвідомлення йде ще далі і глибше: він осягає не лише 
дійсності, предметні реальності як констатовані й такі, які піддаються констатуванню, присут
ні десь у світі, а й саму предметність. Якби не було основної конструкції духу, до якої нале
жить те, що ми назвали б негативним афектом, афектом предмета заперечності, усвідомлення 
взагалі не було б можливе, тобто не було б можливе у чистій полярній формі суб'єкт — об'єкт. 
Цей негативний афект



175 Вічність та історичність 

проявляється в тому, що хоча ми й визнаємо світ речей (і свою відмінність від них), але все 
одно не можемо повірити і не віримо, що в ньому для нас є повне, справжнє існування; сила 
суспензії існуючого, його корисність для нас, яку намагається виявити феноменологічна редук
ція, реалізується лише теоретично та передфілософічно в певних феноменах, які ми 
продемонструємо. Суспензія віри у предметну дійсність, її уявлюваний характер, повноту, 
самостійність — це лише експлікація певних сторін досвіду, пов'язаних із основами людського 
життя, заданими в імпліцитній, емоційній, безпосередній формі. А смисл усіх цих передфіло
софських і філософських досвідів, нетеоретичних і теоретично напрацьованих, такий, що буття 
— це не щось задане і готове, буденне слово, придатне для загалу речей, до якого ми не маємо 
що додати, а питання про дійсність, яке саме має значення для цієї дійсності; смисл в тому, що 
вони обидва глибоко залежні одне від одного.

***

Гусерль  вказував,  що  до  наївного  усвідомлення  як  його  основний  горизонт  належить 
"генеральна теза світу", теза цілості усієї дійсності. Зараз необхідно вказати, що ця генеральна 
теза  є,  власне,  генеральним протестом поти предметного універсуму.  Нехай навіть  головним 
актом  буде  усвідомлення  генеральної  тези,  генеральна  позитивність  тотальної  предметної 
дійсності дається уся і відразу, попри те, що лише маленька частина дається нам в ориґіналі, а 
залишок  лише  частково  назначений  як  можливий  шлях,  можливий  підхід.  Генеральна  теза 
включає тільки реальності та можливості, стосується актуально даного і потенційно даного, а в 
потенційному даному — вже того, що в ньому ак-
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туально справжнє,  реальне  і  що могло б  таким бути.  Актуально задане,  предмет  в  ориґіналі, 
однак, ще не все; те "не все", яке не є оригінальним за своїм характером і у своєму власному 
бутті  тут, отже, виступає тут силою суб'єктивного акту, який таким оригінальним чином пере
ступає  заданість,  включає  її  у  свої  рамки та  стирає її  винятковість.  Таким чином,  вона нале
жить до нашого сприйняття,— а сприйняття є незамінним складником, без якого усвідомлення 
неможливе (навіть сну не буває без залучення до сприйняття, бо це квазісприйняття),— пере
борювання актуальності, суто матеріальної дійсності. Це подолання, однак, ще не є судженням 
про  актуальність  та  потенційність,  але  все  ж  має  неґативний  характер  через  чисту 
актуальність, це не просто додаток якогось іншого характеру, а усвідомлення відмінності, усві
домлення того, що реальне не є просто чимось оригінально заданим.

Однак тут є ще щось більше. Переборювання актуальності у свідомості означає тільки те, що 
в кожен момент могли бути б актуально присутніми інші предмети,  що від речей актуальних 
можна було б поступово перейти до неактуальних та навпаки. На противагу цьому існує щось 
актуальне,  що  не  тільки  не  сприймається,  а  й  не  може  сприйматися  взагалі;  щойно  його 
почнуть сприймати, як воно перестане бути актуальним: це, власне, теза, власне — усвідомле
ння.  Багато  говорилося  про  так  зване  секундарне  усвідомлення,  для  якого  усвідомлення 
попереднє, спрямоване на об'єкт у повному розумінні, на об'єкт зовнішній, знову-таки задане; 
вже давно метафізика сприймала усвідомлення як суттєве коло, як усвідомлення самої себе, а 
німецький ідеалізм виснував звідти неконечність свідомості. На основі того ж Сартр робив ви
сновок, що коли усвідомлення йде за самим собою і ніколи не може переступити цю "нульову" 
дистанцію, яка відділяє його від самого себе, то його " суттю" є саме ця дистанція, цей розрив 
у самій глибині свідомого буття,
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яке й створює умови для того, аби усвідомлення було усвідомленням. Насправді ж, за 
Брентоном, це не "секундарна свідомість", це — перед-рефлексивна самосвідомість, не просто 
якась ослаблена копія свідомості прімарної (від prima), спрямованої на предмет, просто тому, 
що його характер не позитивний, а з неґативним відтінком. її завданням є не підтверджувати 
з'ясоване значення, а спочатку переконуватися, що тут є ще щось більше та інше, ніж таке 
значення.

Звичайно ж, ex post можна впевнено зробити предметом вивчення чи дослідження "факт, що 
предмети існували для мене", що " вони були в атмосфері, так чи так емоційно забарвленій", і 
т.д.;  у  цій  рефлексивній  позиції,  однак,  фіксується,  як  бачимо,  своя  історія,  своя  не
актуальність. У виразі "для мене" полягає уся проблема незаданого. Свідомість тут долає не ті
льки  випадковість  предметної  заданості  способом  переходу  від  актуально  заданого  до  по
тенційно заданого,  у  самовпевненості  вона перемагає  й актуальну заданість  взагалі.  Так слід 
вирішити  і  проблему  самозакоханості,  яка  має  у  філософії  такі  довгі  традиції  і  якій  завжди 
заважало, що свідомість сприймалася переважно як позитивний зміст, тобто предметно, а не з 
точки зору трансценденції,  тобто у боротьбі та протесті проти предметності. Як відомо, емпі
ризм  Г'юма  насамперед  заперечував  "я",  оскільки  не  зміг  його  констатувати  як  позитивний 
психічний зміст. Для Канта помилка Г'юма полягала у тому, що він шукав "я" між внутрішніми 
фактами досвіду, замість того щоб бачити в ньому головну умову усвідомлення синтезу взага
лі. "Я" — це умова існування єдиного усвідомлення, те, без чого різні усвідомлювані значення 
не можуть існувати разом, уявлення, яке первинно мати змогу супроводжувати усі наші уявле
ння. Гусерль з "я" зробив "трансцендентність в іма-
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нентності", єдиний суб'єктивний полюс, на який орієнтується кожен свідомий акт так само, як 
різноманітність аспектів матеріальних орієнтована на предметну одиницю. Усі ці твердження і 
розмірковування про фактичність "я" не можуть зробити з нього певним чином дефініці
йований і відмінний від інших обсяг; хоча досі Г'юм правий, його теза, однак, починає слаб
шати в момент, коли він не хоче в "я" бачити нічого іншого, окрім сукупності емпіричних 
значень, відчуттів та спогадів власного тіла і власних пригод. Оскільки точно існує (і в цьому 
Кант та Гусерль мають рацію), згідно з цим емпіричним "я", його основне підґрунтя, але не як 
заданість, а саме як трансценсус, заперечення та подолання будь-якої заданості,— то цей 
трансценсус, згідно з Кантом, є умовою існування даних взагалі, того, аби здійснилося усві
домлення, аби, таким чином, з'явилася предметність.

Однак не можна все існуюче звести до предметної матеріальності, предметної актуальності, 
до  ординарності.  Свідомість  протестує  проти  цього.  Це  означає,  що  в  неї  на  гадці  інша 
реальність, а не актуально присутня і задана, готова; трансценсус, подолання предметності — 
це водночас і трансценсус певної концепції, ідеї існуючого. В той час, коли дана актуальність 
знаходиться  за  межами  актуальності  і  коли  до  актуального  належить  те,  що  також  не  може 
бути  задано,  ми  опиняємось  на  шляху  пошуків  іншої  реальності,  відмінної  від  предмета,  а 
предмет  як  такий  афішований  заперечністю,  онтичною  слабкістю,  нижчим  ступенем 
реальності.  Ми знаходимось на  шляху;  це означає,  що до цього  переборювання предметності 
належить  (як  обов'язкова  складова)  часовий  горизонт,  уявлення,  які  самі  долають  усяку 
актуальність,  чисту  реальність  і  включають  її  до  ширших горизонтів.  Знаходитись  на  шляху 
означає ще не бути, не спромогтися на ту справжню дійсність, ουτωζ όυ. Виходячи з цього,
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внутрішні часові горизонти, до яких ми включаємо актуальність, мають два принципово від
мінні неактуальні масштаби — масштаб постульованої "вищої дійсності", того, що ми очікує
мо, чого бажаємо і за що боремось,— та масштаб, до якого неминуче опускається будь-яка 
актуальність; масштаб, який піднімає буття і який його принижує та розкладає. Оскільки з 
актуальності кожна реальна фаза переходить до не-актуальності, предметна реальність відбу
вається; таким чином внутрішній час у своєму горизонтальному вигляді є образом нашого го
ловного руху до справжньої дійсності, до буття у чистому значенні: з одного боку, афект 
предмета неґативності, його депресивація та спорожніння, з іншого — орієнтація та прагнення 
абсолютного ідеалу. Часовий горизонт, однак, є передумовою кожного переходу від 
актуальності до неактуальності і навпаки, а також передумовою і для просторових горизонтів, 
для часової тривалості власної особи і власних актів, доки вони часово розпростерті; отже, 
боротьба за буття є передумовою самої заданості предметного буття.

***

Ми говоримо про боротьбу; було б помилково вважати, що трансценсус, як ми його вище 
означили, вже сам по собі представляє цей новий онтичний рівень, до якого прагне і який 
надає йому значення. Діалектика неґативних афектів не вирішиться самим лише констатуван
ням відмінних сторін дійсності, як це є у Гайдеґера і Сартра. Цю діалектику слід добре розумі
ти; тут ідеться про те, щоб людина не використала її проти самої себе, а, насамперед, викори
стала її супроти своїх пут і перепон. Діалектика неґативних афектів — це не просто об'єктивна 
діалектика, яка функціонує у процесах мислення,
12*
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за своїми закономірностями, не залежними від об'єктивної дійсності.
Вона уможливлює різні рішення, різні  способи та стадії  розуміння власного відношення до 

предметності;  її  не можна прагнути як об'єктивного критерію, який допоміг би нам зрозуміти 
самих себе — що і є тим порозумінням.

Суть цієї діалектики полягає в тому, що ми повинні пізнати її просто як заданість. Якщо ми 
навіть  вивчимо  цю  заданість,  сформулюємо  її,  зрозуміємо,—  однак  лишимось  перед  нею  як 
перед фактом, абсолютно для нас чужим. І все ж, щойно ми намагаємось глибше зрозуміти цю 
"чужість", щойно пробуємо уявити цю дійсність і думати про неї як про самостійну, без будь-
якого відношення до життя, яке її  відображає, включає до своїх взаємозв'язків і  цим надає їй 
значення,— ми опиняємось перед абсолютною мертвістю, порожнечею, небуттям. Ми не здатні 
повністю  зрозуміти,  чого  не  вистачає  глибинам,  всьому  осердю  видимого  життя.  Можна 
сказати, що така зовнішність є чистою абстракцією, насправді її не існує; і сам матеріал може 
мати якийсь свій внутрішній світ, можливо, тільки віддалено схожий на наш власний. Цікаво з 
цієї  точки зору спостерігати намагання  деяких матеріалістів  уявляти матеріальну дійсність  в 
оригіналі;  майже  завжди  наслідком  цього  є  або  якийсь  гілозоїзм,  психоматеріалізм  або 
агностицизм, котрий визнає, що об'єкт без внутрішнього світу неможливий, але що внутрішній 
світ  матеріального  все  одно  для  нас  ignorabimus15.  Зовнішність  все  одно  невіддільна  — її  не 
можна  також  зрозуміти,  уявити  як  існування  в  повному,  позитивному  смислі,  як  існування, 
якого нібито немає, індиферентне до буття і небуття; ця індиферентність, внутрішня мертвість, 

15Непізнаваний (латин.). Напр.: Р.В. Селарс (Sellars). Positivism and Materialism. — In: Philosophy and Phé
noménologieal Research.Yll (1946/47), I.— C. 38.
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відсутність  в  собі  самому  —  це  те,  що  ми  розуміємо  як  внутрішній  онтологічний  мінус,  як 
заперечення та недолік.

Як  противага  цьому  недоліку  виступає,  з  іншого  боку,  те,  що  ми назвали  невідворотністю 
цієї  дійсності.  Жодний життєвий центр не  може обійтись  без  цієї  зовнішності,  без  обставин, 
хоч  йому  й  чужих,  але  до  нього  приставлених;  і  якщо  навіть  його  розуміння  орієнтоване  і 
спрямоване  на  вибір  складників  цього  оточення,  на  його  поділ,  виходить,  що  все  одно  воно 
залежить  від  його  заданості.  Це  ж  стосується  і  життя,  що  формує  свою  матеріальну  основу: 
врешті-решт воно мусить знайти щось задане, якщо це навіть зовнішня сторона чи вияв життя 
(а хто може сказати, що це не так?), воно саме, у всякому разі, не є цим життям. Невідворот
ність  предметної  дійсності  — найсильніший  аргумент  на  її  користь,  арґумент  незаперечний; 
але й ця необхідна наявність не міняє того факту, що навіть цей арґумент не порушує індифе
рентності абсолютної зовнішності.  Хтось повинен арґументом заперечити предметність,  ми ж 
повинні заперечити її  самі;  життя,  духовне життя,  усвідомлення — це та  частина актуальної, 
світової дійсності, яка включена у процес дійсності, а це "включення" зачіпає і дійсність, про
ти домінування якої внутрішньо протестує: адже вона засвідчує його вже самим актом транс
цендентуючого протесту. А це означає, що воно ("включення") залежить від нас, бо своїм бут
тям, усією своєю засадничою будовою ми виступаємо за  її  межі,  аби нести на собі  те,  що ця 
індиференція  занедбує,  своїм  життям  заміщати  її  органічний  недолік:  саме  в  нас  речі 
"знаходять себе",  знаходять живий осередок,  саме в нас їхня індиферентність стає дійсністю, 
враженнями.

Це, однак, означає далі, що ми повинні вибрати серед своїх найважливіших вражень саме ті, 
які засвідчують цю індиферентність, цю велику тишу та порожнечу всезагалу. Зауваження, про 
які ми



182 Ян Паточка

тільки-но згадали, мають філософсько-абстрактний характер; тільки у філософських рефлексі
ях таких мислителів,  як Арістотель та  Платон  чи Лейбніц і  Берклі,  вони були настільки ясно 
сформульовані. Але перед ними давно стоять глибокі пережитки емоційного характеру, в яких 
і коріняться такі абстрактні зауваження. Насамперед, це враження викликане рухом від центра 
нашого реального оточення до периферії.  За  центр оточення прийнято вважати сферу,  в  якій 
повсякчас  ми  перебуваємо,  сферу  нашої  життєвої  практики:  щоденних  турбот  з  їхніми  фа
мільярностями, буденною працею над завданнями, що чекають на нас та наших ближніх, котрі 
перебувають в таких самих умовах. Ця звична сфера, наш нормальний побут настільки прони
заний людськими думками, що всі "предмети" проникнуті ними, асимільовані й оцінені, отже, 
вони ніколи не функціонують самі по собі, але приступні нам через самовиявлення в наших по
требах, бажаннях, вимогах та функціях. Тут, у цій сфері, ми не стикаємося із самою дійсністю, 
тут ми навіть певною мірою захищені від  неї,  доки вона існує без проблем та  як щось само
зрозуміле,  доки  не  прокидається  занепокоєння,  неспокій  та  протест.  Вони  не  обтяжують, 
допоки ми заклопотані  роботою, оскільки ми живемо, маючи певні плани та певну мету,  а не 
тільки заради речей як таких; тільки там, де речі перемагають нас чи де їхній опір на нашому 
шляху доволі сильний чи, навпаки, там, де мета сама раптом тане і лишає місце дивній порож
нечі, виявляється, що ми інколи бачимо речі у їхній мізерності та нікчемності;  або навіть від
чуваємо глибоку відразу та зневагу, які спрямовуються здебільшого проти елементарного жит
тєвого функціонування та панування намарності з її тяжінням до пустоти речей. За таких умов 
руйнується звичний, близький, родинний домашній світ,  і людина залишається нараз без при
хистку серед речей у їхній наготі, речей, з якими вона не знає, що робити.
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З відразою, спротивом ми мусимо терпіти цю зненацька виявлену внутрішню порожнечу, ме
ртвість речей; їхній неґативний характер, страждальницькі риси, які вони містять у собі (навіть 
страждання пасивного, пригнічуючого, такого, що заперечує будь-який рух як наперед марний, 
з нападу нудьги), показує, що в них ми маємо перед собою модальність неґативних афектів, 
способи оцінювання предметності як опозиції до "справжньої" дійсності. Однак відраза не є, 
як твердить Сартр, феноменом дійсності у повному значенні цього слова; навпаки, вона — фе
номен нікчемного, спорожнілого, деґрадованого буття, а якщо, йдучи за Сартром, сказати, що 
ми самі — ця відраза24 то тут в активній формі виявляється протест проти чистої зовнішності, 
проти беззмістовності предмета, який стосується нашої суті: з цим виявом порожнечі ми не мо
жемо змиритись; якби він був єдиним і непереборним, він би нівелював поділ між існуючим та 
неіснуючим, його індиферентність розповсюдилася б на все і на наше життя, яке і в такому ви
гляді не перестає реаґувати.

Звична приватна сфера життя все ж може трохи піддатися на своєму зовнішньому рівні, але 
не на внутрішньому, як це випливає з відрази, протесту та нудоти. Хто ж не знає приваблюю
чого театру всюдисущої природи, безлічі джерел, в які ми занурюємось, органічних та неорга
нічних сфер, які несуть нас, як море, на своєму найвищому гребені? О, цей прадавній і завжди 
омолоджуючий,  наснажуючий  досвід  з  його  безмірною привабливістю  — з  яким  бажанням  і 
насолодою  ми  розчинилися  б  у  ньому!  Прогулянка,  дорога,  перебування  на  природі,  повне 
емоцій захоплення дослідника природою, очікування пригод, зустрічей — це різні відповіді на 
цей поклик природної далини чи,  краще, глибини. Але чи не свідчить ця з'ява  проти нас? Чи 
тут не відкривається перед нами безконечне багатство природного буття, чарівність його рис, 
"Індія дійс-
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ності", як сказав російський філософ? Звідки б могла братися свіжість, яку ми черпаємо з цьо
го джерела? І  все ж недавно була виділена залежність між "імперативом пізнання" та "інсти
нктом смерті",  розчинення  у  всесвіті,  знищення  (Р.  Кайлос)  ( К  Саillois).  Можливо,  не  зовсім 
доцільно, але доречно не дослухатися розфарбованих гармонічних тонів. Чи розкоші природи, 
про  які  ми  говоримо,  це  чисте  джерело  радісного  екстазу?  Чи  вони  цілком  позитивні?  Без 
сумніву,  природа  радує  і  зачаровує,  і  ця  її  особливість  може  несподівано  та  екстатично 
ступенюватись, але саме це ступенювання вже говорить про наявність вищого та нижчого, про 
різні  рівні  цієї  дійсності.  І  тут  ми успадковуємо об'єктивну дійсність:  ми задовольняємось її 
змістовністю,  яка  для  самої  неї  не  має  значення,  а  для  нас  говорить  про  безконечність  при
значень,  змісту,  про  нечутну  симфонію  уявної  поліфонії;  все  тут  щось  виражає,  все  є  наче 
маніфестацією краси, величі, могутності, піднесеності субтильності — і все ж уже в простому 
переживанні  всіх  цих  природних  екстазів  міститься  щось  подібне  до  гіркоти,  до  якоїсь  пу
стопорожності, що виражається у мотиві очікування, а це саме те, що й виявляє привабливість, 
притягальну  силу  природних  глибин.  Проте  тут  виникає  велика  порожнеча,  часто  прикрита 
розкішшю цілого й деталей; але за певних умов ми сильно її відчуваємо, надто там, де безмеж
ність  говорить  сама  за  себе.  Прокидаючись  темної  ночі,  коли  не  розрізнити  навіть  власного 
тіла на непроглядному всепоглинаючому тлі,  коли над усім розпростерся всесвіт, проти якого 
вже не виступає ніщо фізичне, ми занурюємось у безмір, але водночас напружуємо кожне чут
тя та м'яз,  напружуємо в марному очікуванні: все при нас, але мовби опинилось саме по собі, 
наразі  несподівано  виявило  приховані  внутрішні  якості.  Подібні  емоції  залишають  по  собі 
великі природні коловороти, ці театри, які не звертаються лише до викликаних чуттів та їхніх
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відлунь, а, скоріше, збурюють усі наші здібності, наші тілесні ритми, пам'ять, думки, фантазії, 
спонукають нас дивитись, спостерігати — це ті великі театри, в яких універсум виявляється як 
єдиний ритмічний танок, як удари та паузи серця, як невимірна, до безконечності повторювана 
і змінювана розбіжність та єдність протиріч. Такий "глибокий погляд" мала іонічна прафілосо
фія; однак чи не звучить в її квінтесенції, в мудрості таємничого Геракліта усвідомлення вели
кої індиференції, загадкової основи, яка прирівнюється до усього багатства феноменів та знову 
вбирає їх у себе? Наприкінці привабливої перспективи чекає провалля. А ще іншим чином ви
ступають неґативні афекти природи, цього разу непрямо: через те, що у своїй найорганічнішій, 
най-позитивнішій  подобі  вони  виступають  досвідом  містичним.  Лише  в  такий  спосіб  можна 
перенестись через безголосся та прірву, котрі чатують за привабливістю природи. Захоплення 
та страх, котрі стоять на межі природної досвідченості, можуть перейти в ентузіазм об'єднання 
природи, вакханалізму, діонісійства. Що іншого маємо перед собою, окрім нетерплячості, віч-
на-віч  з  мовчанням,  окрім  нестерпного  бажання  прагнути  й  отримувати  відповідь?  Адже 
недаремно Діоніс — бог прихованого, неприсутнього, змінюваності та маски.

***
Такі  враження  свідчать,  що предметність  не  задана  просто  як  дійсність  взагалі,  як  справжня 
реальність, а, скоріше, навпаки, саме у своїй самозрозумілості, у своїй заданості і самодостат
ності вона позначена неґативним передбаченням і мусить боротись за своє визнання, та ще й на 
чужому ґрунті і за допомогою чужих сил. Не те щоб предметність не мала в основі вагомих ар
ґументів. Ми вже сказали, що вагу свого зарахування до вічності, вагу її
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порожнечі та індиферентності ми повинні нести саме у своїх спробах вийти за її межі, стати 
вище за неї. Проте ще більше проявляється індиферентність об'єктивного буття у смерті та 
хворобах. Неминучість смерті — це влада предмета над тим, що протестує проти нього. Неґа
тивність, якою ми, як зброєю, користуємося супроти тиску зовнішності, що підходить впритул, 
обертається тут проти нас самих, бо кожен протест, врешті-решт, марний, кожний протест і 
революція насправді потім повинні зникнути і зійти до індиферентності як до останньої рі
вноваги. А поки що, можливо, найпереконливішим арґументом є біль — через нього нам від
кривається ще інша, глибинна влада предметів над життям. Бо за будь-якого болю бувають 
періоди інтенсивності, які свідчать, що він може прогресувати; і це посилення може наростати 
до нестерпності, і тут життя саме починає виглядати чимось негативним — навіть порівняно з 
індиферентністю, з абсолютною темрявою небуття. Таким чином, життя виявляється залежним 
від своєї внутрішньої слабкості та болю. Над усім матеріальним, над усім актуальним може, 
отже, брати гору предметна індиферентність. Але лише над цим. Протест сам може бути розби
тий і викоренений; життя може почати подавати голос після смерті як після свого порятунку. 
Але смисл протесту, його мета знаходиться поза самою лише актуальністю; те, чого вже дося
гнуто, що вже реалізоване і готове, втрачає тут своє значення.

Ми  тепер  дійшли  до  важливого  пункту.  Протест,  який  лежить  в  основі  нашого  життя,  не 
може  розглядатись  просто  як  протест  живого  проти неживого,  свідомого  проти  несвідомого, 
того, що можна зрозуміти, що має значення супроти того, чому значення не вистачає. Це лише 
один  із  аспектів  речей,  і  аспект  поверхневий,  який  приховує  головне;  цей  аспект  більше 
стосується обумовленого обґрунтування деяких філософських думок
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(ідеалізмів різного характеру), але необхідно проникнути глибше. І життя, свідомість, 
сприйняття можуть просто бути присутні, можуть бути заданими (навіть якщо, приміром, сві
домість не може бути задана в актуальному вигляді) і навіть повинні весь час бути заданими; 
без цієї заданості життя не могло б розвиватися і рости. Свідомість базується на основах жит
тя, вона включена до нього, найвищою мірою підлягає його взаємозв'язкам; людина перебуває 
в суспільстві, серед його традицій і вимог; все це не створює суб'єктивного життя, а серед цих 
залежностей стикається з ними, усвідомлює їх як ситуацію, до якої належне. І все-таки ідея, 
концепція трансценсусу усього предметного, тільки заданого, належить самим основам сві
домості. З неї випливає, що суб'єкт не є тільки фактом серед інших фактів, а що він живе 
завжди заради якоїсь мети, чимось, що ще не стало актуальним. Але ця ідея, увесь потенціал 
людини не є і не може бути вповні реалізований від самого початку. Завжди присутнє те щось, 
що нам надає наша мета, що вона нам підказує, що нашіптує. З того, що протистояння світові, 
вічності, предметності властиві кожному, ще не означає, що це було б чітко усвідомлено як 
роль і реалізовувалося б. Бо свідомість, котра трансцендентує усю предметну актуальність, ще 
стоїть перед подвійною можливістю: або повернутись до чогось, що не задано актуально, але 
вже якимось чином існує, що було, що потенційно існує як вплив інстинктів чи традицій, звич
ки та рутинності; свою трансцендентність може, таким чином, звільнити знову лише задля 
іншого способу заданості, задля заданості вільнішої, змістовнішої, своє майбутнє спроектувати 
в минуле. Так ми чинимо в багатьох випадках, у більшості випадків; якщо таке становище 
стане винятковим, виникає падіння до того, що Гайдеґер називав "суспільним самопливом", а 
відтак і перемир'ям із об'єктивністю, з чистою узвичаєністю. Усі проблеми виглядають після 
цього ли-
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ше як повторення можливостей, які вже існували, життя стає лише технікою, рутиною. Ми 
спочиваємо на давно здобутих лаврах переможних боїв, у яких ми не брали участі. Ми не забу
ваємо про негативний і болючий за своєю природою характер існування на світі, який означає, 
що ми забуваємо заперечувати та перемагати, трансцендентувати. З позиції таким чином за
проданої свободи, цього падіння до нової залежності, трансценденція виглядає як незрозуміла 
ексцентричність, анормальність, як щось нездорове. Тут, на цьому світі, ми вдома: 
провізорність цієї закріпленості не заважає, доки гостро не відчувається; можна "проживати 
життя", яке є великою "самоцінністю", або влаштовуватися так, щоб якнайкраще ним скори
статися, аби прожити його якнайповніше і найвигідніше. Або спрямувати свідомість на те, 
чого ще не існує. Виявиться, що немає жодної заданої мети, доки само по собі не з'ясується, 
що навіть уявно задана і нав'язана мета і функції життя приховані, невизнані завдяки його ж 
волі, що саме тут мусить трансцендентуватись те, задля чого не існує якогось наперед 
накресленого позитивного шляху.

У такий спосіб і  чинить людина,  уважна до того,  що можна було б,  всупереч деяким суча
сним  філософським  твердженням,  назвати  суттю  людини.  Ця  суть  не  є,  як  ми  доводили  в 
четвертому розділі,  суттю позитивного,  готового змісту,  в ній,  скоріше,  визначальне те него
тове, нереалізоване, ба і пряме заперечення: і все ж це заперечення має позитивне значення, бо 
виступає  ствердженням  буття,  бо  реакцією  на  це  існування,  на  противагу  предметності,  по
значеній  заперечністю,  є  засади  буття.  Той,  хто  трансцендентує  предмет  як  задане  і  готове, 
намагається, трансцендентуючи, досягти справжньої позитивності, "справжнього буття". А не
ґативність,  протест,  який  лежить  в  основі  нашої  суті,  це  не  просто  абстрактна  неґативність, 
вона, скоріше, виникає з істоти, навіть споріднена з істотою, яка мусить нести
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мертвість мовчання об'єктивного світу, біль і смерть як кінцевий підсумок, остаточне заверше
ння кожного протесту. Діяльність того, хто трансцендентує, ніколи не має в повному смислі 
слова своїх правил чи зразків; це діяльність у мінливій, навіть невизначеній ситуації; якщо для 
неї немає зразків і позитивних правил, то в ній немає і визначеності, яку має дія, підмінена 
розрахунком та підтверджена тисячократним досвідом. Тут немає позитивного зразка, і саме це 
є передумовою нової позитивності. Дія не спирається ні на що існуюче — і все ж її метою є бу
ття в повному значенні цього слова. Існування, яке таким чином вимальовується, наше власне; 
ми самі себе "дотворюємо", а оскільки це відбувається на перехресті того, що вже є і того, що 
залежить від нас, тут виникає можливість говорити про самовизначення, про само-реалізацію. 
Самоствердження тут стає сумарним формулюванням життєвої ролі, ролі буття, яка одночасно 
виступає і роллю моральності. Не будемо, однак, заперечувати, що така етика псує чисту 
довільність, що вона взагалі не має ніяких підстав. На перший погляд могло б здатися, що Ри
чард III або Франц Моор так само "самоутверджувались", як і Сократ чи інший позитивний ге
рой. Але це означало б забути про неґативні підстави, які, хоч і непримітні, та перешкоджають 
тому, аби котрась із заданих, із емпіричних особливостей людини стала абсолютною, вважа
лась домінуючою. Тим, що Ричард і Франц мстяться цілому світу за те, що при поділі дарунків 
їх було обділено, що їхній жереб випав інакше, ніж їм хотілося б, вони не трансцендентують, а 
ототожнюються з певною емпіричною, заданою міркою, якою вони вимірюють геть усе; зі 
своєю хтивістю, великодержавницькими імпульсами, прагненням, щоб ними весь час захоплю
вались, щоб їх пестили і любили,— абсолютно ототожнюються з нею і абсолютизують її; 
певно, і в основі їхньої діяльності стоїть протест, і їхні меди-
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тації щодо випадковості людської долі, її примх та жорстокості мають свою чорну глибину, 
але їхнє рішення лише самим бути панами означає відчай, повернення до мертвого та оскарже
ного ними ж світу. Таким чином, трансценсус, навіть якщо його зміст ніколи не можна ви
значити наперед, охороняється і скеровується неґативним "знанням", знанням незнання — зна
нням того, що не є справжнім буттям, не є позитивним так само, як якась заданість, привабли
вість, інстинкт, рутина, звичність. У всьому цьому трансценсус споріднений із Сократовим пи
танням. У всьому цьому Сократ його перший філософ. А оскільки трансценсус — це насправді 
дія, повернення у житті до його суті, яка швидше історична, ніж позачасова, ми мусимо бачити 
у Сократові більше філософа історичності, ніж філософа незмінної есенції.

Тепер мені здається очевидним, що з цієї точки зору можлива етика, яка не прагне прямо ви
щого,  трансцендентно-метафізичного  ідейного  світу  і  яка  буде  через  це  етикою  у  повному 
значенні цього слова, етикою наказу, повинності, самопереборювання, строгості та жертвуван
ня,  але,  з  іншого  боку,  також  вільної  творчості,  винахідливості,  необмеженої  еластичності; 
етика, яка не залежить від форм, від готових імперативів та законів, за якими можна ховатись і 
які  забезпечують  фарисейський  спокій,  етика  ризику  і  невпевненості  та  внутрішньої  необхі
дності, обох в одному; етика справді історична.

15. Відношення окресленої моралі до марксизму

Наступні рядки написані не заради захисту науки моральності, яка тут викладається, від мо
жливих заперечень. Я хотів би тут лише кількома словами
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окреслити, якими могли б бути її стосунки з іншими гуманітарними науками. А також якими 
можуть бути її стосунки з релігією.

Зрозуміло, що йдеться про науку суб'єктивістську, для якої у вирішальних нюансах, тобто у 
питанні смислу морального життя, нічого не вирішується без нас та раніше за нас так, щоб мо
жна було готовий смисл прийняти,  зрозуміти,  реалізувати.  Навпаки,  не йдеться про суб'єкти
візм в значенні варіативності: людині аж ніяк не здається, що "все дозволено". Переродження з 
істоти природної в істоту моральну — це усвідомлення зв'язків,  які  звільняють.  Але не існує 
загального для всіх рецепта, за яким це могло б відбуватися. Часто це також включає протест і 
завжди боротьбу. Це, власне, завжди та ж боротьба за людське перетворення, за самодоверше
ння,  яка  відбувається  повсякчас  за  нових  обставин  та  умов  і,  таким  чином,  змінюється  у 
конкретних історичних подіях.

Геґель був першим, кому ми завдячуємо думкою про те, що духовне життя людини, а разом з 
ним й історія, базуються на неґативному принципі, на запереченні, яке самозаперечується. Ті
льки цей процес самозаперечення для нього стосувався не тільки людини, а й обіймав усесвіт і 
творив універсальне ціле, в якому усі протиріччя та заперечення зрештою вирішувались і дола
лись, переливались у єдину універсальну Ідею. Марксизм усунув із геґелізму ідейну метафізи
ку, його античний спадок і став перед проблемою створення поняття людини водночас суттєвої 
та  історичної;  від  Геґеля  тут  залишилось  переконання,  що  історія  —  це  процес,  який  має 
смисл, і що рушійною силою цього процесу є суперечність, заперечення, протест. Однією з ви
значальних  рис  Марксового  розуміння  "наукового  соціалізму"  є  те,  що  воно  коріниться  не  в 
ідеальному образі майбутнього, а випливає з реальних і нестерпних протиріч дійсності. Маркс 
у своїх листах замолоду, в яких він критикує Геґеля, спирається на факт, що суть людини не 
з'ясована, що людина ще
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й досі не осягла себе самої, на лише уявну позитивність і цілком реальну неґативність наявно
го  її  стану.  Тому  предметом його  зацікавлення  стало людське  самовідчуження  і  спроба  його 
подолати. У цьому основна аналогія між марксизмом і сократизмом: вони обидва, так би мови
ти,  апагогічні,  обидва  використовують  негативні  методи,  обидва  виходять  із  недоліків,  які 
мають бути усунені,  вони обидва історичні,  тому що справжня людина,  людина  у своїй  суті, 
для них не задана або досі не задана. Але марксизм намагається точно взнати хоча б те з суттє
вого в людині та в історичному процесі, що може, майже натуралістично, визначити, в чому ця 
суть  та  незаперечна  закономірність  людського  процесу  полягає,  навіть  якщо й  не  відомо,  чи 
зможе людина нею опанувати. Людина для Маркса — це істота мисляча і суспільна і таку свою 
сутність вона намагається вивільнити через історичний процес, реалізувати. Залежно від цього 
відшліфовані  дійсністю  реальні  результати,  політичні  проекти  оцінюються  як  етапи  цього 
історичного  шляху.  Окремий  індивідуум  приймає  своє  покликання  служити  остаточній  меті 
історії, але, попри це, весь час залишається поза цією останньою метою. У цьому обмеженість 
марксизму, який можна назвати історизмом фанатичним, межа у його історичній позиції — це 
щось подібне до залишку платонізму,  sit  venia verbo,  тобто залишку трансцендентної телеоло
гії. На нашу думку, саморозвиток людини відбувається до безкінечності, а з іншого боку, нам 
здається,  взагалі  не  випадає  говорити  про  кінець  історії  і  завершення  історичного  процесу. 
Чому б у новому самоусвідомленні і у моральній перевазі, яку дає революційному соціалістові 
боротьба  за  велику  справу,  не  бачити  збагачення  людини,  можливо,  навіть  більшого,  ніж  за 
умови,  що  теперішні  суперечності  будуть  колись  зруйновані  і  в  людині  замість  протиріч 
запанує рівновага?
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Можна сказати, що таке сприйняття моралі повністю індивідуалістичне, отже, іґнорує анти
гуманність, яка необхідна у боротьбі між людьми, доки не досягнуто остаточної мети. Ми здо
гадуємось,  що соціальність  не  є  те  саме,  що  й  моральність,  і  що  моральне  життя  має  й  інші 
сторони, а не тільки ті, які належать до сфери стосунків між людьми, до відродження власного 
життя, оволодіння ним, перемоги над усім безпосереднім, інстинктивним у ньому,— але це не 
означає, що реалізація людської суті, самовдосконалення іґнорувала б первісно суспільний ха
рактер людської істоти, той факт, що суспільство для нас не лише зовнішнє визначення, що ми 
не просто людина біля людини, як атом біля атома, без внутрішньої об'єднаності, а що кожен із 
нас внутрішньо якось переймається іншими, що людина не тільки "я",  а  скоріше "ми".  Як ми 
бачили це у Сократа: не можна намагатися відродити "я", конкретизувати його, довершити, не 
прагнучи відродити і  довершити "ми",  з  яким "я" органічно поєднане.  Але цих зауважень тут 
мусить бути достатньо.

16. Ще раз про ставлення Радла до екзистенціалізму. Ставлення нашої науки до релігії

Попри те, що Радлова книга викликала у нас безліч критичних відгуків, нехай це не сприймає
ться як вияв неповаги до Радлової праці взагалі та до "Втіхи від філософії" зокрема. Адже 
одним із завдань цих заміток було показати, які обрії та вузлові проблеми намагається побачи
ти чеська філософія завдяки Радловій концепції. Не знаю, чи мені вдалося зрозуміти його 
думку в усьому правильно; я намагався збагнути її у всій повноті й важливості, поставитись 
справедливо до неї.
13 - 1-1752
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Ще  одне  зауваження  до  проблеми  визнання  філософії  Радла,  яка  у  нас  донедавна  була 
актуальною і яка, якщо ці зауваження правильні, в імпліциті вирішена. Точились дискусії про 
те, чи Емануель Радл належав до екзистенціалістів, чи ні. Звичайно ж, Радлові проникливість, 
надраціональність,  акцентування  метафізичного  ядра  в  людині,  розуміння  комунікативності, 
відношення  до  трансценденції  приваблюють  припущенням,  що  тут  ідеться  про  своєрідну 
версію, навіть про попередження екзистенціалістичних мотивів, зокрема в розумінні Ясперса.

На  цій  точці  зору  особливо  наголошує  К.  Купка,  заслуга  якого  полягає  в  тому,  що  він 
перший зрозумів цю аналогію і  по-новому виклав новий завершальний пасаж з другого тому 
"Історії  біологічної  теорії"25 про  правду,  котрої  не знайдеш ні  в  книжках чи  судженнях,  ні  в 
серці  чи  розумі,  а  лише  там,  де  всі  ці  речі  виступають  як  одне,  про  правду,  яку  не  можна 
просто  висловити,  а  можна  лише  поділитися  нею  з  приятелем  (екзистенція  і  комунікація).  З 
іншого боку, обурення викликало те, що Радл висловлювався про екзистенціалістів дуже кри
тично, що кілька разів він гостро засуджував К'єркеґора за те, що той нібито був романтиком і 
особливо не цікавився цим напрямом філософії. Я сподіваюсь, що мій виклад допоможе подо
лати суперечливі моменти. Якщо основою екзистенціалістського сприйняття людини є конце
пція  історичності  людської  сутності,  яку  ми  тут  розвивали,  то  екзистенціалізм,  який  роз
глядали історично, був би поверненням від Платона до Сократа; оскільки Радл цього процесу 
не визнає, екзистенціалістом він жодним чином не виступає — скорше, він стоїть на протилеж
них позиціях, зокрема на позиції класичного ідеалізму, який намагається свої моральні інтер
претації очистити від складного логічно-конструктивного і онтологічного апарату і,  отже, на
близити їх знову до життя. З іншого боку, цілком зрозуміло (у поєднанні Сократ — Платон),
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що у платоніків не тільки можуть — коли йдеться про живого, автентичного філософа, який 
іде аж до самих коренів душевного поруху, як і годиться платонізму,— але навіть повинні 
існувати екзистенціалістичні мотиви, як це і видно на прикладі Радла.

Радлова критика К'єркеґора цю точку зору ще раз підтверджує. Хоча й можна вважати, при 
ґрунтовнішому доведенні,  що проти К'єркеґора не висувається надто багато претензій,  що до 
його позицій не втручаються, все ж позиція Радла виявляється досить виразно.

На думку Радла, помилки К'єркеґора полягають насамперед у тому, що він роз'єднує філосо
фію і теологію, вважай — моральну філософію і метафізику. К'єркеґор не розуміє, що вище за 
волю стоїть здоровий глузд; здоровий глузд і навчання розумних людей —це єдиний шлях, на 
якому можна знайти справжню волю.

К'єркеґор  вказує  на  Авраама  і  його  готовність  принести  в  жертву  Ісаака  —  це  факт 
старозаконня,  але  він  може  бути  лише  рефлексом  поганства,  відлунням  ранньоазійського 
звичаю приносити в жертву богам дітей; тому К'єркеґорові, який відкидає авторитет Богоявле
ння, необхідно вказати на те, що справжньою основою теології  є Новий Заповіт, Євангеліє. У 
Старому Заповіті Ісус заміняв усе, увесь дух, але водночас визнається, що не повинно зміню
ватись звучання Старого Заповіту. У Євангелії немає й натяку на те, що Божа воля суперечить 
людському  розумінню правди,  справедливості,  любові.  Ісус  у  Євангелії  вільний  від  містики, 
міфу, романтики. Він близький до Платонового вчення про ідеї (в розумінні Радла). Божа воля 
і приписи моралі завжди ідентичні. К'єркеґор переключає вимоги на людину; таке перенесення 
веде, з іншого боку, до реакції і шкодить духовній сутності людини. Так, наприклад, порада не 
сподіватися на похвалу 

13*
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за  добрі вчинки стає  на  заваді:  хто не очікує на винагороду взагалі,  візьме її сам, тобто стане 
радикально світським. К'єркеґор вказує на абсолютну самотність у релігійному вимірі, позаяк 
індивідуум сам-один стоїть перед Богом, без люду, без натовпу, а це не по-християнськи: ка
жуть, що Ісус також був сам, але тільки коли спав і молився, а в інший час — повсякчас серед 
людей. Скоріше, це К'еркеґорове набожне самітництво нагадує буддизм і його порівняння Буд
ди з носорогом, який завжди на самоті блукає пралісом.

Радл  твердить,  що  К'єркеґор  прихильник  сліпої  покірності  Божому  наказу,  Божому 
авторитету  —  певно,  за  прикладом  номіналістських  теологів,  з  якими  він  його  пов'язує. 
Номіналістам, однак, світ не зрозумілий від самого початку, як і людське життя; Божий наказ 
тут має силу тільки тому, що він Божий, а не тому, що був би доступний нашому розумінню, 
скажімо, моральному. Для номіналістів усе людське і світське однаково не зрозуміле; це, втім, 
означає, що навіть те, що здається людям неможливим, що для людського розуму неможливе, 
можливе реально,  для Бога.  Однак,  де  знищено розум і  зрозумілість,  знищено,  власне,  також 
абсурдність, оскільки тоді зникає можливість її оцінювати. К'єркеґор, усупереч цьому, тримає
ться розуму і смислу, тобто розуміння, у людському житті; тільки при його діалектичному ми
сленні розуміння йде далі, ніж розум; і абсурдне належить до розуміння, а життя без абсурдно
го не може реалізуватися. Ні, К'єркеґора не можна просто зарахувати до номіналістів.

Позиція К'єркеґора кардинально інакша. У нього йдеться саме про з'ясування смислу життя, 
з'ясування, що виступає як певне пізнання, та аж ніяк не підлягає спогляданню, але буттю, ек
зистенції. Хто мислить таким чином — віддалений від того, щоб бачити в пізнанні " самі лише 
поняття". Це й не поняття, ба навіть не погляди чи
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твердження, не йдеться про сприймання самодостатніх ідей, скоріше, про власне буття, власне 
життя і кров серця. До цієї боротьби за смисл життя належить водночас те, що називається 
"подоланням етики". Однак смисл цього подолання дещо інакший, ніж здається Радлові. Я га
даю, це не означає, як здається Радлові, що Бог спонукає до моральної невизначеності, а свід
чить про те, що людина готова визнати ту моральну досконалість, якої вона здатна досягти 
завдяки моральному героїзмові з почуття провини перед Богом; стати перед Богом, наблизи
тись до нього означає зрозуміти свою грішність і не тільки голослівно, вербально, а через 
справжнє осягнення того, що з погляду людського найвище, тобто морального життя. Виявляє
ться, що саме в цьому головна розбіжність у розумінні моралі між К'єркеґо-ром і Радлом; хоча 
Радл вважає, що мораль належить до надлюдської сфери, що це не людська справа, не свідчен
ня або наслідок нашого характеру інтеліґібільного, тобто надчуттєвого (інакше його позиція 
була б такою ж, як у Канта, чи подібною), К'єркеґор займає позицію таку ж, як і Кант, і подібні 
до нього мислителі. Мораль у нього виступає справою нашої свободи та її ознакою і середови
щем, у якому вона перебуває, вона — як у Геґеля суспільство. Мораль суспільна у подвійному 
вимірі: суспільним є моральний наказ, чинний завжди для всіх і за будь-яких обставин; 
суспільство, громада також одночасно виступають і його змістом, і метою — бо жити 
морально означає жити для загалу, завжди ставити суспільні інтереси над особистими. Підня
тись до якогось рівня моральності людина може і мусить власними зусиллями; мораль — це 
людський шанс, і вона обумовлює "рух" безконечний, рух безконечної резиґнації, відмову від 
усієї безпосередності, заперечення усього заданого в людині від народження, як ми це бачимо 
у Сократа. Але моральне життя не є ще кінцем розвитку людини, вона ще не віднайшла сама 
себе в повному
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розумінні, не виявила повністю своєї своєрідності, бо мораль — це саме суспільна сфера, а не 
суто індивідуальна відмінність. У моралі ми хоча й піднялися до героїчної винятковості над 
середній рівень, все ж ця винятковість свідчить тільки про те, що інші люди слабкі і недороз
винуті, а не про те, що самоусвідомлення ми черпали б тільки із себе,— все одно сталі звичаї й 
обов'язки пов'язують нас міцним вузлом. Природно, що й моральний наказ — це Божий закон; 
але через цей наказ ми не вступаємо у стосунки безпосередньо з Богом, а тільки з ближніми, з 
колективом, з суспільством. Моральний наказ діє абсолютно, але це не абсолютне відношення 
до абсолюту. Це значить, що етика не перестає діяти навіть тоді, коли подолана. Вона не пере
стає діяти, в ній нічого не переінакшується, вона нічим не замінюється і не усувається: це 
незамінний етап на життєвому шляху людини, але відкривається сфера, де етика кінчається і 
вже не допомагає далі, де вона вже не використовується, а навпаки, де її використання було б 
помилкою, намаганням міряти абсолютне релятивним — бо коли етика справді є чимось лю
дським, то, зрозуміло, вона і в цьому разі релятивна, конечна, не остання.

Абсолютне відношення до абсолютного мусить тоді мати характерний вигляд: з одного боку, 
воно завершує і навіть припиняє рух абсолютної резиґнації, цей незавершений рух, котрий ха
рактеризує етику;  доводить морального героя аж туди,  де,  власне,  панує героїзм; з  іншого — 
створює інший рух, абсолютно протилежного характеру, рух абсолютної довіри, оскільки спів
відношення з абсолютним можливе лише у такий спосіб, коли відносно абсолютне зникає все, 
але  не  через  те,  що  воно  стає  пустим  і  беззмістовним,  але  через  його  неспівмірність  з  усім 
іншим.  Таким  чином,  рух  віри  є  наче  рухом  на  місці:  одночасно  абсолютною  резиґнацією  і 
абсолютною довірою, яка не може бути нічим обґрунтована, яка виступає довірою абсурдною з 
точки
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зору відносного (релятивного), але має смисл екзистенційний. Символом всього цього руху 
віри є Авраам, котрому немає виправдання, оскільки моральний вибір у житті стає остаточним, 
якщо відношення до абсолютного не лежить поза межами етичного. Глибокий смисл міфу про 
жертвоприношення Ісаака полягає ось у чому: релігійна екзистенція вища за етичну. Це не 
схвалення фанатизму чи релігійного злочину. Злочин лишається злочином і мусить бути 
покараний як такий. Але віруюча людина, попри те, що від неї обов'язково вимагається 
існувати в межах морального, ніколи не може на цьому зупинитись і повинна бути готова вва
жати саму цю вимогу за останню мету на своєму шляху — спонуку дати власному життю докі
нчений смисл, що випливає з нього самого.

А така спонука, як ми бачили, також сильно заважає Радлові у модерному філософствуванні 
—  у  ній,  на  його  думку,  причина  сучасної  духовної  біди,  і  К'єркеґор  висловлює  подібну  ж 
думку, коли твердить, що люди в XIX столітті прагнуть переступити межу віри і "йти далі", не 
розуміючи, що віра як абсолютне відношення до абсолютного є, таким чином, найпереконливі
шою і  вирішальною.  Суперечка  між К'єркегором  і  Радлом не  виключає  певного  погодження. 
Обидва вони визнають вищий смисл, який існує понад людиною, а не є її витвором; різниця ж 
полягає  головним  чином  у  розрізненні  сфер  надлюдського  і  суто  людського  —  К'єркеґор 
проводить  межу  між  релігійною  і  світською  сферами  доволі  очевидну,  а  у  Радла,  навпаки, 
моральна і релігійна сфери збігаються, як у Платона; можна було б сказати, що для Радла Бог, 
як для мислителів ідеї, є ціллю в собі, останнім остаточним пунктом усякого смислу і значен
ня, і що до нього не дійти інакше, аніж через посередництво етичної діалектики. Всупереч цьо
му, для К'єркегора Абсолютне є чимось більшим за остаточну Мету, очікуваним наслідком чо
гось існуючого само по со-
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бі: творцем, непохідною основою всього, що лише вторинно відноситься до цього світу.
Автономія  релігійного  життя,  "суспензія  етичності"  надає  К'єркеґоровому  індивідуалізмові 

самобутності.  У  царині  релігії  ми  "самі",  тут  ми  живемо  тільки  задля  себе,  бо  тут  перестає 
бути чинним усе "загальне". Тут ні на що не можна покластись, непевність, ризик абсолютні. 
Але  цей  "суб'єктивізм"  тут  не  лишається  зовсім  без  настанов,  це  не  просто  фанатизм  і  не 
просто  емоційність  (як  інколи  стверджують,  посилаючись  на  К'єркеґорове  "поняття"  при
страсті),  скоріше,  орієнтиром для нього  є  ставлення до абсолютного,  прямування за  безконе
чним, абсолютним, і таке прямування має свої складові, свої закономірності. Цей суб'єктивізм 
виступає одночасно і  об'єктивізмом, оскільки за  найвищий пункт суб'єктивної  діалектики бе
реться віра, тобто абсолютне відношення до абсолюту, відношення, яким ми ніколи не можемо 
повністю оволодіти, яке не може змінитись на знання та пізнання.

На противагу  цьому,  Радлові  можна було б  закинути,  з  точки зору К'єркеґора,  що об'єкти
вність моральної сфери тих, поставлених над нами законів, своєю ідейною об'єктивністю лише 
видається  об'єктивним  буттям:  то  лише  продукт  наших  розумових  та  інтелектуальних  зді
бностей, якщо не вияв наших природних якостей. На своє виправдання К'єркегор міг би заки
нути Радлові, що ніколи не закликав людей прагнути винагороди, що він, навпаки, наголошу
вав, що людина не може позбавитися
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думки про блаженність вічного життя; далі, що автор прикладу про Авраама не Зорен К'єрке
гор, а один з його літературних витворів, письменник Йоганес де Сіленціо, котрий сам був, 
насамперед, людиною не набожною, а естетом, який аналітично розглядав релігійне життя26; 
коли ж Радл стверджує, що йдеться про поганську ремінісценцію, можна відповісти, що 
йдеться про те, яким би міг бути остаточний підсумок найстрашніших поганських звичаїв; 
коли ж Радл стверджує, що Євангеліє не знає жодних суспензій етики, К'єркеґор посилається 
на Євангеліє (Лк. XIV, 26,) де Ісус заповідає учням зненавидіти ближніх, ба й власне життя; і, 
зрештою, можна впевнено сказати, що К'єркеґорове обґрунтування "самоти" не тільки не поді
бне до буддійської ізольованості, але й заперечує її. Буддист залишається сам, бо хоче злитися 
з нерозрізнюваною, неіндивідуалізованою суттю оточуючого середовища, з божеством як інди
ференцією всього: якщо ж усе однакове, той, хто це зрозумів, лишається сам-один, оскільки 
він злився з тим єдиним, що існує, з єдиною, самотньою, ізольованою абсолютністю. Всупереч 
цьому, індивід К'єркеґора з абсолютним ніколи злитись не може, його самотність — це самот
ність віруючого, тобто прагнення до того, чого ніколи ніщо не заступить, окрім цінностей, які 
вищі за пануючі в суспільстві, — індивід К'єркеґора самотній, оскільки в ролі "бути" нам ніхто 
не може допомогти — ані сприянням, ані наказами, законами, настановами.



ЄРЕТИЧНІ ЕСЕ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ

Переклали Галина Сиваченко, 
Ігор Мельниченко



1. Передісторичні зауваги

У  той  час,  коли  починалася  криза  механістичної  фізики,  філософ  позитивістського 
спрямування Ріхард Авенаріус  розвинув  проблему "природного сприйняття  світу".  Ця 
проблема і  терміни, із нею пов'язані,  такі як, скажімо, "природний світ" (згодом у Гу
серля "Levensweit", світ нашого життя) і т.п., мали велику сферу вжитку, яка переходи
ла межі його філософії. Вони виражали наше дистанціювання від "штучного" спогляда
ння сучасної  механістичної  (мета-)  фізики, згідно з  яким навколишнє середовище,  до
ступне для наших відчуттів своєю відкритістю, є  справжнішим, аніж середовище,  від
бите в-собі-існуючій реальності,  яка відтворюється в математичному природознавстві, 
що загалом постулює недоступний для досвіду "суб'єктивний внутрішній світ", в якому 
за діючим у фізичному світі  принципом причинності  й на  його основі  відображається 
це зовнішнє середовище. Наслідком була спроба абстраґуватися від цього внутрішнього 
світу й відтворити навколишнє середовище як таке, як саму реальність, звідси постала 
проблема  структуралістського  опису  цього  "людського  світу"  і  зв'язків  взаємовідно
шень, до яких ці елементи (взаємно) входять,  тощо (причому вживалася частина логі
чного інструментарію логіки співвідношень, математичного поняття структури і т. ін.). 
Рішенням, яке пропонувалося спочатку, був т. зв. нейтральний монізм, який подавався 
у  різних  варіантах,  починаючи  від  Маха  й  Авенаріуса  аж  до  Расела,  Вайтхеда, 
російських  інтуїтивних  реалістів  і  англосаксонських  неореалістів;  згідно  з  ним 
реальність  об'єктивна  і  реальність  переживання  "складаються"  із  одних  і  тих  же 
елементів і стають "об'єктивною" чи "суб'єктивною" за відношеннями,
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у  які  ставляться  елементи  даних  (відношення  до  привілейованого  комплексу  даних,  який 
називається  "центральна  нервова  система",  з  одного  боку,  й  до  сукупності  всіх  інших 
елементів  —  з  іншого).  Ця  спроба  замінити  причинну  залежність  між  суб'єктом  і  об'єктом 
структурними  співвідношеннями  взагалі  по-іншому  підтримувала  загальну  схему  реальності, 
яку математичне природознавство бачило цілісною, і в своїх наслідках вела до таких складних 
гіпотетичних конструкцій,  що "природний світ"  нашого буденного досвіду  було в  них важко 
розпізнати.  Цілісне сприйняття реальності,  яке поширилось у сучасному математичному при
родознавстві, було ним у своїй основі не лише підтримане, але й підкреслене і протиставлене 
залишкам картезіанського дуалізму в механістичній фізиці; математично-природознавче уявле
ння  про цілісність  тут  мало  бути остаточно  позбавлене  деяких  своїх  ускладнень,  які  механі
цизм  здолати  не  зміг,  приміром,  протиставлення  першорядних  і  другорядних  властивостей  і 
взагалі  сутнісних визначень універсуму.  Цілісності  діючої  реальності  було дотримано і  в  тій 
відміні, якої Бергсон надав проблемі об'єктивності т. зв. другорядних властивостей, реабіліта
цію яких він енергійно обстоював: ця відміна полягала у тому, що він відкинув будь-який ато
мізм навіть  і  в  такому "логічному" вигляді  й  інтерпретував світ  і  досвід про нього як  якісну 
неподільність, яку не можна (без спрощувальної деформації і фальшування) розчленувати; лю
дський дух загалом із практичних причин проводить такий добір, який відповідає розподілу й 
потребам нашої поведінки, однак у своїй основі він може глибинною інтуїцією, яка повертає
ться від практики до справжнього досвіду, переконати у взаємозв'язку із цілісністю світу (без
перервність внутрішньої тривалості нас не полишає загалом ніколи). В описах "концентрації" і 
"звільнення"  тривалості  виявляється,  до  того  ж,  що  ця  "інтуїція  тривалості"  й  сама  набула 
деяких
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рис механістичних схем. Відхід від "вирішення" проблеми підходу до предметності на основі 
причинного впливу зовнішнього середовища на внутрішній світ проявився і в багатьох інших 
філософемах, які намагалися скомбінувати атомізм (наприклад, у формі монадології або інших 
метафізичних мотивів) і науку про безперервність, керуючись різноманітними способами, від
ношенням до універсуму в цілому; всі вони намагались узяти за основу інші, позапричинні, 
співвідношення ("прегензія", "гносеологічна координація" тощо), але ці співвідношення вони 
сприймали або як предметні, або на підставі предметних, завжди вважаючи, що вони ре
ститують "природний погляд на світ" звичайного людського розуму.

Нездатність пояснити у такий спосіб, чому саме для нас універсум не є повсякчас актуально 
сучасним  і  яка  роль  тіла  в  узгодженні  з  зовнішнім  середовищем,  призводила  до  стаґнації; 
завдяки пізнанню також було пояснено, що таким чином навряд чи можна описати доступність 
відсутнього і навіть надприродного, такого як розуміння пізнання для себе і самопізнання, не 
кажучи  вже  про  історію  й  духовні  взаємовідносини,  які  повною  мірою  мають  місце  у  "при
родному",  але  в  жодному випадку не  в  математично реконструйованому  світі  математичного 
природознавства.

Усе це здавалось відсунутим набік трактуванням, якого надала проблемі феноменологія Гу
серля. Гусерль першим ясно побачив, що питання про природний світ наштовхується на щось 
відоме, але непізнане й не піддане аналізу. По-друге, він відкрив, що природний світ не можна 
осягнути в такий же спосіб,  завдяки якому природознавство осягає речі,  що перед тим потрі
бно  кардинально  змінити  позиції  від  спрямування  на  реальні  речі  до  орієнтації  на  їхній 
дійсний характер, на їхнє розкриття. Далі з'ясувалося, що питання полягає не в будові світу та 
його структурах, а в появі світу, яка, по-перше, має бути описана і розглянута, по-друге, яким
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чином і чому саме так він виявляється. Оскільки виявляння завжди стається як виявляння 
комусь, то йшлося про те, аби дослідити основу виявляння, розкриття. З цієї причини Гусерль 
несподівано переніс всю проблему на ґрунт трансцендентального ідеалізму. Хоча до Гусерля 
ідеалізм, особливо у формі неокантіанського критицизму, здавався нероздільно поєднаним із 
картиною світу сучасного математичного природознавства, феноменологія Гусерля виявила, 
що світ як конкретне проявлення універсуму сущого завжди коріниться в донауковому житті й 
за походженням є первісним корелятом цього дотеоретичного життя. Ідеалізм імпонував Гу
рселю саме своєю спроможністю пояснити конкретно-ориґінальну присутність сущого по від
ношенню до свідомості: трансценденція об'єктів була викладена як органічна кореляція актів 
"інтенційного життя" до її об'єктів як свого роду іманентної трансценденції, оскільки акти сві
домості характеризуються саме інтенційністю, тобто тим, що вони "несуть" у собі 
"предметне_значення”, на підставі якого акти свідомості завжди є об'єктом певного типу. Так 
був у наївний, природний спосіб, в який світ нам подається, в який "відчувається", відкритий 
давно інший "чистий феномен", котрий лише феноменологією виводиться на світло, тоді як у 
звичайній, спрямованій до реальності речей позиції він залишається неминуче прихованим. 
Цей чистий феномен не просто корелят "природної свідомості", яка є одним із об'єктів світу, 
пов'язаний із рештою об'єктів причинними взаємовідношеннями і в психофізичній аперцепції з 
ними як риса чи частина організму, а абсолютної трансцендентальної свідомості, яка відповід
ає за всі відкриття і виявлення довільного предмета й організму та предметно означеної 
реальної свідомості. В процесі розбудови феноменології трансцендентальна свідомість розши
рилась у "трансцендентальну інтерсуб'єктивність",
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також змінилося взаємовідношення між свідомістю й предметним світом: замість острівців сві
домості, в насамперед природно, а потім природознавчо осмисленому морі об'єктивності тут 
було море інтерсуб'єктивності, яке осмислює сушу об'єктивного світу, котрий є посередником 
між окремими трансцендентальними "течіями" переживань. Суб'єктивний поворот саме у про
блемі природного світу вів до посиленого ідеалізму, до повторення багатьох тем абсолютного 
ідеалізму післякантівського періоду (проблематика інтерсуб'єктивності дуже нагадує транс
цендентальний ідеалізм доби Шелінґа),'з цілком іншими, неконструктивними методами. Так 
було лише пояснено оригінальне існування об'єктів стосовно актуальної свідомості, але зали
шилось проблематичним те, чи не зазнали самі ці об'єкти стороннього тлумачення. Чи тут не 
зостався по відношенню до первісного феномену певний менталістичний залишок, оскільки 
пасивний і активний синтези, "результатом" яких є виявлення перед нами речей, мають сенс 
лише тоді, коли до них приходять на основі чогось ментально "реального". І менталістичний 
залишок завжди означає щось, що зосталось від розщепленого по-картезіанськи сущого, зали
шок такого його розуміння, яке закладало традиції математичного природознавства. Завдяки 
значному наголосові на важливості ролі відображення природного світу, його структурний 
аналіз ніколи не був здійснений, він ніколи не поставав перед людиною в конкретних фе
номенах праці, виробництва, поведінки, творчості.

Гайдеґер  запозичив  і  перебудував  думку  Гусерля  про  те,  що  проблему  слід  зафіксувати 
навколо виявлення того,"що виявляється, і структури того сущого, задля якого виявлене суще 
з'являється.  Він,  однак,  зрозумів  того,  кому  виявляння  являються,  людську  сутність,  як  сут
ність  цілком іншої  будови,  котра відрізняється  від  решти всього  тим,  що розуміє  буття,  і  це 
зумовлено тим, що вона відноситься до буття, вона до нього схиляється
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(що вона є цим відношенням). Лише так можна прийти до того, що вона "відкрита" для сущого 
(якому буття належить). Це не означає, що сутність якось відтворюється чи відбивається, 
оскільки "результатом" її осмислення буття є те, що суще виявляється для неї само по собі, як 
те, що є. Людина в своїй основі є цією "відкритістю" і нічим іншим.

Відкритість  означає  здатність  (основну  можливість)  людини  до  того,  щоб  суще  для  неї  (у 
спосіб, яким вона сама не є, і в той, яким вона є,— відкрита сутність) виявилося саме по собі, 
без посередництва чогось іншого (це не означає, що не існує ніякого посередницького виявля
ння,  але кожна така з'ява передбачає первісне виявлення і  є  виявлянням для нього і  в ньому: 
мова,  приміром,  виявляє  іншому  те,  що  виявляє  і  нам  самим).  Те,  що  суще  може  для  неї 
виявлятися, це органічна особливість людини: що може стати для неї феноменом, тобто вияви
тись у тому, що є і як є. Людина не є ані місцем творення сущого, де б воно могло з'являтися в 
оригіналі,  ані  людський  "дух"  не  є  річчю,  в  якій  відображаються  явища  як  чинники  "зовні
шнього  світу".  Вона  надає  можливість  сущому  виявляти  себе  таким,  що  існує,  бо  єдиним  в 
його бутті тут є присутність розуміння того, що означає бути, можливість, яку речі самі по собі 
не мають і яка не має для них сенсу — прийти до свого буття, тобто стати феноменом, прояви
тись.

Це поняття феномену (глибинний феномен як розуміння буття) виявляється як до суб'єкти
вної речі, чим у своїй основі долається метафізика сучасного (механістичного, але не лише ме
ханістичного) природознавства. Але так само будь-який ідеалізм у сенсі "суб'єктивізації дано
го"  тим  самим стає  неможливим.  Так  само  й  позитивістські  спроби  "нейтрального  монізму", 
котрі цілком залежать від фальшованого поняття феномену, немовби світ був нагромадженням 
речей і речових відно-
14 - 1-1752
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шень, які тут просто є, і мовби їх виявлення вдалося пояснити із взаємовідношень того сущого. 
Нібито проблему оригінальної даності, присутності сущого, можна вирішити тим, що суще 
просто є тут. Те ж саме стосується і якісного світу Бергсона, який відкидає свою розщепле
ність в арґументах функції, але не може по-справжньому відбити виявлення. Але навіть Гу
серль, людина, яка першою вказала на те, що сама річ як така, разом з усіма данісними і орга
нічними характерами, розвивається у феномен, не довів уповні своєї правоти в розумінні цього 
явища; він лише бачив, що речі виявляються самі, він також спостерігав, що при цьому є 
"спосіб даності" й структура буття речі, але постійно викладав усе це ще "менталістично" як 
"оживлення" реально даного "інтенцією", яка дає сенс,— це дало йому можливість вживати для 
"гносеологічного аналізу" традиційні психологічні поняття, уявлення, мислення, фантазії тощо 
разом із поняттями, винесеними з первісної відкритості погляду на життя, але воно зробило 
його сліпим до питання буття і його взаємозалежності з виявлянням.

Ми  не  можемо  подати  в  цьому  місці  бодай  основні  риси  "відкритості".  Хай  тут  буде 
принаймні  вказано  лише  на  те,  що  до  структури  відкритості  належить  подвійне  поняття  фе
номену,  що  має  принципове  значення.  Відкритість  людського  перебування  на  світі, 
насамперед, дозволяє сущому виявитись, проявитись, ставати феноменом. По-друге, суще має 
виявлятись як таке, тобто у своєму бутті, має бути можливим, щоб те ж саме буття виявилось і 
стало феноменом. Буття, однак, первісне і  переважно є "тут", так що перед сущим, виявляння 
якого буття зробило можливим, воно відступило у пітьму, приховану в сущому. Прихованість 
у різних своїх формах, таких як маскування, неприсутність, деформація, приховування, органі
чно належить феномену. Кожний феномен необхідно розуміти як жевріння, вихід із закритості 
й ніколи інакше. Закритість пронизує феномен,
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але ще більше вона є тим, що випускає із себе суще, котре виявляється.
Якщо ми позбавимо "ноематичну сферу" Гусерля значення  іманентної трансценденції, то по

тім  знайдемо  (якщо  залишимо  осторонь  однобічне  спрямування  на  об'єкт)  приблизно  те,  що 
Гайдеґер називає  відкритою зоною. Та сфера є тим, що уявляється в першому "періоді" можли
вості феноменалізації того, що є відкритим. Відкрита зона не є ідентичною із універсумом су
щого,  але  вона  є  тим,  що  в певному періоді  можливо  відкрити  як  суще.  Це  означає:  це  є  світ 
певного періоду, якщо світ сприймати як структуру цього, як те, що може виявити людині суще 
в певному періоді.

Це "як те,  що" може відкрити суще, приховується спочатку,  як уже сказано,  в  сущому, яке 
проявляється.  Те,  що  виявляється  як  таке,  суще  способом  явлення  його  змісту  —  барва  як 
барва,  відтінок  як  відтінок  — є  оптичним  феноменом.  Феномен ніколи  не  буває  позбавлений 
структури,  без того, що  він  щось  виявляє.  Проте  якщо  виявляється  щось  онтичне,  це  завжди 
означає: онтичний феномен, який напрошується, дістає свій характер феномену від чогось при
хованого, від онтологічного феномену, який проявляється лише за певних особливих обставин і 
потім,  певна  річ,  також  виявляється  сам  по  собі  (а  не  лише  приховується  в  онтичному  фе
номені)."

Феномен,  виявляння  і  приховування  в  сукупності  пов'язані  найтіснішим  чином.  Не  існує 
ніякого  виявляння  без  приховування.  Приховування  є  первинним  в  тому  сенсі,  що  кожне 
виявляння можна трактувати лише як відкриття.

Виявляння  у  первісному  змісті  онтичного  явища  завжди  є  виявлянням  сущого.  Не  існує 
ніякого  первісного  репрезентування сущого чимось "ментальним".  Уявлення,  згадування,  фа
нтазія, сон тощо є психологічними термінами, попередньо задуманими з точки зору реалісти
чного тлумачення психіки,
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і необхідно переосмислити їх з точки зору відкритості. Щось сутнє завжди відходило в них до від
критої сфери певним особливим способом, завжди як феномен на тлі своєї прихованості, як "вхід" до 
певного  горизонту  (відкритої  прихованості),  як  "віддання",  "захоплення",  "зацікавлення"  певним 
горизонтом, яким або повністю приховується, або є відкритим.

Існує також похідний феноменалізм. Він полягає не в тому, що щось дається саме по собі, а в проя
вленні чогось, що проявляється саме: феноменалізм, який проявляє вияви, є в ньому вторинним, є 
тим, що проявляється первинно. Такий похідний феноменалізм є в мові, особливо у висловлюваннях. 
Висловлювання не містять у собі смислу, який в них уже містився, а вказують на щось, що виявляє
ться безпосередньо. Але як таке вказування вони можуть стати запасом того, що проявляється, і слу
жити поширенню того, що було зібрано, і таким чином стати основою поведінки, яка означає поши
рення відкритості й слугує їй.

Поведінка людини, спрямована на поширення відкритості  та її  сфери, зіперта ж на їхню 
традицію, виражена, однак, не лише в мові, висловлюваннях та їхніх формах. Існують види 
розвитку і  традиції відкритості в релігії,  міфі, мистецтві й ритуалі жертвоприношення. Ми 
не  можемо  це  тут  деталізувати.  Кожний  із  цих  видів  діяльності,  кожний  із  цих  видів 
поведінки містить особливий модус відкриття сущого, або ж буття. В культі й міфі речі по
збавляються  своєї  щоденної  значеннєвості  у  зв'язках  із  Служінням життю і  набувають  ха
рактеру  вільних,  первісних  сущих.  У  образотворчому  мистецтві  "матерія"  як  така  спершу 
проявляється вагому, що є висмикнутим із того, для чого вона є достатньою в реальних фу
нкціях, і переймає роль того, що дозволяє зажевріти світлу як світлу. Проте відкриття світу 
в усіх його формах завжди є історичним,  залежить від проявлення феноменів і
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діяльності людей, які їх зберігають і поширюють. Відкритість відбувається як подія в житті індивідів, 
але торкається всіх завдяки посередництву традиції.

Нині стає помітно, в який саме спосіб ми тут наближаємось до проблеми природного світу, як він 
повертається  всупереч  будь-якому  матеріалізму  (який  розуміє  суще  в  сенсі  природознавчої 
реальності й прагне перевести на неї буття) та ідеалізму. Речі, з якими ми зустрічаємось, розуміються 
як  вони самі,  проте не без структури того, що виявляється і не без випірнання з матеріальної при
хованості до відкритості. В грі виявляння-відкривання проявляються в тому, чим вони є, виявляють 
власну важливість. Саме виявляння стає історичним у два способи: як відкривання сущих і як вири
нання структур буття.

Зараз  ми  також  можемо  сказати,  чому  у  Гайдеґера  проблему  природного  світу  (чи,  як 
сказано пізніше у Гусерля: світу нашого життя) вирішено; тому що поняття відкритості пря
мо не протистоїть тій проблемі, а (протистоїть) основному філософському питанню про сенс 
буття, а отже, основі всієї феноменальності взагалі. З огляду на це вона йде, насамперед, за 
тими модальностями відкритої поведінки людини, які мають характер тематичного виявля
ння сущого і буття, як, приміром, практичне відкривання, проявляння, мова і висловлюван
ня, філософствування, наука і техніка, мистецтво. Лише в них, принаймні переважно в них, 
можна  знайти  точки  опори  для  проблеми  буття  і  відповідне  розкриття  для  їх  феноменів. 
Порівняно  із  цим  існують,  певна  річ,  способи  поведінки  людини,  які  не  мають  своїм 
первісним сенсом і  змістом пошук відкритості  та  її  поширення.  Природний  світ,  світ  лю
дського  життя,  можна  сприймати  лише  як  сукупність  основних  способів  людської 
поведінки,  їх  передумов і  основ.  Як світ  людини,  він є  світом феноменів  у вищезгаданому 
сенсі (в жодному разі не
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суб'єктивних, а як відкриття сущих і буття) й до цієї межі він є доступним лише відкритій поведінці. 
Відкрита поведінка, звичайно, буттєво залежить від феноменів, вона має часово-історичний характер: 
вона завжди є  в русі, який виникає з темряви, і вливається у темряву прихованості, й розпадається 
по-відношенню до сенсу на різні часткові рухи. Лише один із них спрямований на тему відкритості, 
виявлюваності, відкривання і його традиції. Інші мають своєю темою закорінення людини у відкри
тій сфері спільного світу людей і захист та утримання того світу. Лише з'ясування і розуміння взає
мних відношень усіх цих рухів дало б картину того, чим є природний світ, світ людського життя. До 
вирішення цього питання нам ще далеко.

Таким чином, ми зараз також можемо сказати, в якому смислі, як нам здається, проблему 
природного світу  не вдається  вирішити. Якби питання можна було вирішити таким чином, 
що під нашаруванням "штучного", тобто конструктивних концепцій світу, можна було б від
найти це первинно-вторинне як інваріант, але необхідно сказати, що, з усього видно, такого 
інваріанту не існує. Суще завжди є синтезом, звичайно, не суб'єктивним, а синтезові онти
чно-онтологічним: це означає, що в людських відкриттях, які виникають історично, завжди 
виявляються  нові  історичні  світи,  які  самі,  як  синтези,  мають  бути  чимось  оригінальним, 
тим, що не має спільної частини чи компоненту, який не піддавався впливу того, що нале
жить до нової цілісності.  Ми навіть не маємо такого ж сприйняття, як давні греки, хоча за 
фізіологічними  дослідженнями  органи  відчуттів  є  такими  ж.  Людина  постбожественної 
доби бачить не лише інші речі,  а й по-іншому, аніж та, що може сказати "боги є в усьому", 
чи яка запросить іноземця до кухні, бо і  там є боги. Можливо, що історичні світи взаємоз
ближуються у сфері щоденності,  але вона аж ніяк не є автономною. В матеріальному сенсі 
Гусерль зрозумів світ
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життя,  як інваріант,  але поза ним Гусерль бачить лише" картини світу,  скажімо,  сучасного 
математичного  природознавства,  які  залежать  від  певного  особливого  спеціального  світу, 
котрий відповідає діяльності фахівця. Але понад усяку міру сумнівно, чи ми в такий спосіб 
будемо праві не лише стосовно оригінальної присутності речей у світі й основних сфер сві
ту, але й щодо історичного характеру самого світового змісту (і щодо) втрати й віднайдення 
світових змістів  у  зв'язку з  онтологічним ключем до підходів;  первісний історизм світу не 
розкривається у всій своїй повноті (саме) таким чином; якщо і можна говорити про інварі
ант, то обов'язково лише у формальному сенсі —.не існує ніяких Інваріантних компонентів, 
лише онтично-онтологічний синтез у відкритості сущого є постійним. Всі історичні світи є 
"природними", а штучними є лише світи певної діяльності (такі як техніка),  які з ними по
в'язані, якщо спробувати брати за основу не самі феномени, а похідні конструкції. Про при
родний світ  можна було б говорити і  в  дещо іншому сенсі  — коли б ми розуміли під ним 
світ  перед відкриттям його  проблематичності.  Світ  без  проблематичності  є  таким,  де  при
хованість  як  така  невідчутна.  Тобто  не  те  щоб  у  світі  були невідомі,  втаємничені  речі,  — 
цього, навпаки, в ньому може бути доволі й воно відіграє вирішальну роль, але цей досвід 
переходу,  вихід сущого з темряви до відкритості, в якій відкривається саме те, що дозволяє 
відкривати суще і забезпечує ці питання підґрунтям. Бо лише відкрите буття сущого є міри
лом того,  що є і  чого немає,  дозволяє чимось очевидним і  непорушним ясно визначити те, 
що є.  Світ  допроблематичний є  також світом  даного,  невибагливого,  але  надійного  сенсу. 
Він має сенс, тобто зрозумілість,  тому що існують сили, демонічність,  боги,  які вирішують 
його (долю). Це не людина, котра стоїть у центрі і про яку йдеться. Лише у зв'язку із (тим) 
найвищим людина знаходить своє
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місце. Знаходить його і задовольняється ним. Те, що ставить людину в такі відношення, є у 
світі вирішальним і визначає його долю та діяльність.

Ми можемо "природний світ", який знаходиться десь на початку нашої історії,  ча
стково наблизити на основі досвіду й відомостей про т. зв. природні  народи; потрібно 
ці відомості дослідити щодо феноменологічного змісту. Природні народи живуть у  світі, 
від нашого дуже відмінному, який важко проглядається  з  онтологічної  точки  зору,  але 
там, однак, завжди присутнє надлюдське як очевидне протиставлення по відношенню до 
людського (так само, як "вправо" лише як протиставлення до "вліво", день проти ночі, 
будень супроти свята).  У тому світі  людина може зустрічатися із  демонами, духами 
та  іншими  загадковими  істотами,  але  таємниця  очевидності  як  така  на  неї  не  може 
впливати. Основний розпорядок можливостей такого природного перебування на світі 
полягає  в  існуванні  у  непроблематичному  смислі.  Ця  риса  природного  життя 
споконвічно була дуже разючою; природні народи здатні  сприймати там,  де ми не
впевнені, здається, вони наче знають раніше, ніж питання постане, те, що життя є чи
мось  зрозумілим  і  що  жити  варто  —  для  них  очевидне.  Таким  чином,  їхнє  життя 
нагадує життя тварин,  які  живуть очевидно, живуть,  щоб жити,  і  загалом відрізняє
ться  від  їхнього  тим,  що  його  постійно  обґрунтовує  прихована  можливість  про
блематичності,  яка  може постати,  але  яку  вони не  реалізують  і  навіть  не  мають  на 
думці реалізувати. Таким чином, проблематичність тут є, але десь на задньому плані, 
та це не виступає простим позбавленням. Між людиною і світом, індивідом і групою, 
суспільством  людей  і  світом  проглядаються  зв'язки,  які  нам  здаються  фантастично 
довільними, континґентними і нематеріальними, але ці зв'язки є систематичними і їх 
суворо дотримуються. Це конкретне життя, якому не спадає на думку нічого іншого, 
ніж жити (як мета), а врешті
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воно настільки наповнене пошуками найнеобхіднішого (хліба насущного і використанням 
того, що надає навколишнє середовище), що виконання цієї ролі заповнює заледве не весь 
щоденний розпорядок.

Зараз у природності  існує певний рівень цього життя,  який виходить аж на край про
блематичності. Це відбувається там, де людина стає осілою, систематично забезпечує собі 
майбутнє таким чином, що всі мають брати участь у цьому, що виключає самостійність інди
відів і малих груп. За цих обставин виникають перші високі цивілізації. В них існує така 
суспільна  пам'ять,  що  переживає  індивіда,—  писемність.  Завдяки  їй  можна  побудувати 
мовні твори, які є неначе другим світом, що стосуються первісного. Людина надає своїм 
свідченням тривкості цегли чи каменю і будівельного розчину, якими волею-неволею ви
кладається  світ,  такі  твори прокладають  дорогу від народу до народу і  стають  спільним 
набутком.

Тут варто замислитись, чи не можна заувагу про цей вид природного світу викори
стати для того, чим є історія. Тут нам, однак, не вистачить аналізу людського пере
бування на світі, що спрямований на відкритість, її забезпечення і поширення. Лише 
відкрите перебування на світі є нашою висхідною точкою. Але в ній ми маємо перед
усім спрямувати свою увагу на цей первісний і первинний розпорядок природної, не
проблематичної  людини,  на  просте  життя,  таке,  яким  воно  міститься  в  природності 
прийнятого сенсу, що криється у природному способі життя, його формах та інтер
претаціях. Це життя в усій його конечності й вичерпності прийняте, схвалене як те, 
що  людину  влаштовує  і  призначене  для  неї;  з  цього  випливає  велика  практична 
консеквенція:  людський світ  є  світом праці  й зусиль.  Тут також необхідно спробувати 
феноменологічно послатися на аналіз "практичного, активного" жит-
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тя, який зробила Г. Арендт, Арістотелевої дистанції між θεώρία, ռράξιζ і ռοίηδιζ*.
Не випадково,  що у  Sein und Zein з'являються  приклади з  ремісницької  сфери,  що тут 

ідеться про крамниці (Zeug, Zugandenenes) у їх зв'язках із тим, чого вистачає і що є доре
чним, але тут ніде не йдеться про працю, яку Арендт засвідчила як невіддільно поєднану із 
життям,  що  самопоглинається.  В  її  дослідженнях,  де  розрізняються  праця,  виробництво, 
реагування і поведінка як великі галузі активного життя, людина розглядається в тих можли
востях перебування на світі,  які не мають теми незакритості, відкритості ("правди") у всіх 
їхніх формах. Між ними розпорядок життя, згідно самого лише життя, є чи не найважливі
шим: праця має стати органічним зв'язком перебування на світі, бо людина в цьому відно
шенні, як і все живе, наражається на постійне самовитрачання, яке вимагає також постійного 
подальшого  задоволення  потреб,  які  повсякчас  виникають  знову.  Звідси  питання,  які 
утворюють спеціальне коло: праця власна і  праця чужа, проблеми використання праці та 
звільнення від праці. Головною рисою тут є прив'язка життя до себе самого: "фізична" необ
хідність  існувати  так,  щоб  життя  присвячувалося  влаштуванню  життя,  служінню  життю. 
Взагалі це є однією із форм, у яких постійно присутня конечність людського життя, його від
хилення до ніщо, до смерті; але воно тут наявне в невизначеній формі, яку упоряджує саме 
діяльність, яка своєю жвавістю закриває свою власну тему. Відтак праця, на відміну від життя 
тварин — для яких незначної відкритості вистачає для пошуку здобичі й поживи взагалі,— 
дотична до проблем життя, а також таким чином маскує їх і захищає. Тварина не працює, а 
турбується та піклується й таким чином забезпечує наперед
себе і родину; в такий спосіб тваринне наповнення
_______̂_____

* Спогляданням, дією і творенням (гр.) .
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життя не є для тварини  обтяжливим,  але саме таким воно є для людини. Людська праця 
передбачає  вільне  поводження  з  простором  і  часовими  проміжками  й  за  всієї  своєї 
одноманітності є не стереотипною, а цілеспрямованою та цілеспрямовуючою. Свого характе
ру обтяжливої праця набуває не лише внаслідок фізичних зусиль чи того, що поле для праці 
не є готовим резервуаром для необхідного і при впорядкуванні чинить людині опір, а й від 
того, що певне вирішення в нас тут напрошується і що ми відчуваємо його саме таким; праця 
парадоксальним чином дає нам можливість відчути нашу свободу, її характер обтяжливої є 
таким чином утворений від ще первіснішої властивості обтяжливості,  яка пов'язана з лю
дським життям взагалі, з тим, що життя ми не можемо сприймати як щось нейтральне, але й 
з тим, що ми маємо його завжди "нести", "вести" — ґарантувати і відповідати за нього. Відтак 
праця, що (згідно з Г. Арендт) завжди є первісною працею для споживання, можлива лише на 
підставі вільного перебування на світі, але також вона спроможна гальмувати і притлумлю
вати еволюцію цієї свободи і всієї проблематичності, пов'язаної з цим. Світом, в якому на 
підставі прихованої свободи здійснюється сковування життя самим собою, є світ праці, а його 
праклітиною та зразком є домашнє господарство, спільнота тих, хто працює задля поживи (а 
згодом для звільнення когось від цього взаємозв'язку). Велика сфера давнього світу, перші 
високі цивілізації та культури в цьому сенсі були монументальним домашнім господарством. 
Життя  в  них  було  присвячене  передусім  репродукції  життя,  утриманню його  вогнища,  і 
немає ніяких свідчень про те, що людина підносилась до чогось більшого.

Якщо ми сприймаємо працю в цьому сенсі, то вона виявляється не лише неістори
чним фактором, а й таким, що спрямований проти історії, до її гальмування. Праця є 
тим, що могло найбільше
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й найдовше утримувати людину в межах простого тваринного розпорядку самого життя як такого. Це 
не слід розуміти так, що людину можна було б розтлумачити за допомогою праці, попри те що праця 
можлива лише на підставі відкритості людського життя. Історія пояснюється не через працю, а лише 
в історії праця разом із виробництвом виступила в такій сукупності, яка зробила ЇЇ саму залежною від 
історії.  Втім,  у  перших цивілізаціях ми спостерігаємо розрізнення праці  та  виробництва.  Саме на 
основі виробництва людський світ починає набувати характеру чогось тяглого, надійного, своєрідно
го кістяка під молюскоподібною формою мінливості життєвої продукції. Міська стіна, базарна пло
ща, храм, писемність є формами виразу цього зміцненого світу. Однак при тому цілковите самоусві
домлення людини залишається привнесеним зі  світу праці,  який у цьому відношенні демонструє 
свою перевагу. Зрозуміло, і саме виробництво підпорядковане праці в тому розумінні, що воно слугує 
для прогодування тих,  котрі  виробляють і  перебувають  в  процесі  обов'язкового  обміну працею з 
тими,  хто  працює.  Реґуляція  цього  обміну,  організовування  спільноти  працюючих  неодмінно 
здійснюється  центром,  який перебуває  у  вигідній позиції  задля  того,  аби звільнитися від  послу
говування (обом) — і праці, і виробництву, і в цьому сенсі він є наче піднесеним над повсякденним 
людським буттям.

У  діалектиці  самосвідомості,  проаналізованій  у  "Феноменології  духу",  Геґель  поєднав 
початок історії  з  панікою рабської  свідомості,  яка усвідомлює свою залежність від  життя і 
відмовляється від себе і  свободи на користь життя,  яке в якості  підданого належить іншій 
самосвідомості  (володаря).  Але  ми  маємо  ще  разючіше  свідчення  первісного  рабського 
саморозуміння життя  підлеглого  людства  у  всій  життєвій  формі  перших високих цивіліза
цій, такими, якими вони постають у дзеркалі поетично-міфологічних утворів. Людина тут є 
життям, яке
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постійно перебуває в небезпеці і пізнає смерть, яке присвячене праці, а саме — безперервному від
верненню небезпеки, що завжди потім переможно утверджується. З такого бачення людства, однак, 
відкривається як його протилежність життя, котре не підвладне таким чином небезпеці, яке хоча й 
може бути в різноманітні способи необхідним, проте воно не підпорядковується смерті й з цієї при
чини тріумфує над необхідностями,  які  відчуваються багатьма єствами:  це вже є  життям не лю
дським, а божественним. В давньовавилонському епосі про Атрахасісаі первісно боги мали викону
вати будь-яку працю самі,  а  тому вони спробували звалити цей тягар на нижчі божества,  що їм, 
однак, не вдалося: отже, вони мусили винайти смерть, для цього вони вбили одне з нижчих божеств і 
з його крові та плоті було створено людину, яка дістала працю як частку себе самої, тоді як боги 
залишили для себе чисте, незатьмарене життя. Людське життя, в порівнянні з ним, є повсюдним збе
реженням праці, зусиль та болю, а об'єднавчою ланкою між працею і життям є смерть. З цієї причини 
суспільство є теоретичним: ті, що живуть вільно, без зусиль, з праці інших, є фактично божествами 
чи божими синами, яким не випадає звичайна доля людей. Створену таким чином дистанцію немож
ливо нічим здолати, між божествами та смертними не може існувати взаємності у сенсі обопільного 
визнання. Але такого визнання не існує й між підданими також: вони присутні тут для праці, для 
служби на різних рівнях продуктивності й утворюють добре впорядковане домашнє господарство, ко
тре спроможне продукувати чималий виробіток переважно одного виду — забезпечити життя всіх 
членів цієї спільноти з тим, що вони не знають і не вимагають для себе іншого життєвого призначен
ня.

У цьому зв'язку молена також пригадати міф про створення світу з "Книги Буття" в інтерпретації В. 
Брокера2. Тут також Бог створив людину, щоб
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вона обробляла його сад, і залишив для себе чисте життя, вживаючи плоди з дерева життя, 
тоді як людині він цього не дозволив, заборонивши рвати плоди з дерева пізнання добра і 
зла. Нехтування забороною призводить до вигнання з раю, необізнаності з неминучою долею 
смерті й прив'язки людини до долі знесилюючої праці й продовження свого роду.

Та  якщо ми хочемо  збагнути  зміст  божественної  вивершеності над зусиллями й лю
дською смертністю, то маємо знову повернутися до міфу про Атрахасіса. Боги, розуміє
ться, вивищуються не над  кожним  зусиллям,  але  зусилля не  є  для  них умовою життя 
взагалі, а лише доброго життя у впорядкованому світі, де вони користуються пошаною й 
жертвами, котрі їм належать, і в цьому сенсі вони, певна річ, потребують спільництва 
з людьми, які загалом перебувають до спільництва в опозиції, в контрасті. Тому діян
ня богів є надлюдськими, вони стосуються світового порядку, його дотримання і не є 
постійною турботою про хліб насущний. На другому боці стоїть смерть як плід боже
ственного насильства  над рівними собі,  в  людській думці  вона є  чимось, що сягає за 
долю смертних. Індивіди помирають,  але  рід  людський  утримується  в  генеративному 
зв'язку  через  відмирання поколінь.  Саме  таким чином людина  бере  участь  в  боже
ственному порядку.  Може статися,  що боги подеколи відчувають себе  занедбаними 
людьми  чи  розтривоженими ними;  може статися,  що  колись  їх  забудуть  настільки, 
що їм заманеться знищити людську генерацію взагалі. В цьому є витоки інтерпретації 
встановленого факту, згідно з яким найвірогідніше міг бути Великий Потоп і збере
ження  людського  роду  після  нього.  Таке  винищення  є  прикладом  божественної 
справи;  але  бог  мудрості  вже  знав  наперед,  що  людство  не  може  бути  знищено,  і 
наслав на обранця застережний сон та дозволив йому збудувати захисний корабель і зійти 
на нього з усією роди-
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ною; обранець потім стане безсмертним, але ні в якому разі не його нащадки, аби не дійшло 
до непорозумінь, суперечок між богами, задля того, щоб вберегти людство. Сенс самого по
топу полягає в тому, аби перед очима людей постала скрута, залежність їхнього становища, а 
також і в тому, що боги вжахнуться спустошення, яке сягне аж коріння світового порядку, і 
повернуться до нерівного спільництва з людьми, яке дозволяє спустошення лише як покаран
ня за провини. Відтоді потоп є не лише загрозою смертю кожному індивіду, але й усьому лю
дському роду глобальними катастрофами, які, можливо, і  в змозі стерти все людське, але 
вони вказують, що він постійно перебуває під їхньою загрозою і що він навіть не може бути 
впевненим упродовж свого життя у праці. Таким чином зло у  світі є божественним проми
слом,  постійною загрозою над головою людства.  Звісно,  Божа допомога  існує в  тому,  що 
люди борються проти цього зла і обмежують його. Божий промисел полягає в тому, аби зло 
стояло над людством,  але також щоб злу  протистояли і  щоб проти нього велася боротьба, 
допоки це буде в людських силах.

Таким чином, можливо припустити, що на задньому плані оповіді Гільгамеша3 про боротьбу 
зі світовим злом стоїть  звістка  про  потоп  і  що  епізод  про  нього  не  є  вставленим до 
поеми через зовнішні мотиви. Гільгамеш аж ніяк не є богом у повному розумінні цьо
го слова: він є богом лише на дві третини, тобто позбавлений турботи про хліб насущний і 
присутній тут лише задля надлюдських дій, але він підвладний смерті. Його головна, 
майже божественна, роль полягає в дотриманні світового порядку в смислі добра. Він 
бореться  за  це,  насамперед у  той спосіб,  що будує місто,  де  люди вберігаються  від 
ворогів і злиднів. Для цього, однак, потрібне насильство і більше зусиль та праці, ніж 
люди зазвичай бажають зносити. Аби задовольнити прохання смертних, боги відкли
кали Гільгамеша для
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інших вчинків, насамперед для того, щоб він помірявся силами із звіролюдиною Енкіду, яко
го він перетворив із ворожої сили на помічника і охоронця; потім зі світовим злом Хумбабою, 
який у західних краях був завжди напоготові й пильно, а значить живо, лежав у засідці, го
товий до нападу: ним опікувався бог землі Енліл, який найнаполегливіше з усіх божеств ви
ступав за потоп. Через те що Хумбаба був за допомогою бога сонця переможений і вбитий, 
Енкіду було обрано жертвою, заради примирення він мав заплатити своїм життям. Та його 
доля була ще суворішою за Гільгамешеву, коли він, як перша людина із "Книги Буття", зре
штою усвідомлює повною мірою свою смертність і в панічному страху вирушає аж на край 
світу, аби знайти своє безсмертя. (Епізод з небесним биком і глузуванням богині Іштар ми 
тут оминаємо, бо це дублет такого ж змісту, як і боротьба зі світовим злом Хумбабою, замість 
Енліла тут присутня богиня плодючості Іштар і замість Хумбаби — "небесний бик"). На шля
ху до єдиної людини, яка за одностайним рішенням богів була створена безсмертною, вміще
но характеристичний епізод (який не зустрічається в новішій версії бібліотеки Ашур-бані
пала):  "божественна шинкарка" Сідурі тут промовисто розмірковує про те,  на що людина 
здатна, а на що ні. "Куди біжиш, Гільгамеше? Життя, яке ти шукаєш,— не знайдеш. Коли 
боги створили людей, вони дали їм, як невід'ємне, смерть, життя ж вони взяли до своїх рук. 
Ти, Гільгамеше, наповни свій шлунок, радій повсякчас! Щодня можеш влаштовувати свята, 
танцювати і гуляти! Май чистий одяг, змиту голову і викупане тіло! Дивись на дитину, що в 
тебе на руках, дружина хай радує тебе на (своєму) лоні — це і є долею людини"4.

Ця  промова  не  гедоністична,  як  часом  твердять,  але  вона  є  означенням меж лю
дських можливостей з точки зору розпорядку конечного життя, котре прив'язане до 
самого себе: цей максимум є мірою
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облаштованого домашнього господарства, приватного і обмеженого в часі "щастя", яке пере
буває в затінку бачення кінця. Це бачення робить людське життя беззмістовним у тому разі, 
якщо людина поставлена в рамки життя богів. Навіть героїчні вчинки не зможуть дати цій 
картині, постійно повторюваній, нічого, крім перехідної опори. Безмежний шлях манівця
ми аж на кінець світу завершується тим, що Гільгамеш не зміг здолати найніжнішого, він 
піддався сну, братові смерті, скрадливому знесиленню, котре, як і втома та старіння, су
проводжує життя. Він схилився до вчинку, який, єдиний з усіх, виявився стійким, до своєї 
могутньої міської стіни, до закладання держави, яка дає людині найнадійніший, хоча й ти
мчасовий, захист.

Таким чином, ця поема є саморозумінням людини, за чиїми уявленнями світ належить 
богам, одностайність яких вирішує долі індивідів і людства, що, згідно з баченням людини, 
є  великим  домашнім  господарством,  керованим  можновладцями,  які  разом  із  богами 
намагаються втримати світове зло в межах і, попри героїчні вчинки, поділяють із людьми 
неминучість смерті, яка сприймається не як солідарність (упродовж усього голосіння над 
Енкіду охоплений панікою Гільгамеш боїться лише за себе), а як темна ніч конечного жит
тя, що постійно втомлює, потребує піклування й захисту.

Між  світом  і  царством  "великого  домашнього  господарства"  не  існує  чітких  меж. 
Звичайно, міська стіна є витвором людини, але, як і решта того, що роблять і здійснюють 
люди, вона належить до первісного, нерівного спільництва богів і людей. Не існує ніякої 
посутньої межі між світом і царством, бо й саме царство необхідно розуміти на підставі чо
гось, що не є людським витвором, тобто невільного життя, котре дається людям як доля, і 
сам володар не виявляє активності тільки в спільництві з людьми і за його посередництва, 
але він є саме тим, хто

15- 1-1752
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здійснює посередництво між людьми й рештою світового порядку.
Завороженість смертю — і в цьому зв'язку працею, яка змушена боротися проти по

стійної зовнішньої загрози життю, що самопоглинається і  внаслідок цього діє таким 
чином, що життя постійно виснажується "великим домашнім господарством",— отже 
є змістом цієї рефлексії. Маємо взяти до уваги ще й те, що смерть для людини встановлює
ться богами і на основі жертви бога. Доля людської смертності невідворотна, але у стосунку 
людини до  темного  царства  все  ж  існує  щось  вище.  Це  вище  походить від богів, його 
цариною є відношення між мертвими і живими. У цих відношеннях є щось подібне до 
безсмертя, але воно торкається не індивідів, а всіх тих, хто стосовно один до одного 
стоять у ґенеративному зв'язку спорідненості.  В певному  сенсі вони перебувають в єд
ності як підтвердження того, що бере початок із темного царства через виокремлення, інди
відуалізування,  воно  постійно  несе  на  собі  відбиток  незіндивідуалізованості.  Якщо 
індивіди помирають, то вони присутні тут лише як "образи", як щось таке, що являє
ться лише для тих, хто живе, тільки як буття для тих, інших. Тому індивідуальне бут
тя залежить лише від тих, хто і надалі ставиться до них таким чином, що утримує їх у 
цьому бутті, тих, хто бачить їх уві сні, говорить з ними в молитві, пригощає їх під час 
тризни. Певна річ, така поведінка живих визначається тим, що вони є з ними разом, 
за межами поля індивідуалізації: що індивідуальне суще є реальністю роду, який сам є 
немовби проміжним чинником між недиференційованістю великої Ночі й самостійністю 
індивіда. Наслідок цього є небайдужим для цієї спільноти живих і мертвих, як живі 
поводять себе стосовно мертвих і живих, предків та нащадків. Від мертвих належить 
життя в його реальному вигляді, від нащадків — життя як образний дериват, який є 
актуальною подобою відношення до
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них тих, що живуть, до родового субстрату. Батько, який приводить дітей на світ, відноси
ться до них тим, що приймає і бере у свої руки турботу про них, передусім стосовно віджи
лого, надіндивідуального субстрату роду, який є тим, від чого окремі індивіди звільняються і 
знову до себе приймають, але також і стосовно себе як смертного, який залежить від своїх 
нащадків у важкому особистому житті, яке коріниться в надвладному, постійно присутньому 
житті субстрату, котре згодом римляни назвуть Іаг  familiaris*. Завдяки цьому всьому виявля
ється, що кожний індивід є членом ряду "акцептуацій": він входить до життя не лише спло
дженим і народженим живими, але також і прийнятим ними, й залежним від їхньої опіки, і 
відходить з нього також залежним від тих, кого сам прийняв, таким чином і в такій залеж
ності ми перебуваємо не лише у зв'язку зі світом життя, що є підданим праці, але й сама ця 
ділянка індивідуалізації є складовою частиною темної ділянки світу, до якого також мали до
ступ і боги, коли вони послали в світ смерть і зробили людину рабом життя і праці. Отже ця 
темна ділянка світу є водночас і ділянкою плодючості, з якої виходить усе окремішнє, часом 
не лише акцептуація народженого потомства, а й приготування до неї: людина акцептує не 
лише народжених дітей, але й (тих) інших, які разом із нею вступають у плодючу темряву і 
також дає їм змогу це зробити. Так рух праці стає залежним від руху акцептуації, який сам 
по  собі  здатен  вказувати  на  рух  ще  визначальніший,  через  який  усе  суще  нашого  дня 
походить із незіндивідуалізованої ночі. Понад сто років тому Фютель де Коланж зазначив, що 
ця низка поглядів загалом залишилась основою стародавньої (патриціанської) родини в Римі 
та Греції5. Звичайно, Фютель говорив про "віру в безсмертя", яка зосереджується на культі 
могил і

Сімейним ларом (духом-охоронцем) (латин.) .
   15*
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містить у собі переживання людей в могилі. Ця інтерпретація не втрималась, бо думка про 
індивідуальне переживання в самому собі виразно ґрунтується ще на Платоновій думці "пі
клування про душу". В модифікації, яку передбачає попередній виклад, ідейна основа роди
ни евпатридів може, напевно, підтримати своє уповноваження, передовсім, безперечно, чи
сленними висновками, взятими звідти Фютелем, такими, приміром, як про походження ін
ституцій родових і родинних ритуалів, землевласництво, усиновлення, клієнтуру тощо. На 
найважливіші модифікації, породжені пізнішими уявленнями, вказала Г. Арендт, наголоси
вши, що сфера дому нині не є центром світу загалом, що це є всього лиш інтимна сфера, 
поряд із нею в Греції та Римі виступила інша, не менш важлива і опонуюча їй, сфера публі
чності6. Ми виходимо з цієї її тези й спробуємо далі довести, що така різниця коріниться в 
тому, що натоді почалася історія в прямому розумінні цього слова.

Згідно з новими історичними дослідженнями, які ґрунтуються на розшифруванні давньомі
кенської  писемності, доведено, що суспільна організація всього егейського простору була з 
відтінками в основі такою, яка визначає передньоазійські високі цивілізації, і що вона нале
жала до перших високих грецьких цивілізацій у тому разі,  якщо прийняти  попередні ви
сновки про те, що ці блискучі цивілізації зі своїми зачаровуючими пам'ятками архітектури і 
витворами мистецтва загалом, між якими не  останнє місце обов'язково посідає поезія, були 
лише велетенськими домашніми господарствами з життєвим спрямуванням, яке не виходило 
за межі утримання життя і праці. Зрозуміло, що тут було, напевно, представлене і виробни
цтво на високому рівні,  але таким чином, що воно не виступало визначальним моментом 
саморозуміння  і  життєвого  спрямування,  а  виявлялося  стосовно  нього,  даного  працею, 
допоміжним. Усе, що, можливо, переходило цю ме-
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жу, було б не з людської сфери, але походило з того, що первісний зв'язок між смертними й 
богами, живильними й водночас небезпечними стихіями землі й неба був безперервним і що 
людське самоутримування відбувалось в усій пишноті цього непорушного природного світу. 
Людина відносно нього  не є вільною, вона не має в ньому ніякого простору,  який був би її 
власністю і частиною, й ніякої мети та намірів, що піднімалися б над утриманням життя. Те, 
що там є мистецтво, означає лише те, що вона (людина) прийняла своє становище, визначене 
для неї життєвою неволею, аби полегшити для богів і зробити можливою для них (людей) 
простішою  турботу  про  дотримання  світового  порядку,  але  нічого  більше.  Мистецтво  є 
богослужбою, як і решта життя, оскільки життя, яке піддається постійним небезпекам, не 
залежить від людей. Життя заради його підтримання є всього лише необхідною умовою, лю
дське життя є повністю таким, що абсорбується: але щось на зразок потопу не може бути від
працьовано. Це є божественним мистецтвом, яке постійно нагадує людині про свою присут
ність і її роль.

Світ передньоазійської міфології є набагато більшим за первісний передньоазійський ареал. 
Зрештою він є основою для подальшої поетичної рефлексії, яку представляють епоси Гомера. 
Як і в "Іліаді", так і в "Одіссеї" оброблено передньоазійські міфологічні елементи, які їм пере
дала мікенська поезія. Згідно правдоподібної гіпотези, тема потопу в "Іліаді" — і зникнення 
людства взагалі — замінено на рефлексивну тему постмікенської іонійської доби про зникнен
ня покоління героїчних напівбогів і пов'язані з нею життєві форми теократичного домашнього 
господарювання героїчних володарів. Надалі це означає, що не лише біблійні оповіді, але й 
"Іліада" — не торкаючись "Одіссеї" з її темою мандрів аж на край світу,— хоча і в зміненому до 
невпізнаваності вигляді, але як місток відображення
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для подальшої дієвої рефлексії і уявлення, стали частиною нашої історичної традиції.
Відтак  ця  традиція  свідчить  про  передісторичний  світ,  який,  можливо,  в  охарактери

зованому вище значенні можна кваліфікувати як природний. Він є природним, бо спільність 
того,  що  наповнює  його,  приймає  як  щось  дане,  як  щось,  що  виявляється  саме.  Це  є 
спільність богів і смертних, життєвий простір тих, котрі залежать від живильної землі й сві
тла небес, з тими, хто не залежить, і відтак це є найдивовижніша таємниця в цьому світі. 
Вони незалежні  — та  все  ж  виявляється,  що  спільництво з  людьми для  них може бути 
прийнятним, бо зрештою те,  що люди роблять задля власного утримання, сізіфова праця 
задля життя, що самопоглиблюється, є працею богів, є співучастю в дотриманні світового 
порядку, поєднання того, що нагорі, з тим, що внизу, землі та світла, створеного зримо, із 
царством темряви.  Водночас боги є тим найтаємничішим: бо вони ховаються,  показуючи 
свою владу, і все ж найвища влада можлива лише як вільне перебування на світі, вільне від 
смерті.

Чи є цей погляд у своїй основі правдивим? Чи не тут людське життя відображено в своїй 
основі? Що ще може зрозуміти людина, окрім того великого фону свого неминучого включен
ня до примусового утримання життя? У своїй основі можливе одне:  трохи ясно, що творить 
велике домашнє господарство, велику спільноту (також ясно, чому на задній план відступає 
темрява могили й ненародженості й та сфера богів, яка стоїть над усім), але що впливає на те, 
що це все виявляється і проявляється,— неясно, воно не з'являється перед нами, не відкриває
ться. Відкрити те, що приховується у виявленні, означає відкрити питання, означає відкрити 
проблематичність, і  ні в якому разі того чи іншого явища, але універсуму загалом і строго 
включеного до нього життя в ньому. Однак якщо питання одно-
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го разу поставлено, тоді людина зібралась у далеку дорогу, в яку ще досі  не виходила, в 
дорогу, на якій можна щось знайти, але, безперечно, можна і багато втратити. Це є шлях 
історії. На його початку людина — безвладний невільник життя, але в неї є природний світ і 
його боги,  служіння,  яке  їх  влаштовувало,  мистецтво,  в  якому виражалося це  служіння і 
спільність з богами. На це все вона (людина) зробила ставку на новому шляху.

2.   Початок історії

Карл Маркс десь сказав, що, власне, існує лише одна наука, а саме — історія; відтак він мав 
на думці, що чисте знання було б пізнанням розвитку світу. Але таке твердження є або редук
цією історії на абстракції часового процесу взагалі (причому виникає питання, в якому часі 
відбувається цей процес), або відважною спекуляцією, котра дає підґрунтя для необхідної під
готовки історичного процесу, тобто особливої можливості наповненого змістом життя, або та
кою, що відноситься до його смислу, для всього акту природи. Наповнене смислом (чи таким, 
що відноситься до смислу), однак, є лише життя, в якому для когось про щось ідеться, в якому 
дійсно в нас перед собою немає констатуючого перебігу,  але таке,  яке можна зрозуміти із 
інтересу і ставлення до світу, відкритості для себе і речей. Перші ознаки інтересу ми знаходи
мо на терені життя. Але процес розвитку життя, який сьогодні назагал приймається, може 
бути  знову з  винайденням умоглядності  проголошено  наповненим  в  цьому сенсі  змістом. 
Наповнене змістом в означеному сенсі  з  усього знаного з  досвіду  є  лише життя людини. 
Найменший його порух можна вивести лише з зацікавленого ставлення до себе на підставі від
критості для того, що є. Чи означає вже це, однак, що людське життя взагалі є співзасновни
ком історії? Це навряд чи хто буде стверджувати, зреш-
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тою, навіть і в тому випадку, якщо він на основі суворого аналізу думатиме, що до людської 
істоти як такої належить історизм як те, що заважає нам вважати людей, хай навіть ми зу
стрічаємося з ними будь-де і будь-коли, "такими, що зустрічаються готовими" створіннями 
природи, і змушує нас вбачати в них вільних істот, котрі визначають самі себе в перспективі. 
Безперечно,  існують  (чи  існували  аж  донедавна)  "народи  без  історії",  питання  історії  у 
власному сенсі має розумітися дещо вужче.

Зазвичай на нього намагаються відповісти посиланням на феномен суспільної пам'яті, яка з 
появою писемності або виявляється повною мірою, або знаходить у ній свою найнадійнішу 
опору. Це загалом означає, що ми мали б виводити зміст життя зі змісту оповіді про нього. 
Зміст оповіді про те, що відбулось, є відмінним від того, про що оповідано. Зміст життя є дося
гненням тих, хто діє і страждає, тоді як зміст оповіді полягає в сприйманні логічних форм, які 
нам вказують на життя. Зміст, артикульований у такому сенсі, є відносно незалежним від си
туації, що виражається в тому, що його (у певних межах) люди мають однаково осмислити у 
відмінних одне від одного місцях, епохах, традиціях, бо зміст життя полягає в самій ситуації, 
що розвивається. Існує велика можливість того, що справді історичні діяння і життя вимагають 
орієнтування за допомогою традиції й оповіді: відтак зміст оповіді є зрозумілим через істори
чні дії, а не навпаки. Але ми маємо передбачити, що не кожна оповідь, а отже, й не кожна 
оповідь про минуле, первісно й тематично орієнтована на справжній історизм,— оскільки тоді 
б ми мали справу з особливим феноменом неісторичної історії, історії без історії. На нашу 
думку, первісна анналістика культивувалась у Передній Азії, Єгипті, давньому Китаї тощо у 
вигляді такої собі історії без власної історії: це було зумовлено тим, що її метою і змістом є 
утримання життєвого стилю передісторичної люди-
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ни, людини, яка віддана і належить до життєвого змісту, який, у своїй основі, визначений і 
прийняттям, і наданням життя, і його утриманням, і зміцненням. Таке життя може відбу
ватися в складних суспільних утвореннях, у великих імперіях зі складною ієрархією і бю
рократією, але однак у своїй основі воно є нічим іншим, як великим домашнім господарством, 
чи  сукупністю домашніх  господарств,  які  нагромаджені  в  центральній  клітині  царського 
дому, і головне своїм загальним життєвим функціонуванням і змістом того, що відбувається, 
вони не перевищують домашнє побутування з його циклічним кругообігом народження, пло
доношення і надання життєвої оборони загалом з необхідним комплементарним рухом по
стійного підтримання життя завдяки праці і виробництву. Анналістика відбиває минуле, важ
ливе для майбутнього успішного  культивування великого домашнього господарства,  яке в 
цьому сенсі піклується про себе;  передовсім  це є ритуальне письменство, культомантичні 
записи, відзначення щасливого і нещасливого в подіях та вчинках. Втім, доки людина живе 
таким чином, що цей життєвий цикл прийняття і передачі, оборони і зміцнення вичерпує 
зміст того, що відбувається, то можна сказати, що він рухається в ритмі постійного повернен
ня, навіть якщо в дійсності функціонує традиція, робляться винаходи, змінюється стиль жит
тя, доходячи до такої радикальної зміни, якою є саме надана згори колективна пам'ять.

Однак попри те, що життя в тих суспільствах сконцентровано довкола продовження й під
тримання життя, того фундаментального безпосереднього людського буття, для якого виявле
ння не стало явним, а життя проблематичним, як ми це намагались описати в попередньому 
есе,— це життя задля пошуку хліба насущного позбавлене третього основного рушія життя 
— рушія правди, хоча й без того виразно тематичного спрямування, яке притаманне істори
чній епосі. Саме йому людина підлягає
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лише  для  того,  щоб  жити  і  зовсім  не  шукати  глибші,  істинніші  форми  життя,  ті,  що 
зосереджуються на русі як прийнятті й збереженні, перетворюють усе те життя на якусь 
онтологічну метафору.

Ми розрізняємо три фундаментальні рушії життя, які мають свою первісну форму, свій 
(тематичний чи атематичний) зміст,  свою власну часовість,  яка показана переважаючими 
вимірами часу: рушій акцептації (прийняття), рушій оборони і рушій правди. Рушій акцепта
ції полягає в тому, що людина має бути прийнятою і введеною у світ, що її вступ до сфери 
відкритого, надіндивідуалізованого сущого має характер влаштованості й взаємопов'язаності 
αρμονία*. Для більшості речей, для стихій, для живої і неживої природи, дійсності, яка не 
створена людськими руками, і навіть для більшої частини всього живого акцептація не має 
внутрішнього змісту,  як твердить сучасна біологія,  взаємопов'язаність  у цьому випадку є 
лише механічною пристосованістю. Буття людини, її вступ до лав індивідів у безмежності 
універсуму не може бути таким, як буття вже згаданих сущих: таким, що основи його самого 
вона не в змозі торкатися, що воно їй є "байдужим" (тобто ані байдужим, ані небайдужим, 
просто для неї воно не має сенсу). Від самого початку воно є небайдужим, тобто людина 
"відчуває" його відчуженість і те, що воно "несправедливе", його "справедливість" (α΄δικία) 
вимагає "справедливості" і справді знаходить її в спорідненості тих найближчих, які прийня
ли нове єство ще до того, як вона в повному розумінні вже була тут; вони акцептували її вже 
тим, що існували разом і відтак створили потенційне склепіння простору, в який може бути 
поміщене нове єство. Людська акцептація означає δίδονχι δίκην κχί τίδιν άλλήλοιζ τηζ άδικίαζ**,

* Гармонії (гр.), "Поводитись один з одним справедливо і карати несправедливість". — Анаксімандр, цит. за Н.Глеї / \У. 
Кгапг.
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про який ідеться в прадавній сентенції Анаксімандра. Аδικία є тим первісним ключем до ро
зуміння, за допомогою якого єство "підноситься" до блискавки індивідуалізації, вступу до 
універсуму, і та άδικία відчувається ним як проникнення, вторгнення — її спокутують інші, 
котрі  її  приймають і  роблять її  світ  тим теплим і  лагідним (домашнім)  вогнищем,  котре 
означає  утримання  життєвого  вогню;  але  вона  спокутується  і  єством,  взаємоприйнятим 
іншими,— вона спокутується усіма, кому вона є вірною, кого любить, кого вона сама також 
акцептує.

Нині сприймається вірогідним, що другий рух, рух оборони (який також міг би бути на
званий  рухом  самовідмови)  відносно  першого  є  обов'язково  корелятивним.  Акцептувати 
іншого можна лише у такий спосіб, що ми самі ризикуємо, піклуючись про його потреби не 
менше, ніж про свої, коли ми працюємо. Праця є в своїй основі тим розпоряджанням самим 
собою, а також розпоряджанням нами з боку інших, яке полягає в тому, що життя фактично 
пов'язане із самим собою, що робить його справжньою онтологічною метафорою. Неможливо 
бути,  тобто здійснювати оте вторгнення до універсуму індивідуалізованих речей, без руху 
акцептації і  самовідмови,  δίκη καί τάδιζ*.  Як тільки ми стаємо членами ланцюга акцептації, 
ми ео ірзо** також є потенційними пайовиками праці; людина готується до неї ще з дити
нства, і цей підготовчий процес вже є самою працею.

Основною рисою праці є недобровільність; ми змушені приймати її, вона^є суворою, вона є 
тягарем. Гармонія, єдність, без якої ми не можемо існувати, є παλίντροποζ α˙ρμονίη***7, єд
ністю протилежних напрямів. Життя обов'язково пов'язане з труд-

* Справедливість і кара (гр.). **Власлідок цього (латин.). *** Протилежна гармонія (гр.).
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нощами, це означає: τίδιζ τήζ α˙δικίαζ* також саме породжує α˙δικία. Якщо ми хочемо жити, 
то у нас  немає вибору. Основний вибір: жити чи не жити — також обтяжливий, трудність 
його надалі обертається нудотою, обтяжливістю праці.

Тягар того, що людину остаточно включено до універсуму сущих, її "вторгнення" до них, 
вказує,  однак,  на  розраду,  на  полегшення.  Тягар,  який бере  на  себе  людина  і  який су
проводжує  її  впродовж усього  життя,  сам включений до  атмосфери полегшення;  ритм і 
проникнення охоронного полегшення є шкалою життєвого відчуття, за якою ми рухаємось 
допоки існуємо. Полегшення може мати модельності від простої паузи чи хвилинного забут
тя аж до екстатичної й орґіастичної; в абсолютній легкості ейфорії (сама назва вказує на рух, 
котрий не гальмується й відбувається в абсолютному полегшенні), так, неначе зник увесь тя
гар, нас відносить, ніби вихором,  якому ми віддаємось суціль.  До руху акцептації  також 
належить і те віднесення, яке означає ерос: та все ж це є тим відданням, котре саме означає 
акцептацію як  волю бути  акцептованим — містком,  що  уможливлює акцептацію нового 
єства, навіть якщо це не є його задумом і темою; все одно це є посиленим віднесенням, яке до
зволяє в екстазі торкнутися сфери того, що не можна розрізнити і брати в ньому участь як у 
насолоді буття — тій насолоді, про яку йдеться в "Нічній пісні" Заратустри8.

Нині  для  передісторичної  людини  характерним  вважається  те,  що  вона  усвідомлює  
власне життя в якійсь онтологічній метафорі, що вона не робить різниці між ніччю як фа
ктом досвіду і ніччю як темрявою, з якої палахкотить блискавка буття, землею, яка живить і  
дає плоди, і тим тлом універсуму, світу, яке аж ніяк не є поодинокою дійсністю, яке зу
стрічається лише в ньому, і
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феномени й рух їхніх запевнянь занурені в єдину площину, яка нагадує мову поетичних 
метафор, де стосунки, невловимі у звичайній емпіриці, виражені зворотами, взятими з цієї 
емпірики, певна річ, за допомогою неприпустимих у звичайному світі з'єднань, роз'єднань і 
варіативних операцій, котрі як такі (самі по собі) не є тематичними; навіть атематичність тут 
набагато глибша, оскільки читач поетичних творів очікує на метафору як метафору, як на 
тропи мови, тоді як міфологічна людина не розрізняє в них сфери перенесеного від сфери, 
що переносить, не диференціює значення і предмет, мову і те, про що йдеться. Втім, ця онто
логічна метафора проявляється чимось таким, що жодна теорія міфу і  міфологія,  яка ви
ходить із передумов нашого світу, розораного перипетіями метафізичної філософії й розгалу
женого на більш-менш раціональні конструкції та протиріччя змістового досвіду, не здатна 
пояснити й примиритися з цим у позитивному смислі (тобто навіть вказує на ампутацію або 
піддається містиці); з тим, що світ тих предісторичних спільнот наповнений богами і стихія
ми, що не все в ньому присутнє очевидно й приймається, хоча ніхто й ніколи їх не бачив і не 
переконав  у  їхній  присутності;  хоча  передісторичні  спільноти  спроможні  критикувати  й 
сумніватися не менше за людину наукової доби. Те вище, "трансцендентне", "надприродне", 
про яке відомо через те, що воно не відчувається як звичайний досвід, походить із метафори 
онтологічного дуалізму: в світі сущих маніфестується присутність буття, під яким розуміють 
щось вище, неспівмірне, що стоїть вище, але котре ще неясне як таке, бо воно розділяє із су
щими одну й ту ж сферу єдиного світу, в якому все одночасно виявляється і приховується,— 
у недиференційований спосіб.

Таким чином очевидно, що в "природному світі" передісторичної людини реалізується і  
рух правди, хоча він тематично підпорядкований рухові акцепта-
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ції й оборони або самовитрачання. Він реалізується саме через перевагу сили в єдиному світі; 
рух правди, власне ставлення до виявлення, тобто до того, що уможливлює, проявляється у 
відмінності надприродного і природного, божественного і емпіричного. Водночас рух 
правди стоїть біля витоків мистецтва, в якому найбільше проявляється його відкрита, спря
мована в майбутнє природа, його характер майбутнього; через те, що божественне є тим, що 
відкриває решту всього, як Земля і Небо, але воно саме не належить до речей, які вже до нас 
дійшли, і в цьому сенсі воно завжди лише "приходить",' і людина виражає своє ставлення до 
нього в картині, танці, співі. На противагу цьому, рух акцептації зі своїм вторгненням до сві
ту і протиставленням α˙δικία - δίκη і труднощі — полегшення — органічно закладений в ми
нулому, а рух оборони чи самовитрачання — в сучасності. Зрозуміло, що кожен із цих рухів 
несе в собі часову цілість, без цього він би не був рухом, але в кожному з них домінує інший 
"екстаз",  інший горизонт.  Часовість акцептаційного руху ми, напевне, можемо найнаочніше 
продемонструвати на прикладі стародавньої грецької чи римської патриціанської родини. 
Батько, піднімаючи із землі немовля, покладене йому до ніг, здійснює акцептаційний ри
туал, котрий, певна річ, містить у собі ставлення до всіх часових горизонтів — завдяки цьому 
акту вирішення питання життя і смерті він визнає не лише можливості дитини, але й свою 
власну можливість існувати в ній, свою власну конечність, але все це включено до безпере
рвності домашнього вогнища, існування якого є відправною точкою всього акту акцептації і 
до якого повертається рух акцептаційного кругообігу.

Доки людина обертається у сфері "буденного життя" і опікування ним, яке означає невід'є
мну турботу про харчування всієї сім'ї, "віра" в богів є єдиним способом, завдяки якому можна  
перебува-
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ти на світі й усвідомлювати універсум, це є правдою, яка належить їй. (Антропологія лівогеґе
льянців виявляється в цьому передчутті,  дошукуючись поблизу людської родини таємниць 
праоснов релігії,  втім вона закриває собі дорогу до проблеми тим, що переймає з ідеалізму 
твердження про "уявлення" як основний спосіб посередництва між людиною та світом і про 
відчуження як джерело зречевлення уявлень). Тоді постає питання, навіщо і наскільки далеко 
простягається в даному світі царина  божественного, незрозуміло, чи вона торкається перед
усім усього, що стосується устрою суспільства, його утримання й організації, бо в універсумі це 
закріплено саме за богами, чи людське суспільство не відділене від універсуму перепоною. На
справді ж ми також бачимо, що первісні імперії є теократіями з божественними владарями або 
владарями, які управляють божественними домашніми господарствами: в будь-якому випадку 
ці владарі є посередниками між божественним і людським. Проте з цієї причини між імперією 
та універсумом не може бути суттєвої межі й різниці. Скажімо, фараон регулює не лише процес 
людської праці, а й також реґулярний перебіг повеней; китайський імператор відповідає за при
родні катаклізми не менше, ніж за суспільні; перський падишах походить від божеств усіх під
владних йому народів; вчинки Ксеркса можна тлумачити так, ніби він звелів розшматувати Гел
леспонт через  непослух.  (Коли згодом Платон обґрунтовуватиме суть  справжньої  громади, 
громади філософів на підставі універсуму божественних ідей, це означатиме щось органічно 
відмінне, попри те, що той життєвий універсум буде рекомендовано як взірець для наслідуван
ня: проте ніколи смислова реальність — і державна громада є саме такою — не може бути 
ідейним складником, і заснування громади на ідеях саме й виокремлює її із взаємозв'язків ре
шти смислового світу; в цьому пункті — виокремленні державної громади із "при-
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роди" — Платон буде наслідувати традицію грецького полісу).
Загалом здається, що буття високих цивілізацій відрізняється від "природно" людського буття 
лише писемною традицією, оскільки писемність і те, що завдяки їй передається, видає волю до 
усвідомленого утримання заплутаних життєвих систем і рішучість опиратися кожній зміні, а 
отже, намагання в людський спосіб реґулювати плин подій, поставити собі мету, якої досі тут 
не існувало. Але незмінний потяг до традиції випереджає писемність, і писемність є тут лише 
дієвим засобом для петрифікації життєвої форми, але аж ніяк не новою метою. Воля до незмін
ності в своїй основі є сакральною й ритуальною, вона пов'язана з посутнім характером перед
історичної правди,  з космічно-онтологічною метафорою; писемність має очевидне відношення, 
головним чином, до держави і ритуалу, сфер, які перебувають у тісній взаємозалежності, як 
було вже сказано вище. Уже стало традицією ділити найстарші писемні тексти Близького Сходу 
(включно з мікенськими текстами) на двірцеві (придворні),  правничі,  літературні й листи, хоча 
це не означає, що, скажімо, двірцеві тексти мають уважатись такими, що не мають цінності 
(профанними) в нашому розумінні цього слова, оскільки правителі своєю евіденцією і своїми 
розпорядженнями реалізують порядок і життя, організовані надлюдським чином, що уможли
влює існування всього суспільства і не лише його: вони оберігають нашу землю від спустошен
ня. У даному разі це не є взаємозв'язком людських діянь, в яких людина підноситься до нового 
осмислення життя, де в первісному вигляді з'являється писемність і її петрифікована пам'ять. 
Проте в них з'являється нова присутність минулого і можливість далекосяглої рефлексії, якою 
виявляється поезія та її необме-
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жений вплив, котрий розповсюджувався на всю тодішню ойкумену. Через це необхідно роз
ділити людське буття на три рівні: на рівень неісторичний, який протікає в анонімності ми
нулого і в чистому природному ритмі, на передісторичний рівень, де існує колективна пам'ять 
у вигляді писемної традиції, і на власне історію. Передісторизм є, однак, передумовою історії 
не лише через присутність минулого в точних документах, але насамперед тому, що історія 
активно дистанціюється від передісторичної доби, активно реаґуючи на неї в негативному 
сенсі, вона підноситься над її рівнем і є спробою оновлення і вирівнювання життя.

В  опублікованій  французькою  мовою  статті  La  transcendence  de  la  vie  et  l'irruption  de 
l'existence, яка не ввійшла до збірки досліджень Dassein und Dawesen,  О. Бекер9 спробував 
розділити людське буття на рівні, аналогічні наведеному тут поділу. Він розрізняє "базову ци
вілізацію", котра розбиває коло "наявної ситуації", де обертається тваринне життя без можли
вості його полишити, з тим, що до нього завдяки мові й використанню знарядь праці вриває
ться екзистенція зі своїми горизонтами збереження і антиципації, але тільки з метою підтри
мання життя в його "малому ритмі", без далекосяглих цілей; далі — "нижчу цивілізацію", 
яка, за Шелінґом, характеризується вторгненням волі (як волі до зла, вторгненням хтивої при
страсті, ИЬійо  йотзпаііопіз, як і усвідомленням провини, так, як це проявляється в текстах 
«Книги Буття» і в вавилонських поетичних текстах), але також із посиланням на Фройда — 
пануванням "принципу насолоди", а далі — доба власне історична, головною темою якої є 
розвиток основної здатності вільної людської істоти втрачати або знаходити себе.

Сприймається невірогідною спроба пояснити виникнення великих держав (і "низьких ци
вілізацій"
16- 1-1752
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в розумінні Бекера) на тлі первісного людства вторгненням "волі до зла", новим моментом при
страсті й відчуття провини. Перші держави не відрізняються від природного людства якимось 
новим моментом людського життя, який не представлено на попередньому рівні, він як рівень 
людської мови і знарядь праці відрізняється від тваринної форми життя. Перші держави від
різняються в цьому сенсі лише тим, що вони організовано переслідують таку ж мету і надають 
людському існуванню такого ж сенсу спільного прогодування, котрий у контексті природи лю
дина переслідує не систематично й стихійно. Враження чогось докорінно нового, яке виникає 
після утворення великих держав стародавнього Сходу, зумовлене здебільшого тим, що в них ви
користано гестацію тривалих неолітичних періодів,  які  підготували людську  осідлість,  що 
згодом викристалізувалась і організувалась у державах; але загальні зміст і спрямування, прита
манні людським замірам і діянням, постійно лишаються тими ж — передача і збереження жит
тя, життя як такого у своєму самовизначенні й реституюванні — кажучи по-старому — утри
мання життєвого вогнища. Та все ж великі держави є органічним передрівнем іншого способу 
розуміння сенсу життя. Цей новий спосіб у них ще не розвивається, але акумуляція індивідів, їх 
організована взаємозалежність, постійний контакт і  вербальна комунікація,  людський спосіб 
вияву того, що можна виявити, створюють просторову можливість для існування поза собою, 
для репутації, слави, закріплення в пам'яті інших. Організоване життя утворює основу для лю
дського безсмертя чи принаймні для того, що є для неї найближчим. Доки організація вимагає 
закріплення завдяки писемності, певна річ, і писемність є передумовою цього найвищого рівня, 
де життя виразно пов'язане з пам'яттю, з іншими, з життям
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з ними і в них, і все це відбувається поза сферою генеративної спадковості.
Відтак саме тут, де життя не лише задля життя, де відкривається можливість жити заради 

чогось іншого, знаходиться цезура, котра є не лише кількісною. Г. Арендт10 вказала на цю 
цезуру,  зауваживши  про  роль  праці  (отже  й  —  виробництва)  в  людському житті  в  його 
первісному  протиставленні  життю  політичному.  Оскільки  родина  виявляється  первісним 
місцем праці, то життя в  полісі  розвивається на необхідній основі родинного  ойкосу  (дому, 
домашнього господарства), але в протиставленні до його закритого ґенеративного приватного 
життя і  волі до публічності,  що є наступністю, творену й утримувану вільною людською 
активністю. Ця нова для людини можливість полягає у взаємному визнанні собі рівних і 
вільних,  визнанні,  яке має відбуватися постійно,  в  якому активність не носить характеру 
вимушеного зусилля, котрим є праця, а є маніфестацією доброти,  демонстрацією того, чим 
людина може бути в змаганні з засадничо рівними собі. Це також означає: жити органічно не 
лише завдяки способу акцептації, але й ініціативи і підготовки, пошуку можливостей для дії, 
можливостей, які повсякчас виникають; це означає життя в активному напруженні, крайньо
му ризику і  безперервному піднесенні, де кожна пауза вже є тією слабкістю, на яку чатує 
ініціатива інших. Усупереч неволі природного кругообігу, цей новий спосіб (оточений дома
шньою безпекою, наданою ойкосом, домашнім господарством, яке дбає про життєві потреби), 
усупереч власній внутрішній схильності до зупинки, рутини, послаблення, має стимул до 
публічності, Що надає цю можливість, але також і постійно чатує на неї.

Г. Арендт протиставляє одне одному працю, яка  протистоїть згасанню, і декаданс життя, 
яке ми-

16*
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нає, залишаючи навіть щось тривке, та виробництво, яке вибудовує надійний, здатний до 
тривкості кістяк життя, притулок і громаду, необхідні місця для власної домівки; на цій під
ставі, яка убезпечує від чистого самовитрачання і розчинення в недовговічному, зараз же по
стає щось абсолютно інше — життя, яке вільно визначається в такий спосіб, аби й надалі, 
вже на інших засадах визначатися вільно й незалежно стосовно цього фундаменту. Те життя 
від цього моменту за всією своєю суттю, за своїм буттям відрізняється від життя в акцептації, 
яке  його  приймає;  тут  життя не  приймається  в  готовому вигляді,  таким,  яким воно є,  а 
змінюється від самих своїх основ, стає піднесеним.

Проте органічним складником цього піднесення є те, що воно не відчувається і не є лише 
острівцем в  акцептованому житті, а навпаки, обґрунтовує і закладає будь-яку акцептацію і все 
пасивне. Політичне життя черпає свої вільні можливості з домівки і з домашньої праці, але, 
своєю чергою, домівка не може існувати без громади, яка її не лише охороняє, а й надає сенсу. 
Політичне життя як життя в нагальному часі також є постійним пильнуванням, постійною не
влаштованістю, нестійкістю. Життя в цьому разі не базується на генеративній безперервності, 
воно спирається не на темну землю, а на темряву, тобто конечність, і  перед ним  повсякчас 
стоїть загроза. Але тільки в цьому примиренні із загрозою, в цій постійній не-загрозі вільне жит
тя може розвиватися як таке, його свобода в своїй найпритаманнішій основі — це свобода тих, 
котрі не підпадають загрозі. Загалом можна сказати: це властиво кожному військовику на будь-
якому рівні, хоча б на найприроднішому для себе; тільки військовик перед появою політичного 
життя спирається на сенс, він у безпосередньому житті бореться за власну домівку, родину, за 
життєву безперервність, до якої належить,— завдяки їм він отримує опору і мету 
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для себе,  вони криють його від небезпеки, чого він потребує; однак усупереч цьому тут 
знаходиться мета у  вільному  житті, байдуже — чи власному, чи інших людей; це життя в 
своїй основі нічим не прикрите.

Неприкрите життя, життя піднесення та ініціативи, яке не знає паузи й полегшення, є не лише 
життям інших цілей, іншого змісту, іншої структури, аніж життя акцептоване,— воно інакше є, і 
це  стається  таким чином,  що  воно  саме  відкрило  можливість,  для  якої  воно  витрачається, 
водночас воно бачить своє звільнення, бачить його залежність і вільне піднесення того, другого 
життя, бачить, що життя є і  може бути. Хоча воно підносилось до надлюдського, воно стає 
вільним, людським. Це означає: життя на межі, яке робить життя зустріччю із сущим, на межі ці
лості всього, що існує, де ця цілість є постійно нагальною, оскільки тут обов'язково з'являється 
щось зовсім інше, ніж окремі речі, обставини в ній. Це життя не позбавляється своєї випад
ковості, проте воно й не піддається їй пасивно; через те, що для нього з'явилася можливість 
справжнього життя, для нього також уперше відкрився світ — він уже не є невдячним тлом, на 
якому проявляється те, чим ми захоплені, але лише зараз він здатен виявитись — як цілість того, 
що відкривається на чорному фоні глухої ночі. Зараз ця цілість промовляє до нього вже  без
посередньо, без послаблюючих її міфу та традиції, він лише хоче, аби вони прийняли його до 
свого кола і особисто несли за нього відповідальність. Нічого із дотеперішнього життя акцептації 
не залишається в спокої, стрясаються підвалини суспільства, традиції й міфи, всі відповіді на 
поставлені  запитання,  увесь  скромний,  але  забезпечений і  заспокоюючий смисл,  і  хоча  він, 
напевно, зник, він змінює свій вигляд — стає проблематичним, чимось таким, що є так само зага
дковим, як і решта всього,— людина перестає з
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ним ототожнюватись, міф перестає бути словом із його вуст; у момент, коли життя оновлює
ться,  все постає в новому світлі — вільному спадає полуда з очей, але не для того, аби він 
побачив нові речі, а для того, аби він побачив по-новому: вони є тут наче пейзаж, осяяний 
блискавкою, в якій він стоїть сам, без опори, і розраховує лише на те, що йому являється, і 
те, що являється, є для нього всім без винятку; це є саме миттю творчого світанку, першим 
"днем творення". І вона, мить, є тим нагальнішою, що огортає того, хто вжахнувся, несе в 
собі й відносить із собою.

Це означає, що у вищезгаданому оновленні життєвого смислу, яке несе із собою виникне
ння політичного життя, міститься зародок життя філософського — якщо мають рацію Платон 
і Арістотель,  згідно з якими θαυμα α·ρχή τήζ δώφίαζ*.  Арістотель, певна річ, також каже, що 
шанувальник міфів на свій лад є філософом; але він ним буде лише тоді, коли захоче справи
ти враження  здивованості,  подиву, зачудування з того, що  насправді  існує; цей подив суб
станції сущого — не вигадка, він являється тільки^ тому, хто відважився підійти на межі дня 
й ночі до тієї  брами, від якої він має ключ,  δίκη, і той, хто перебуває поза небезпекою, є 
водночас είδωζφώζ**, чоловіком, який знає.

Арендт глибоко інтерпретувала положення "Етики" Нікомаха про базові можливості вільно
го життя: βίοζ απολαυδιζ, βίοζ πολιτικόζ α βιοζ φιλοδοφικοζ***— з точки зору звільнення через 
політичне  життя  (від  приватного  боку  життя  з  його  прив'язкою  до  само-витрачання): 
політичне життя є тим, що зненацька ставить людину перед можливістю цілісності життя й 
життя в цілісності, філософське життя прище-

* Подив — початок мудрості (гр.). **Вид світла (гр.).
Життя сибаритське, політичне і філософське (гр.).
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плюється на цій основі й розгортає те, що було в ньому закладено, приховано. Втім, можли
во, що на підставі цих зауваг, які базуються на Арістотелевій дистинкції активного життя, 
можна було б вивести й сам початок історії в прямому розумінні цього слова: історія є там, 
де життя стає вільним і цілісним, де усвідомлено будується простір для такого  ж вільного 
життя, яке не вичерпується лише акцептацією, і де внаслідок стрясання "малого" життєвого 
сенсу, який несе в собі акцептація, наважуються на нові спроби осмислення самого себе в 
світлі того, як йому виявляється буття світу, до якого він належить.

Ці зауваги не слід сприймати як якесь ідеалізоване поняття грецького полісу в тому ро
зумінні, що він виник з духу безкорисливої відданості "загальному добру", аналогічному пере
конанням охоронців,  як  це  постулюється,  але  не  описується  в  "Державі"  Платона.  Однак 
виникнення громади не є процесом, який можна точно локалізувати, приписувати тим чи 
іншим індивідам; анонімні передумови, випадковості окремих ситуацій відіграють тут роль, 
яку неможливо вирахувати; скажімо, аж до перських воєн афінська громада виступає чимось, 
що помалу кристалізується в боротьбі з сусідами та в боротьбі політичних партій, не останню 
роль в цій боротьбі відіграє тиранія, яка суперечить самому духові громади. Але саме та об
ставина, що поліс виникає і виживає у зовнішній та внутрішній боротьбі, inter ali* знаходить 
у ньому свій сенс і слово еллінського життя, якого так довго дошукувались, стала властивою 
для цього новоутворення і нової подоби життя.

У громадянській боротьбі на обмеженому терені й із незначними матеріальними можли
востями тут виникає не лише західний світ і його дух, а й, можна сказати, і світова історія 
взагалі. Західний дух і

* Серед інших (латин.).



248 Ян Паточка

світова історія пов'язані в своєму виникненні: це дух вільного осмислення, це струс лише 
акцептованого життя та його впевненості й заразом нових потенцій життя в цій відкритості, 
тобто філософії. Через те, що філософія і дух полісу мають такий тісний взаємозв'язок, що 
дух полісу  постійно перебуває у  вигляді  філософії,  це партикулярне буття,  виникнення 
полісу, має універсальне значення.

Про взаємозалежність філософії з духом полісу маємо свідчення і в самих прафілософів.
Дух  полісу  є  духом  єдності  в  суперечці,  в  боротьбі.  Неможливо  бути  громадянином 

πολίτηζ, в інший спосіб, аніж у суспільстві одних проти інших, причому ця суперечка сама 
по собі створює напруження, тонус життя громади, подобу того простору свободи, який 
громадяни один одному надають і один в одного оскаржують, надають у такий спосіб, що 
для своєї поведінки вони шукають опору і долають стосовно неї опір. Поведінка як така в 
своїй основі є нічим іншим, як боротьбою, обороною від інших і атакою там, де випадає 
нагода. Саме таким чином у громаді постійні суперечки й боротьба утворюють силу, яка 
стоїть над сторонами у суперечках і від неї залежить значення і слава громади, тривке усла
влення серед смертних, κλέοζαέναονθνητων11.

Геракліт говорить про те спільне, з якого "живляться" всі людські закони, тобто громада в 
своєму загальному функціонуванні і в своєму окремому рішенні*. Однак чим є цей боже
ственний закон? Потрібно знати, що це спільне є πόλεμοζ,**, І ЩО

*Пор. Diels / Кranz, ор. Сіt., Herakleitos, В 114. "Той, хто говорить, роздумуючи, повинен спиратися на те, що є для  
всіх  спільним, як місто спирається на закон, чи набагато упевненіше. Оскільки всі людські закони живляться  
єдиним Божим, саме він і панує, скільки захоче, він усе може і над усім має перевагу". ** Суперечка, битва, війна  
(гр.).
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право є суперечка δικη-εριζ*, і що все відбувається через єрі£ та її спонукання"12.
Πόλεμοζ, є цим загальним. Πόλεμοζ, поєднує сторони в протиборстві, вона не лише стоїть над 

ними, а вони перебувають у ній за взаємною згодою. У ній створюється одна, єдина влада й 
воля, з неї єдиної виростають усі закони й конституції, попри всю їхню різноманітність.

Але влада, витворена в боротьбі, не є сліпою силою. Влада, яка виросла з суперечки, є та
кою, що все знає і бачить: єдиним у цій суперечці, що задає тон, є життя, котре справді ба
чить  τό φρονείν** в  якості  цього спільного:  θρόνηδιζ,  порозуміння за характером речей не 
може  виникнути  інакше  як  із  суперечки.  Бачити  світ  і  життя  в  цілому  означає  бачити 
Πόλεμοζ, εριζ, як оце спільне: ζύνον ε, στι πάδ το φρονειν***.

Говорити, запозичувати слова споглядання до спільної першооснови — означає говорити 
"з розумом" (ζύν νοω). Це називається "супроводжувати речі такими словами, які кожну річ 
розділять згідно з її буттям, і розповісти, як це з ними відбувається"!3. Розділити кожну річ 
згідно з її буттям — означає споглядати її під час вступу до відкритої сфери (індивідуалі
зованого космосу), при появі з темряви, бачити блискавку буття над універсумом, відкриту 
ніч сущих. Це є справою того, хто є мудрим, справою філософа. В ньому накопичується рі
зноманітна  αρετή (вимір  вільного  життя,  яким  визначається  πολίτηζ****.  "І∑αφρόνειν є 
найбільшою

* Право-суперечка (гр.).
**  Мислити  ясно,  бути  при  здоровому  глузді  (гр.).  ***  "Споглядання  є  спільним  для  всіх"  (Анаксімандр).  

****Громадянин (гр.).
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αρετή*, і мудрістю є говорити те, що є відкритим та αλήθεια**, і робити те, що вже є зрозумілим в його 
органічному характері" 14.

Пόλεμοζ, спалах буття з ночі світу, дозволяє існувати всьому окремому й проявлятися тим, чим 
воно є***. Найбільші протиставлення складають єдність, яка існує над усім, проявляється в усьому, 
править усім. З тією єдиною мудрістю**** людина зустрічається лише тоді, коли вона сама робить 
свої вчинки в атмосфері свободи, створеної законом громади, що виріс із божественного, ім'я якому 
полеміка.

Пόλεμοζ — це, власне, те, що творить оточення, передумови, які уможливлюють філософію.
Пόλεμοζ не є спустошливою пристрастю дикого вершника, вона є творцем єдності. Єдність, закла

дена нею, є глибшою за будь-яку ефемерну симпатію і коаліцію інтересів; у потрясінні даного сми
слу зустрічаються суперечності і творять тим самим новий спосіб буття людини — можливо, саме 
той єдиний спосіб буття, який у вихорі світу дає надію: спільноту приголомшених, але убезпечених.

Саме такою Геракліт бачить єдність та спільне походження громади і філософії.
У такий спосіб вирішується також і доля початку історії. Історія виникає там і може виникнути 

лише таким чином, коли αρετη, ця надзвичайність людини, яка не живе лише заради життя, вибу
довує простір для своєї реалізації в такий спосіб, що має змогу бачити характер речі й чинить у зла
годі з нею,— людина будує громаду на підставі світового закону, яким є полеміка, і говорить про те, 
що бачить саме так, як це відкривається людині віль-

* Чеснота (гр.). ** Істина (гр.). ** "Універсумом править блискавка" (Геракліт).

"Тільки те, що єдине, є мудрим, не хоче й хоче бути назване богом" (Геракліт).
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ній, неприхованій, яка перебуває у безпеці (філософія).
Історія Заходу та історія загалом, таким чином, має дійсно гідний початок — такий, що не лише 

вказує, де знаходиться велика цезура передісторичного життя й історії, але також і на якому рівні 
має утримуватись історичне життя, і чи не спроможне воно піддаватися зовнішнім і внутрішнім за
грозам. Той початок у такий спосіб пов'язаний з усіма подальшими спробами історичного піднесен
ня, що вчить тому, чого людство не хоче розуміти через усю безмежну суворість історії й чому, мож
ливо, навчить лише пізніша доба, котра сягне вершини знищення й псування: що життя в жодному 
разі не треба розуміти з точки зору дня, з точки зору буденного життя, життя акцептованого, а з точ
ки зору боротьби, ночі, з точки зору полеміки. Що в історії не йдеться про те, що можна заперечити 
або що можна потрясти, а про відкритість для того, що стрясає.

Нині слід розібратися з двома поняттями стосовно  історії, котрі походять від творців феноменоло
гії й видаються глибоко відмінними від нашого тим,   що  обидва виразно  ведуть  мову лише  про 
філософію як точку відліку і якийсь центр історії.

Гусерль говорить про європейську історію як про телеологічний залізничний експрес, віссю якого є 
думка про розумове споглядання і життя, засноване на ньому (тобто відповідальне за нього). Згідно з його 
(Гусерля) телеологічною ідеєю, європейська культура відмінна від решти культур. Думка про життя з ро
зуму, життя в спогляданні підносить водночас Європу зі сфери другорядних культур як важливу з випад
кових. Споглядання, розум є "вродженою" ідеєю людськості, отож європейський дух водночас і загально
людський. Європейська культура і цивілізація загальновизнані. Решта — лише партикулярні хай навіть і 
цікаві з будь-якого іншого боку.
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Зважаючи на це, видається, що історія як розгортання і поступова реалізація цієї телеологічної ідеї 
в своїй основі і є історією Європи, а щодо решти світу — лише тією мірою, в якій він вступає на поле 
європейської культури. Подальшим наслідком цього видається те, що початок історії відлічується 
паралельно до початку європейської культури. Це відповідає тому, що Гусерль говорить про грецькі 
початки, він розуміє під цим "перше заснування" телеологічної європейської ідеї в грецькій філосо
фії.

На перший погляд видається, що це поняття оновлює наївний просвітницький раціоналізм, для 
якого просвітлення, світло є єдиним джерелом життя. Насправді ж він пов'язаний з усім характером 
його феноменології й феноменологічної філософії. Чим для нього може бути історія? Феноменологія 
є наукою про структуру не тільки сущого, а й того, що і як виявляє нам суще і чому воно виявляється 
саме так,  як це нам виявляється.  Історія не може тут бути нічим іншим, нічим більшим і  нічим 
меншим за необхідну базу того відкривання, виявляння сущого. Те виявляння може бути завершене 
лише таким чином, що відкриється, виявиться його власний характер — філософія, але в жодному 
випадку не якась певна, а філософія як процес. Вона стосується характеру речі в такий спосіб, що 
суще проявляється не лише розумним, а й завдяки розуму. Феноменологія Гусерля не стільки нага
дує просвітницький раціоналізм, скільки раціоналізм Геґеля.

Іронія часу, що працю, змістом якої є феноменологічна концепція історії, Гусерль пише напередодні 
другої світової великої пожежі, яка остаточно позбавила Європу світового лідерства. Однак правда й те, 
що водночас вона зробила європейську науку і техніку планетарною сполучною ланкою. Але тією сполу
чною ланкою європейська цивілізація стала у тій версії, на яку Krisis der europaischen Wissenschften Гу
серля вказала як на таку, що пе-
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ребуває в стані занепаду, яка призвела до втрати сенсу, тобто тієї телеологічної ідеї, яка надає сми
слу, в якій, згідно з Гусерлем, полягає духовна основа Європи.

Феноменологія не може розглядати історію як щось суттєве, вона не може зробити її своєю головною 
темою, хоча в цьому виявляється вся її базова концепція як з методичного, так і з матеріального боку. Гу
серль упродовж свого життя мислителя щораз більше наголошував на генезі, на противагу статичному 
аналізу, роль пасивної генези він протиставляє виникненню всіх уявних лише рецепійованих компонентів 
проживання у внутрішній часовій свідомості. Все статичне вказує на генезу і тим самим на історію. Історія 
— найглибша змістова площина, якої сягає феноменологія; але якщо ми розуміємо історію як щось на 
кшталт вільних дій та рішень, або як основну передумову, то потрібно сказати, що генезі Гусерля, навіть 
трансцендентальній, і саме цій трансцендентальній, відомі лише структури, які піддаються осягненню в 
рефлексії неупередженого, незацікавленого глядача, а значить, абсолютно неісторичної суб'єктивності у 
вищезгаданому сенсі цього слова. Якщо феномен феноменології — глибокий, аж ніяк не "вульгарний" фе
номен  того,  що  виявляється  саме,  а  є  феноменом  передумов,  які  роблять  його  можливим  у  транс
цендентальній генезі, то також слід сказати, що його осягнення від самих основ передбачає "неісторичну", 
а тому незацікавлену; суб'єктивність. Далі з цим пов'язане саме поняття рефлексії, яке відбиває суб'єктивні 
структури як звернення об'єкти-вуючого погляду "всередину" до проживання, до "ноетичного" боку, як 
структура акту, з якої первісно відкидається протиставлення "поезіз — поета", вона була обов'язковою для 
всіх феноменів узагалі, й наче інтенційність, була останнім словом, котре може бути сказаним про суб'є
ктивність суб'єкта.
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Усупереч цьому, поняття історії у Гайдеґера носить не лише той смисл, що феноменологічний 
аналіз призводить до певної генези, а й передовсім його значення полягає в тому, що воно не лише 
відкидає незацікавленого глядача як передумову можливості феноменологізації, але, навпаки, вказує 
на зацікавленість у бутті як у точці відліку й умові для можливості зрозуміти глибокий феномен, 
власне феномен буття, і тим самим, з одного боку, зрозуміти відновлення онтологічної проблеми на 
феноменологічній основі,  з  другого боку — відновлення вірного розуміння сенсу феноменології 
взагалі.

Для Гайдеґера феноменологія не є змістовою, а методичною назвою, назвою для дослідження, яке спи
рається у всьому, що стверджує, на пряму вказівку і пряме визначення. Це, однак, не означає, що її (фе
номенологічні)  дослідження  очевидні  як  день  Божий.  Навпаки,  власне  феноменологічні  феномени 
первісно приховані, оскільки вони не стосуються сущих речей, які виявляються самі, а їх буття, їх умож
ливлення і сутності, які спочатку потрібно осмислювати. Це "витягнення на світло" можливе лише з тієї 
причини, що людина не виступає чужою стосовно свого буття — а отже, буття взагалі — такою чужою, як, 
можливо, природні речі чи витвори людських рук. Це відношення зовсім не є незаінтересованим, не є і не 
може бути простою констатацією, що береться до уваги. Саме це — зміст вираження того, що для неї в її 
бутті йдеться про те буття. її власне буття дане їй для відповідальності, а не для споглядання. Вона має 
його нести, реалізовувати", і воно існує завдяки тому, чи приймає вона ту роль, чи її полегшує, уникає та 
приховує. Це можна виразити також таким чином, що перебування (основа людського життя) існує заради 
себе самого. Як очевидно, вже той перший початок аналізу історичний у зовсім іншому сенсі, ніж транс
цендентальна генеза Гусерля. Та "реаліза-
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дія", котра не є спогляданням, мабуть, саме тому й не є сліпою. Вона має особливий спосіб бачення, в 
якому наша "поведінка", практичне поводження з практичними речами нашого оточення — це лише 
останній, найпомітніший складник, який, мов вершина айсберга, надається до нашого повсякдення. Але 
звичайна теорія інтенційності акту свідомості навіть нездатна пояснити ту поведінку і дії: вона в ньому 
робить наголос або полишає в ньому лише те, що можна констатувати за допомогою або безпосереднього 
розгляду, або завдяки розгляду зсередини. В дійсності ж та поведінка є лише вловлюванням цих можли
востей, можливостей відношення речей одна до одної, які за їхнього посередництва нам якимось чином 
мають бути відкритими, і відкритими лише в реальній ситуації, у тому фактичному "тут", яке для кожного 
з нас і щохвилини є іншим та в якому настрій наводить нашу можливу поведінку на те суще, до якого ми 
належимо, зважаючи на наші можливості примиритися з ним. Саме таким чином для нас "прафакт того, як 
ми почуваємось" одним махом і неінтенційно, непредметно, відкриває загадкове положення серед речей, 
але також відкриває і ту цілісність, до якої ми раз у раз певним чином ставимося, цілісність ставлення одне 
до одного через можливості зустрітися з речами і ближніми. Але саме в такий спосіб, в який поведінка 
завжди передбачає те положення щодо того, що ми не створили і що вже тут мало б бути, вона передбачає 
також, що ми розуміємо те, до чого ми прагнемо і чому: і знову — через те, що практичне розуміння є 
первісним і єдиним реально зрозумілим і в ньому речі є тим, що "відповідає" або задовольняє наші можли
вості,— передбачає, що можливості як такі, тобто як наші й ті, що надаються лише зараз як зрозумілий 
значеннєвотворчий зв'язок, вже тут наявні, що в той "момент", коли я увійшов до речі, тримаю перед 
собою той "розклад", із якого розумію те, що є. Знову ж таки
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розуміння і тлумачення того, з чим я зустрічаюсь, не є якоюсь аперцепцією, котра як така завжди 
проводить синтез констатованого у минулому з констатованим у теперішньому, але вона завжди ба
чить наявне у світлі того, що ми маємо перед собою, та не як предмет,  а як те,  що "ми можемо 
сприйняти".

Як бачимо, поведінка стосовно окремого сущого передбачає розуміння певної цілісності сущого, 
яке відкрите для нас у "розподілі" наших можливостей і у відчутті настроєності відчувається як цілі
сність. Ані розклад, ані настрій не є інтенційними явищами і чимсь самостійним, але без них немож
ливе конкретне усвідомлення нашої життєвої ролі, без них неможливо усвідомити життя як свободу 
й первісну історію. Не інтенційність,  а  трансценденція становить основоположну сутність життя, 
чим воно відрізняється від буття сущих, для яких не йдеться про їхнє буття, які не існують заради 
себе і у яких немає ніяких "заради" або вони існують у спалаху, мов звірі. Трансценденція зі своїми 
взаємовимагаючими моментами — (ви)найдення, розподілу і поведінки — є трансценденцією люди
ни до світу, до тієї цілісності проясненого, розподіленого, до якого завжди належить таке, як ми, 
суще, котре є відношенням, і суще, для якого не властивий такий характер. Світ, як першим збагнув 
його  Кант,—  це  не  річ  чи  сукупність  речей  із  досвіду,  але  не  з  тієї  причини,  що  він  є  лише 
"виведеною" ідеєю, яку неможливо здійснити в досвіді,  а тому, що він є даним цілісністю транс
ценденції, як висловлюється Гайдеґер, "праісторією". Світ — це не предмет досвіду, оскільки він не 
може бути даним, але він не може бути даним абсолютно, бо він не є сущим, а відтак органічно не 
може "існувати". Трансценденс (стосовно) світу не є первісно даним, як у Канта, активністю мірку
вань і розуму, його основою є свобода.

Таким чином спостерігаємо, як у концепції двох феноменологій проявляється прадавня філософська
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опозиція примату інтелекту чи свободи в тому, що творить власне характер людського духу, і з цим 
також неодмінно пов'язане питання про філософське закріплення і характер історії. Гайдеґер — філо
соф примату свободи, й історія в його очах не театр, який розгортається перед нашими очима, а від
повідна реалізація відношення, яким є людина. Історія — це не просто точка зору, а відповідальність. 
Але  він  розуміє  свободу  ані  як  liberium  arbitrium*,  ані  як  волю  до  реалізації  обов'язкового,  а, 
насамперед, як волю до того, щоб залишити суще тим, чим воно є, до неспотворення сущого, волю, 
яка передбачає не лише розуміння буття, а й потрясіння того, що спочатку і передовсім, у наївній 
очевидності  вважається  буттям,  зруйнування його  ймовірного  сенсу,  саму  появу  буття  у  вигляді 
радикального "ні" й чітко поставлених після нього питань. Буття є досвідом, з якого виростає філосо
фія, повсякчас поновлювана спроба життя в правді. Відтак, свобода є свободою правди саме у вигляді 
відкритості самого буття, правди самого буття, і в жодному разі не лише сущих (у вигляді відкритої 
поведінки і вірності висловлювань). Свобода є не простою властивістю людського єства, але в своїй 
основі вона означає те, що й саме буття є конечним, що воно підлягає струшуванню нарівні з усіма 
нашими "основами", котрі шукають прихистку в сущих, аби не зізнаватися собі, що людина не має 
ніякого прихистку, за винятком того всевідкриваючого й вільного, що саме тому й не може "бути" в 
такому вигляді, як сущі: буття та його таємниця й подив, що суще існує. Відтворення самого буття 
має місце у філософії, зокрема у розв'язанні її найпервиннішої, найрадикальнішої проблеми. Це від
творення неминуче саме через те, що не лише ділянка доступних сущих, але й сам світ певної доби 
піддається змінам. Від часів виникнення філософії історія передовсім є

* Свобода вибору (латин.).
17 - 1-1752
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тією внутрішньою історією світу як буття, що відмінне від сущих. І все ж їм належною, як 
така, що є сущою в бутті.

При  протиставленні  обох  філософій,  які  працюють  в  галузі  феноменології,  викликає 
подив те, що за такої принципової відмінності в точках зору, в одному випадку на спогляда
ння, в іншому — на свободу, обидві приходять до думки про центральну позицію філософії в 
історії. Саме тому, що філософію розуміють обидва філософські спрямування Заходу, вони 
разом схиляються до думки про центральне положення Європи в історії.

Історія незрозуміла без усвідомленої відповідності.  Обидві  філософії  це розуміють і  ви
знають. З тією лише різницею, що одна вбачає виникнення відповідності у коректності реє
страції, в підпорядкуванні чистої думки точці зору, тоді як друга вбачає її в тому, що ми не 
закриваємо очі перед намаганням поєднати вільний шлях і місце для свободи, для того бут
тя, яке звільнене від буденного і поверхневого забуття таємниці сущого буття.

У чому полягає подібність історичної тези в обох, дуже відмінних в іншому, філософій? Чим 
пояснити, що обидві філософії надають історії центрального значення і відтак вбачають у ній 
(тезі) початок історії? Можливо, тим, що вони обидві є філософіями правди, що правда є їхньою 
центральною проблемою, яку вони збираються вирішувати не завдяки вдавано (квазі?) очеви
дним тезам, а завдяки феномену, тому, що виявляється. Але одна бачить правду як цілковиту 
ясність, котра сприймає темні місця лише як питання, проходи для відповідей, тоді як друга ін
спірована конечністю буття, відкрита для вічної таємниці сущого, яке саме в його таємниці, що 
надихає на питання і залишається питаннями, прагне заховати його головну правду, відкритість 
сущого буття, до якого обов'язково належить його закритість, так як це виражено в грецькому 
слові α-ληθεια.
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Філософія Гайдеґера так само в своїй суті тісно пов'язана з філологічним мисленням, як і 
феноменологія Гусерля. Однак вона краще підходить для відправної точки філософствуван
ня про історію, а саме для відправної точки у свободі та відповідності в людському бутті, і в 
жодному разі не тільки в мисленні. В центрі її знаходяться такі проблеми, як вихід із цього 
занурення в речі, світ, до якого сьогодні пануючі напрями філософії історії повністю анґа
жовані. Як філософія конечної свободи і як зауваження того, що є над світом і тому робить 
його можливим, вона споріднена з ідеалізмом, але закладає історичне піднесення людини 
глибше й "реалістичніше", оскільки є єдиною і послідовною доктриною, спроможною об
ґрунтувати самостійність сущого стосовно суб'єктивізму будь-якого ґатунку, також і щодо 
виду, котрий випливає з повсякденного матеріалістичного розуміння стосунку між суб'єктом 
і об'єктом як такого, що полягає в причинній дії у зовнішньому світі. Вона, однак, здатна 
пояснити передовсім характер історичних актів і відкрити очі на те, про що йдеться в історії. 
У  наших подальших роздумах  спробуємо пояснити  декілька  проблем  давньої  та  сучасної 
історії у світлі імпульсів, що з них виходять. Відповідальність за ці висновки автор загалом 
несе сам.

3. Чи має історія смисл?

Часто говорять про смисл певних людських прав, смисл життя, історії,  різних інституцій, 
про смисл демократії тощо, навіть не визначивши поняття "смислу" й не спробувавши ви
робити саме поняття "визначення" — очевидно, тому, що, з одного боку, відчувається потре
ба в такому понятті, а з іншого — саме воно вважається чимось очевидним. Потреба в понят
ті коріниться в тому, що всі ті речі є; проблематичними і що їх потрібно пояснити, оскільки 
відмінність можливих тлумачень не зали-
17*
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шає нас байдужими. Очевидність  — оманливу —  поняття  смислу поділяє  разом із  усіма 
основними поняттями, настільки загальними, що їх характер протистоїть звичному способу 
визначення, який  представляє інструментарій традиційної логіки. Таким є поняття "буття", 
поняття "життя", поняття "виявлення". Смисл, безсумнівно, належить до таких означень і це, 
мабуть, його обтяжливий момент і водночас необхідність, яка діє так, що часто звертається 
до перевіреного засобу, як саме утриматись від глибшого аналізу, котрим є передумова очеви
дності й того необхідного мисленнєвого засобу.

Відійдімо у своїй спробі розбору від стосунків між поняттями смислу і значення. Серед логіків 
існував Фреге, для якого значення означає предметне відношення, зміст поняття предмета: чо
тиригранник і  чотирикутник є  подвійним змістом одного  й того  ж  значення,  так само як 
ранкова і вечірня зоря. Це вказує на те, що й логіка може конче потребувати розрізнення обох 
понять, причому зміст тісно пов'язаний із нашим способом розуміння, значення є об'єктивнішим. 
Але, з іншого боку, здається, що ми більше обмежуємо значення сферою 1оgu, тоді як зміст для 
нас чимось реальніший стосовно почуттів і поведінки: ми говоримо про те, чи має сенс стражда
ння більше, ніж значення, про те, який був сенс певної поведінки, наприклад, замовчування 
німецькими державними діячами військових цілей в часи першої світової війни (ми чітко від
різняємо від цього замовчування значення задля продовження війни тощо). Смисл є тим, з чого 
можна зрозуміти, що ті цілі мали приховуватись, наприклад, воля змінити увесь статус-кво доте
перішнього світу: значення для... випливає із зрозумілого в такий спосіб смислу, є його причи
ною. Звідси правомірність визначення Гайдеґера того, що смисл є тим, на підставі чого щось стає 
зрозумілим. Згідно з цим, смисл мав би бути чимось обґрунтовуючим, але не тільки в значенні 
формального логічного ви-
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ведення, але також у значенні матеріальної зрозумілості. До тієї матеріальної зрозумілості 
належить мотивація дії, але також і глибше тло переживання і поведінки, про які йдеться, 
наприклад, коли йдеться про смисл страждання, смисл тривоги, смисл того, що людина є ті
лесною істотою. У всіх цих випадках "смисл" не лежить на поверхні, а ми мусимо його від
шукати за допомогою тлумачення, яке відкриває те, що нам первісно заважає його бачити, те, 
що його закриває, спотворює, затемнює.

Мотивація дії ставить питання відношення між смислом і доцільністю. Мотив дії в своїй 
основі також і мета, котру переслідує діяч, потім спонука, з якої випливає мета. Ненависть і 
воля усунути особу, яку ненавидять, є спонукою і метою, котрі диктують вбивство як засіб 
усунення. Нині зрозуміло, що будь-яка цілеспрямована поведінка наповнена смислом, але не 
кожна  наповненість  смислом  цілеспрямована  чи  коріниться  в  цілях.  Мета  є  причинним 
зв'язком, який був включенням до наповнених смислом взаємозв'язків людських мотивів та дій 
і сам став наповненим смислом. Отже смисл неможливо ототожнювати з доцільністю чи навіть 
через неї пояснювати його. З іншого боку, поведінка може бути доцільною і все-таки втратити 
свій первісний смисл: так, наприклад, здається, що сучасна наука через свій абсолютний об'
єктивізм втратила внутрішній смисл і обґрунтовується лише зовнішніми цілями., які випли
вають з можливості її застосувати. З іншого боку, людська поведінка може бути недоцільною 
чи протидоцільною і все ж мати смисл: патологічна поведінка істериків і невротичних людей 
взагалі має смисл, який можна зрозуміти, але вона не є доцільною. Помилки, яких ми припу
скаємось у поведінці, зрозумілі, але не доцільні, зазвичай вони передбачають мету і вибір не
адекватних засобів. Бажання виводити смисл з цілі й доцільності означає підпорядковувати 
його
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категорії причинності, оскільки мету, за Кантом, можна зрозуміти як причинність поняття. Однак 
якщо смисл не можна звести до мети, то, навпаки, можна з іще більшим правом обстоювати точку 
зору, згідно з якою мета є причинністю, піднесеною до наповненої смислом сфери, причому зали
шається відкритим, чи не є це єдиним способом діяльності смислу.

Сказане знову ставить питання стосунків між смислом і цінністю. Такі цінності, як правда, добро, 
краса,  самі  по  собі  не  цілі,  але  їх  здійснення,  певна  річ,  може  стати  метою  і  ціллю  людської 
поведінки. Але за своєю суттю вони не означають нічого іншого, аніж те, що суще наповнене сми
слом, і позначають те, що їм "дає" смисл: правда означає, що суще зрозуміле і доступне для пояснен
ня, краса — те, що вступ сущого до людського світу виявляє таємницю буття як щось завжди хвилю
юче; добро — те, що в світі є самовіддана чи беззастережна дружба і любов. Це стосується і всього 
розмаїття цінностей, які постійно до нас апелюють, нас притягують і відлякують і які "діють" поспіль 
так, що суще для нас не байдужа наявність, а щось воно до нас промовляє, виступає предметом пози
тивного чи неґативного інтересу. Отже, цінність є нічим іншим, як виразно наповненим смислом су
щим, так якби йшлося про щось самостійне, якби говорилося про якусь "цінність", як це виражалось, 
тоді як насправді йдеться про те, що нам нічого не може виявлятися ні в жодному іншому вигляді, 
аніж у наповненому смислом, зрозумілому взаємозв'язку, в рамках нашої відкритості стосовно світу, 
яка остаточно означає, що ми на світі не байдужі спостерігачі та свідки, але що буття на світі є тим, 
про що для нас ідеться в найдостеменнішому смислі.

Поняття цінності в нашому смислі важливе тим, що подається як щось самостійне, як позитивно 
суще, яке за всіх обставин є тим, чим є. Ідея краси та
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ідея добра у Платона стає тим, що "робить" усе сущек(в міру участі в них) красивим і добрим. Сущі 
самі по собі можуть бути проблематичними, але ідеї — в жодному разі. Наповненість смислом сущо
го відтак ґарантована, навіть якщо окреме суще може знецінюватись.

Наповненість смислом сущого непохитна, доки самі цінності в такий спосіб залишаються непро
блематичними, хай навіть вони осмислені Платоном як те,  що надає смисл сущому, або як в не
оплатоністській християнській теології вони випливають із досконалості Бога-творця. Доки цінність 
розуміється як вічне джерело смислонаповненості, як ідея чи Бог, як те, що надає смислу речам, лю
дським діянням і подіям, доти тут постійно присутня можливість тлумачення досвіду від втрати сми
слу не як дефект того, що дає смисл, а того, чому він надається. Ця перевага означає захист від нігілі
зму смислу. Слабкою стороною, однак, тут є те, що потрібно повертатися до метафізичних понять, 
тоді як смисл і його втрата є феноменами конкретного досвіду. Повертатися до метафізики означає 
вважати смисл чимось довершеним і цілковито відмовитись від проблеми його виникнення (не ча
сово-емпіричного, а структурно-філософського).

Справа виглядає інакше, якщо звернемося до досвіду від втрати смислу, який, без сумніву, в нашому 
житті проявляється дуже відчутно. Відтак, цей досвід демонструє не лише нашу недостатність, нашу 
нездатність збагнути смисл, а й радикальну можливість того, що увесь смисл втрачено, що ми б могли 
стояти перед його нульовою позначкою. Речі не мають смислу самі для себе, але їхній смисл вимагає, 
аби хтось для них мав "смисл": первісно смисл присутній не так у сущому, як у цій відкритості, в тому 
їх розумінні, яке є процесом, рухом, який не відрізняється від руху серцевини нашого життя. Безпере
чно, це саме ті речі, які привабливі й правдиві, але вони ні в якому разі не існують самі для
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себе; саме ми є тими, хто має можливість надати їм власного їхнього смислу, оскільки ми існуємо в 
такий спосіб, що наше власне життя може для самих нас набувати смислу, тоді як речам те відноше
ння до них самих не є даним, "не має для них смислу".

Якщо це так, то тоді чи не ми самі надаємо смисл речам? Чи не є наше відношення до них через 
відношення до самих себе "осмисленням беззмістовності"? Якщо існує досвід смислопорожнечі, чи 
не означає це відтак, що все залежить від нас і від відкритості, якою ми є? І чи закриті ми настільки, 
що нам1 "речі нічого не говорять", відтак мовчить те осмислення і світ являється нам у нікчемності 
смислу? І якщо можливо виявити, що цей досвід водночас є основним відкриттям для цілісності сво
го життя, для свободи своєї екзистенції, то чи не означає це тим більше, що походження всього сми
слу, його нульова позначка є в нас і в нашій силі?

Однак думка про те, що ми творимо смисл так, нібито смислонаповнення чи смислопорожнеча су
щого підвладні нам, суперечить думці про те, що відкритість для сущого і його смислу, побудованій у 
феноменальний спосіб, надто ж осмислення речей, вже не є нашою волею чи довільністю. Речі не 
стають нашими, вони не перебувають у нашому розпорядженні в такий спосіб, аби за певних обставин 
речі не виявлялися без смислу, і знову ж таки в кореляції до того, щоб смисл не промовляв до нас від 
речі, якщо ми для нього відкриті. Але ми відкриті для наповненого смислом сущого не менше, ніж для 
беззмістовного, і це є те саме суще, котре виявляється одного разу як смислонаповнене, а іншого — як 
беззмістовне, таке, що нічого не говорить. Що ж це означає, окрім проблематичності будь-якого сми
слонаповнення? Що ж, однак, інше означає ця проблематичність, окрім того, що сама наша відкритість 
для речей, дотичних до нас, застерігає нас від нахилу до абсолютизації певних
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способів розуміння смислу й належних йому смислонаповнень?
Тепер тут необхідно висловити кілька зауваг стосовно відношення між поняттям "смислу" і понят

тям "буття". Між ними обома існують далекосяжні аналогії й також глибокі відмінності. Як у смислі, 
так і в бутті наявна та подібність, що вони однаковою мірою належать як сущим, які за своїм характе
ром, можливо, є лише відношенням до них, так і таким сущим, які, за своєю суттю, вільні від такого 
відношення. Як, наприклад, істоти, що первісно відносяться до власного буття, яке вводить тільки-но 
з'явлювані речі у відношення до їх буття тим, що їх розуміють в їх значеннєвості, і не лише в спо
глядально-естетичний спосіб,  а  й  підтверджують  це  своїми практичними діями.  Адже зараз  фе
номенологічно виявлено, що виразне ставлення до буття ми виявляємо лише в такий спосіб, що речі 
втрачають для нас свою значеннєвість, тобто "втрачають смисл". Смислонаповнення речей і наше ви
разне ставлення до буття, його відкривання, відтак, були б вилучені. Буття виступало б лише там, де 
закінчується смисл, а відтак було б чимось беззмістовним.

Нині В. Вейшедл зазначав!5, що смислонаповненість неможлива як окрема, тобто така, що характери
зує окремішність без подальшого взаємозв'язку.  Кожен окремий смисл вказує на цілий, кожен від
носний — на абсолютний. Через те, що смисл речі невіддільний від нашої відкритості для речей та 
їхньої значеннєвості, можна, отже, сказати, що там, де бракує відкритості, світ не може до нас звертати
ся, і, як наслідок, людське життя як перебування на світі неможливе. А далі з цього випливає, що таким 
чином людське життя неможливе без наївної чи критично набутої віри в абсолютний смисл, в цілісний 
смисл  універсуму  сущого,  життя  та  того,  що  відбувається.  Там,  де  людське  життя  перебуває  у 
конфронтації з абсолютною беззмістовністю, йому
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не залишається нічого іншого, як капітулювати і відмовитись від самого себе. Саме тому В. Мрштік 
говорить про "ту жахливу непохитність самогубців"!6. Антиномія смислу і беззмістовності, смислу і 
буття у такий спосіб вказує на те, що життя можливе лише як постійна ілюзія тотального смислу, яка 
в певних видах досвіду виявляється саме ілюзією. Правда, таким чином, виявлялася б загалом не
дружньою стосовно життя, стояла б у непримиренній опозиції до нього та боролася з ним.

Нам відомо, що боротьба правди із життям, хоча й філософськи обґрунтована в інший спосіб, є 
однією з головних тез філософії Ніцше. У Ніцше, певна річ, правда означає саме абсолютний смисл, 
який перебуває в протиріччі з характером сущого, яким є воля до влади, постійне діяння, що означає 
самоперевищення, життя. Через ту відмінність понять можна сказати, що Ніцше відчув протиріччя 
між буттям сущого і абсолютного смислу, навіть коли саме той абсолютний смисл він тлумачить як 
щось недружнє життю, що тепер, із нашої точки зору, невірне. Це протиріччя для нього сиґнал, си
мптом нігілізму, знецінення найвищих цінностей, занепад того, що до цього часу надавало життю 
смисл. Відтак вирішення цієї ситуації приносить йому нібито визнання нігілізму, проголошення сві
ту беззмістовним в ім'я життя, яке є творчим, і стає наслідком того, що в змозі організувати частину 
сущого таким чином, що воно набуває релятивного смислу.

Якщо вищезгаданий аналіз антиномії буття і смислу, смислу і беззмістовності сконструйовано вірно, 
то вирішення проблеми нігілізму за допомогою релятивного і партикулярного смислу неможливе, це 
ілюзорне вирішення. Життя в своєму практичному розвитку не може спертися на релятивний смисл, 
який полягає у беззмістовності, оскільки релятивний смисл ніколи не може осмислити беззмістовність, 
а завжди захоплений беззмістовністю
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того, в чому він полягає. Правдиве життя в абсолютному нігілізмі, у свідомості беззмістовної цілі
сності неможливе, воно стає можливим лише ціною ілюзії.

Тези зрозумілого таким чином нігілізму є не менш догматичними, ніж тези наївної незламної віри 
в смисл. Не лише послідовно реалізований скепсис має також містити і скепсис до скепсису і вести в 
такий  спосіб  принаймні  аж  до  остаточного  доказу  в  стані  недостовірності.  Але  також  потрібно 
поставити  питання  стосовно  самого  феномену  втрати  смислу,  що  він,  власне,  означає.  В  аналізі 
основного винайдення Гайдеґера, яким є тривога, ми дізнаємось, що в ній відкривається можливість і 
також — бодай лише на мить — вірогідність зупинитися перед "ніщо". Чому лише на мить? Тому, що 
тривога не означає нічого іншого, як мить кризи, з якої потрібно хоча б повернутися назад до світу, а 
це значить до смислу і значеннєвості, або відійти до "страшної незворушності" абсолютної глибокої 
туги, taedium vitae*, з якої немає дороги назад. Однак повернутися — не означає повернутися до ре
чей таких, якими вони були. Вони вже не будуть тими непроблематичними, незламними речами, 
якими виявлялися раніше. Те, що з ними відбувається, подібне, але водночас відмінне від того, що 
відбувалось із визволеним мешканцем печери у Платона: той також мусив повернутися назад, хоча й 
не зовсім зрозуміло, чому: тут же, навпаки, саме повернення є чимось зрозумілим, оскільки поверне
ння означає саме життя. Але вихід із полону, із звичної небезсторонності тут не відкриття, головним 
чином, позитивного, відкриття вічних, і тому релятивно простих сутностей, а відкриття сущого буття 
за межами всього сущого і його значеннєвості, буття, котре не щось суще, а саме з позицій сущого 
лише "ніщо", лише диво — дивовижність тому, що суще

* Відраза до життя (латин.).
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є тим, що уможливлює цей крок назад стосовно всього сущого, на підставі якого людське 
життя є тим, чим воно є, постійною дистанцією щодо сущих речей і можливістю в цьому 
просторі й на його основі ставитися до них.

Пройти через досвід втрати смислу означає те, що смисл, до якого ми, ймовірно, повертає
мось,  не  буде  для  нас  лише  фактом  прямої  нездоланності,  а  буде  рефлектованим,  об
ґрунтовуючим і відповідаючим смислу доказом, що внаслідок цього він ніколи не буде ані 
даний, ані цілковито набутий, що виникає нове відношення, новий спосіб стосунку з тим, 
що смислонаповнене, що смисл може відкритися лише в діяльності, яка випливає з уявної 
нестачі смислу, як нескінченно віддалений пункт проблематичності, як непряма епіфанія. 
Якщо ми не помиляємось, то це споглядальне віднаходження смислу зумовлене його відсут
ністю, виступає новою відміною смислу буття в Сократовій екзистенції. Постійне заперечен
ня наївного світосприймання є новою його відміною, відкриттям його взаємозв'язку із загад
ковістю буття і всього сущого в цілому.

Не лише індивідуальне життя, зазнавши втрат досвіду і як основа для всіх взаємозв'язків, 
схиляється  до  загальної  "конверсії":  можливо,  що  власне  основа  цієї  цензури,  якою  ми 
намагаємось  відділити  передісторичну  епоху  від  власне  історії,  полягає  в  позбавленні 
наївної суті смислу, яка владарювала в житті людства аж до того специфічного перетворен
ня, котре означає майже сучасне — а в глибшому сенсі і дійсно сучасне — появу політики і 
філософії.

Не йдеться про те, що передісторичне людство було надто вимогливим у визначенні того, 
що є смислонаповненим,— воно, навпаки, було невибагливим в оцінці людини і людського 
життя, та світ мав для нього все ж таки якийсь порядок і був виправданим, досвід смертності, 
стихійних і
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соціальних катастроф не потрясав ним, для його смислонаповнення вистачало того, що боги 
резервували для себе найкраще: вічність у розумінні безсмертя. Цінності універсуму ніяк не 
шкодило, що в ньому існували смерть, біль і страждання, не дуже йому заважало і те, що він 
повнився звіриною і  рослинністю, що все підкорялося ритму виникнення і  зникнення. За 
крайніх обставин це не виключало відчуття паніки через страх смерті, коли людина, вдивляю
чись в обличчя мертвого друга, усвідомлювала, що її чекає те не саме; але пошуки іншого сми
слу, як то вічного життя, були лише справою якогось напівбога, але аж ніязе не проблемою 
людини. Людина — справжня людина — із таких пригод поверталася до свого людського 
оточення, до дружини, до дитини, до своєї виноградної лози і до свого вогнища, до малого ри
тму свого життя, включеного до великого кругообігу, де володарювали зовсім інші інтереси й 
сили. Людською справою було забезпечення життя для себе й:  своїх близьких, те,  що об
умовлювало зв'язок людини з усталеним життям, та невибагливість, яка вчила її миритися зі 
служінням життю й тягарем праці, які ніколи не скінчаться. За цю ціну людина могла жити у 
примиренні зі світом і вважати своє життя не беззмістовним, а лише ексцентричним стосовно 
того, що вона про нього вирішує, смислонаповненим, як життя квітів на полі та звірів у лісі. 
Наче без оживлення ними світ без людей був би для справжніх космічних істот бідним і без
радісним. "У такий спосіб самовиражаються боги, нажахані наслідком спустошення, якого за
знав світ завдяки потопу.

Історія  відрізняється  від  передісторії  людства  запереченням того  акцептованого  смислу. 
Неправильно  ставити  питання  про  те,  що  саме  сприяло  цьому  запереченню,  це  так  само 
намарно, якби ми питали, що спричиняє перехід людини від невинного дитинства до взає
мозобов'язуючого дорослого віку. Людина передісторичної доби хилиться до акцепто-
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ваного примирення з універсумом на підставі свого самообмеження, як це засвідчують, 
скажімо, такі епізоди, як паніка Гільгамеша, спричинена смертю друга, або як підліток може 
схилитися до безпечного інфантилізму. Можливість заперечення повсякчас поруч людини, 
але вона відкидає його. Вона віддає перевагу невибагливому включенню д0  універсуму, а 
цьому також відповідає її суспільна екзистенція в спільноті, котра не відрізняється від уні
версуму й сил, що його визначають. Те або, краще, той, хто панує над царством людей, має бо
жественний характер, і люди в прямому розумінні слова приречені служити йому, від нього і 
за його посередництва вони, відтак, дістають усе те, чого потребують задля наповнення сми
слом свого фізичного і духовного існування. Не існує ніякої специфічної людської сфери су
щого, яка була б виділена людині та її намаганню відповідати самій за себе, найменше нею є 
царство людей. Там, де люди намагаються його витворити, вже не може його опосісти той 
невибагливий акцептований смисл, який характеризує  дотамтешню людину. Тим,  що  вона 
бере на себе і за інших відповідальність, людина має на думці поставити питання смислу по-
новому  й  по-іншому.  Вона  вже  не  задовольняється  зосередженістю  на  самій  собі,  як 
нескінченними обов'язками і роботою в  поті чола, як долею, смислом якої є випадковість і 
підпорядкованість. Наслідком первинного заперечення акцептованого смислу є не падіння у 
беззмістовність, а навпаки, відкриття можливості досягти вільнішого й вимогливішого сми
слонаповнення. З цього випливає виразне здивування сущим взагалі, подив із того, що уні
версум, якого стосувався пафос стародавніх філософів, і виникнення філософії, існує. Люди, 
які не бажають пасивно приймати невибагливий смисл, не можуть задовольнитися тією рол
лю, яка для них таким чином визначена, до неї органічно належить також і нова можливість 
ставлення до буття і смислу, що полягає не в існуванні
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тової відповіді, визначеної наперед, а в запитанні, І тією відповіддю є саме філософія. Питан
ня, однак, передбачає досвід загадкового, проблематичного і той досвід, якого передісторичне 
людство уникає від якого воно ховається в самозаглибленому і вагітному правдою міфі, що 
розв'язується завдяки філософії. Таким чином у політичній поведінці людина наражається на 
її проблематичність, на те, що її наслідки неосяжні й будь-яка ініціатива відразу ж пере
ходить до чужих рук, у такий спосіб людина наражається у філософії на проблематичність бу
ття
і сенс сущого.

За історичної доби людство не уникає проблематичності, а прямо її викликає і сподівається 
від неї доступу до більшої глибини смислонаповненого життя, ніж та, що належала перед
історичному людству. В громаді, полісі, в житті, присвяченому громаді, житті політичному 
воно будує простір для  автономної, суто людської смислонаповненості, смислонаповненості 
взаємного визнання в діяльності, яка має значення для всіх своїх учасників і не обмежується 
одним лише підтриманням тілесного життя, а є джерелом життя, яке передається в пам'яті 
вчинків, пропонованій саме громадою. Таке життя в багатьох відношеннях* ризикованіше, 
небезпечніше, аніж та вегетативна невибагливість, на яку розраховувало передісторичне лю
дство. І саме в такий спосіб той виразний допитливий пошук, яким є філософія, небезпечні
ший за те  прозірливе вгадування,  яким є  міф.  Він  ризикованіший,  оскільки так само,  як 
поведінка є ініціативою, яка відмовляється сама від себе якраз у той момент, коли вона ви
разно  зрозуміла,—  потрапляє  в  коло  нескінченного  суперництва  поглядів,  де  первісні 
задуми мислителів обертаються на несподівані й неперед-бачувані. Він ризикованіший, бо 
сукупність суспільного життя втягує його у царину зміни смислу, У Царину, де все воно має 
змінити свою структуру,
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а відтак і свій смисл. Саме це й ніщо інше знаменує історію.
Філософія  не  потрясла  невибагливий  смисл  буденного  життєвого  ритму,  диктованого 

заклопотаністю тілесним життям і його припнутості до самого себе не з бажання збіднити лю
дину, а щоб збагатилась  вона з власної волі. Людина мала позбавитися акцептованого сми
слу,  аби піднестися до того,  що досі  надавало смислу самому універсуму так само,  як й 
іншим залежним речам, рослинам, тваринам, і вирішувало долю смислу речі, бо було безсме
ртним, а тому божественним. Філософія запропонувала новий вигляд того, що не гине,— не 
лише усталеності,  безсмертю, постійності,  що належать богам, а самій вічності.  Філософія 
з'явилася перед нею у вигляді того незмінного, з чого виникає і в чому зникає все суще, 
з'являючись, зростаючи і розцвітаючи, западаючи в темряву — у вигляді  φύδιζ,*.  До її  ночі 
належить світанок космосу, початку речей, навіть найменша з яких підкреслює таїнство і 
сутність буття. Але так само, як життю вільного полісу було надано лише невеликий строк 
для того, аби він розпростерся у своїй вільній відвазі, безстрашно простуючи до невідомого, 
так і філософія,— свідома свого зв'язку з проблемами громади, відчуваючи в зародках її не
безпеки і кінець, намагання остаточного й нового осмислення, веде її до того, аби вона вба
чала в темряві лише нестачу світла, в ночі — послаблення дня,— вона підходить до того, аби 
постати в постійному світлі своїх усталених дефініцій, з погляду сущого, котрі вичерпують 
свій смисл у новому порядку речей. У момент, коли загибель полісу вже вирішена, філософія 
перетворюється на те, чим буде впродовж тисячоліть, перетворюється на метафізику Пла
тона й Демокріта, на метафізику подвійної подоби, метафізику згори і знизу, метафізику ло
госу та ідеї, з одного боку, метафізику речей в їх чистій речевості — з

* Розвиток (гр.).
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іншого, обидві мають претензії на остаточну ясність і остаточне тлумачення речей, обидві 
спираються на той ґатунок ясності, котрий означав відкриття математики, той зародок пере
міни філософії на науку.

У  поєднанні  з  тим  математичним  мотивом,  мотивом  того,  що  правда  зрозуміла  раз  і 
назавжди, чітко і будь-ким за всіх обставин, тим мотивом метафізичного мислення, який нази
вається χωριδμόζ* і означає відрив, безодню між справжнім, приступним для чіткого й стро
гого бачення розуму, і нечітким, тим, що відчувається, враженнєвим, строго кажучи — не
вловимим світом того, що буденний досвід проголошує єдиною реальністю,— світом нашого 
навколишнього середовища. Ця, на перший погляд, дивна, химерна точка зору, яка проголо
шує справжньою дійсністю те, про що здоровий людський розум і переважна більшість людей 
нічого не знає, в дійсності є одним з історично найдієвіших метафізичних мотивів; без нього 
не існували б не лише такі сумнівні сьогодні для нас дисципліни, як теологія, але й пере
довсім вся сучасна наука, особливо математичне природознавство й усі засновані на ній аплі
кації.  Можна  навіть  сказати,  що  Платон  різниться  з  Демокрітом  і  перевершує  його  саме 
завдяки цій думці. Та все ж таки сучасна наука іде скоріш за Платоном, ніж за Демокрітом.

В історичному розвитку, однак, насамперед важить той дуалізм метафізики, який репре
зентують постаті Платон — Демокріт, з чого випливає, що метафізика має не один, а два рі
зновиди від самого свого виникнення,  і  до  них швидше долучається  третій,  Арістотелів. 
Філософія  в  своїй  метафізичній  подобі,  щоправда,  позбавляється  тієї  таємниці,  яка  була 
необхідною задля потрясіння,  котре  зумовило її  виникнення,— але таємниця настигає її 
знову у подобі загадкового плюралізму метафізич-

Відокремлення (гр.).
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них концептів, у своїй основі відмінних у спогляданні характеру сущого як такого.

Тісний взаємозв'язок між метафізичною філософією і  політикою доктрин Платона під
тверджується тим, що своїм першим завданням вона висуває конструкцію такої державної 
спільноти, де філософи, люди, що прагнуть жити на засадах правди, зможуть у ній існувати, 
не заходячи із нею в конфлікт, руйнівний як для неї, так і для них. Арістотель подає перше 
ідейне обґрунтування політики на базі полісу, але заслугою Платона залишається те, що й 
там, де цю базу в західному життєвому контексті буде усунуто — як це сталося за еллінізму 
й при переході Римської держави до принципату,— держава залишиться чимось таким, що 
відділено від решти світу різким кордоном, оскільки держава належатиме до взаємозв'язку 
"справжнього" світу і з нього черпатиме санкції своїх інституцій та починань.

Те,  що  філософія  неспроможна  дати  людині  наскрізь  позитивний,  незламний,  без
посередньо зрозумілий без усякої втаємниченості вищий життєвий смисл, до якого веде подо
лання первинної невибагливої смислонаповненості, що метафізика спрямовує до неістотного 
замість обіцяного чи сподіваного  суттєвого, є досвідом, який потужно виявляється саме в 
період, коли людина, позбавлена практичного сенсу свого існування в громаді, звертається 
всередину самої себе, аби знайти там те, означене і в космосі, в чому їй відмовило життя в 
громаді, частиною і віддзеркаленням чого є й вона сама. Між людиною і космосом у такий 
спосіб виникає заслін недовіри, яка випадає також і на долю філософії як знаряддя смисло
наповнення.  Значення  християнського  досвіду  в  історії  сьогодні  таке,  що  не  в  змозі  ґа
рантувати філософське дослідження зі своєю претензією на міцну  επιδτήμη*, яку заперечує 
скепсис; те, що людина не може вдіяти навіть за допомогою

* Наука (гр.).
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найвищого зусилля, для Бога вчинити легко, і віра, звернення до людини з Божим словом і 
відповідь на це слово відсуває потяг до космосу на другий план і відтак — до здолання неви
значеності. Християнській теології ніяк не заважило те, що тлумачення цього звернення Бога 
до людини відбувається у царині трансцендентного хоризму, створеного колись метафізикою 
Платона  з  зовсім  іншою  метою.  Божа  трансценденція,  яка,  безперечно,  не  визначена  в 
ідейному підґрунті Ізраїлю, є спадщиною "справжнього світу", витвореного колись Платоном 
і теологічно трансформованого Арістотелем. Християнська віра аж ніяк не є смислом, якого 
людина дошукується і автономно знаходить, а диктується вищим світом; тому до нього також 
органічно належить щось, що в цій формі в грецькому житті не зустрічається, а саме усві
домлення нікчемності людини, здатної визначити свій власний смисл,— елемент, який хри
стиянську позицію лучить зі старим скепсисом, але в радикальній відміні й без тієї резиґна
ції, котра його характеризує. Християнська людина з покоління в покоління потерпає від не
стачі  смислу  як  чогось  абсолютного  і  виповненого,  та  невідступно  прагне  його  тим 
енергійніше, чим виразніше ця нестача проступає.

Там, де питання смислу вирішено в позитивному плані завдяки філософським визначенням 
і заміні поняття "скепсис" словом, запозиченим із зовсім неприступного в інший, крім філосо
фського, спосіб осягнення "справжнього" світу, то там, як з боку нового суспільства, так і з 
боку нової теорії пізнання виростає примирення усього сущого з універсумом. Нова громада, 
яка, певна річ, не є цілковито витвором людських рук, але до формування якої люди все ж 
таки причетні; ціле суспільство, а не тільки окремо взяті його члени, люди як учасники про
цесу взаємовизнання ґарантують духовну тяглість пам'яті — передусім про суспільство, про 
Бога, який є вічною пам'яттю для людей і поглядом
18*
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на їхню духовну сутність, про громаду, де за всієї її  ієрархи люди рівні перед лицем остан
ньої "справжньої" реальності, де вони саме завдяки цій рівності є реальними співучасниками 
процесу смислотворення, яке вони хоч і не творили кожен зосібна але вимушено сприяють 
його реалізації.

Такий концепт нової громади природно наповнений потенціями історичного формування. У своєму 
найдавнішому вигляді він став вирішенням моральної дилеми Римської імперії, існування якої, життя в 
якій і обов'язки, взяті стосовно неї, вимагали вищої, абсолютної санкції. Стиль правління Костянтина, що 
поширювався на світську і  духовну спільноту,  так само як і  ідея Ціцерона,  згідно з якою найкраща 
держава, держава "реального сущого", і римська res publica є одним і тим же, на новій догматичній базі 
й  у  площині  римського  волюнтаризму  обумовлював  її  монументальну  реалізацію,  вона  є  не  лише 
однією з потенцій, а й у цілому такою, що в своїх наслідках існує аж до сьогоднішнього дня, хоча і в 
"секуляризованому" вигляді. Навіть іслам зберігає ставлення до ідеї священної громади "реального сущо
го", принаймні в думках деяких своїх філософських представників, котрі намагаються ідею пророцтва та 
її  відношення  до  сфери  арабського  закону  ввести  у  залежність  від  вчення  Платона  про  філософа-
державника (аль-Фабарі, Ібн Сіна). Найзначущим і найбагатшим у своїх наслідках є процес розростання 
цієї тематики в колі західного середньовіччя, де й постає, власне, та проблема, навколо якої гуртуються 
зусилля не лише політиків чи істориків, а й духовних діячів. Тут реальні рамки смислонаповненого жи
ття вже є просто заданими, так само як для римлянина доби пізньої імперії світова держава чи для ісла
му  —  сфера  його  закону;  стосунки  між  громадами  територіальних  полісів  і  населенням  правової 
держави впродовж століть вирішувалися по-різному на підставі однієї й тієї ж бази — віри, хоча і з від
мінним
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умінням відношення віри до інших природних Ркостей і потенцій людини.
Я Тут потрібно зважити на нову позицію і значення фізики в контексті християнської віри й 
християнських догматів; хоча є правдою те, що вона втратила свою позицію в пошуку смислу 
сущого, все ж ми сподіваємось його віднайти в автономному вигляді. Але метафізичне мі
ркування й метафізичне запитання набуває такого сенсу, що в рамках, встановлених вірою і 
Гарантованих нею, можна віднайти частково розуміння того, що приносить віра. Розумове пі
знання в такий спосіб досягає трансцендентних цілей без остраху заблукати, і з іншого боку, 
можна покластися на відважність розмірковувань без побоювання того, що вони заведуть нас 
до царини скептичного, де чатує беззмістовність. Розум як природний орган осягнення правди 
таким чином втратив  своє  керівне  місце в  житті,  але  слід  дотримуватися  думки,  що  він 
здатен  збагнути сам себе:  він набуває надійного ґрунту під  ногами,  впевненості  й  заразом 
сміливості.

Середньовічний універсум спочатку перебував під впливом конечного в просторі, але спря
мовував до просторової безконечності, зате він органічно конечний у часі і його час походить 
від історії спасіння, котре органічно входить до розуміння життєвого та  історичного смислу, 
обмеженого створенням, падінням людини, спасінням і судом.

До того  християнського розуміння сенсу історії  та  універсуму європейське  поспільство настільки 
призвичаїлось, що вже не зможе відійти від деяких його визначальних засад, навіть у тому, в чому вони 
для нього вже не характерні як головні християнські поняття Бога-творця, Спасителя і Судді, що воно 
(європейське поспільство) шукає смисл у секуляризованому християнському концепті, де людина чи лю
дство переходять на Боже місце. Карл Льовіт, який переконливо звернув увагу на те, що  античному 
космосу як джерелу смислу прийшло на
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зміну зближення між Богом і людиною за християнської ери, вбачає в цьому зв'язку всього 
смислу з історією і за сучасної доби одне з джерел сучасної зневіри в 'смислонаповненості: 
бо якщо історія є вмістилищем смислу, то опиратися на неї є все одно що намагатись ухопи
тися за руйнівну хвилю.

Іншим християнським джерелом нігілізму, за тим же автором, є відношення до природи як 
до царини речей, даної людині в розпорядження, аби вона нею володіла і керувала. Думка, 
котра первісно  означала турботу про довірену людині річ, за сучасної доби стає доктриною 
влади й експлуатацією скарбниці природи без будь-якого огляду не лише на саму природу, 
а й на майбутнє людство.

Однак найважливіше те, що природа для християнської людини не та конкретність, у яку вона зану
рена і до якої належить, не одне з головних місць відкриття її глибинного характеру, а, принаймні від ча
сів феноменалізму, є предметом побудови висновків і конструкцій. Природа не дана і очевидна, а від
далена від нас і чужа, ми, зважаючи на властивості власного духу, лише маємо зробити про неї висновок. 
Місцем смислу й буття є  Бог  у  своєму ставленні  до  людської  душі:  природа — то  місце  холодного 
абстрактного міркування. Тому в питанні про природу сучасна людина спирається не на античність, надто 
ж грецьку античність з її естетичним розумінням геометрії, а на християнську манеру розглядати її із за
стереженням та недовірою.  В останній фазі християнського погляду на природу можна вирізнити Божу 
наближеність до людської душі,  котра розуміється як Божа запорука того,  що відбувається нині — і, 
власне,  вже  відбулося,—  повселюдна  зацікавленість  визначальних  особистостей:  зацікавленість  екзи
стенцією природи і математично чіткими концепціями щодо неї, тими концепціями, які дозволяють її не 
стільки  споглядати,  як  вираховувати.  Природа  як  така,  природа  як  самостійне  суще  перестає  бути 
предметом роз-
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У вона стає чимось формальним — предметом ^тематичного природознавства. у математи
чному  природознавстві  природа  не  самоочевидна,  а  предмет  конструювання  та  експери
менту, який подає її в рамках строго окреслених чікувань, котрі самі по собі не можуть бути 
реалізованими, але уможливлюють розрахунок. Ніде в природі не можна констатувати іне
рційного руху в точному розумінні, в ній діє лише принцип інерційності й без нього немож
ливо уявити точну кінематику. З цього (за безмежного і просто-таки дивовижного успіху) ви
пливає математичний метод у фізиці й природознавстві, взагалі новий розважливий погляд 
на загальну реальність, який не визнає жодного іншого сущого, окрім того, в якому ми при
родним  чином  перебуваємо.  Не  без  допомоги  християнської  ідеї  смислонаповненості  у 
суспільстві Західної Європи виникло зрощене християнством поняття реальності, яке не лише 
повільно відходить від власного джерела християнської смислонаповненості, для якої такі 
поняття, як Бог, створення, падіння, спасіння не мають сенсу, а й поволі приходить до повно
го розриву між реальністю і  смислонаповненістю:  реальність  у  власному розумінні  слова, 
реальність дієвого знання є смислопорожня і смислопозбавлена.

Математичне природознавство завдяки своїй вживаності та своїй компетенції в найрізноманітніших га
лузях життя стало неодмінною частиною життя сьогоденного людства, реальністю, без якої ми не зможе
мо жити. Якщо без неї не можна жити, жити У фізичному сенсі, то це ще не означає, що ми не зможемо, 
не зуміємо жити з нею й винятково на її основі. Якщо Вейшедл має рацію у своїй тезі, нібито з усвідомле
нням абсолютної  беззмістовності  буквально  неможливо жити фізично,  і  якщо математичне  природо
знавство,  створюване  впродовж  трьохсот  років  від  виникнення  пануючого  механізму,  для  постійно 
зростаючої кількості сучасників є
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нормою сутності,— то зрозуміло, що, попри на-множення засобів для життя, наше життя є 
не лише порожнім, але й наражається на спустошливі впливи.

У своїй відомій праці Гусерль вказав на кризу європейських наук, на те, як сама математи
ка завдяки своєму формальному характеру, дедалі зосереджуваному на простій формулі та 
структурі, веде сучасну людину туди, де нечітко проглядається методичний характер її ви
користання в досвіді природознавства, і сприяє перетворенню конкретної споглядальності на 
просту низку формул. Природознавство, таким чином, є нігілізмом щодо природи, якщо стає 
простою фактологічною дисципліною незрозумілих, хоча й підданих маніпулюванню фактів. 
Така наука не зможе обґрунтувати себе як смислонаповнену діяльність  і  свій  смисл обо
в'язково перейматиме  потім  іззовні  з  огляду  на  "соціальне  замовлення",  котре,  як відомо, 
сумнівне, принаймні щодо смислонаповненості, якщо воно не є свідченням того ж нігілізму як 
панівного вияву в суспільстві, що виступає замовником.

Математичне природознавство як дисципліна і як взірець для будь-якої наукової основи є — або до 
недавнього часу було — одним із головних стовпів сучасного нігілізму. Гусерль описує швидше його не
ґативний бік,  спосіб,  у  який воно розкладає природну реальність;  тут  присутня безмежна  сфера дія
льності  тієї  наукотехніки,  котра  неначе  виокремлюється  з  реальності  й  у  ній  віднаходить  довільно 
вживане джерело компетенції й сил. Та сфера компетенції, те осмислення не відчужене від людини, яка 
сама функціонує в процесі цього о-смислення як акумулятор чи реле. Тому суспільство являє собою ту ж 
картину мобілізації  і  акумуляції сил,  які розряджаються в безмежних конфронтаціях, які самі по собі 
завжди ведуть лише до ще більшої, навіть універсальної, планетарної констеляції сил.
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Представники  науки  часто  обурюються  "зловживанням  науки":  насправді  наука,  яка 
втратила внутрішній сенс, не може рекламувати щось, що вона сама втратила,— в її власних 
очах і за її власними мірками це "зловживання" насправді є релятивним, і, отже, беззмістовне 
осмислення є чимось легітимним.

Не лише індивіди, а й цілі суспільства нині захищаються від беззмістовності за допомогою 
дериватів старого християнського смислу, якими є наші філософії історії, здебільшого ме
ртвонароджені, як то, релігія гуманності Конта чи анімістичний пантеїзм Дюркгайма, або 
бунтом і насильством винищують смисл там, де ех datis* не може бути, як у марксизмі. Але 
марксизм не в доктринальному сенсі, як критична суспільна наука, а як "священна" доктрина 
переструктурованих  і  аґресивних  суспільств,  котрі  використовують  руйнуючий  скепсис 
старих. Доктринально засновуючись на матеріалізмі  Феєрбаха, він поділяє разом із ним дво
значність засади: або розуміти "матерію" в сенсі сучасної науки, тобто як щось беззмістовне, 
смислоненаповнене, з чим узгоджується його поділ дійсності на реально ефективну матері
альну базу і на секундарну, в своїй основі дієву лише власною непослідовністю ідеологію; або 
на кшталт старого гілозоїзму, але це означає не конструктивно-діалектичний метод, а довіру 
до  феноменів  як  таких,  зовсім  інше  філософськи-наукове  спрямування  і  зовсім  відмінне 
сталення і підхід до світу. Насправді ж тут мимоволі практикується той ніцшеанський анти
смисл, що полягає в рецепті: якщо немає смислу, тоді потрібно його створити "тим, що ми 
зорганізуємо ту частину світу, яка для нас приступна". Антисмисловість демонструють роз
думи Вейшедла про ступені смислонаповненості, а саме: кожен окремий смисл, якщо він має 
бути дійсним смислом, передбачає

* Фактично (латин.).
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тотальний і абсолютний смисл, але смисл релятивний і частковий ніколи не може осмислити 
цілісність,  бо  партикулярний  смисл  може  бути  в  єдності  і  може  бути  продуктом  без
змістовності, тоді як лише тотальна смислонаповненість може запобігти тому, аби все окреме 
не потонуло в беззмістовності. Можливо, що найстрашнішим досвідом беззмістовності є той, 
який  надається  поглядом  на  загибель  часткових  смислонаповненостей,  на  катастрофи 
спільнот і духовних світів, зведених багатьма генераціями. І якщо істинна наступна думка 
Вейшедла, яку ми вище намагалися обґрунтувати відкриттям її феноменального джерела в 
тому,  що  ми  із  задоволенням  назвали  уявною  антиномією  життя  і  буття,  що,  власне, 
поведінка і життя неможливі без усвідомлення смислонаповненості, то в цьому міститься 
пояснення того, чому за всієї зростаючої акумуляції сил і засобів наше життя призводить до 
катастрофи конфронтації, або капітуляції, що в підсумку щодо питання беззмістовності явля
ється тим самим. І тлумачення того, чому саме в планетарну епоху — епоху, коли Європа з 
власної історичної необхідності, через занурення в беззмістовність вибуває з центру історії,
— має панувати анонімність нігілізму і душити будь-які плекані в конвульсіях надії та їхню 
філософію.

Сьогочасний світ у своїй поляризації десь може виглядати як бойовище двох видів нігілізму, за висло
вом Ніцше: сцена боротьби між активним і пасивним нігілізмом — нігілізмом тих, хто паралізований 
непослідовними залишками смислонаповненості з минулого, і тих, хто без будь-яких бар'єрів проводить 
переоцінку всіх цінностей з точки зору сили і влади. Домінуючі при цьому філософії сьогоднішнього дня, 
одна відкрита, друга втаємничена, розуміють людину та її інтереси як біологічний організм, як частину 
матеріального світу, але не тілесно існуючу, а так, як нас бачить позбавлений смислу погляд, що лежить в 
основі природознавчої
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теорії: як організм, який утримується завдяки метаболічному обміну із середовищем і який 
репродукується.  Здається,  що  увесь  рух  історії,  прагнучи  сягнути  абсолютного  смислу  в 
політиці, філософії метафізичного характеру, глибоко зануритися в таку релігію, як христия
нство, опинився там, звідки розпочинався — біля залежності життя від свого самозабезпече
ння та праці як основного засобу його підтримання. Про цю залежність ми намагалися за
значити:  замирення з  нею і  в  ній є  тим,  що відрізняє людину передісторичної  доби від 
власне історичної. Тут був би парадокс історії, який виходить на передісторію і з яким би 
добре узгоджувалась та особлива обставина, що народи і цивілізації, які перебули тисячоліт
тя в передісторичному стані (як Китай), вступаючи сьогодні до історії, можуть добре розви
вати певні елементи свого передісторичного життя (певна річ, кориґуючи) і з нього навіть 
черпати значну частку тієї енергії, з якою вони виходять на нову арену.

Але це не так. Передісторизму не притаманна абстрагованість, він не нігілістичний, як 
наша сучасність. Передісторизм є невибагливим, але не релятивним смислом. Це смисл екс
центричний стосовно людини,  але первісно стосується інших істот і  сил.  У цьому неви
багливому смислі людина може жити по-людськи і при цьому розуміти і квітку, і польову 
тварину. Вона може жити із сущим у мирі, а не в спустошливій боротьбі з ним, яка міріади 
еонів*,  безмежних  можливостей  життя  приносить  у  жертву  тому  найпримітивнішому  і 
найбеззмістовнішому, що наявне в людській екзистенції.

Отож здається, що наші міркування можуть потонути в безнадійному песимізмі. Із  усіх 
вище наведених феноменів,  як видно, проглядає беззмістовність як останній наслідок лю
дського прагнення правди, тобто справжнього смислу. "Догматичний"

*Від гр. аіооу — ера, епоха.
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нігілізм видається останнім словом людської мудрості, яка таким чином, здається, має при
ховувати те" чим уявляється сьогодні пан Ноmais.

Але нігілізм виявиться справді догматичним, як що він утверджуватиме беззмістовність як 
останній і безсумнівний факт і якщо його сумнів щодо догматично викладеного смислу не 
містить у собі також можливого скепсису до скепсису. Це міркування показує догматичний 
нігілізм як корелят догматичних тез смислонаповненості, тих тез, які перебрали на себе мета
фізика і пов'язана з нею догматична теологія, і тим гірше, якщо "відкрита".

З цієї  точки зору історія не була б послідовним  відкриттям беззмістовності універсуму, 
принаймні вона не була б для того необхідною, й існувала б, напевно, можливість реалізації 
людства у єдності з смислонаповненою екзистенцією — з умовою гігантської конверсії, не
чуваного μετανοείν*.

Людина  не  може  жити  без  смислу,  а  саме  без  смислу  цілковитого  і  абсолютного.  Це 
означає: вона не може жити в стані беззмістовності. Але чи це не означає, що вона не може 
жити в уявному і проблематичному смислі? Що до смислонаповненості у  справжньому, не 
обмеженому, але також і не догматичному смислі належить саме це життя в атмосфері про
блематичності? Можливо, про це писав Сократ, бо саме з цього випливає настільки перекон
ливо  його  характеристика  як  мислителя  сучасного,  найістиннішого,  хоча,  мабуть,  і  не 
найбільшого. Так само Лесинґ, коли у виборі між "мати правду" і "шукати правду" віддавав 
перевагу другому,  чи не  мав,  либонь,  на  думці  те  ж саме?  Ситуація  набуває  особливого 
забарвлення, коли ми разом із Вейшедлем — а перед тим з його вчителем — ясно усвідоми
мо, що питання і проблематизація є не лише суб'єктивними актами і позиціями, а що вони

* Каяття; зміна думки (гр.).
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передбачають проблематичність як щось поступальне й  вічне, як вічну ситуацію. І чи не ле
жить в основі. самої дійсності щось на кшталт таємничості й таємничості, чи є таємничість і 
втаємниченість  не  щось суб'єктивно сокровенне, що в реальності  промінює світло,  здатне 
затемнити все буденне, звичне? Чи не є безкінечна глибина дійсності, можливо, лише тим, 
що не можна осягнути до дна, і чи  не вона поклик і шанс людини в її прагненні смислу, 
який є чимось більшим за цвітіння й зав'янення польової лілії перед лицем божественних 
сил?

Можливість каяття в історичних вимірах загалом залежить від того, чи та частина лю
дства, яка спроможна розуміти, про що йшлося і йдеться в історії, що її сьогоденне перебуван
ня людства на вершині наукотехніки спонукає брати відповідальність  за беззмістовність, та
кож здатна  на  ту  дисципліну і  самозаперечення, яких вимагає становище невизначеності, 
єдино в якому може реалізуватися абсолютний і все-таки доступний людині смисл, хоч і про
блематичний?

Резюме.

Ми розпізнаємо смисл, що виникає в розумінні й пізнанні як тривале нашарування — значення, ро
зуміння, смислонаповнені засоби комунікацій смислу також належать до цього розділу, на першому місці 
— мова; по-друге, смисл, що міститься в самій речі, що в речі до нас промовляє і відповідає нашим мож
ливостям, аби ми з нею чи за її допомогою могли примиритися з іншими речами і поводитися зрозуміло 
стосовно осіб і речей. Про цей смисл треба запитати: чи він абсолютний, цілковитий і всеосяжний, чи він 
завжди лише релятивний до іншого, обумовлений тим іншим (напр., тваринним життям) у такий спосіб, 
що виникає і зникає разом з ним? У рамках того вічного смислу ми знову розрізняємо ексцентричний смисл 
щодо людини і смисл із
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центром у людині. Релятивний смисл нашого навколишнього середовища відцентрований з 
огляду на людину, він релятивний щодо людського життя.  Абсолютний смисл у будь-якому 
випадку не має бути ексцентричним по відношенню до людини, якщо те в людині, що може 
звернутися до смислу, відповідає тому, що осмислює універсум.

Досвід втрати смислу призводить до питання, чи будь-який смисл відцентрований в лю
дський спосіб і релятивний щодо життя? Якщо це так, то ми стоїмо перед нігілізмом. Смисл, 
який ми гадали осягнути Б усьому, в цілому й частинах доступного нам сущого, виявляється 
обмеженим і незначним. Таке потрясіння смислонаповненості за неможливості знайти вихід 
із заперечення смислу має призводити до стагнації життя. Через те, що потрясіння даного 
смислу настає одночасно із досвідом буття як тим, що не можна вважати жодним сущим, на
прошується формулювання нігілізму як антиномії буття і смислу: досвід виринаючого буття 
рівночасно був би досвідом абсолютної беззмістовності сущого.

Насправді йдеться не лише про відкриття смислу, що ніколи не може бути тлумаченим як річ, яку не мо
жна опанувати, обмежити, позитивно сприйняти і засвоїти, а який присутній лише в пошуках буття. Тому 
так  само релятивний і  позитивний смисл не  можемо зустріти  просто  в  речах,  безпосередньо  з  ними. 
Основою такого смислу, слідом за Вейшедлем, виступає проблематичність, за Гайдеґером — прихованість 
сущого в цілому як основи всієї відкритості і будь-якого відкривання. Те таємне є тим, що панувало у від
кинутому, наївно засвоюваному смислі (хай навіть ідеться про релятивний смисл безпосередньої людської 
поведінки і починань або про абсолютний смисл міфічного смислу). Таким чином, через відхід від наївно
го смислу виникає перспектива абсолютного, і все ж у жодному
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разі не ексцентричного в людський спосіб смислу за умови, що людина готова відмовитися 
від безпосередньої даності смислу і освоювати смисл як дорогу.

Проблематика, окреслена тут — і це важливо для нашого питання про смисл історії,— 
поширюється не лише на індивідуальне життя, а й на саму історію. Історія виникає з відмови 
від наївного і абсолютного смислу з майже одночасним і взаємообумовлюючим виникненням 
політики та філософії. У своїй основі вони як можливість їхнього розвитку зародились з тієї 
відмови. З тієї ж причини і для  тих, хто спрямований на природну безпосередність,  історія 
позірно переходить в позбавлений смислу нігілізм. У розумінні сущого в його бутті, яке ха
рактерне для сучасної об'єктивістської, тобто ідеальної асимптоти будь-якого відношення до 
смислу,  що  поступається  науці,  ця  особливість  дуже  енергійно реалізується.  Об'єктивізм 
внутрішньо суперечливий, і наука сама виказує ознаки того, що вона  його долає. Дискусія 
стосовно цього питання належить, однак, до іншого дослідження.

4. Європа і європейська спадщина до кінця XIX століття

У незавершеній праці своєї молодості "Die Verfassung Deustshlands" Геґель зазначає, що ні єдність законів, ні 
релігія (принаймні в новітній формі) не творить держави. Але що були часи, коли і в холодній Європі релігія 
була основою держави і ці пута часом ставали такими відчутними, що навіть народи, які були чужими один 
одному і жили в національній незалежності, часто поєднувалися в одну державу, "яка не лише як священна 
християнська громада і не як коаліція, що об'єднує в спільності дій власні інтереси, а як світська сила, як 
держава
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здобула свою батьківщину, батьківщину свого водночас раннього й вічного життя у війні 
проти Сходу, як єдиний народ і держава"*. Отже Європа у Геґеля на порозі XIX ст. і останнього 
колапсу Римської імперії не є державою, хоч колись нею була. Європа тут означає Західну 
Європу,  об'єднану  колись  хрестовими  війнами  проти  ісламського  світу  (але  в  третьому 
хрестовому поході також і проти Візантії). У війні ця спільність Європи утворилась і зміцни
лась настільки, що її усвідомлення залишилось і в часи європейського партикуляризму і роз
паду на суверенні сучасні держави; але у Геґеля та інших європейців немає жодного сумніву 
стосовно духовного походження цієї спільності,  і  це уявлення є, безперечно, вірним. Що 
воно собою являє? У військовій експедиції засвідчена спільність Західної Європи, внутрі
шньо згуртованої  духовної  та  світської  влади за  верховенства  влади духовної  є  однією з 
версій  ідеї  релігійної  (сакральної)  імперії,  в  якій  відомо  три  версії:  разом  із  західноє
вропейською — візантійська й ісламська. Ідея сакральної імперії в християнській версії ви
кристалізувалася на основі історичної теології, яка міститься в Листі до євреїв і Посланні 
апостола Павла до римлян. Боротьба всередині занепадаючої Римської імперії, на її перифе
рії і в її центральній частині, за життєвий нерв тодішнього світу в VII ст. дістає визначення 
східно-західного  розколу  і  арабського  засвоювання**.  Західна  Європа  відмежовується  від 
візантійсь-

*Пор.:  Ідея європеїзму в католицькій версії була прищеплена ієнською романтичною школою, головним чином поезією 
Новаліса "Християнство чи Європа" (1799). Тут також присутня ідея нової місії Німеччини, яку Геґель запозичив до "Фе
номенології духу", проте без католицького спрямування.

**Про це ж див.:Dempf A.Sacrum imperium.-Munchen, 1929.Zv. 1,c.II,kap 1,Grundbegriffe der chrisilichen Geschichtstheologie.
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Кого  Сходу  насамперед  ПОЛІТИЧНО,  ПОТІМ духовно  в  боротьбі  за  церковну  незалежність  і 
суверенітет щодо світської влади, який тут раніше уже був здобутий. Ісламська версія, по
в'язана з ідеєю профетизму і через те близька до єврейської концепції*, упродовж хрестових 
походів витіснена з конкуренції, оскільки на якийсь час Візантія і новоокресле-не утворення 
надає  уваги  власній  організації,  внутрішній  консолідації,  колонізації  наявного  північно-
східного простору, який (надто ж з послабленням Польщі й занепадом Київської Русі після 
татарського вторгнення) не мав жодного конкурентного центру, на який би він міг опертися.

Втім, чим же насамперед була ідея sacrum imperium? Нічим іншим, як духовною спадщи
ною  Римської  імперії,  яка  загинула  через  відчуження  між  державною  організацією  і 
народом, на який вона спиралась. Римська імперія, без сумніву, закривала добу еллінізму з 
його імперіалізмом, привнесеним завдяки переконанню про верховенство грецького духу та 
його досягнень. Ці досягнення було резюмовано переважно в грецькій філософії, яка у своїй 
елліністичній фазі за головне своє завдання, зокрема в найважливішій своїй сфері, стоїцизмі, 
вбачала  переведення  класичної  філософії  сократівсько-платонівської  традиції  у  східний 
варіант універсальної держави, найвдалішою версією якої став Рим. Рим у своїй основі, певна 
річ, був одержимий ідеєю імперії, держави, збудованої на етнічному ґрунті, спільності тери
торії,  незалежній формі правління. Принаймні саме в цій формі реалізуються його послі
довні військові та організаційні зусилля і в них він визначає власні параметри. Найвідоміші 
діячі Римської імперії були натхнені саме імперською ідеєю. Але на початку своєї історії

*Див. у цьому зв'язку висновки Л. Штрауса в праці: РНіІо-аоркіе ипд, Сезеіг. — Вегііп, 1935. У томі про зв'язки Платон — Ібн Сіна — Ібн Рушд 
— Мемонід. — С. 113.



290        Ян Паточка
    

Рим не відрізнявся суттєво від грецьких полісів (ще Арістотель наголошував на цьому), вибу
дованих на стоїчно-платонівській ідеї загального добра,  універсалізму; вони являли собою 
держави  права  й  справедливості,  держави,  засновані  на  правді,  на  відшукуванні  смислу, 
принаймні коли йшлося про освічені верстви, що було цілком звичним і очевидним. Ціцерон 
і Сенека у своїх творах засвідчили цю очевидність, а учасники філософських діалогів Ціце
рона репрезентували тенденцію до ототожнення сутності римської державності з виховною 
ідеєю  елліністичної філософії.  Ідея засгит ітрегіит,  з одного боку, стала свідченням ката
строфи тієї програми, з іншого — її реалізацією в новому вигляді: втім ішлося аж ніяк не про 
світську  державу  цезарів  з  її  надто  гуманним  коливанням  між  сваволею  і  волею  у  бік 
верховенства права, між природним деспотизмом і "природним правом", на яке спирається 
цивільне право, а про громаду, безпосередньо засновану на правді реального, а не ідеального, 
світу,  його нормах і водночас на прадавньому зразку, встановленому не людською, а боже
ственною владою і божественною історією, яка, з одного боку, стає часткою людської історії, а 
з іншого — втягує людську історію до свого складу.

Отже, спадок Римської імперії був продовженням іншого спадку, перебраного римським та елліністи
чним від  грецького  полісу,  а  водночас намаганням створити суспільство  правди і  справедливості  як 
найвищої моральної ідеї класичної філософії. Зазначена ідея визріла з рефлексії на сутність і визначену 
долею катастрофічність полісів, що випереджали своїм розвитком грецьку людину, полишаю-чи її в своїй 
тіні, світову велич і трагедію її в тамтешніх суспільних рамках, в яких вона могла реалізуватися всупереч 
звичайним перевагам полісу, аби дискредитувати й знищити саму себе й заразом ті рамки недовірою, 
заздрістю і страхом. Доля правди і справедливості, доля людини, яка визначила
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своє призначення як життя по правді, робить ідею нової  людської  спільноти  неминучістю: 
лише в такій громаді, заснованій на правді, слід було жити бодай для того, аби не згинути в 
конфлікті  з  дійсністю. Адже над світом панує зло,  суд якого над справедливістю є  його 
власним вироком.

Справедливою і правдивою людина стає завдяки піклуванню про душу. Саме його залиши
ла нам у спадок грецька класична філософія. Піклування про душу означає: правда не дається 
воднораз і  назавжди, вона не є наслідком простого споглядання чи усвідомлення, правда 
заснована на самоконтролю-ючій, самоформуючій ідейно-життєвій практиці.  Турбота про 
душу була реалізована в грецькому мисленні у двох варіантах: ми піклуємось про абсолютну 
чистоту душі, аби вона мала змогу мандрувати світом, вічністю космосу, і тим досягти, бодай 
на  короткий час,  способу  існування,  властивого  богам  (Демокріт,  згодом  Арістотель),  чи 
навпаки, ми мислимо й пізнаємо світ, щоб перетворити душу на надійний кристал сущого, на 
той) з погляду вічності, загартований сталевий кристал, обернення на який є однією з мож
ливостей сущого як джерела руху, змоги приймати рішення стосовно буття чи небуття, тобто 
розчиненням у непевності інстинкту та непроясненої традиції (Платон).

Турбота про душу є практичною формою реалізації того відкриття універсуму й чіткого 
ідейного  ставлення  до  нього,  якого  дійшла  вже  іонійська  прафілософія:  тут  відкриття 
космосу визріло в подобу ідеалу життя на засадах правди, який можна сформулювати сло
вами останнього великого її послідовника, Едмунда Гусерля: думка реґулюється споглядан
ням, а не навпаки; і відтак стає зрозумілою і засвідченою всією історією Європи точка зору 
того ж філософа про "своєрідність європейської культури", що єдина серед усіх світових ку
льтур є споглядальною культурою, де процес споглядання відіграє в житті вирішальну роль. 
Таким

19*
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чином подібна історична формація, принаймні почасти, сформована спогляданням, яке тут 
заступає  анонімне  неспоглядання,  що  губиться  в  присмерку  традиції.  Загалом  можна 
сказати, що європейська спадщина є однією й тією ж у різних варіантах, турботу про душу 
змінили тут дві великі історичні катастрофи: грецького полісу і Римської імперії. І можна 
навіть твердити, що ця спадщина сприяла тому, аби обидві катастрофи перетворилися з суто 
неґативних явищ у спроби подолання того, що відмерло і стало непридатним в актуальних 
історичних умовах,  зокрема задля  узагальнення в  європейській спадщині.  Бо в  Римській 
імперії турбота про душу набувала правового забарвлення у всій ойкумені, західнохристия
нська sacrum imperium обіймає більшу людську спільноту, ніж римсько-середземноморська, 
і  водночас внутрішньо дисциплінує і  поглиблює  людину.  Турбота  про  душу,  є  ,тим,  що 
створило Європу,— цю тезу можна обстоювати без будь-якого перебільшення.

Великим переломом у  західноєвропейському  житті,  здається,  було  XVI  ст.  З  того  часу 
навзамін темі турботи про душу виходить наперед інша, яка опановує сферу за сферою — 
політику, економіку, віру і знання та перетворює їх на новий лад. Уже не піклування про 
душу,  про  бути,  а піклування про  мати,  турбота про зовнішній світ і прагнення опанувати 
ним стає домінантою. Розвивати діалектику життєвих драм, з якими було первісно пов'язане 
те піклування про  мати,  та воля до панування не є метою цих роздумів. Без сумніву, екс
пансія Європи поза її первісними кордонами, експансія, яка прийшла на місце простого при
душення конкуренції  позаєвропейського світу,  містила в собі  сім'я нового і  згубного для 
старого принципу життя. Європейська експансія у напрямку на схід не вела до стильової 
зміни принципів європейського життя; та зміна приходить на місце західного придушення 
ісламу, веде до заморських відкриттів і швидкої гонитви за
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багатствами світу,  насамперед Нового світу,  який поставлено на  карту задля продуманої 
військової організації, модернізації озброєння та вправності*. Лише в комбінації з експансі
єю Європи на Захід збільшується органічна реформаційна зміна в напрямі християнської 
практики, яка з піднесеної стає практикою того політичного змісту, котрий проявляється в 
організації Північноамериканського континенту протестантським радикальним елементом.

Не минуло й століття, і Ф. Бекон сформулював цілком нову ідею знання й пізнання, від
мінну від тієї, яка утверджує турботу, піклування про душу: знання є силою, лише ефекти
вне знання є дійсним знанням, що досі поширювалось лише на практику й виробництво і 
служить нині для знання загалом; знання має знову ввести нас до раю, раю винаходів і мож
ливості перетворювати й облаштовувати світ з урахуванням своїх потреб, причому потреб 
без якихось застережень чи обмежень.  Декарт згодом скаже,  що знання має зробити нас 
володарями і власниками природи. Держава чи, краще сказати, держави зараз є лише (на від
міну від середньовічного розуміння, яке вибудовувало владу на авторитеті й найкращим чи
ном  утілилося  в  тому  особливому  утворенні,  котре  називалося  Imperium  Nationis 
Germanicae**  і  було  чимось  середнім  між  формою  загального  й  міжнародного  права) 
військовим і оборонним механізмом для ґарантування громадської власності (як пізніше її 
визначив  Геґель);  партикуляризм  цього  поняття  пов'язаний  із  певними  середньовічними 
тенденціями, але залишає їх далеко позаду. Організація економічного життя,
*К. Леві-Строс визначив те, що розпочалося після 1492 року, як найбільший на сьогодні в історії людства екс
перимент  самопізнання людини; водночас він вказав на те,  наскільки  жорстоким був цей досвід для позає
вропейського людства Нового світу.



294 Ян Паточка
     

пов'язана  з  сучасним  капіталістичним  способом  і  відбувається  в  ті  ж  часи,  належить  до 
спільності того ж принципового стилю. З того часу для Західної  Європи, що розвивається, 
держава вже не є універсальною сполучною ланкою, універсальною ідеєю, яка б могла втіли
тись у конкретній з'єднувальній інституції й бути авторитетом: примат власності над буттям 
включає  єдність  та  універсальність  і  марними  є  спроби  замінити  їх  державною  владою. 
Політично це проявляється  в  новій системі,  в  якій імперія  витіснена з  центру на  східну 
периферію, місце в центрі посяде Франція як надійно організована сила, що являє собою 
противагу двосвітовим* колоніям Іспанії та Англії, що розрослися до неймовірних розмірів. І 
коли почне вимальовуватися гігантська сила Нової Англії, а з нею проглядатися передвістя 
нової організації, яка не знає ієрархії й використання та пригнічення людини людиною не 
лише у Новому світі, айв усій Європі, аж тоді з'явиться проблиск надій на нову епоху людства. 
Майже в ті ж часи спочатку непомітно, а далі все дужче Європа піддається східному тиску. З 
XVI століття московська Русь перейняла візантійську спадщину східного християнства, спад
щину імперської церкви, і з цими домаганнями поєдналася просторова експансія безмежного 
масштабу, яка для Європи замість невизначеного східного кордону вибудує могутню, орга
нізовану згори імперську  владу, межі якої простягалися аж до рубежів Азійського конти
ненту; владу, яка від того моменту спочатку намагалася визначитись, виокремитись, убезпе
читись від Заходу, потім його використати і  при цьому, загрожуючи й розкладаючи, опану
вати  ним.  Після  того  як  Франція  скористалась  із  Тридцятилітньої  війни,  розпорошена, 
зосереджена на Схід, захоплена турецькою небезпекою залишкова

* Йдеться про те, що ці держави були як у Старому (Європа), так і в Новому (Америка) світі.
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імперія спочатку не бачить загрози з боку цієї велетенської маси, яка з XVIII ст. почала впливати 
на її долю, а відтак і долю всієї Європи. Потім Європа з безмежною старанністю працює над пере
структу-руванням своїх ідей, інституцій, способу виробництва, державної й політичної орга
нізації; цей процес, який називається Просвітництвом, насправді є пристосуванням існуючої 
Європи до її нового становища у світі, виникаючої організації планетарної економіки, проникне
ння європейців на нові терени, а через це виникають вимоги до знання й віри. Найбільшим ви
твором всього цього руху стали математика, природознавство, історія — ці науки пожвавлюються 
зовсім іншим духом і видом знання, ніж був перед тим. Ренесансна наука Коперніків, Кеплерів і 
Галілеїв усе ж пов'язана ще із середньовічною θεωρία. як моментом турботи про душу. Дедалі ча
стіше в самій науці (й у математиці зокрема) на перше місце виходить дух технічного опануван
ня, універсальність зовсім іншого типу, ніж змістова й системна за давніх часів: універсальність 
формалізуюча й така, що поступово переходить до надання переваги наслідкам над змістом, 
опануванню перед розумінням. Та наука щоразу більше виявляє свій технічний характер і тому 
також спрямовується на технологію й її застосування. Що глибше цей спосіб мислення поширю
ється, то помітніше відтісняються залишки "метафізичного" мислення, котре в XVII ст. ще панує 
в європейській філософії, де французькі й голландські мислителі й ті, які перебували під їхнім 
впливом, намагаються ще раз новими засобами досягти старої мети: у XVIII ст. Франція і Сполу
чені Штати стають на чолі радикального просвітницького руху, у Франції вже радикально секу
лярного. Ідея революції, радикального повороту в людських діяннях,  можливість життя без іє
рархії в рівності й свободі, походить, вірогідно, з реальностей Нової Англії, й успішна революція 
в британських колоніях дала поштовх
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ідеї революційності, характерної для сучасної доби взагалі*; Франція приймає її саме з тих 
рук і надає їй у своїй революції вже відверто соціального характеру, вказуючи, що нічого не 
буде вбережено від потрясінь. Французьке радикальне просвітництво, котре тотально руйнує 
базу духовного авторитету, не змогло зачепити, як багатьом того хотілося, будови 
суспільства й держави. Поєднання промисловості, технології,  капіталістичної організації 
призводить в Англії та частині західного континенту до поглиблення технічної революції: 
відтак стрибок до багатств світу набуває нового сенсу — створення безмежної технологічно-
військової переваги, якій позаєвропейський світ не може нічого протиставити на той час: 
звідси світовий ринок працює не лише для європейського добробуту, а й для європейської 
фізичної сили, першим приголомшуючим виявом якої стали революційні наполеонівські 
війни, які спричинили реалізацію на новій, світськораціональній базі універсальне значення 
французького європейського центру, який гасив останню ілюзорну подобу залишків Ри
мської імперії. Континентальна Європа разом з Англією не може убезпечитись іншим чином, 
аніж за допомогою відкритого апелювання до російської сили, яка на тривалий час стає арбі
тром в їхніх питаннях, позивачем до їхніх владних систем і фактором, який мав найістотнішу 
вигоду з європейських конфліктів і невдач. Поквитавшись із північно-східними великими 
державами Європи XVII ст., Швецією і Польщею, щораз послідовніше відтісняючи останню 
зі сцени, вживаючи заходів для підтримки зростаючої прусської сили, що призвело до 
глибокого розколу між великими державами на ґрунті Римської імперії, Пруссією і габсбу
рзькими землями, непрямо нищачи історичні організми їх східної системи (такі як Чеська 
держава), Росія на початку XIX ст. стала в

*Так, як говорить про це Г. Арендт у зазначеній праці.
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Європі  заслоном  проти  тієї  першої  американізації,  як  можна  означити  революційну  й 
пореволюційну  Європу;  обидві  спадкоємниці Європи зіткнулися в  другій декаді  століття 
спочатку на європейському ґрунті, хоча ще не як політичні супротивники, а як принципи.

Геґель принагідно торкався питання: Америка чи Росія будуть спадкоємницями Європи; 
але конкретику міркування про майбутнє отримало лише там, де проблему було розглянуто 
з позиції суспільного спрямування до рівності й раціональної організації, так як її побачив 
спершу  Токвільї7.  З  європейською  ідеєю  раніше  й  глибше  познайомились  у  Сполучених 
Штатах, аніж у Росії, це й зрозуміло, оскільки Сполучені Штати були європеїзованою Амери
кою, а пореволюційна Європа була американізованою Європою. На глибше ставлення східно
го світу до Європи, аналогічне розумінню Токвіля, західний світ очікував довго і, зрештою, 
чекає й донині.  Однак, перш ніж змалювати Європу  XIX  ст.  як поле битви ще закритого 
майбутнього з його новим простором нових великих держав, які виросли з Європи і ускладни
ли її майбутнє, маємо ще згадати про спробу рефлектувати і проблематизувати сам просвіт
ницький принцип Західної Європи, яка виникла на ґрунті Римської імперії, що розпадалась 
насамперед в прусському середовищі, де просвітництво існувало за військової держави, яка 
використовувала раціонально традиційні структури у формі дуже парадоксального синтезу 
старого з новим.

Вплив і роль просвітництва, без сумніву, полягали в тому, що давнє знання, орієнтоване пере
довсім всередину людини, було активно занедбано в новій ідеї, заснованій на дієвому й багатому 
на результати знанні, яке постійно збагачувалось. Цьому знанню не можна було не надавати 
великого значення і не поєднати зі старими європейськими засадами знання та віри. З іншого 
боку, не можна
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було задовольнитися синтезом, котрий практикується під кутом зору безпосередньої користі, як це від
бувалося в англосаксонських землях, навіть не перейшовши до ампутаційних операцій, доки не було 
наміру наслідувати французький революційний шлях. Німецька філософія, що випливає з Канта, і спорі
днена  з  нею тенденціями решта  духовності  ще раз  здійснили спробу повороту європейського  духу: 
просвітництво мало бути прийнятим, але лише як метод розуміння природи, сфери закономірностей, які 
не ведуть до суті речей; там, де той феноменальний світ розбирається у феноменальності (тобто у своїй 
суті) своїх справ, знову набуває чинності старий принцип турботи про душу, філософська споглядальна 
θεωρία, яка вивільнює нас для духовно-моральної сфери, в якій існує власне постійне людське місце і 
призначення. Починаючи з цього прориву, який просвітництво не перекреслює, але визначає і послаблює 
його людське значення, зусилля німецького мистецтва в поезії та музиці йдуть у тому ж напрямку, а в 
філософії навіть радикалізуються в систему нечуваного ідеалізму й метафізичної радикальності, яку тут 
не варто характеризувати глибше. Ця духовна Німеччина пропонується Європі як та країна, куди дух 
може відступити після кризи революційної анархії й пройти курс лікування, якого свобода потребує задля 
свого укорінення у реальність; але духовний універсум, сам по собі безсилий, витворює двозначні ідейні 
форми, котрі зможуть використовуватись у конкретній боротьбі за європейську спадщину для розвитку 
цієї боротьби: ідею духовної індивідуальності (яку буде використано для вирізнення національного роз
колу в Європі, що продовжувався), ідею держави як земного божества, котре заперечує обмеження свого 
суверенітету.  У  такий  спосіб  знаходить  вихід  велика  німецька  спроба  посилення  тих  тенденцій 
європейського розпаду, проти яких вона первісно була спрямована. Німецький ідейний роз-
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кол, такий потужний і  дієвий, як  критика,  як ідеї,  що  визначають  просвітництво як царину дія
льності, самі по собі не в змозі вирішити проблеми в рамках просвітницької проблематики, проблеми 
соціальні  та  політичні,  і  змушені  обмежитись лише засобами боротьби за  політичну й соціальну 
реальність.

Після сильного подуву світового вітру, який приносить революцію й пореволюційні наполеоні
вські війни, Європа, насамперед під тиском імперської Росії, повертається до дискредитованої, не
ймовірної для всіх ідеї "легітимізму"; через те, що проти французької деспотії потрібно було апелю
вати  до  партикуляризму місцевих традицій  та  до  спонтанності  народу,  це  нещире  повернення є 
податком нового різноманітного й почасти дуже хаотичного життя, яке можна узагальнити під на
звою "народного, національного руху". На заході Європи, де існують давно централізовані й мовно 
уніфіковані  державні  утворення,  цей  рух  цілком  природно  поєднується  з  фактичною  потребою 
промислової  революції  в  державній  охороні  підприємництва  й  торгівлі,  держави  підпадають  під 
вплив буржуазного капіталізму;  Центральна й Східна Європа спостерігає  із  заздрістю за цим роз
витком, який стає для неї взірцем, тоді як принциповий універсалізм революційного радикалізму 
переходить до сфери соціальної революції, до виникаючого соціалізму. Всі ці тенденції створюють 
пістряву й часом еклектичну суміш, де єдиною певністю є приреченість статусу-кво.

Беручи до уваги революцію й наполеонівську добу, з одного боку, і Росію, з іншого, тогочасна 
європейська  публіцистика  розробляє  поняття  "світова  влада,  світова  державна  система"*,  тоді  як 
Росія, яка захищає з успіхом свої імперські позиції від перших спроб підірвати її західними впливами,

*Див. також: Groh D. Russland als Weltmacht. - Orbis scriptum 1966. — С. 331.
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щоразу  чіткіше  розвиває  запозичені  з  візантійського  імперського  християнства  політичні 
категорії в  ідею спадкоємництва після занепадаючої Європи — ідею, яка в своїй основі про
тримається впродовж XIX ст., із запозиченням тих європейських мотиdів, котрі пасують до 
цього  концепту.  Зрозуміла  одностайність  російських  розмірковувань  щодо  європейської 
спадкоємності саме Російської держави: різноманітність поглядів стосується потрібних задля 
цього  засобів;  старий  петровський  концепт  використовувати  Європу,  не  піддаватися  їй  і 
опановувати її містить у собі як можливість більшого тяжіння до Заходу, так і замкненість у 
собі й вичікування зручних моментів. Та частина європейської публіцистики, погляд якої 
залишається зосередженим на Росії  та  її  могутньому впливові  на Європу,  такі  постаті,  як 
Мозес Гес, Гакстгаусен, Фалмеєр, особливо консервативна католицька публіцистика таких 
авторів,  як  Йорг,  Марло,  Константин  Франц,  котрі  ще  трималися  ностальгії  німецького 
народу  за  Римською  імперією,  містить  у  собі  певний  зародок  європеїзму,  прагнень 
європейської  єдності,  принаймні  у  вигляді  солідарності  західних  держав  у  поглядах  на 
російський колос; Франц вказав також на схожість своїх тенденцій з традиціоналізмом, який 
міститься у позитивістській філософії Конта (позитивістська політика була йому невідома); 
ці зародки, до яких в 60-і роки XIX ст. долучається своїм американським досвідом ліберал 
Юліус Фребель, не мали організуючої сили стосовно переважаючих тенденцій європейської 
реальності.

Таким чином, у буржуазно-капіталістичній Європі головними силами європейського Заходу, 
тобто просвітництва, є наука (природознавство й історія) і техніка, включена до партикулярної 
реальності національної держави, зразком якої на континенті є Франція, і саме Франція Третьої 
імперії, яка відіграла в цьому розвитку партикулярності вирішальну роль; до неї належать і її 
(Третьої імперії) ефемерні
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успіхи, такі як нещира коаліція європейських держав проти Росії в Кримській війні та ча
сткове й нетривале відтіснення Росії, оскільки вони присипляють увагу Європи і створюють 
фальшовану впевненість у собі  великих держав, яка спирається на промислову, технічну, 
наукову перевагу.

Власне, універсалізм радикального просвітництва перетікає, як ми вже зазначали, в соціалі
стичне  мислення  й  соціалістичний  рух,  зокрема  від  моменту,  коли  справа  доходить  до 
Марксового "гегелmянського подолання мислення Геґеля"*, Маркс не перестає виявляти не
щирість,  половинчастість,  нелогічність,  а  надто цинізм та моральний хаос,  розбурханий в 
європейських суспільствах за буржуазно-ліберальний статус-кво.

Всі слабкості французького розв'язання європейської проблеми посилюються ще тим прус
ським вирішенням, котре витіснило Францію з центра Європи й поставило туди знову Німеч
чину,  але вже в  новому характерному вигляді  західноєвропейської  національної держави; 
притому ця прусська Німеччина несе в собі надалі як невідповідний елемент власні феодальні 
традиції, не зачеплені реальним суспільним зламом, і консервативне захоплення російським 
колосом, якому Пруссія завдячувала всім своїм становищем у Німеччині та Європі, разом із 
необхідністю  швидкої  переорієнтації  на  роль  щита  й  меча,  принаймні  південно-східної 
Європи. Буржуазне вирішення проблеми, національна держава як запорука щораз могутні
шого промислового виробництва,— водночас вона виявляє тут набагато відчутніше, ніж на 
європейському заході, внутрішню суперечливість, оскільки це зміцнення водночас є посилен
ням того, що на той час подеколи називали "четвертим станом", його самосвідомості та його 
організації, яку неможливо придушити.

Waelhens A. De. La philosophie et les exeriences - Haag, 1961. — С. 13.
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Звідси конфлікт, який дедалі загострюється, призводить до суспільного напруження, досі не відомо
го, й до у/твердження влади твердої руки над більшістю народу, як її репрезентує коаліція Бісмарка в 
1879 р. (Відома теза Е. Галеві*8 про те, що одне з головних джерел військового конфлікту 1914 р. слід 
шукати в намаганні подолати ті внутрішні труднощі через мобілізацію суспільства для міжнародних 
політичних цілей і звільнення шляху для німецької енергії).

Як бачимо, в такий спосіб політична криза в Європі XIX ст. поглиблюється саме там, де здається, 
нібито питання вирішуються:  ніби-вирішення питань німецького,  італійського,  замість  заспокоїти 
Європу, ще більше загострили її суперечності й зробили їх смертоносними на тісному європейському 
терені. Також соціальна криза із поступом доби загострюється, й молодий промисловий пролетаріат 
виставляє свій рахунок щоразу наполегливіше. Саме в цей момент представлена "позиція", яку деякі 
вважають вершиною світового державницького кругозору,— перенести європейські проблеми у сві
товий  вимір,  поділ  Європи  спроектувати  на  поділ  світу,—  мала  лише  виявити  досі  приховані 
антагонізми,  включити  засоби  цілого  світу  у  смертельно  небезпечні  справи  європейської  конку
ренції, і це в той час, коли позаєвропейський світ почав усвідомлювати набуття досвіду від сучасної 
масової Європи, Європи загального виборчого права й великих забюрократизованих партій, мисте
цтва збільшити свою власну політичну вагу й стати на власні ноги стосовно Європи.

Як третій, глибинний, момент щоразу гостріше підступало усвідомлення  моральної  кризи сучасної 
Європи. Те, що європейські державні інституції, політичні й суспільні підвалини Європи ґрунтуються на 
чомусь, чому суспільство у своїй реальній діяльності вже давно відмовляється довіряти й коритися, було 
гостро відзначено й виражено в епоха-
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льній програмі європейського радикалізму. Саме цей радикалізм (наскільки це стосується його віри) до
тримується ідейних дериватів європейського спадку, в які повірити так само важко, як і в уявлення, від 
яких вони походять. Бог мертвий, але матеріальна природа, яка із закономірною необхідністю продукує 
людство та його проґрес, є фікцією не меншою мірою, а її слабина полягає у відсутності будь-якої вищої 
інстанції, котра б контролювала особистість в її індивідуальному намаганні врятуватися й влаштуватися у 
випадковому світі як останній людині з її маленькими денними й нічними втіхами. Герой Достоєвського 
висловив це таким чином: нічого забороненого, все дозволено! Те, чому Достоєвський протистоїть через 
посилання на  традиційну Росію з  її  зламаною душею, з  особистістю,  яка скоряється перед великою 
громадою,  що  її  руйнує  і  накладає  на  неї  очищення  стражданням,  Ніцше  висловлює  надзвичайно 
загострено як для європейської сучасності: будьмо правдиві, загляньмо в обличчя тому факту, що ми ні
гілісти, не вигадуймо того, чого немає,— лише потому ми будемо в змозі здолати  моральну  кризу, яка 
стоїть за рештою всього і все в собі містить. "Те, що я розповідаю, є історією найближчих двох століть. Я 
описую те, що приходить, що не може не прийти: наростання нігілізму. Ту історію можна розповідати вже 
сьогодні: сама необхідність є тут доречною. Те майбуття вже промовляє в тисячах знамень, ця доля озиває
ться повсюди, для тієї музики майбуття напружуються всі вуха. Вся наша європейська культура вже від
давна рухається з болісним напруженням, яке наростає від десятиліття до десятиліття, немов до ката
строфи: неспокійно, силоміць, поквапливо: ніби течія, яка прагне кінця, яка не замислюється, яка боїться 
замислюватись"!9. Для Ніцше нігілізм криється там, куди Достоєвський радить повернутися: у христия
нському знеціненні того світу "справжнім" світом життя, волі, дії мо-
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ральністю і наказом "Ти повинен", потрібно позбавитись усіх втаємничень і відмовок, котрі 
ставлять правду над дійсністю, потрібно повсякчас погоджуватись із життям і дійсністю, адже 
дійсність є самоподоланням, наростаючою силою; у такий спосіб буде утворено новий рівень 
сутнього, людину, позбавлену дотеперішніх втеч, укриттів і слабких місць, людину, яка осели
лася в неприступній, а тому вічній дійсності.

Наступ Ніцше на сьогочасну європейську цивілізацію як нігілістичну є, по суті, нігілісти
чним і шлях через нігілізм вважає своєю відвертістю й заслугою. Його радикалізм зберігає
ться й сьогодні, коли титанічний жест індивідуальності справляє комічне враження, і його 
критика проґресу є постійно  діючою. Тому в діагностиці європейського суспільства  XIX  ст. 
всі тодішні кризи можна резюмувати як нігілістичні: соціальна й політична кризи кореня
ться у кризі моральній.

Достоєвський пропонує візантійське християнство. Ніцше — вічне повернення того ж як 
вирішення кризи. Але власний фундамент християнства й нове відкриття вічності перед
бачає,  проте,  повернення чогось,  що на самому початку європейської епохи було однією 
дійсністю: душі як того в нас, що перебуває у відношенні до компоненту універсуму, що не 
гине, не може загинути, уможливлює правду й у правді — буття зовсім не надлюдини, але 
справжньої людської істоти.

5. Чи є технічна цивілізація цивілізацією занепаду і чому?
Дев'ятнадцяте і двадцяте століття є добою промислової цивілізації, яка змела — як сьогодні ви
дається остаточно — інші давніші спроби людства творити й навіть продукувати своє життя без 
допомоги науки і техніки (техніки, яка заснована на науці і
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яка, в певному сенсі, з наукою зливається). У такий спосіб виник велетенський надріз на без
перервності  людської  історії,  котрий  дозволяє  деяким  сучасним  просвітникам  вбачати  у 
недавньому періоді (яких-небудь триста років) несміливий початок власне історії людства, 
тоді як решта відсувається до передісторії. Людина індустріальної епохи є незрівнянно си
льнішою, вона має в розпорядженні набагато більше джерело сил, аніж люди давніших часів, 
вона сягає до субатомарних сфер, з яких живляться зірки, оскільки Землі їй не вистачає; вона 
живе у незрівнянно більшій суспільній щільності й може використати це для підвищення 
інтенсивності власного наступу на природу, аби вона давала їй щораз більшу кількість тих 
сфер  діяльності,  які  людина  має  на  думці  помістити  до  схем  своїх  розрахунків,  а  потім 
здобути у свої руки.

Могутнє зростання промислової цивілізації, можливо, є тенденцією, яку не зможуть затри
мати жодні зовнішні чи внутрішні ускладнення. Зовнішні перепони, напевно, найгостріше й 
найсучасніше, фізично й кількісно відбивають міркування Римського клубу20» вони торкаю
ться вичерпання світових запасів сировини, демографічного зростання, забруднення навко
лишнього  середовища  і  неможливості  збільшення  харчової  бази,  причому  показовий  ха
рактер тенденцій зростання вказує на можливості не надто далеких катастроф. Точки зору, 
що викликають тривогу і проти котрих, як визнано, досі не існує неспростовних аргументів, 
все ж не викликають у  сьогоднішньому суспільстві  суттєвого  зацікавлення,  на  якому ра
ціоналісти наголошують. І внутрішні перепони, що випливають з того, яким саме чином та 
цивілізація впливає на характер людського єства як такого, і які виявляються у тих людських 
гекатомбах (власне, міріатомбах), яким та "передісторія" не знає рівних, поки що чітко проя
вилися лише в імпульсі шукати й знаходити Щонайшвидше забуття в подальшому збільшен
ні
20- 1-1752
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їхніх результатів. Відомо, що ніколи європейські суспільства не були не лише багатшими, 
але також  ніколи в історії не здійснювали такої величезної соціальної роботи, як у "після
воєнний" період (тобто після другої світової війни), так ніби відсунення Європи з центру 
історії  (я  маю на  увазі  стару  Європу,  європейський Захід,  що  виріс  із  Західної  Римської 
імперії)  мало бути компенсоване тією вигодою. Однак той нечуваний проґрес у цілому не 
задовольнив ні прагнення багатств світу, ні, разом із тим, такої структури суспільства, котра, 
можливо, чинида б опір тим прагненням, що зростають і надалі. Оптимізм тенденції, сти
хійний і непоборний, видається сильнішим за будь-яке заперечення, яке може викликати 
життя. А заперечень справді не бракує; можна сказати, вся науково-мисленнєва галузь, суча
сна соціологія виросла переважно з рефлексії небезпеки і навіть із патологічно відчутого ха
рактеру дотеперішньої еволюції промислової цивілізації. Одні бачили ту патологічність як 
провізоріум,  котрий  внаслідок  внутрішнього  розвитку  сам  вилікує  внутрішню  закономі
рність, що її, як їм здавалося, вони осягають; так Огюст Конт вбачав кризу суспільства в не
стачі суспільного консенсусу, спонтанної гармонії розуміння, яка, мовляв, знову наступить 
внаслідок неминучих позитивних  перетворень і переведення мислення на наукову основу. 
Карл Маркс розраховував на подібне, але завдяки дещо відмінному розвитку: завдяки розкла
ду і загибелі способу промислового виробництва, до якого капіталістичне суспільство під
ходить  через  власне  функціонування.  Інші,  однак,  схильні  були в  наростаючій  кількості 
самогубств і психічних хвороб вбачати чіткі симптоми патологічності; сьогодні ми могли б 
додати  до  цього  також  наркоманію,  бунт  молоді  й  руйнацію  всіх  суспільних  табу,  що 
виявляють чітку конверґенцію до обмеження анархії.
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Втім, перш ніж ми зможемо відповісти на питання, визначене в заголовку, маємо домови

тися про критерії, про мірило оцінювання занепаду чи позитивного стану. Ми не хочемо роз
вивати тут широко питання оцінки та його стосунку до проблеми правди. Обмежимось лише 
загальною констатацією, що занепад і його протилежність є не лише абстрактні  "цінності" й 
"моральні поняття", а що вони невід'ємні від людського життя в його внутрішньому характері, 
в самому його бутті. Життя, поза увагою якого залишається сам внутрішній нерв його функ
ціонування, котре порушене в своїй найорганічнішій основі, яке вважає, що воно є повним жи
ттям, а насправді кожним своїм кроком і дією робиться порожнім і калічиться,— то життя 
занепаду. Суспільство, яке своїм функціонуванням призводить до життя занепаду, до життя, 
відданого тому, що не відповідає характеру людського буття,— є суспільством занепаду.

Яким, однак, є життя, котре саме себе калічить там, де зовнішньо виглядає повним і бага
тим? Відповідь слід шукати безпосередньо в запитанні.

Чим є людське життя, чи може статися так, аби в реальності воно було чимось іншим, ніж 
тим, чим воно видається собі самому? Те, що речі  видаються не такими, якими вони є, по
в'язане з тим, що вони завжди проявляються однобічно, з дистанції, в перспективі, внаслідок 
цього вони можуть набувати зовнішнього вигляду, спільного для них з іншими. Те, що ми 
самі собі видаємось інакшими, ніж ми є, має опиратися на іншу основу. Людина не чужа 
сама собі, як чужі для неї речі та їх спосіб буття: людина є сама собою. Якщо вона має ви
даватися собі іншою, то мусить відчужитись від себе, і це відчуження має їй належати, бути 
закладеним в її власному способі буття. Отже, людина існує в такий спосіб, що відчуження є 
для  неї  "милішим,  природнішим"  за  власне  буття.  Власне  буття  ніколи  не  є  очевидним, 
оскільки завжди є результатом. Проте
20*
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в цьому сенсі можна стверджувати, що, зрештою, і відчуження є результатом, є "полегшен
ням", але не природною полегкістю, а наслідком певного "акту".

Людина  не  може  існувати  в  очевидності  позалюдських  сущих,  вона  має  своє  життя 
здійснювати, переживати,  має бути з ним завжди "напоготові",  "впоратися з ним".  Це ви
глядає так, немов повсякчас вона існує між двома еквівалентними можливостями. Але це не 
так. Відчуження означає, що еквівалентності  немає,  а лише одне з можливих життів є тим 
"справжнім", достеменним, котре неможливо замінити, воно лише виконується нами в тому 
сенсі, що ми його насправді переживаємо, що ми ототожнені з його тягарем, тоді як друге є 
уникненням, втечею, схованкою в несправжньості й полегшенні. Тому точка зору "вибору", 
вирішальності  завжди  є  фальшивим,  об'єктивним  і  об'єктивізованим  поглядом  ззовні. 
Реальний погляд є нон-ек-вівалентністю, для якої органічна різниця між відповідальністю, 
що переживає і "експонується", і полегшенням та втечею. Тому реальність людського життя 
не допускає погляду іззовні, погляду "не-зацікавленого глядача".

Відтак необхідне ще одне розрізнення поряд із розрізненням справжнього і несправжньо
го.

Справжнє-несправжнє полягає в тому, що ми не можемо бути незацікавленими у власному 
бутті: ми  завжди зацікавлені власною відповідальністю, про нас вирішено раніше, ніж ми 
"наважились" це зробити. Справжнє, достеменне буття полягає в тому, що ми в змозі все, що 
є, залишати таким, яким воно є, не перекручувати і не заперечувати його буття та його ха
рактеру.

Проте існує ще відмінність між звичайним "кожним днем" і  винятковим та святковим. 
Винятковий і святковий теж полегшують буття, але не через втечу від відповідальності, а 
завдяки відкриттю тих вимірів у житті, де йдеться не про тягар відповідальності та втечу від 
неї, а про те, де ми захоплені,
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де є щось сильніше за нашу вільну можливість, нашу відповідальність, вона може проникати 
в життя й наповнювати його досі не відомим сенсом. Це вимір сфери демонічного й при
страсті. В обох випадках людина ставиться на карту; вона просто не тікає від себе до "зага
льного",  до  звичайного,  буденного  дня,  до  "речовості".  Вона  не  відчужується  способом 
повсякденності. Це не самовідчуження, а переможеність і захоплення. Ми тут не тікаємо від 
себе, але ми чимось здивовані, нас щось випередило, захопило, і це "щось"тге належить до 
речей та повсякденності, в якій ми можемо загубитись через свої клопоти. Ми відчуваємо, 
що  світ  є  не  лише колом того,  на  що  ми здатні,  а  й  того,  що  відкривається нам саме і 
спроможне як досвід (приміром, еротизм, сексуальність, демонізм, священний жах) проникати 
й змінювати наше життя. Заглядаючи в обличчя тому феномену, ми схильні забути весь вимір 
боротьби за самих себе, про відповідальність і втечу і віддаватись новим, відкритим вимірам, 
так ніби лише зараз перед нами постало дійсне життя і ніби тому "новому життю" взагалі 
зайвим було турбуватися про вимір відповідальності.

Вимір sacrum-profanum* відрізняється від виміру справжнє, відповідальність — втеча. Він 
має бути включеним до відповідальності в інший спосіб, аніж втеча, він не може бути просто 
переможеним, він має бути приєднаним до відповідального життя. sacrum-profanum також 
має те важливе значення, що profanum органічно є сферою праці й самозакріплення життя, 
його  прив'язки  до  самого  себе.  Демонічний,  орґіастичний  вимір  перебуває  в  органічній 
опозиції  до  того  закріпачення життям,  яке  відчувається  лише людиною і  найсильнішим 
проявом якого є необхідність праці. Праця завжди є справою вимушеною. Праця є оглядан
ням на себе, царина демонічного є безоглядною. До життя, яке

*Святий-непосвячений (латин.).
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узалежнене, до самоприв'язаності життя належить орґіастичний пендант, життя в розпалі 
того, що не піддається облаштуванню, і того, чого немає в розпорядженні. Отож орґіасти
чний вимір зникає не там, де відповідальність як така невідкрита або до неї не придивляю
ться, втікають, а де, навпаки, вона стає нагальною. її незамінність і влада сягає від "приміти
вних", природних народів аж до сьогодення.

Сакральність,  сфера  сакрального  є,  відтак,  опозицією,  відмінною  стосовно  буденності. 
Соціологія Дюркгайма наголошувала, наприклад, що в тотемічних громадах, таких як деякі 
проаналізовані ним австралійські громади, реальність розпадається на дві основні категорії 
речей мирських, щодо яких людина поводиться "економічно", і речей священних, до яких 
належать тотеми, їхні символи, їхні представники серед людей.

Для кожного, кому відомий аналіз Дюркгайма, став незабутнім опис орґіастичної сцени з 
життя мандрівників Спенсера і Гілена, так як їх інтерпретує Дюркгайм. "Легко уявити, що 
людина на цьому рівні екзальтації себе вже не усвідомлює. Оскільки вона відчуває, що нею 
опановує,  її  притягає  якась зовнішня сила,  яка діє  таким чином, що людина думає і  діє 
інакше, ніж в нормальні часи, і створює враження, що це вже не вона. їй (людині) здається, 
що вона оновилась:  прикраси,  в які вона наряджається,  маски,  якими вона закриває своє 
обличчя, зовнішньо виявляють цю зміну ще разючіше, сприяючи тому, що з нею відбуває
ться. Оскільки усі її друзі також відчувають себе зміненими в такий же спосіб, це все ви
глядає так, неначеб її справді перенесли до особливого світу, цілком відмінного від того, в 
якому вона зазвичай живе. Чи цей досвід, ще й повторюваний щодня впродовж багатьох ти
жнів, не засвідчує, що насправді існують два різнорідні й непорівнювані світи? В одному з 
них людина тяжко гарує у своєму повсякденному жит-
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ті, вступивши ж до іншого — вона стає володаркою виняткових можливостей, котрі її ґа
льванізують аж до френезії. Один є повсякденним, інший — світом священних речей"21.

Позитивістське упередження про те, що той повсякденний світ має перевагу над іншим, 
не може перешкодити тому, аби ми в цьому викладі не побачили різкої інтерпретації фе
номену.

Сфера  демонічного  має  бути введена  у  відношення до відповідальності,  в  якому вона 
первісно й первинно не знаходиться. З іншого боку, сфера демонічного є демонічною саме 
тому, що здатна поглибити самовідчуження, на яке вона звертає увагу: людина відчужує
ться тим, що вона пов'язана з життям і його речами, гублячись серед них. Захоплення є 
захопленням від цієї служби, проте воно ще не стало свободою. Захоплення може видавати
ся  за  свободу  й  часом  таким  видається  —  з  точки  зору  подолання  цієї  орґіастичної 
сакральності, що сприймається саме за демонічне.

Не потребує спеціальних доказів те, що сексуальність також належить до виміру демоні
чної опозиції стосовно щоденної профанації,— у орґіастичних культів майже завжди при
сутній  сексуальний  відтінок,  сексуальність,  з  іншого  боку,  містить  також відтінок  по
двійного світу, подвійної дійсності, яка є характерним наслідком орґії в тому вигляді, як її 
описують Спенсер і Гілен.

Водночас  саме  на  сексуальності  помітно,  як  ннминуче  постає  введення  орґіастичної 
сфери до сфери відповідальності.

Це введення до відношення відповідальності,  а,  отже, до сфери людської істинності й 
правди, ймовірно, є зародковою клітиною історії релігії. Релігія не сакральність і не вини
кає безпосередньо з досвіду сакральних орґій та обрядів, аз того, де ви4 ? разно долається 
сакральність як демонізм.

Первісно  це  все  відбувається  й  може  відбуватися  неодноразово  без  виразної  ясності 
стосовно того,
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який спосіб буття відповідний для істоти. Виразної ясності щодо людини не можна здобути 
без виразного відношення до буття. В досвіді сакрального й релігійного характеру не завжди 
присутня ця ясність; це досвід щодо зламів, поворотів і змін, в яких буття людини реалізує
ться без виразної ясності, без органічної міри того, що є і чого немає. Тому в питанні лю
дського буття релігійні злами (і те, що з ними пов'язано, як то мистецький досвід) не мають 
того принципового значення, котре має онтологічний досвід філософії. Тому також може 
з'ясуватися, що релігія на деякий час підпорядковується затемненню, доки її проблематика 
не вирішена філософськи.

Опозицією справжнього і несправжнього є зовсім не опозиція sacrum-profanum, не свято 
— звичайний день і не винятковість — буденність, вона належить до проблем, котрі від
повідальність має тільки-но опановувати. Будь-яка форма людського на якому завгодно "рі
вні"  відома  в  якомусь  вигляді  опозиції  повсякденність—неповсякденність,  але  не  кожна 
прагне піднесення після занепаду.  Повсякденність—неповсякденність  може означати:  ми 
позбавились  буденності;  але  чи  досягли  ми  через  це  вже  також  своєї  власної,  повної  і 
непереробленої істоти в такий спосіб, як на неї таємничим натяком звертає увагу слово "я"? 
Гадаємо, що "я" в цьому сенсі виринає на початку історії й полягає не в тому, аби загубитись 
у священному чи просто відмовитись там від самого себе, а вижити у відповідальній по
становці  запитань,  які  прояснюють відкриту  проблематичність  не  лише завдяки буденній 
поміркованості,  а  й  беззастережному  запамороченню,  всій  опозиції  між  sacrum-profanum;  
подолати буденність, аби самозабутньо не впасти у сферу темряви, хай навіть і привабливої. 
Історичне життя означає, з одного боку, диференціацію невпорядкованої буденності істори
чного життя, поділ праці й функціоналізацію індивіда, а з іншого —
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внутрішнє опанування священного через інтеріоризацію тим, що ми віддаємось йому не 

зовнішньо, а внутрішньо конфронтуємо з його органічною основою, шлях до якої відкриває 
підірвана до самих основ людська неясність, притулок нашого життєвого рутинерства. Тому 
таке велике значення в основах історичного процесу має виникнення епічної, а згодом — 
особливо драматичної поезії, в якій людина придивляється зовнішнім і внутрішнім оком до 
життя.  Взяти  участь  у  ньому  означає  впасти  в  орґію;  історія  виникає  як  піднесення  із 
занепаду, як розуміння того, що досі життя було життям пропащим і що існують інші мож
ливості життя, аніж, з одного боку, праця до мозолів заради наповнення шлунка, в злиднях і 
нестатках, яку людина спритно полегшує завдяки технічним засобам, і — з іншого — орґі
астичні моменти особисті й загальні, сексуальність і культ. Грецький поліс, епос, трагедія і 
філософія є різними сторонами одного й того ж піднесення, який означає вихід із занепаду.

Саме через те, що історія означає передусім це внутрішнє буття, виникнення людини, яка 
опановує  первісну  версію антиномічних людських можливостей  відкриттям  справжнього, 
виняткового "я", історія в першу чергу є історією душі. Тому історія; . майже від самого поча
тку супроводжується  історичною рефлексією,  тому Сократ визначає громаду,  власне місце 
історії, також і за місце турботи про  душу; тому ще до нього Геракліт, розгніваний тим, що 
його громада знищує найкращих, здатних реалізувати піднесення із занепаду всупереч бу
денності й орґіастичному стрибку у пітьму, говорить про межі душі (про те, що надає їй 
форму),  які  не  можна  віднайти на  всіх  звичайних шляхах,  оскільки слово  душа  є  надто 
глибоким виразом22. Через те головною темою міркувань Платона є держава, котра водночас 
є для нього моделлю, на якій можна розкрити будову окремої душі. Тому філософія Платона 
насамперед зосереджена навколо душі як сво-
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го центру, котрий робить її лише чимось тривким і дефінованим. Загалом можна вважати, що 
особливий характер античного суспільства підтримував і особливий характер античної філо
софії класичної доби. Мислення Платона, вирішальне для онтологічного характеру цієї філо
софії як метафізики, за вдалою характеристикою Е. Фінка23, є мисленням світла без тіні (в 
останній тенденції через те, що з приводу дуалізму розум—необхідність у фактичному світі у 
Платона не було жодних сумнівів). Це означає, що філософія у своїй власній життєвій ролі 
може бути неекстатичним, не-орґіастичним анти-полюсом і, власне, вирішенням проблеми, 
яку ставить буденність, і виявлятися без огляду на структуру суспільства — розум, розуміння 
тут мають лише цю функцію і можуть їй повністю віддатися, оскільки в живій реальності є 
стільки не-буденного, що відпадає загроза бути задушеним пафосом буденності, антипода ж 
цьому просто не існує. Тому ця онтологія є філософією душі, яка через споглядання різниці 
між справжнім, трансцендентним сущим, відмінним від звичайного, перехідного, рухливого 
в  нашій  реальності,  всупереч  невмолимому  перебігу  вічного  буття,  набуває  лише  свого 
власного цілісного ядра, здатного подолати натиск усього розмаїття питань і проблематик, 
які в іншому випадку поривають душу врізнобіч. Цілісність є основою душі, її досягають ми
сленням,  внутрішнім  діалогом,  діалектикою,  яка  є  власною  методикою  споглядання  й 
основою розуму. Отож очевидно, чому  філософія має бути одночасно турботою про душу 
(επιμέλεια τήζ ψυχήζ), онтологією і теологією і все це  в  турботі  про громаду,  про найкращу 
державу. Та структура залишається нею навіть тоді, коли власне характер того буття, котре є 
предметом філософії, зміниться з ίδέα* на ένέργεια** (за Арістотелем) і

*Ідея (гр.)

 **Дія (гр.).

314



ЄРЕТИЧНІ ЕСЕ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ 315

трансценденція пересувається на божество чи божества. Філософська теорія тут також ви
конує свою місію бути власним осягненням, в якому наше "я" обертається до самого себе і до 
переживання свого осягненого сущого. (Трансцендентність божественної частини світу, від
так, є підкресленою неможливістю для світу досягти божества, а для божества — думати про 
світ, ця трансцендентність є саме виразом того "духовного" подолання щоденності, якому 
органічно сприяє філософія).

Вчення Платона про душу має ще й інші сторони. На одну, надзвичайно важливу, звертає 
увагу Е. Фінк у своєму тлумаченні переказу Платона про печеру. Цей переказ, надто ж у 
своїй драматичній частині, є поверненням до традиційних містерій та їхніх орґіастичних ку
льтів. Всі ці культи були спрямовані якщо не на поєднання, то на конфронтацію між від
повідальністю та орґіастичністю. Печера є залишком підземного згромадження містерії, вона 
є лоном матері землі. Новою думкою Платона є воля залишити лоно матері землі й вийти на 
чисту "дорогу світла",  підпорядкувати задоволення всій  відповідальності. Тому шлях душі 
Платона веде прямо до вічності й до джерела всієї вічності, до сонця "добра".

Інший бік пов'язаний із  попереднім.  "Конверсія" Платона уможливлює погляд на саме 
Добро. Шлях до Добра, який є новою містерією душі, проглядається у вигляді внутрішньої 
розмови душі.  Безсмертя,  нерозривно пов'язане з  цієї  розмовою, є  іншим, аніж безсмертя 
містерії. Це є перше в історії індивідуальне безсмертя, воно є індивідуальним, оскільки не
розривно поєднане з власним результатом. Вчення Платона про безсмертя душі — наслідок 
конфронтації між задоволенням і відповідальністю. Відповідальність тріумфує над задоволе
нням,  вона приєднує його до себе як підвладний елемент,  як Ерос,  котрий не самоусві
домлюється, доки не зрозуміє, що його коріння знаходиться не в тілес-
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ному світі, не в печері, а що він є лише засобом піднесення до Добра з його абсолютним 
правом і твердою дисципліною.

Наслідком цього стало те, що демонізм в неоплатонізмі — Ерос є великим демоном — стає 
службовою  сферою в позиції справжнього філософа, котрий подолав усі його зваби. Звідти 
трохи неочікуваний висновок: філософ одночасно є і великим чудотворцем. Філософ Пла
тона є чарівником — Фауст. Голландський історик ідей Жиль Квіспель виводить звідси одне 
з головних джерел леґенди про Фауста й фаустівство взагалі, того "безкінечного прагнення", 
котре робить Фауста таким небезпечним, але, зрештою, воно може й порятувати його24.

Подальший важливий момент полягає в тому, що платонічний філософ переміг смерть 
тим, що він від неї не втік, а залишився з нею віч-на-віч. Його філософія була ]μελέτη θανάτου*, 
турботою про смерть; турбота про душу невіддільна від турботи про смерть, котра стає справж
ньою турботою про життя, життя вічне народжується з цього прямого погляду на смерть, із 
перемоги над смертю (можливо, вона є нічим іншим, як цією "перемогою"). Все те, разом зі 
ставленням до Добра, із ототожненням із добром і вибавленням від демонізму й оргіасти
чності, означає владу відповідальності й, відтак,— свободи. Душа є абсолютно вільною, тобто 
вона вибирає свою долю.

У такий спосіб виростає нова, світла міфологія душі на підставі дуалізму справжнього, від
повідального, і надзвичайного, орґіастичного: орґіастичне не є відстороненим, але введеним 
у дисциплінарні і службові рамки.

Зрозуміло, що вся ця мотивація мала набути всесвітньо-історичного значення в той час, 
коли занепад міст-держав у формі римського принципату поставив проблему нової, закла
деної на трансцендент-

* Вивчення смерті (гр.).
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ності відповідальності також і в суспільних рамках стосовно держави, котра вже не могла 
бути спільнотою рівних у свободі. Свобода визначається вже не за стосунками між собою рі
вних (інших громадян), а по відношенню до трансцендентного добра. Це ставить нові питан
ня і робить можливими нові вирішення. Соціальна проблема Римської імперії реалізується 
також на основі, що уможливлює платонічне розуміння душі.

Неоплатонічний філософ Юліан Апостата на імператорському троні — це, мабуть, вірно 
підмітив Квіспель25,— є важливою перипетією відношення між задоволенням і дисципліною 
відповідальності.  Християнство не могло подолати платонічне вирішення інакше, ніж по
вторним поворотом. Відповідне життя було для нього як дар чогось, що згодом, навіть маючи 
характер Добра, воно має водночас риси недоступного й назавжди вищого за людину — риси 
містерії, якій надано останнє слово. Все ж християнство розуміє Добро інакше, ніж Платон,— 
як самовіддану і самозаперечуючу (ніколи не орґіастичну) любов. Не орґіазм — він залишає
ться не лише підпорядкованим, але й рухається до обмеження і взагалі до притлумлення,— 
але все-таки mysterium tremendum*. Tremendum — оскільки відповідальність нині входить 
аж ніяк не до по-людськи прозорої есенції доброти та єдності, а до непрозорого ставлення до 
абсолютного, найвищого сущого, яке впливає на нас не зовнішньо, а внутрішньо. Свобода му
дреця, який переміг задоволення, може ще незмінно розумітися як демонічність, як воля до 
самотності й самостійності, до спротиву абсолютній відданості й самовідданій любові, в якій 
є його власна богоподібність. Душі дошукуються зараз не лише завдяки піднесеному внутрі
шньому монологу, а й через відчуття його небезпеки. В останній інстанції душа виявляється 
не у відно-

* Страшна таємниця (латин.).
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шенні до самопіднесеного предмета (як платонічне Добро), а у ставленні до особи, котра споглядає її 
і  навіть  сама піддається спогляданню. Те,  чим є  особа в християнських поглядах,  насправді  не є 
адекватно тематизовано: однак, воно відтворено в образах і "відкриттях" великої сили, яка перебирає 
на себе наші провини; провини набувають нового сенсу, це є образою Божої любові, зневажанням 
найвищого, котре має особливий характер і може бути вирішеним лише особисто. Відповідальна лю
дина є "я", індивідом, вона не приховує ніякої ролі, в яку може увійти — у Платона це виражається 
міфом про вибір життєвого жеребу; вона є відповідальним "я", оскільки в конфронтації зі смертю й 
примиренні з нікчемністю вона взяла на себе те, що може реалізувати лише кожний сам у собі, те, в 
чому його неможливо замінити. Однак нині індивідуальність входить у стосунки з безмежною лю
бов'ю і людина є індивідом, оскільки з огляду на цю любов вона завжди залишається винною. Кожна 
людина як індивід визначена окремішністю власного становища стосовно загального гріха.

Ніцше докинув думку, що християнство є платонізмом для народу, і ця думка доволі справедлива, 
оскільки християнський Бог перейняв трансценденцію онтотеологічної концепції як очевидну річ. 
Але в християнській концепції душі існує велика суперечність. Вона полягає не лише в тому, що хри
стиянська людина, як це формулює апостол Павло, відкидає грецьку δοφία τοΰ κόδμου* (метафізику) 
і її метод внутрішнього діалогу — ідейне споглядання — як шлях до того буття, котре обов'язково 
належить до відкриття душі. Видається, що основна різниця полягає в тому, що лише нині відкрито, 
власне, зміст душі, котрий полягає в тому, що правда, за яку бореться душа, не є правдою споглядан
ня, а правдою власної долі, правдою, пов'язаною з віч-

* Мудрість світу (гр.).
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ною відповідальністю, якої не позбавитись довіку. Вічне єство зовсім не ідейна точка зору і, отже, не 
взаємозв'язок із сущим, споконвічним, а відкриття через божественність і людськість цілком окремі
шнього боголюдства, яке остаточно розпоряджається собою, що, власне, й спричинює життя душі, її 
органічний  зміст,  який  беззастережно  стосується  цієї  безприкладної  драми.  Класичний  транс
цендентний Бог в комбінації зі старозаповітним Володарем історії стає головною особою в тій внутрі
шній драмі, котра твориться драмою порятунку й милості. Подолання буденності набуває вигляду 
турботи про порятунок душі, що віднайшлась у моральних метаморфозах, у повороті перед обличчям 
смерті й вічної смерті, яка живе в найтіснішому зв'язку з тривогою й надією, вона тремтить перед 
усвідомленням гріха і всім своїм єством віддається в жертву покаянню. Імплікованою, хоча чітко не
рефлектованою і зосереджено неосмисленою філософськи, є думка, що душа має цілком неспівмі
рний характер із цілісним вічним сущим, що цей характер пов'язаний з її турботою про власне буття, 
в якому вона є, на відміну від решти сущих, безкінечно зацікавленою, і що до цієї структури органі
чно належить відповідальність, себто можливість вибору й у виборі досягнення самої себе — думка, 
що душа є не чимось наперед,  а  після присутнім, що всім своїм єством вона є чимось історичним і 
лише тому не піддається занепаду.

Через це своє безмірне заглиблення в душу християнство є досі потужним і незборимим, але також і до кінця 
незбагненим піднесенням, котре робить людину здатною до боротьби проти занепаду. Конкретний вигляд 
зовнішнього (суспільного) і внутрішнього (споглядального) життя за християнських часів, відтак, пов'язаний із 
проблематикою Римської імперії (первісно аналогічний грецький поліс, який завдяки власним успіхам пере
творився з простої res publica на імперію і, таким чином, відчу-
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жив народні маси, позбавлені сенсу життя) та з її зникненням. Це зникнення не було лише 
негативним  явищем  занепаду  еліти  через  кризу  рабства,  що  з  часом  зростала  і  від  якої 
повністю  залежала  цивілізація  й  зміни  в  соціально-економічній  організаційній  системі. 
Водночас  це  було  виникненням  Європи  в  сьогоднішньому  значенні  слова.  Філософія 
економічної  діалектики  революційного  характеру  приховала  від  нас  реальність,  нібито 
основа нашої революційної епохи перебуває в зміні, яка відбулась через попсування зовні
шньої, а не внутрішньої ерупції; внутрішня соціальна зміна була помітна й полягала в тому, 
що тягар праці щораз більше пересувався з речі, якою був раб, тобто з істоти без морального 
характеру,  на  істоту,  яка,  перебуваючи  в  родині  й  володіючи  власністю,  нехай  навіть  у 
якийсь спосіб експлуатована і скромна, в своєму зародку має самостійний і вільний характер, 
характер особи. (Філософія історії Геґеля і Конта в повному обсязі свідчить про значення 
цього переродження, про його визначальну вагу). Ця зміна є тією зміною, яка зумовила те, що 
після століть сум'яття проявився європейський і особливо західноєвропейський суспільний 
масив як могутня експансивна сила, і що її потенції виразились у нових суспільних і політи
чних  структурах  величезної  ваги:  колонізації,  виникненні  міст,  відмінних  від  античних 
полісів, міст, де праця керована думкою про знаряддя та їх вдосконалення і де, відтак, її тя
гар  намагаються  перенести  з  людини на  речі;  експансії  до  реґіонів,  які  Римська імперія 
втратила — Середземномор'я і Схід,— і до тих, котрі ніколи їй не належали: середня і півні
чно-східна Європа.

Що нас найбільше цікавить у цьому зв'язку: школа сучасної соціології по лінії Токвіля підкреслю
вала і підкреслює, що сучасний проґрес спрямований на демократичне примирення, на рівність мож
ливостей, на перевагу, яка віддається добробуту перед "величчю". Де основи цієї тенденції? Сере-
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дньовічне суспільство від свого виникнення було  ієрархічним, воно засновувалось на зали
шках римської муніципальної організації та на германських завоюваннях, але його база поля
гала в новому ставленні до роботи в колонаті й міському виробництві. Притому церковна кле
рикатура  була  тим  елементом,  котрий  забезпечував  подолання  щоденності  автентичним 
способом, який одного разу руйнує, а другого (як у хрестових походах) спрямовує орґіасти
чну тенденцію. Зараз неважко зрозуміти, що місьий елемент в цьому бутті є носієм деяких 
нових потенційностей. Із його нового ставлення до праці й скептичного використання анти
чної раціоналістичної традиції з часом виросло і нове розуміння знання як радикально практи
чного  й  пануючого,  воно  зустрілось  із  певною  практичною  тенденцією  християнської 
теології, котра наголошує, що людина існує не для того, щоб лише або переважно споглядати 
світ, а для того, аби слугувати й діяти. Експансія Європи перейшла від хрестових походів до 
заморських  відкриттів  і  привласнення  багатств  світу;  внутрішній  розвиток  виробництва, 
техніки, торгівельної і фінансової практики водночас створив появу зовсім нового типу ра
ціоналізму, яким рухає мрія про вигоду, раціоналізм, котрий прагне опанувати речі і бути 
ними опанований.

Виникнення  цього  нового  (неоплатонічного)  раціоналізму  є  складним.  Далекосяжне 
значення в  ньому має недовирішеність  проблеми,  яку  християнська  доба  запозичила від 
античності: подолання  буденності й орґіастичності. Платонічне вирішення  було приховане 
християнською теологією, але сама вона прийняла далекосяжні елементи започаткованого 
платонізмом вирішення.

Платонічний  раціоналізм,  платонічне  намагання  підпорядкувати  саму  відповідальність 
предметності пізнання в глибині християнського поняття діє й надалі. Сама теологія полягає 
в "природному" фун-
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даменті й "надприродно" розуміє наповнення "природного".
Дистанція стосовно "природи", яка є не тим, у чому перебуває людина, а тим, від чого вона 

відділена своїм єдиним безпосереднім відношенням, відношенням до Бога, робить зараз мо
жливим погляд на цю "природу" як на "об'єкт".

Людина в рамках цієї природи домагається власної свободи — осмисленої платонічно: як 
те, над чим вона стоїть, оскільки вона розуміє це як свій ідейний погляд. Звідси "математи
чний" розподіл природи та її нова подоба, яка увиразнюється від  XIV  століття і цілковито 
проникає в XVII ст., коли досягає своїх головних інтенційних успіхів. Відомо, що Галілей був 
платоніком. Платон своєю метафізикою безсмертної душі уможливлює те,  що опанування 
природи людським духом може реалізуватися в християнському світі з його недовирішеною 
проблемою метафізичної філософії та християнської теології.

Платоністичною є також магія, астрологія, алхімія і медицина Парацельса доби Ренесансу. 
Фаустівство ставить свої вимоги і через демонізм збивається на порушення зв'язку з боже
ством.

З іншого боку, християнське ставлення до життєвої практики, позитивне поціновування 
практичного життя супроти теорії уможливлює включення платоністичного "опанування" 
природою до практичних взаємозв'язків і створення справжнього ефективного знання, котре 
виступає водночас і технікою, і наукою — сучасним природознавством.

Зміни в самій християнській духовній сутності, просування вперед від шляхетного христия
нства до церковної автономії й потім до світського християнства уможливили те, що саме хри
стиянство завдяки реформаційному менталітету аскези й пафосу особистої участі в економі
чному проґресі сприяло виникненню автономного виробничого функціонування,  притаман
ного сучасному капіталізму.  Він
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дуже швидко позбавляється оболонки релігійного імпульсу й поєднується з органічно зовні
шнім, відчуженим від особистої і моральної місії сучасним раціоналізмом з його безмежно 
ефективним математичним формалізмом і заповзяттям, зверненим до опанування природи, 
руху й сил, заповзяттям сучасного механізму, котрий охоче змінюється на машинізм, і в та
кий спосіб сприяє тому, що називається промисловою революцією. Вона згодом проростає і 
щораз повніше визначає наше життя: європейське людство, і сьогодні вже людство взагалі, в 
своєму диференціюванні професій і переплетенні інтересів просто фізично не може існувати 
без способу виробництва, котрий дедалі більше засновується на науці й техніці (і який зага
лом  спустошує  світові,  планетарні  запаси  енергії),  тому  раціональне  панування,  холодна 
"правда" його, найхолоднішого зі всіх холодних потвор, абсолютно закриває сьогодні від нас 
його виникнення, відсторонює всі традиційні в нашому суспільстві способи подолання що
денності неорґіастичним і відтак істинним способом (глибша подоба правди, яка бере до 
уваги не лише формальне вбрання, в яке удягається природа, що піддається опануванню, а й 
людину  в  її  незмінності  й  безмежній  індивідуальності)  і  набуває  всеосяжного  вигляду 
господаря космосу.

Стільки  духовних  мотивів,  відтак,  поєдналося  для  створення  "недуховного",  цілком 
"практичного" світського і матеріального розуміння реальності як предмета опанування для 
наших думок і рук.

Те, що первісно у Платона було перепоною проти  орґіастичної невідповідальності,  нині 
служить буденності.  Людина тішиться в  ній тим,  що розпоряджається власним життям і 
може насправді вже з відомих причин створювати засоби для полегшення життя та намноже
ння його багатств. Притому сама праця первісно надзвичайно поневолює, але згодом дедалі 
більше "звільняє", аж доки людина
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не набуває перспективи "звільнитись" від неї остаточно.
Одним із наслідків, котрий спершу непомітно, а далі щораз чіткіше заявляє про себе,— ну

дота. Нудота не є непомітною, "простим настроєм", приватним винаходом, а стає онтологі
чним статусом людства, яке підпорядкувало своє життя буденності та її безсторонності.

Нудоту констатував уже в XIX ст. К'єркеґор як корінь естетичної позиції, тієї несталості, 
яка не може прорости в сущому, оскільки її звідти витісняє нудота. Вже в  XVII  ст. подібні 
мотиви наявні у Паскаля, вони стають впритул до того механізму, що поширюється широким 
фронтом.

Дюркгайм відзначив, що певні явища Великої революції вказують на спонтанне оновлення 
сакральності. В добу Французької революції люди захоплені якимось "релігійним" натхнен
ням. "Ця здатність суспільства творитися як божественне чи створювати божества не була ні
коли такою помітною, як у перші роки революції. Під впливом загальної хвилі натхнення 
зробилися священними загалом такі мирські речі, як Батьківщина, Свобода, Розум"26. Зага
лом це натхнення, незважаючи на культ  розуму, завдяки індивідуальному відношенню від
повідальності  має  орґіастичний,  невпорядкований чи не  досить  впорядкований характер. 
Небезпека нового падіння до орґіастичності гостро тут не виявляється.

Необхідним пендантом  нової  хвилі  орґіастичного  потоку  є  відданість  речам,  щоденній 
турботі про них та їхня залежність від життя.

Що більше просувається сучасна науко-техніка як  власне ставлення до сущого, що більше 
вона залучає  до своєї  сфери все природне,  а  відтак і  людське,  що більше засуджуються і 
усуваються як нереальні, фантастичні й неймовірні традиції давнього примирення справжньо
го із прекрасним, то гострішим є реванш орґіастичного ентузіазму. Він присутній
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уже у "визвольних" війнах і революційних кризах XIX ст. Він посилюється в їхніх здебільшо
го гострих репресіях. У цій царині соціальної боротьби концентрується вся важливість жит
тя, вся його зацікавленість у власному бутті. Буденність та ентузіазм боротьби до крайнощів і 
без милосердя пасують одне одному. Впродовж усього XIX ст. це переважно латентне поєдна
ння виявляється ще без надто великої енерційної потуги. У XX ст., котре є немовби "правдою" 
дев'ятнадцятого, це протиставлення стає настільки ясним всеохоплюючим мотивом, що не 
потребує доказів.

Війна у  XX  столітті є завершеною революцією буденності. Разом із тим поруч крокують 
універсальне вивільнення й happening*,  орґіастичність у нових формах. Не лише початок 
війн і революцій, а й розклад старих форм еросу, провадження "права на тіло" й на "власне 
життя", дика свобода захоплює держави, стає тотальною. Одна й та ж рука організовує бу
денність і  орґію. Організатор п'ятирічок водночас є автором інсценованих процесів нового 
полювання на  відьом.  Війна є  водночас найбільшим підприємством промислової цивілізації, 
продуктом та інструментом тотальної мобілізації (як слушно помітив Е. Юнґер27) і звільнен
ням орґіастичних потенційностей, котрі ні в чому іншому не можуть дозволити собі сп'янін
ня від нищення. Уже на початку сучасної доби, в період релігійних воєн  XVI  та  XVII  ст., 
існувала подібна гострота й орґіастичність такого стилю, вже тоді вони були зумовлені роз
кладом колишньої загальної дисципліни й демонізацією супротивника — але щоб демонізм 
міг сягнути розквіту саме в період максимальної розважливості та раціоналізму, дотепер цьо
го ще ніколи не було.

Нудота природно не зникає, а з заднього плану пробивається на авансцену. Вона виступає 
не лише

* Подія (англ.).
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в рафінованих формах естетизму й романтичних протестів, а й у чіткій подобі споживацької 
пропозиції й занепаду утопії (реалізованій "позитивними" засобами). У вигляді обов'язкової 
розваги вона стає колективним метафізичним досвідом, одним із тих, якими визначається 
наша доба (інші — це фронтові враження, Хіросіма).

Що ж в  іншому сенсі  являє собою ця велетенських розмірів  Нудота,  яку неспроможна 
охопити безмежна винахідливість сучасної науки й техніки і  яку було наївно й цинічно 
недооцінювати й не помічати? Найрафінованіші винаходи є нудними, доки вони не при
зводять до загострення Таємниці, яка приховується за тим, що знайдено, що нам відкрито. 
Нестримна проникливість людської думки виявляється з такою потужністю, про яку досі ні
хто й не мріяв, проте нею миттєво оволодіває буденний день та розуміння сущого як уже від
критого та ясного розуміння, котре сьогоденну таємницю наступного ж дня робить загальною 
пліткою й тривіальністю.

Проблема  індивіда,  тобто проблема  людської  особистості,  від  самого  початку  була  про
блемою подолання буденності й орґіастичності.  Водночас вона означала: людина не може 
бути ототожнена ні з якою роллю, котру вона може грати в світі. Сучасний індивідуалізм, ко
трий існує від доби Ренесансу (згідно з Буркгардтом28 та багатьма іншими), був намаганням 
бути не поза чи в чужій ролі, а грати визначну роль. За цю роль борються буржуазні революції 
(рівність є рівність ролей і свобода є можливістю обирати роль, котра нам підходить!). Суча
сний індивідуалізм дедалі більше виявляється як колективізм (універсалізм), колективізм як 
цей фальшивий індивідуалізм. Власне проблема індивіда не ставиться поміж лібералізмом та 
соціалізмом,  демократією  та  тоталітаризмом,  які  за  всіх  глибоких  розбіжностей  мають 
спільний погляд на те, що не є об'єктивним і роллю. Тому вирішення
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конфлікту в їхній площині не може вирішити питання про поставлення людини на належне 
їй місце і її блукання поза собою.

Це блукання виявляється, між іншим, у сучасній бездомності. За всього велетенського ви
робництва засобів для життя людина живе без домівки. Під домівкою дедалі більше розуміє
ться прихисток, місце, де людина може переспати, аби наступного дня йти на роботу, в яку 
вона вкладає свої сили і де проводить "родинне життя", котрого стає дедалі менше. Те, що 
людина, на відміну від усіх інших істот, живе лише задля того, аби не бути на світі вдома, аби 
бути від нього відстороненим, через що вона в ньому і до нього має призначення, закріплене 
в  сивій  непроминальній  давнині,  доки  вона  живе  в  ньому,—  зникає  при  зустрічі  з 
добровільною  й  вимушеною  сучасною  рухливістю  велетенської  міґрації  народів,  котра 
захоплює майже всі частини світу. Найбільша бездомність існує в нашому ставленні до при
роди та до себе самих. Г. Арендт звертала увагу на те, що людина не розуміє уже того, що 
вона робить, і задовольняється у стосунках з природою практичними розрахунками і перед
баченнями без обґрунтування в тому смислі, що в природознавстві вона вже давно, ще до 
космічних  польотів,  залишила  ґрунт  цієї  землі,  втративши  його.  Через  те  вона  втратила 
водночас і саму себе, своє особливе становище в універсумі, котре полягає в тому, що вона є 
єдиною із живих істот, що відноситься до буття і навіть є тим відношенням. Буття перестало 
бути проблемою відтоді, коли все суще у своїй беззмістовності, яку можна прорахувати, стало 
ясним як Божий день.

Людина втратила зв'язок і з Буттям і перетворилася на могутню силу, одну з наймогутніших. 
Стала визначальною в своєму суспільному сущому, велетенською платформою для вивільнен
ня всесвітніх сил, акумульованих і зв'язаних упродовж цілої вічності. Це виглядає так, мовби 
вона стала у
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світі  чистих  сил  великим  акумулятором,  який,  з  одного  боку,  використовує  сили,  аби 
існувати і розмножуватись,  а з  іншого — саме тому вона включена до того ж процесу, її 
акумулюють,  прораховують,  використовують,  нею маніпулюють так само,  як і  будь-яким 
іншим складом сил. На перший погляд ця картина виглядає міфологічною: чим іншим є 
сила, як не поняттям для людського методу,  що передбачає керування? Але саме в цьому є 
punctum saliens*, що розуміння світу як  СИЛИ перетворює прості  СИЛИ на щось більше, ніж 
корелят людського поводження. В СИЛІ приховується Буття, яке не перестало бути тим сві
тлом, що освітлює світ,  хоча нині є світлом зловісним. Якщо ми розуміємо буття лише з 
позицій сущих, до яких ми належимо, а ми його так розуміємо, оскільки з давніх-давен су
щим для нас є те, що раз і назавжди, одвічно й радикально панує над усім, що залежить від 
першопочатків,  оволодіти якими означає  подолати все,— то  в  сьогоднішньому розумінні 
Сила є найвищим сущим, котре все створює й нищить, якому все і всі служать.

Відтак метафізика сили є фіктивною і несправжньою, це антропоморфізм, і ця її критика 
не є істинною. Бо саме це практичне обожнення сили робить силу не лише поняттям, а й 
реальністю, чимось, що за посередництва нашого осягнення звільнює для речей сферу дія
льності,  котра потенційно міститься в речах;  вона перетворює її  на актуалізацію всіх по
тенціалів. У такий спосіб сила стає не лише сущою, а й будь-якою реальністю: все полягає в 
дії,  в  акумуляції  і  звільненні  потенціалів,  решта  реальності  втрачається,  якісність,  екзи
стенція предмета (для суб'єкта пізнання, який сам "не пізнає", а лише трансформує)... У та
кий спосіб Сила виявляється як найвища таїна Буття, яка, як той лист, що його шукають у ві
домому оповіданні

* Головна сутність (латин.).
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Б. По29, несе найбільшу небезпеку там, де постає у вигляді універсуму сущого, тобто сил, 
які взаємно організуються і вивільняються, не відсторонюючи людину, загалом позбавлену 
разом із універсумом усієї таємниці.

Цю візію буття, яке ресорбовано сущим, представив у своєму творі великий сучасний ми
слитель, навіть не переступивши довіри, не знехтувавши увагою. Останній наступний роз
ділок нашого есе про історію спробує виявити, яким чином це відображається в сучасному 
історичному бутті та його альтернативах.

На запитання -чиє промислова цивілізація цивілізацією занепаду (як цілісність у своєму ха
рактері науково-технічної цивілізації),  нині відповідь видається легкою. Через те ми з нею 
почекаємо.  Теж правда,  що головна внутрішня проблема людини,  тобто:  не лише жити,  а 
користатися наданими історією можливостями жити по-людському, не лише не вирішена, а й 
утруднила своє вирішення тим, що в концепті власних можливостей вона не має відношення 
людини до себе, а водночас до світу загалом і його таємниці. її концепти обмежують, відучу
ють від мислення в глибшому, засадничому значенні слова. Вони пропонують замінники там, 
де потрібен ориґінал. Вона (історія) робить людину відчуженою від себе, позбавляє її життя у 
світі, занурює її до альтернативи щоденної зовсім уже знесилюючої праці як нудоти, а згодом 
брутальної орґіастичності. Пізнання націлює на одноманітний зразок прикладної математики. 
Воно створює концепт всепануючої сили й мобілізує всю дійсність на вивільнення зв'язаних 
сил, до влади Сили, яка скрізь реалізує конфлікти планетарного характеру. В такий спосіб лю
дина нищиться зовнішньо й збіднюється внутрішньо, в неї відбирається її "самість", незмінне 
"я", вона ототожнюється зі своєю роллю, з нею вона існує й відходить.
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З іншого боку, також правда те, що ця цивілізація  уможливлює  те, на що неспроможна 
жодна  попередня  людська  констеляція:  життя  без  насильства  й  у  далекосяжній  рівності 
шансів. Не те щоб ця мета була десь реалізована, але людина не відкрила можливості бороти
ся із  зовнішніми злиднями, вона  не може обійтися й не потребує засобів, рекомендованих 
цією цивілізацією. Не те щоб цю боротьбу із зовнішніми злиднями можна було провадити 
цими суспільними шляхами й виключними засобами, які вона надає в розпорядження. Боро
тьба із  зовнішніми  злиднями є  внутрішньою  боротьбою. Та головна можливість, яку надає 
наша цивілізація вперше в історії, це можливість повернення від випадкової влади до влади, 
яка розуміє, про що йдеться в історії. Трагічною провиною (а не нещастям) інтелігенції було б 
те, коли б вона не осягнула й не збагнула цього шансу. Історія є нічим іншим, як заперечен
ням достовірності даного сенсу. У неї немає іншого смислу й мети. Однак цього смислу й 
мети вистачить для нескінченності важкої людської екзистенції на світі, яка комплікується 
нині планетарним використанням мас, що звикли до лестощів та зростаючих вимог, зроби
вши їх зручною жертвою маніпулюючої демагогії.

Другою головною причиною, чому технічну цивілізацію в подальшому не можна назвати ци
вілізацією занепаду, є те, що явища занепаду, котрі ми в ній констатували й описали, є не 
просто її справою, а спадком попередніх епох, з духовних тем і проблем яких вона переважно 
вибудувала свою мотивацію. Для такого висновку послужила наша ескізна замальовка виник
нення сучасної доби та її базового метафізичного характеру. Сучасна цивілізація потерпає не 
лише від власних хиб і короткозорості, а й від недовирішеності всієї проблеми історії. Та про
блему історії не можна вирішувати до кінця, вона має залишитися проблемою. Сьогодні небез
пека полягає в тому, що дуже багато знань з окремих
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питань відучує від бачення самих питань й того, що є їхньою базою.

Можливо, все питання занепаду цивілізації поставлене невірно. Цивілізація не існує сама 
по собі. Питання полягає в тому, чи хоче історична людина визнавати історію.

6. Війни XX століття і XX століття як війна

Перша світова війна викликала у нас цілу низку досліджень, котрі відображали намагання 
людей збагнути  цю велетенську,  у  чомусь  космічну подію,  яка  торкалася  кожного,  була 
пережита людьми і в якій людство вистояло. Ми намагалися пристосувати її до своїх кате
горій, вирішити її таким чином, як ми це зробили, тобто на підставі ідей XIX ст. Друга сві
това війна нічого подібного не викликала; у своїх безпосередніх причинах і в своєму вигляді 
вона була, можливо, трохи і навіть занадто (як видається) ясною — вона не закінчилась, а 
перейшла в щось особливе, що виглядає ані як війна, ані як мир чи революція, котра якось 
коментувала цей стан, не дозволяла нікому набрати повітря для слова, яке б "розділяло кож
ну з речей згідно з її буттям і говорило б, як вони почуваються". Крім того, у нас з'явилося 
своєрідне переконання,  що має існувати якесь справжнє,  тобто марксистське тлумачення 
другої світової війни, яке коріниться в ідейних засадах партії, що очолила рух історії.

Завдання пропонованих суджень полягає не в тому, аби подати критику окремих формулю
вань, характерних для першої світової війни. Я краще б звернув увагу на те,  що всі — чи 
йдеться про боротьбу Германства зі Слов'янством, чи про імперіалістичний конфлікт, що виріс 
із останньої стадії капіталізму, чи про результат перебільшеного сучасного суб'єктивізму, який 
об'єктивізується  насильно,  чи  про  боротьбу  між  демократією  і  теократією,— мають  одну 
спільну сторону: всі вони дивляться на
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війну з точки зору миру в ім'я життя з усіма його світлими й темними сторонами. З цієї точ
ки зору життя, головно історичне, виявляється континуумом, в якому індивіди є якимись 
носіями загального руху,  від  якого  залежать,  смерть означає  зміну  функцій,  війна — ця 
масово  організована  смерть  —  є  неприємною,  але  необхідною  паузою,  яку  в  інтересах 
певних цілей безперервності необхідно взяти на себе, але в ній як такій не варто дошуку
ватись "позитивного". Щонайбільше вона може, як сказав Геґель (і Достоєвський за ним по
вторив), слугувати для салютарних потрясінь, яких суспільне життя потребує для того, аби 
не застигнути і не заснути в своїй рутині. Але щоб сама війна могла тлумачити щось, що саме 
по собі має сенсонаповнюючу силу, є насправді думкою, яка чужа для всіх напрямів філософії 
історії, а отже, для пояснення відомих нам світових воєн.

Витлумачення війни 1914—1918 рр. завжди відбувалися за допомогою ідей XIX ст., але це 
були ідеї дня, його інтересів і миру. Не дивно, що вони не змогли пояснити базове явище 
навдивовиж відмінного  XX ст., оскільки воно є добою ночі, війни і смерті. Не те щоб для 
його розуміння слід було повернутися в попередній період. Але, зважаючи на його ідеї, про
грами та цілі, можна лише пояснити виникнення тієї страшної волі, котра роками гнала лю
дей  до  спопеляючого  вогню,  а  інші  незліченні  мільйони  залучала  до  приготування  цих 
велетенських безкінечних автодафе. Вони не можуть пояснити, власне, зміст цього століття та 
його глибоке захоплення війною.

Як всі європейські війни, війна 1914—1918 рр. мала своїм тлом певне людське переконання, 
котре  завдяки  насильству  продиралося  до  маніфестування  і  реалізації.  І  ця  війна  була 
ідейною, навіть якщо її ідею важко відшукати, оскільки вона непомітна в своїй неґативності. 
Такі війни, як наполеонівські, корінилися ще в революційних ідеях,



ЄРЕТИЧНІ ЕСЕ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ 333
просвітництво в них відбивалося в особливій стехнізованій подобі, а воно на той час було зага
льним ідейним надбанням і переконанням світу, існувала позитивна ідея, ніби розум панує 
над  світом.  Як  у  Тридцятилітній  війні  було  загальним  переконанням  те,  що  потрібно 
остаточно вирішити проблему розколу в західному християнстві; як хрестові походи спирали
ся на переконання про вищість західного християнства, що полягає в його внутрішній істин
ності,— так загальною ідеєю тієї війни було проростаюче поволі переконання, нібито не існує 
нічого в якості вічного, об'єктивного сенсу світу і речей і що справою сили і влади є реалізація 
сенсу в такій царині,  яка доступна для людської досяжності.  У такому ж дусі відбувалось 
приготування до війни: з одного боку, воля до збереження тодішнього статус-кво, з іншого — 
воля його радикально змінити. Зрозумілими були тут деривати інших, давніших переконань 
християнського походження, просвітницько-демократичні ідеї, з одного боку, теократично-іє
рархічні — з іншого, але якщо ми подивимось на стан речей з реальної точки зору, визнаємо, 
що  європейськими демократичними державами водночас були ті,  що найвиразніше репре
зентували імперську ідею Європи, то їхній демократизм набуває форми компоненту в їхній 
обороні імперського статус-кво. Особливо очевидним стає це з коаліції із членом імперського 
статус-кво, котрий перебував у найбільшій небезпеці і котрим загалом була царська Росія. У 
жодному разі це не були ті деривати, заради яких йшли битися, вони мали швидше вплив на 
перебіг подій та на інтенсивність волі, яка в них проявлялась. Лише завдяки вступу Америки 
та соціалістичної революції до військових дій, а на іншій воюючій стороні антистатусної сили 
війну було закінчено, але вона своїм "незавершеним завершенням" заклала основи для нових 
конфліктів, власне, давньо-нових.
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У цьому смислі важливо: чи в такий єдино реальний спосіб можна зрозуміти події війни і 
волю, яка призвела до їх неочікувано довгого тривання, чи відтак сторона, яка опирається 
статусу-кво і яка в такий спосіб, попри всю видимість зворотного, називалася революційною 
стороною, була антибісмарківською Німеччиною. Попри всю видимість зворотного: яким чи
ном це утворення, кероване консервативною Пруссією та її військовою кастою, застиглою 
бюрократією, неймовірно обмеженою лютеранською ортодоксальністю, стало революційним 
елементом, носієм і аґентом світової революції? Чи не свідчать проти цього всі факти, якщо 
не брати до уваги іншу соціальну історію війни? Якщо ми почнемо імпонувати звичайним 
поняттям  революції,  які  пробивалися  переважно  у  соціально-економічних  доктринах,  в 
історичному матеріалізмі, в соціалізмі XIX ст., котрі саме революцію знову ж таки розуміли з 
соціально-політичного  боку  та  стилізували  її  згідно  революцій  XVIII  ст.  (переважно 
французької, менше — американської), то ця теза не може бути нічим іншим, як силуваним 
парадоксом. З усіх спільнот світу (крім Сполучених Штатів) Німеччина, попри свої тради
ційні структури,  саме те утворення, котре своєю реальністю найбільше наближає дійсність 
нового, науково-технічного століття. Сам її консерватизм служить дисципліні, яка рішуче, 
безоглядно, із погордою до цивілізації йде за креативною, перетворюючою та організуючою 
енергією.  В  "Робітнику"30 Юнґера  міститься  неясне  передбачення  цього  факту  револю
ційності старої передвоєнної Німеччини. Це, зокрема, науково-технічна риса її життя, яка 
постійно поглиблюється. Це організаційна воля її економічних провідників, її технократи
чних репрезентантів, які готують свої плани неодмінно в протиріччі з дотеперішньою орга
нізацією світу. Вони цілком природно зводились до певних історично облаштованих форм —• 
чи не показала війна 1870 року, що доте-



ЄРЕТИЧНІ ЕСЕ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ 335

перішній центр Європи, Франція, вже не в змозі виконувати функцію держави західнори
мського спадку, що Австрію, останній залишок старої імперії, можна зробити здобиччю цих 
планів і що "європейський концепт" у цій перспективі є застарілим політичним концептом? 
Природно, виникало враження, нібито ця імперська традиціоналістська Німеччина просто 
поновлювала претензії на стару імперію на новій основі нового націоналізму, який приніс 
війну 1870—1871 рр. Його внутрішні противники, соціалісти, знову вбачали в ньому гульби
ще зажерливих маґнатів, пізніше типового представника світового капіталістичного імпері
алізму з його намаганням оволодіти всіма планетарними багатствами та всіма виробничими 
силами. Насправді ж вони самі співпрацювали в організації нової спільноти праці, дисциплі
ни, виробництва,  побудови планування,  яке зусібіч приводило до вивільнення подальших 
запасів енергії. Ця Німеччина вже задовго до війни перетворювала Європу на енергетичний 
комплекс.  За  всієї  інтеліґентності,  з  якою  решта  європейських  країн,  особливо  Франція, 
йшли тим же шляхом, їх зміни у цьому сенсі  були повільнішими і  стримувались їхньою 
волею до індивідуального  життя,  в  тому напрямку,  котрий набагато  пізніше  після  війни 
вловив Сібурґ у своєму Gott in FrankreichЗІ. Консервативні структури передвоєнної Німеччи
ни далекосяжно послуговувались у цьому напрямку,  вони робили так, що ця зміна відбу
валась дисципліновано, без великих потрясінь, і маси піддавалися цьому перетворенню, не
зважаючи на скрипіння зубів політичних провідників, навіть політична організація робітни
цтва з боку партійної бюрократії швидко переходила на ті ж рейки та йшла в тому ж напря
мку.  Революція,  яка  була  тут  близькою,  мала  глибоку  силу  розгону  в  тому  разючому 
онауковленні,  яке  констатували всі  довоєнні  знавці  Європи і  Німеччини як  визначальну 
рису її життя, онауковленні, котре водночас озна-
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чало розуміння науки як техніки, фактичний позитивізм, що зміг переважно нейтралізувати 
або принаймні причепити до цього нового локомотиву й ті традиції,  котрі лишилися від 
Німеччини першої пол. XIX ст., Німеччини доби старої імперії, що зникла, традицій історії, 
теології, філософії.

Попри всю видимість зворотного, ахіллесовою п'ятою всього цього натиску була військова 
машина. Хоча вона також була на шляху до менеджменту праці й мислення, але багатьох ре
чей їй бракувало, їй було властиве зачарування традиціями та їх концептами, схемами і ціля
ми. З одного боку, велетенська впертість і витривалість, з іншого — зарозуміла безцеремон
ність і абсолютний брак фантазії. Війна ведеться механічно, організація, впертість і порядок 
перемагає там, де армія зустрічається з нестачею цих якостей з протилежного боку. Лінощі в 
мисленні зумовлюють відсутність альтернативних планів, напр., нестачу плану наступу на 
схід. Водночас "гниття" окопної війни є заслугою німецького генерального штабу — перед
умови  для  рухливої  війни  завдяки  моторній  техніці  існували  вже  в  1914  p.,  але  тільки 
французи змогли їх частково використати в битві на Марні. Увесь "розум" вичерпувався зро
станням вогневої сили, яке, зрештою, ставало в нагоді стороні, котра захищалась.

Інстинктивне спрямування війни на захід свідчить про одне — що це була війна проти 
статусу-кво, центром якого був європейський Захід. Завдати поразки Росії, "ліквідувати її" 
для цієї  мети було не досить.  Потрібно було втрутитись там,  де загрожувало змагання з 
іншими  організаційними  центрами  того  ж  виду.  Можливо,  саме  звідси  іде  зачарування 
Заходом, звідси — ставка на безглуздий план Шліфена, на війну підводних човнів, на "вели
кий  наступ"  вісімнадцятого  року.  Думка  про  те,  щоб  дати  противникам  виснажитись  в 
обороні десь на Рейні й затим остаточно оволодіти Сходом як базою для організації великого 
простору, на яко-
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му б не було достатньо сил для контракції, не з'явилася чи на неї не зважили.

Перша  світова  війна  була  вирішальною  подією  в  історії  XX  ст.  Вона  визначила  її 
подальший характер. Саме ця війна змінила світ на лабораторію, де актуалізуються акуму
льовані впродовж мільярдів років запаси енергії у військовий спосіб. Тому вона означала 
остаточний злам розуміння життя, започаткованого ще в XVII ст. з виникненням механісти
чного природознавства та всіх тих "умовностей",  які стояли на шляху цього вивільнення 
сили,— переоцінку всіх цінностей на користь сили.

Чому енергетична еволюція світу має відбуватись  у воєнний спосіб? Бо війна є гострою 
опозицією, є найінтенсивнішим засобом швидкого вивільнення акумульованих сил. Розкол є 
великим засобом, котрий начебто — міфологічно виражено — Сила використовує для пере
ходу з  потенції  в  актуальність.  Людина,  як  і  окремі  людські  спільноти,  є  в  цьому бутті 
простим реле. Чи не полягає саме в цьому те враження космічності, котре так яскраво від
творив Теяр де Шарден? ("Le front n'est pas sculement la nappe ardente ou se revelent et se neu
tralisent les energies contraires accumulees dans les masses ennemies. II est encore un lieu de Vie 
particuliere a  laquelle participent seuls qui risquent jusqu'a  lui  et  aussi  long-temps seulement 
qu'ils restent en lui..."* "II me sem-ble qu'on pourrait montrer que le front n'est pas seulement la 
ligne de feu, la surface de corrosion des peuples qui s'attaquent, mais aussi en quelque facon, le 
front de la vague" qui porte le monde humain vers ses destinees nouvelles... il semble qu'on se 
trouve a

* "Фронт — це лише вогняне поле, де відкриваються й нейт- • ралізуються протилежні енергії, нагромаджені у 
ворожих масах. Він є також місцем особливого Життя, в якому беруть участь лише ті, хто на нього відважує
ться, і лише стільки часу, скільки вони там залишаються..." (Teilhard de Chardin P. Ес-tits du la guerre.  — Paris, 
Grasset, 1965. — C. 210. — Прим. чеськ. вид.).
22- 1-1752
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L'extreme limite de ce qui s'est realise et ce qui tend a se faire....")* Містика матерії й життя Теяра несе 
відбиток фронтових вражень.

Це  сили,  котрі  впродовж чотирьох  років  посилають  людей до  пекельної  гієни,  і  фронт  є  тим 
місцем,  котре  впродовж чотирьох  років  гіпнотизує  будь-яку  активність  індустріальної  доби,  яку 
Ернст Юнґер, фронтовик, назвав добою робітника і тотальної мобілізації32.

Ці сили самі не вмирають, вони лише вичерпуються, їм байдуже — чи нищити, чи організовувати. 
Загалом, скоріше за все "хочеться" організовуdати і бути при тій справі, від якої утримує війна. Вираз 
"воєнні цілі" невірний: це цілі миру, рах атегісапа і т. д. Втім, людство вимушено проживає чотири 
роки на фронті, і той, хто пройшов через фронт, твердить Теяр, є вже іншою людиною. В якому ж ро
зумінні іншою?

Існують різні описи фронтового досвіду, й вони узагальнені під різними кутами зору. Для своєї 
демонстрації ми вибираємо описи Юнґера і Теяра.

Обидва, і Юнґер, і Теяр, пізнали фронтове потрясіння, котре являє собою не моментальну травму, 
а  принципову  зміну  в  людській  екзистенції:  фронтова  війна  позначається  назавжди.  Подальша 
спільна риса: страх — в окопах кожен потерпає, аби вже його змінили (згідно з не надто чутливою 
нормою генеральних штабів, тут неможливо витримати понад дев'ять днів), але на самому дні їхніх 
переживань є щось загадково позитивне. Це непритягальність прірви й романтика авантюризму, в 
цьому немає жодної вишуканості природних відчуттів.

*"Мені видається, можна було б зазначити, що фронт є не лише лінією вогню, місцем, де вступають у кориду людські 
маси, які нападають одна на одну. Але в певному сенсі й "початком хвилі", яка підносить людський світ до нових обріїв... 
видається, що людина знаходить найперший кордон того, що вже здійснилось, і того, що тільки готується..." (Там само. — С. 
201).
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Перемагаюче відчуття смислонаповненості, котру, однак, важко сформулювати, зрештою, оволодіває 
людиною  фронту.  Це  відчуття,  з  яким  можна  прожити  багато  років.  У  Юнґера  переживається 
повернення мирної, партикуляристичної, національно-шовіністичної ментальності поза вирішенням 
питання, але й без замовчування його.

Вона (смислонаповненість), зрозуміло, має власні фази й різні ступені глибини. Ці різні ступені 
глибини відіграють в історії пізнішого періоду важливу роль. Перша фаза, яку мало хто зможе проми
нути, є проживання беззмістовності й нестерпного жаху. Фронт є абсурдністю раг ехеїіепсе. Те, що 
передчувалось,  стає тут реальністю: наикоштовніше, що має людина,  тут розшматовується.  Смисл 
лише демонструє, що світ, який щось подібне породжує, має зникнути. Це ad oculos* є доказом того, 
що він повністю визрів для зникнення. Хто всерйоз може пообіцяти, що це буде неможливим, він 
всього-на-всього має нас за йолопів, і то радикальніше, що більше його обіцянка буде віддалена від 
соціальних реалій сьогодення, котрі призводили до чогось  такого.  Ця подоба переживань та їхніх 
наслідків, подоба активної відрази, безсмертно відтворена БарбюсомЗЗ, міститься біля витоків фе
номену  боротьби за  мир.  Ця подоба  набула  першої  історично значимої  й  історично неоціненної 
форми в переговорах навколо Брест-Литовського миру й посилилась під час другої світової війни й 
після неї. Рішучість покінчити зі всією дійсністю, яка робить щось подібне можливим, вказує на те, 
що і тут віднайшли щось "есхатологічне", щось на зразок зникнення всіх цінностей дня. Та ледве це 
помітили, це "друге" було вловлено й секвестровано взаємозв'язками дня. Заледве людина залиши
лась віч-на-віч з ураженим світом, вона не лише була охоплена його силами, а й мобілізована на нову 
боротьбу. Беззмістов-

* Наочно (латин.).

22*
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ність дотеперішнього життя й дотеперішньої війни  призводять до осмислення нової війни, 
війни проти війни. Той, хто відкидав фронт, який йому був нав'язаний, присилує сам себе до 
фронтів, не менш важких і суворих протягом подальших років. Ця війна проти війни позірно 
використовує  нові  враження,  вона  відбувається  есхатологічно,  в  досвіді  есхатології  вона 
еволюціонізує назад, в "світську" площину, в площину дня, і задля дня вона використовує те, 
що належало ночі й вічності. Це є демонічність дня, котра набуває всього у всьому й зможе 
спресуватися й висмоктати навіть те, що лежить за його кордонами.

У такий спосіб через вторгнення радикальних революціонерів на терен першої російської 
революції 1917 року починається нова війна, яка повстає у своїй боротьбі безпосередньо про
ти існуючого статус-кво: нова боротьба, яка має спростувати статус-кво з обох боків, згідно з 
іншим концептом миру, ніж був той, за яким діяли німці. Тим не менше, це є саме німе
цьким нападом на статус-кво, який зумовив, уможливив і  радикально підтримав цю нову 
атаку, і від того моменту війна ведеться у такий спосіб, усі чекають і розраховують на взає
мне послаблення і навіть знищення двох супротивників, прикутих до боротьби не на життя, 
а  на смерть.  Виснаження одного і  перемога  другого тут буде лише тактичним моментом 
іншої боротьби; перемога буде видимістю, в якій готується моральна поразка, поразка буде 
ферментом нових битв. Переможний мир є ілюзією, в якій переможець морально розкладає
ться, і те, що війна триває, є можливим тому, що революція працює в країні на повні оберти, 
тобто відкинено всі умовності, та ж безцеремонність стосовно життя, та ж отрута підозр, плі
ток, демагогії, котрі поширились у ті дні, коли переважав фронт і коли використовувалися не 
лише бойові засоби вогню, а й, насамперед, усі слабкі місця противника і всі засоби, аби 
привести його до
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внутрішнього краху, аби (бодай на хвилину й позірно) досягти свого. Що тріумфує в цій без
оглядній боротьбі, так це знову Сила, і вона використовує мир як засіб боротьби, через що мир 
стає складовою війни, тим підступним її етапом, який вражає противника без пострілу — тим, 
що гальмує його в організації, тоді як другий, дійсний чи потенційний, суперник утримує
ться насторожі і в могутньому, болісному, купленому ціною життів, свобод і вибухів русі. 
Сила  нині  тріумфує  і  через  те,  що  вона  створила  нову,  потенційовану  форму взаємного 
напруження,  напруження одночасно в  двох площинах,  з  мобілізаційною силою,  яка  досі 
притлумлювалася слабкою організованістю одного з учасників: відтоді вона стає організа
ційною сферою раг ехеllence, де немає амортизаторів, які в решті світу утворюють пошану до 
традицій,  до  колишнього  розуміння  сутності,  котре,  відтак,  проявляється  як  знехтувані 
забобони й матеріал для маніпулювання іншими.

Намарні спроби європейського Заходу повернути війну в напрямку на Схід безпосередньо 
призводять до її нового спалаху на Заході. Війна не вмерла і навіть не згасла, а на деякий час 
змінилась на тліюче горнило, бо не до кінця переможена й не до кінця знищена Німеччина 
була здатна до повторення всієї драми 1914 року й ні до чого іншого, крім повторення її ще 
безглуздішою військовою машинерією, ще більшою нерозробленістю загального плану, ще 
імпровізованішими насильницькими акціями,  ще  більшим роздмухуванням ненависті,  ще 
неймовірнішими актами помсти й ресентименту. Втім, тим самим вона надала своєму пере
моженому противнику в першій світовій війні  можливість для реваншу просто-таки пла
нетарного  масштабу,  оскільки цей  противник перейшов  згодом від  миру до  війни  й  був 
спроможний вистояти там, де раніше був слабким. Захід, який намагався повернути цю силу 
в цьому напрямку, змушений був своїм влас-
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ним крахом і кров'ю послужити перемозі цього суперника, не дбаючи про те, що водночас 
вона (ця сила) перебуває у стані триваючої війни з ним. Так вдалося те, що розпочала Німеч
чина, тобто зміна світового статусу-кво, але на користь не Німеччини, а її слабшого супроти
вника в першій світовій війні. Водночас вся ця нова констеляція й простеньке маневрування 
мало призвести до остаточного падіння Європи. Європа, розуміймо — Західна Європа, ви
росла зі спадщини Західноримської імперії — на початку ери Енергії домоглася натяку на 
планетарне панування, Європа була всім; ця Європа після першої світової війни поступилась 
на користь свого наступника, який виріс з реалізації того, про що вона завжди мріяла, але ні
коли не досягла — свободи, тобто на користь Сполучених Штатів, але відтак вона зійшла зі сві
тових позицій, втратила свої імперії, втратила престиж, втратила самоусвідомлення і саморо
зуміння; її слабкий партнер у першій світовій війні виявився талановитим спадкоємцем, бо 
завдяки дисципліні тривалої мобілізації, спершу тліючої, а згодом палаючої війни, він знову 
перетворився  на  те,  чим  традиційно  був  і  є,  на  наступника  Східного  Риму,  що  панує 
водночас і над тілом людини, і над її душею.

Як панує день, життя і мир над кожним індивідом, над його тілом і душею? За допомогою 
смерті, загрози життю. З точки зору дня життя є для індивіда всім, найвищою цінністю, яка 
для нього існує.  Для  сил  дня смерть,  навпаки,  не існує,  так немовби її  не було,  як уже 
сказано, вони планують смерть статистично й дистанційовано, так наче вона означає лише 
зміну функцій. У волі до війни панує день і життя за сприяння смерті. Воля до війни рахує
ться з майбутніми ґенераціями, яких тут ще немає, свої плани вона складає з їхніх точок 
зору, таким чином, у волі до війни панує мир. Неможливо позбавитись від влади війни тому, 
хто не позба-
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виться влади миру, дня і життя в тому вигляді, який звільняється від смерті й закриває на неї 
очі.

Великий, глибокий досвід фронту з його лінією вогню полягає в тому, що він викликає ніч 
з її наполегливістю й занедбаністю. Мир і день мають панувати в такий спосіб, що вони поси
лають  людей на  смерть,  аби  ґарантувати  майбутній  день  у  вигляді  проґресу,  вільного й 
наростаючого  розвитку,  можливостей,  котрих  сьогодні  вони  ще  не  мають.  Від  тих,  що 
приносяться в жертву, навпаки, вимагається  витримка  віч-на-віч зі смертю. Це означає, що 
підсвідомо вони розуміють, що життя не є всім, що воно може від себе відмовитись. Вимагає
ться саме ця відмова, ця жертва. Вона вимагається як щось релятивне, що відноситься до миру 
й дня. Однак досвід фронту є досвідом абсолютним. Тут раптом, як зазначає Теяр, на учасни
ків впливає абсолютна свобода, свобода від усіх інтересів миру, життя, дня. Це означає: же
ртвування тими, що приносяться в жертву, втрачає своє релятивне значення, воно вже не 
неминучий шлях до програми побудови, проґресу, підвищення й розширення життєвих мож
ливостей, а має значення лише саме для себе.

Ця абсолютна свобода є розумінням того, що  тут  чогось досягли, чогось такого, що є не 
засобом для подальшого, є не щаблем до..., а тим, за чим і над чим нічого подальшого бути 
не може. Апогей саме тут, він у цій витраті, до якої люди були закликані від своєї роботи, 
своїх  талантів,  можливостей  власного  майбутнього.  Спромогтися  на  це,  бути  для  цього 
обраним і покликаним у світі, який мобілізує силу через конфлікт, через що він видається 
увічненим і  увічнюючим казаном енергії,  означає  також  подолати  силу.  Якщо її  досвід  є 
досить звичним, аби знову не піддатися силам дня, то мотиви дня, які викликали волю до 
війни, спалюються в горнилі фронту. Мир, трансформований у волю до війни, довів свою 
спроможність увічнювати й ви-
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значати сутність людини настільки тривало,  доки над нею володарює день,  надія на буденність, 
покликання, життєвий шлях, просто на можливість, про яку вона має турбуватися і від якої віє небез
пекою. Нині, однак, доходить до потрясіння того миру та його планування, його програм, його про
гресивних і смертельно індиферентних ідей. Будь-яка буденність, всі картини майбутнього життя 
бліднуть  супроти  цього  простого  життя,  на  якому  людина  зупинилась.  Супроти  цього  всі  ідеї 
соціалізму,  прогресу,  демократичної  добровільності,  незалежності  й свободи малозмістовні,  мало
конкретні, малокорисні. Свій повний смисл вони здобувають не самі в собі, а лише там, де вони ви
пливають із вищезазначеного апогею й знову ведуть до нього. Де вони дають підґрунтя для того, аби 
людина реалізувала таке перетворення всього свого життя, всього свого існування. Де вони означа
ють  не реалізацію буденності,  а  різновид космічності  й  універсалізму,  до яких людина прийшла 
через абсолютне жертвування собою та своїм днем.

Так ніч раптом стає абсолютною перепоною на шляху до хибної нескінченності завтрашнього дня. 
Тим, що вона нападає на нас як непередбачувана можливість, усуваються уявні надіндивідуальні мо
жливості дня і справжньою надіндивідуальністю виявляється ця жертва.

Наслідок другий. Ворог вже не є тим абсолютним противником на шляху волі до миру, не є тим, 
що присутній тут лише задля того, аби бути усунутим. Ворог — співучасник тієї ж ситуації, він спів
відкривач абсолютної свободи, він той, із ким можлива згода у протиставленні, співучасник потрясі
ння дня, миру і життя без цього апогею. Відтак тут відкривається дивна сфера "молитви за ворога", 
феномен "любові до тих, хто нас ненавидить",— солідарність людей, що пережили потрясіння, не
зважаючи на суперечки і протистояння.
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Найглибшим  відкриттям  фронту  є,  відтак,  схильність  життя  до  ночі,  боротьби  й  смерті,  не

з'ясованість цієї  життєвої  передумови,  котра,  з  точки зору дня,  видається простим неіснуванням; 
перетворенням життєвого сенсу, котрий тут спотикається об ніщо, об нездоланний кордон, на якому 
все змінюється. Так, наприклад, у переживаннях фронтового артилериста, згідно з описом відомого 
психолога34, топографічний характер місцевості змінюється таким чином, що нагло доходить кінця,  
і, розтрощена, вона вже є не тим, чим була, селами і т.п., а тим, чим може бути на даний момент,— 
криївками й опорними пунктами; так само змінилась і місцевість основних значень життя, вона ді
йшла кінця, за яким не може лежати нічого іншого, бажаного, вищого.

Чому цей великий досвід, єдиний, що спроможний вивести людство з війни у реальності миру, не 
реалізувався в історії XX ст., незважаючи на те, що двічі по чотири роки люди їй піддавалися й вона 
їх дійсно зачепила й змінила? Чому вона не розвинула свої рятівні потенційності? Чому вона не віді
грала і не відіграє в нашому житті роль, подібну до тієї, яку відігравала боротьба за мир у великій 
війні XX ст.?

Відповісти на це запитання нелегко. І тим складніше, що людство настільки заворожене й пройня
те досвідом війни, що єдино через неї можливо збагнути особливості історії нашої доби. В другій сві
товій війні було усунуто відмінності між фронтом і тилом. Повітряна війна змогла однаково відчутно 
завдавати удари повсюди. І атомна ситуація зумовила те, що воєнні наслідки останнього гарячого 
конфлікту стають потенційно вирішальними, якщо за ними буде стояти достатньо сильна й інтелі
гентна воля. Певний час говорили про комплекс Хіросіми — це було не що інше, як різке зміщення 
військового досвіду у спектакулярну інтенсивність нищівного кінця світу. Найпересічніші учасники
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не  могли тут  позбавитись  від  есхатологічного  враження стосовно  цієї  події.  А  вплив  на 
історію? Очевидний ефект, котрий можна було б приписати цьому принциповому повороту і 
конверсії, яка не йде в жодне порівняння ні з чим іншим (згідно з Тея-ром), до цього часу ще 
не настав. Сила зачаровує нас надалі, вона веде нас своїми шляхами, зачаровує і обманює, 
робить нас божевільними. Там, де ми думаємо її опанувати й сподіваємось на її гарантовану 
допомогу, в реальності ми вже перебуваємо у стані демобілізації й програємо війну, яка під
ступно змінює свій вигляд, але не припиняється. Життя вже так одного разу радо жило, але 
це саме те життя, котре породжує війну й не може з неї виплутатися власними силами. Де ж 
кінець цих перспектив? Війна як засіб Сили, тільки-но вивільниться — вже нескоро погаму
єм. Марно хотіти закритися в своєму маленькому світі, коли маленьких світів не існує, коли 
Сила і науко-техніка відкривають для компенсацій увесь світ у такий спосіб, що в ньому ко
жна подія повсюдно має своє відлуння. Позиція миру, життя і дня не має кінця, це є позиція 
безкінечного конфлікту, що зароджується завжди у нових подобах.

Гігантська економічна справа оновлення, небувалих соціальних здобутків, про які ніхто 
навіть не мріяв і які відбулись у Європі, вилученій зі світової історії, свідчить, що ця частина 
світу наважилась на демобілізацію, бо їй не залишається нічого  іншого. Водночас разом із 
цим поглиблюється прірва між beati possidentes* й тими, хто на життєдайній планеті вмирає з 
голоду,  через  що поглиблюється  воєнний стан.  Безсилля,  нездатність  перемогти у  війні, 
концептуйованій з  точки зору миру, проявляються у колишніх володарів світу надто ви
разно.  Змістити  справу  на  економічну  силу  є  справою  короткотерміновою,  оманливою, 
малоспроможною до   
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життя, оскільки вона пов'язана з демобілізацією навіть там, де мобілізуються армії трудя
щих, дослідників та інженерів — зрештою, всі піддаються ударові батога. Особливо помітним 
це було під час енергетичної кризи недавнього часу.

За нових стосунків доби атомних озброєнь і постійної загрози цілковитого знищення війна 
може зміститися з холодної на гарячу або тліючу. Ця тліюча війна є не менш гострою, а ча
сто й гострішою, ніж гаряча, під час якої фронти перетинають цілі континенти. Вже зазнача
лось,  що  війна  включає  в  себе  "мир"  у  вигляді  демобілізації.  З  іншого  боку,  постійна 
демобілізація є фатумом, який світові буде важко терпіти, важко дивитись йому в обличчя, 
важко висновувати з нього наслідки, котрі все ж таки є загалом ясними. Через те того, хто 
хоче бути тут, хто утримує свою волю непорушною, безкорозійною, прагне уникати правди й 
інтересів спільноти, того привертає стан війни, диктатура зовнішня й внутрішня, таємна ди
пломатія,  брехлива й  цинічна пропаґанда.  Можна відзначити й те,  що ті  крайні способи 
мобілізації, як-то: систематичний терор у вигляді процесів і винищення груп і прошарків, 
повільна  ліквідація  у  таборах  примусової  праці  й  концентраційних  таборах,  поступово 
згортались; однак залишається питанням: чи означає це згортання справжню демобілізацію, 
чи,  навпаки,  війну,  яка  довго  іґноруватиме  мирні  засоби?  Війна виявляє тут  своє  мирне 
обличчя, обличчя цинічної деморалізації,  апелює до волі жити й мати. Людство стає же
ртвою розв'язаної колись війни, тобто миру і дня, мир, день рахуються зі смертю як засобом 
граничної людської неволі, як з путами, на які люди не звертають уваги, але які наявні тут у 
вигляді уіз а іег£0*, терору, який жене людей навіть у вогонь — людина прив'язана смертю і 
страхом до

* Володарі багатств (латин.).
* Основна сила (латин.).
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життя й через це найбільше піддається маніпулюванню.
Можливо, саме тому також існує певна перспектива: яким чином із війни, породженої ми

ром, видобути підґрунтя справжнього миру. Фронтовий досвід Теяра є першою передумовою, 
яку в не менш гострій, хоча менш містичній формі сформулював, напр., Юнґер: позитивність 
фронту, фронт не як рабство стосовно життя, а як величезне звільнення саме від цієї функції. 
Сьогоднішня форма війни є тим половинчастим миром, в якому супротивники мобілізую
ться і рахуються із мобілізацією іншого. Саме ця війна породила власний фронтовий спосіб 
спалювати, нищити, позбавляти людей перспектив, спосіб поводитись із ними, як з матері
алом Сили,  котра вивільнюється. Цей фронт є опорою стосовно  "деморалізуючих", терори
зуючих і оманливих мотивів дня. Це відкриття їхнього характеру, протест, який оплачується 
кров'ю, яка не струмує, а гниє у в'язницях, на самоті, в знищених життєвих планах і можли
востях — і яка знову поллється, щойно Сила визнає це вигідним. Зрозуміти, що саме  тут  
місце,  де,  власне,  розігрується драма свободи (свобода не настає "вже згодом",  тоді  коли 
боротьбу буде завершено), що в неї є власне місце — це punctum saliens, вершина, з якої мо
жна оглянути бойовище. Ті, хто піддається тиску Сили,— вільні, вільніші від тих, хто тим 
часом сидить в окопі й стурбовано приглядається, чи дійде й коли саме черга до нього.

У який спосіб "фронтовий досвід" може набути того вигляду, який би перетворив його на 
історичний фактор? Чому він ним не стає? Тому, що у тому вигляді, котрий так яскраво опи
сали Теяр і Юнґер, він є досвідом кожного індивіда, який окремо йде до свого апогею, в якого 
не залишається нічого, окрім відступу назад до буденного дня, де ним обов'язково знову 
заволодіє війна у вигляді мирного панування Сили. Засобом подолання цього
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стану є  солідарність уражених.  Солідарність тих, хто здатен зрозуміти, про що йдеться в 
житті  й  смерті,  і  побачити наслідок  цього  в  історії  — те,  що  історія  є  тим конфліктом 
звичайного життя,  неприкритого й скутого страхом, з  життям на вершині,  котре не планує 
майбутні буденні дні, а ясно бачить, що буденний день, його перебіг і "мир" мають свій кі
нець. Лише той, хто здатен збагнути цю річ, хто спроможний на поворот, цєтауоіа, є ду
ховною людиною. Духовна людина завжди розуміє, і її розуміння є не простим констатуван
ням фактів, не "об'єктивним знанням", хай навіть воно має оволодіти об'єктивним знанням і 
включити до сфери того, що є його справою і над чим воно має перевагу.

Солідарність спантеличених — спантеличених у вірі  в  "день",  "життя"  і  "мир" — набуває 
особливого значення саме в часи вивільнення Сили. Звільнена Сила є тим, без чого "день" і 
"мир", те людське життя, котре продукується в світлі експонентного зростання, існувати не 
може. Солідарність уражених є солідарністю тих, хто розуміє, що відбувається. Розуміння за 
сьогоднішніх обставин є не лише  усвідомлення найголовнішої сфери — рабства і свободи 
стосовно життя, а воно імп лікується також розумінням значення науки й техніки, тієї Сили, 
яку ми вивільнюємо. У руках тих, що мислять у такий спосіб, є всі сили, що дають життя сьо
годнішній людині. Солідарність уражених здатна сказати "ні" тим мобілізаційним заходам, 
котрі роблять  військовий стан всесвітнім. Він не буде вибудовувати позитивні програми, а 
буде промовляти як daimonion Сократа, у попередженнях і заборонах. Він має і може створи
ти духовний авторитет і перетворитися на духовну силу, котра б обмежувала воюючий світ і 
в такий спосіб унеможливлювала б певні дії та заходи.

Солідарність спантеличених вибудовується в переслідуваннях і непевності: це є її тихим 
фронтом, якому бракує реклами й сенсацій навіть там, де
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нею намагається оволодіти ця ділянка пануючої Сили. Вона не боїться непопулярності і 
навіть  набуває  її,  закликаючи тихо,  без  слів.  Людство не  прийде на  терен миру в  такий 
спосіб, що віддасться і піддасться критеріям буденного дня та його обіцянкам. Хто зраджує 
цій солідарності, той має усвідомлювати, що підживлює війну і є в колективі тим паразитом, 
котрий живе за рахунок крові інших. Таке усвідомлення потужно підтримується жертвами, 
ураженими  фронтом.  Вести  до  того,  аби  кожен,  хто  здатен  розуміти,  відчув  внутрішню 
незручність своєї зручної позиції,— є тим сенсом, якого може бути досягнуто понад верши
ною опору стосовно Сили та її підкорення. Цим потрібно досягти того, щоб цей компонент 
духу, "технічна інтелігенція" — насамперед дослідники й практики, винахідники та інже
нери — відчула подув тієї солідарності й діяла згідно з нею. Потрясти буденність факто
графів і рутинерів, оповістити їм, що їхнє місце на  цьому  боці фронту, а не на боці "сьо
годенних" самозакоханих гасел, які насправді кличуть до війни, хай це є нація, держава, без
класовість, світова єдність чи щось на зразок усіх тих закликів, можуть звучати лише як такі, 
що дискредитують і дискредитовані безцеремонністю Сили.

На початку історії Геракліт з Ефесу сформулював власну думку про війну як про боже
ственний закон, з якого живляться всі люди. Цим він мав на увазі не війну в значенні екс
пансії життя, а перевагу Ночі, ту волю до ризику в арі8хє{а*, в тому застереженні кращих про 
межі людських можливостей, котрих доходять найкращі, коли вибирають тривалу славу в 
пам'яті смертних в обмін на продовження ефемерного зручного життя35. Ця війна породжує 
закони громади, як і  все взагалі:  одним вона вказує,  що вони раби,  а  іншим — що вони 
вільні36, але й між вільними декотрі спроможні стати бога-

* Подвиг; доблесть (гр.).



ЄРЕТИЧНІ ЕСЕ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ 351

ми, доторкнутись божества, тобто того, що утворює останню цілісність і таємницю буття. Це 
ті, які розуміють, що πόλεμοζ не є чимось однобічним, що він не розділяє, а поєднує37, що 
вороги лише позірно ув'язнені, а в дійсності вони належать одне одному в спільному потря
сінні від буденного дня; вони торкнулись чогось такого, що триває всього-на-всього вічність, 
бо є джерелом усього сущого, що, відтак, є божественним. Це те ж почуття і та ж візія, яку 
бачить Теяр, коли проживає на фронті надлюдське божественне. І Юнґер в одному місці 
говорить про те, що нападаючі сторони в протиборстві стають двома частинами однієї сили, 
зливаючись в одне тіло, і додає: "В одне тіло — порівняння особливого виду. Хто це розуміє, 
той сприймає себе і ворога, живе водночас і в цілому, і в частинах. Той може думати про бо
жество, у якого між пальцями спливає барвисте волокно, з усміхненими вустами"38. Чи це 
випадково, що двоє з найглибших мислителів, надто відмінних у всьому іншому, самі по собі 
приходять до паралелей, які оновлюють візію буття Геракліта як πόλεμοζ? Чи не в цьому від
кривається щось з невідступного смислу історії західного людства, який сьогодні стає сми
слом історії людини загалом?

Власні зауваги до "єретичних есе"

І. Чи не продиктовані наші міркування про "передісторичні часи" інтелектуалізмом, поєд
наним із  безпідставним захопленням спекулятивним мисленням філософії,  на  відміну  від 
ближчих до життя способів мислення в науці, техніці, юриспруденції й організаційному ми
сленні? Чому слід приписувати саме філософії — до того ж у тій особливій формі, в грецькій 
філософії архаїчної доби (якій були відомі зовсім інші форми й осягнення духу) дійсно епоха
льної, тобто епосі взагалі,— значення, що творить історію? А що, вершинні досягнення поезії, 
об-
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разотворчого мистецтва, релігійні зміни й рухи — не є історією? Чи не оповідає мистецтво 
ще до світанку філософії про давні часи в розвитку мистецтва, чи не міститься тут філософія 
релігії в широкому членуванні релігійного досвіду задовго до виникнення грецького πολιζ,* та 
іонійського ίδτοριά?

Чи не є надалі не менш несправедливим, як і непослідовним, відводити особливе місце 
політиці у зв'язку з філософією, проголошувати, майже не переводячи подиху, філософію й 
політику засновницями історії у власному сенсі, тоді як ми могли б із більшим правом з 
позиції суспільного колективного впливу приписати те значення релігії, яка (наприклад, у 
випадку з  Ізраїлем),  очевидно,  мала  вирішальне слово при формуванні  історичних носіїв, 
якими є народи? І чи то не вершина не лише несправедливості, а й засліпленості припи
сувати вирішальний досвід релігії  тій фазі людства,  яка має лише "незначний" людський 
смисл, але очевидний і наївно незламний, смисл даний і знайдений без пошуків? Чи не існує 
безлічі доказів того, що саме у царині релігії поворот, конверсія, щось на кшталт  смерті й 
воскресіння, а, отже, віднайдення принципово нового смислу і  є  центром всього досвіду? 
Отож: або історія в своїй основі справді історія світу в розумінні попередньої сукупності на
ших людських можливостей, тоді вона буде насамперед історією релігії, чи потрібно взагалі 
відмовитись від  цього поняття й повернутися до звичної точки зору, яка питання початку 
історії не лише принципово не вирішує, а й не зараховує до нього те вирішальне значення, на 
якому ми намагались наголосити, але лише значення з точки зору історичного дослідження, 
а, отже, суб'єктивно методологічне: початок писемно контрольованої традиції?

Можливо, що відповідь на ці питання, котрі природно виникають, доцільно розпочати 
вказівкою на те, що ми розмірковуємо не про не історичне людс-

* Місто, місто-держава (гр.).
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тво, а про передісторичне. Передісторичне людство є перехідним, з одного боку, вбогістю 
життя задля життя воно наближається до неісторичного життя, з іншого боку — за відчуття
ми воно наближається  до порогу нового, глибшого, але водночас претензійного і трагічного 
життєвого способу. Поміркуймо, чи дійсно у поведінці пророків, які сповідують справжнє жи
ття після релігійного воскресіння, присвячують його аскетизму, котрий абсорбує ціле життя, 
протесту проти сильних і  свавільних,— поріг "життя для життя"  не є  перейденим? Вони 
пророки, які споглядально випрацьовують сувору життєву норму не для індивідів, а для ці
лих великих спільнот, тобто відродження суспільного життя, яке зазвичай ми не вагаємось 
ідентифікувати з історичним. Передісторичність у таких проявах є прообразом, "метафори
чною" вказівкою на життєву форму, яка з важливих причин не має своєї бази в "звичайному 
житті", на життя зі свободи, але це, однак, не життя зі свободи, бо свободи як дійсної теми 
тут бракує. Те, що можна жертвувати життям заради життєвих цілей, до яких саме й нале
жить genus, рід, можливо, ще раніше від індивіда, підтверджують навіть дещо забагато при
кладів  з  тваринного  життя.  Загалом  релігія  не  є  чимось  біологічним,  веґетативним  чи 
анімалістичним,  це  є  абсолютний  сенс  загалом  людської  ексцентрики.  Але  для  людини 
звідти випливає смисл, який практично своїм змістом має життя задля життя, чи, як казав 
Кант, гетерономію: людина користується захистом вирішальних сил чи сили; вона перебуває 
в їхній сфері і тим самим піднесена до змістів, які є над її можливостями (якщо ми мислимо 
її  поза  ними),  відтак  вона  загалом  підпорядкована  суворішій  нормі,  строгим  умовам,  не 
умовним й епізодичним, а свого життя в цілому. Якщо ступити на цей шлях, то він ніколи не 
приведе назад, це повна, тотальна зміна, яка стосується цілісності життя. І все ж межі життя 
для життя не перейдено, мотивація цього руху
23 - 1-1752
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зміни лежить у житті перед змінами, в його стражданні (як у Гаутами), в його небезпеках, 
особливо  суспільних,  які  загрожують  насильством  і  з  боку  сусідів  (наприклад,  як  у 
стародавньому Ізраїлі). Те, що піддається загрозі і що загрожує, є даним і очевидним, його не 
побачили в глибшому досвіді. Щонайбільше можна вести мову про відчуття нового значення 
загрози — але в цілому тут настійно тримаються "природного світу" та його "акцептованого 
смислу".

Всупереч цьому свобода є лише потрясінням, спрямованим на цілковитий смисл дотепері
шнього життя, вона' творить нове "заради чогось", бо проблематичність, питання "природно
го" смислу ясно постало перед очима. Вона вже не передчуває, і вже не проповідує, і вже не 
провіщає,  і  не  покладається  також на  "нездоланну віру";  вона  бачить,  і  це  бачення не  є 
простим поглядом на щось, стосовно чого ми можемо зберегти дистанцію і що ми можемо 
лише  констатувати. Тоді як дотеперішній смисл зазнав потрясіння, сприйнятий як "малий 
смисл", водночас виникає ітрейиз* до нового смислу, а саме: в споглядальній спонуці. Ця 
очевидність не є  евіденцією споглядання. Це стрибок до нового смислу, що здійснюється в 
ясності ситуації проблематичності. Якщо Сократ доходить висновку, ніби доблесть є знанням 
того, чого слід і не слід боятися, то хоч це і виражено інтелектуалістично, проте водночас у 
цьому висловлено проблематичний характер безпосереднього життєвого смислу у не відомий 
релігійному досвіду спосіб: у спосіб запитання, оскільки запитання побудоване на усвідомленій 
проблематичності.

Через те свобода, котра завжди є свободою, аби залишати те, що є, бути тим, чим і як є, але 
завжди по-новому і якнайглибше, свободою бачити, а не лише такою, що сподівається і та
кож переважно

*Жага, пристрасть (латин.).
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не вірить, не віщує і не напрошується. Зміна світу відбувається тут у такий спосіб, за якого ці 
дії вбрані не в міфічну форму, а натомість в образі й понятті саме відкривається те, що є. І 
при цьому не йдеться про "інтелектуалізм", де досі не відчуте досягається в новий геометри
чний спосіб, холодними об'єктивними конструкціями та наслідками, які кожному однаково 
уважному  саме  такими  приступні.  І  втрачається  необхідність  у  тій  метафізиці,  яка  б  із 
задоволенням замінила щораз нове потрясіння одноразовим визначенням і приналежністю 
буття ("ідейним поглядом", як у Платона).

Міф, релігія, поезія не промовляють від імені  проблемного, а  до  проблемного на основі 
захоплення, ентузіазму — вони просто-таки "одержимі" божеством. Філософія не промовляє 
від проблемного до проблемного. Отже, вона є глибшим карбом у сфері людських можли
востей. Факт, що людина відкрила ці виміри проблемного, і як виміри, в яких вибудовують 
(але  не  в  яких приховують!)  справжнє  "знання",  а  не  релігійне  оновлення й  мистецький 
захват,  який майже завжди засновується  на  захваті  релігійному.  Лише тут  життя є  ради
кально новим, оскільки лише тут воно виразно відкриває свободу як другу власну можли
вість, відмінну від повсякденного й прийнятого сенсу та виразно здійсненну, котру ми може
мо реалізувати, але ніколи тільки запозичити.

Особливе становище політики обґрунтоване тим, що політичне життя у своїй первинній та 
первісній формі є нічим іншим, як самою свободою в дії (від свободи для свободи). Метою 
тут є не прагнення життя задля життя (хай це буде яке завгодно життя), а лише життя задля 
свободи і через неї, до того ж зрозуміло, що таке життя можливе. Це надає первісній політиці 
зовсім іншої  наближеності  до  філософії  іншої,  зрештою,  ніж до релігії  та  мистецтва,  хай 
навіть їхнє значення в духовному житті більше. Якщо духовне життя є принциповим по-
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трясінням (безпосередніх життєвих певностей і сенсу), то це потрясіння в релігії передчуває
ться, в поезії та мистецтві загалом описується й зображується, а в політиці перетворюється на 
саму лише життєву практику, тоді як у філософії осягається за допомогою розуміння, понят
тя.

У тій  формі  — як  радикальне  питання смислу,  закладене  на  потрясінні  наївно  й  без
посередньо запозиченого життєвого сенсу, яке невдовзі охоплює й питання правди, й гонить 
цю проблематичність щонайдалі,— філософія розвинулась  лише  в західній лінії.  Це вирі
шальний доказ для нашого припущення, нібито історія у власному смислі виникла як захі
дна історія і що вона являла собою інтриґи власної проблематики, які плелися задля того, 
аби охоплювати подальші спільноти і їхні території — аж доки, зрештою, в наші часи вони 
стали  універсальними  й  планетарними.  Універсальність  започатковує  загальнолюдську 
історію, яка не лише десь "розвивається" швидше, а десь повільніше, згідно одного й того ж 
закону,  як  це  уявлялося  Конту,  а  увінчує  історію  Європи,  чи,  краще  •—  завершує  таку 
історію, як європейська (яка розвинулась із західної).

Тут слід було б повернутися до тих "інших, ближчих до життя форм мислення", про які 
йшлося на початку (техніка, юриспруденція, організація). Всі вони в своєму елементарному 
вигляді розвинулись із життєвих потреб, але у вигляді такому дивовижному й ефективному, 
в якому римський світ відкрився ойкумені, і в такому сучасному, за якого в розпорядженні 
цих  потреб була  вся  планета  і  її  "космос",  вони завжди характеризуються  філософією та 
політичною традицією (традицією полісу). Як римський дух, який витворив майже всі суча
сні держави і римську церкву і який живе в сучасній волі до світової реалізації та світової 
держави, так і сучасна техніка, яка уможливлює ці плани, виросли з філософських коренів 
(загалом у постійному
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контакті з іншими традиціями) і без них немислимі. Те, що вони нині вказують на кризу цих 
коренів,  становить  іншу  проблему.  Але  творча  сила  історії  походить  не  з  елементарної 
подоби цих ідейних форм, а з тієї, яку вони дістали зі сфери свободи, насамперед філософії.

II.  Думка, що історія є сферою діяльності у свободі,  а свобода полягає в осягненні можли
востей залишити речі тим, чим вони є, полишити їх,  аби вони відкрилися, виявилися, в го
товності  бути  їм  ґрунтом  для  виявлення,  в  готовності  для  потрясіння  звичних  і  даних 
певностей, аби виявилося те, що  справді  є,— на перший погляд, така думка підпадає під 
критику того історичного суб'єктивізму, що панував в історичній дисципліні до відкриття 
вічних  методів,  що  аналізують  об'єктивні  передумови  таких  "суб'єктивних"  позицій,  як 
свобода та її усвідомлення. Феноменологічний метод в історії видається лише новою терміно
логічною  редакцією  ідеалістичного  суб'єктивізму,  і  до  того  ж  редакцією  погіршеною, 
оскільки вона не лише проголошує мотором історії щось настільки суб'єктивне, як розумін
ня, осягнення, але й піддає це розуміння довільній інтерпретації, яка "враженому" індивідові 
видається найдоречнішою. Ідеалістичний метод оманливо видає за рушійну силу історії ро
зум, але при тому він претендує на об'єктивну й все загальну дію; екзистенційно орієнтована 
феноменологія має як суб'єктивний, а відтак і недовговічний принцип, так водночас і від
мовляється від загальної дії.

Що ж конкретно означає цей закид суб'єктивізму? Що він означає,  кинутий в обличчя 
ідеалізмові? "Буття людей визначається не їхньою свідомістю, а, навпаки, їх свідомість ви
значається їхнім суспільним буттям". Ідеалізмові — висловлюючись  по-філософському —• 
закидається, ніби він некритично визначає буття людини як свідомості. Однак
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Сама діалектика первісно була інструментом, котрий було віднайдено завдяки аналізові стосунків 
суб'єкт—об'єкт з тією метою, аби продемонструвати абсолют, безкінечність в її основі. Геґель у такий 
спосіб створив нову версію метафізичної онто-теології, якій він надав вигляду логіки. "Матеріалісти
чний  поворот"  діалектики  має  зберегти  цю внутрішню необхідність  діалектично-логічного  ходу, 
певна річ, в історії та її  переходу до стану найвищої свободи — реальної та усвідомленої. З цією 
метою він прив'язується до тієї сфери людського життя, в якій закономірність, матеріальна зумовле
ність, об'єктивність та її структура виявляються найпомітніше, до сфери економічної. Подати теорію 
цієї сфери разом із природознавчою необхідністю було метою англійської політичної економії. На 
жаль, ця економія мала емпіричну основу з її релятивізмом, котрий не надається ні для чого іншого, 
крім релятивних прогнозів. Діалектична матеріалістична логіка або також має спуститися на емпіри
чний рівень, або внести до критичної теорії непоправний елемент догматизму, якщо вона хоче за 
допомогою нової історичної логіки опанувати ту проблему.

Важливо те, що ані діалектично, ані емпірично не було доведено, що "суспільне буття людини" збі
гається з економічним процесом і відносинами, що ця необхідна передумова матеріалістичного ро
зуміння історії  в  своїй основі є  перед-умовою, чимось даним заздалегідь,  що це постулат — теза 
недоведена і неочевидна.

Концепція історії, згідно з якою проґрес є залізною необхідністю, яка вимагає жертви індивідуа
льної суб'єктивності (Шелінґ говорив про "відпрацювання суб'єктивного духу"), настільки поширена, 
що її  без  перебільшення можна оголосити латентною чи відкритою історичною філософією,  яка 
оволодіває сьогоднішньою людиною. Пані Мандельштам в "Столітті вовків"39 показала, яку роль вона 
(філософія) відігравала в  капітуляції інте-
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ліґенції перед режимами, у яких діалектика становила офіційну доктрину.
Звернімо увагу на ще одну формулу: "в суспільному продукуванні свого життя люди входять у 

певні необхідні, не залежні від власної волі відносини, виробничі відносини..." Ця визначальна 
формула історичного матеріалізму грішить, імовірно, основною неісторичністю. Якщо Г. Арендт має 
рацію, буцімто слід строго розрізняти працю, яка має метою підримання життя і його упорядкування, 
та виробництво, яке спрямоване до неживого і надає людському світові те певне й тривале, чого він 
потребує для опори, оборони й наступу на природне довкілля, то формула на кшталт "вироблення 
життя" (виробництво) аплікована на життя, є провідною, мабуть, не з тієї причини, що в праці індивід 
менш залежний від "об'єкта" (питання полягає в тому, до якої міри термін "об'єкт" задовольняє всі 
реальності, з якими зустрічається трудяща людина — земля, матеріал, інструменти..., наскільки все 
це є "об'єктами" для "суб'єкта" '•— стосунки суб'єкт—об'єкт є принципово споглядально-умоглядни
ми, якраз навпаки, ніхто не є людиною і не відчуває так гостро свою залежність, як у праці,— 
споконвічно працю розуміли як важку долю, яка загалом має також і свій позитивний бік, але, в 
основному, це є рабством людини!),— а тому, що бачити працю як виробництво можна лише в певні 
часи, коли праця дійсно злилась із виробництвом в одно ціле, котре від праці запозичує її змінний та 
постійний характер, від виробництва — звернення, переважно до неживої природи, до землі не як до 
матері, а як до речі й матеріалу, який експлуатується і застосовується. Це можливо лише за сучасної 
капіталістичної промислової системи, яка сама є плодом історичного розвитку з його тривалим 
етапом поділу між працею та виробництвом. У цьому поділі відбувся перший вдих та видих історії, 
це виражається в тому, що праця, поле діяльності домашньо-
24 - 1-1752
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го господарства, вивільнила певних індивідів для політичного життя, як ми вже спробували 
описати вище. Якщо хтось хоче в цьому побачити підміну політики економікою, то нехай 
так і буде, але він повинен зізнатися, що тут настає щось нове, що йдеться про взаємну об
умовленість, а не лише однобічну, відколи винайдено політику. Ми намагалися показати, 
що  винайдення  політики  просто  не  збігається  з  організацією  праці  на  релігійно-владній 
основі, таким чином виникає держава, але не політика, яка присутня лише там, де виникає 
поняття осмислення життя зі свободи і задля неї, а це неможливо в такий спосіб, як зазначає 
Геґель, що один (правитель, фараон) мав би "усвідомлення" свободи — насправді його може 
мати лише людина в суспільстві рівних собі. Оскільки початком історії у власному розумінні 
є поліс.

Слово про "суспільне виробництво власного життя" є таким еклатентним свідченням взає
модії  між економікою і політикою, а суперечки про "первинність" обох ведуться настільки 
звично,  що  вони  вже  стали  питанням схоластичним:  у  момент,  коли  виникає  політика^ 
економіка набуває нового, службового сенсу, і не такого, аби політика — поле діяльності від
криття свободи і ґрунт правди (оскільки йдеться про дійсну свободу, про життя, яке дійсно 
не є лише для життя) — була лише якимсь рефлексом економічних відносин. Це є саме та 
"вища сфера", яка віддзеркалюється в її нижчому стані, її піднесення і занепад проектуються 
на економіку; з іншого боку, якщо діалектика історії глибоко ідентифікується з класовою 
боротьбою, то слід визнати, що ця боротьба відбувається в політичній сфері і загалом є боро
тьбою в  сфері свободи за ширший доступ до свободи.  Сама класова боротьба не може  бути 
свідченням економічної концепції історії.

Та якщо класова боротьба є справою не економічною, а "духовною" і "екзистенційною", то 
вона не може бути ізольована від іншого виду духовності,
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що спалахує у царині свободи.  Існує не лише боротьба,  а  й  солідарність,  існує не  лише 
спільність, а й спільнота, й спільноті відомі інші зв'язки, аніж спільний ворог.

Ми не хочемо стверджувати, що діалектика позбавлена будь-якої бази, існує  проблема і  
проблеми діалектики; історично переконлива, метафізична й матеріалістична діалектика, як 
нам видається, грішить проти одного дуже важливого принципу, котрий виразно сформу
льовано у  філософії  XX  ст.  і  який виступає одним з  її  найориґінальніших положень.  Це 
принцип феномену. Філософствувати потрібно на основі  феноменів,  а не гіпотетичних  кон
струкцій з принципів. Діалектика є живим організмом настільки, наскільки вона допомагає 
нам бачити світ, читати, тлумачити феномени, вона стає мертвою, коли намагається перейти 
цю тезу  в  напрямі до абсолютного філософствування чи абсолютизації  певних історичних 
позицій, котрі можуть вилитися в ніщо інше, як міфологізацію.

Що, означає феномен? Феномен — те, що ми бачимо, що в нашому досвіді присутнє тут,  
"що ви-являється(саме в межах того, як це виявляється" Тому діалектика є частиною, мож
ливим  джерелом феноменології  там,  де  можна  виявити  діалектику  того,  що  є  даним у 
досвіді,  а  не  навпаки,  де б наука про феномен була залежна від діалектичної  логіки — 
ідеалістичної чи матеріалістичної.

Відтак питання суспільного буття людини передусім є питанням феноменологічним. Тому 
ми тут маємо трохи сказати про феноменологію. Феноменологія, творцем якої був Гусерль, 
також ставила питання суспільного буття людини, (у вигляді проблеми інтерсуб' єктивності) 
й також як діалектика вийшла з аналізу свідомості, але з аналізу свідомості як феномену, 
отже, з бажання показати те, що дійсно й без останку показує (первісно з посиланням на 
ідею Декарта), що єдиною справжньою впевненістю є самовпевненість свідомості.
24*
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Гусерль спробував завдяки своїй феноменології розширити, поглибити, щонайповніше висвітлити 
основу свідомості, традиційну основу філософських інтерпретацій, трохи інакше, ніж у старому німе
цькому ідеалізмові; тут відкривається у самій свідомості протиставлення конечного і без-конечного 
як  протиставлення  "трансцендентальної"  й  "земної"  свідомості.  Буття  людини,  як  це  намагається 
показати Гусерль, є свідомістю, але лише за умови, що ми здійснимо її "очищення" від того, що від
носиться до речей між речами й частиною чого є причинні відносини. Отже, у нас існує свідомість 
як база для "чистих феноменів", але база нова, про яку не йшлося в схемі суб'єкт—об'єкт. Тому фе
номенологію Гу-серля можна вважати новою відміною філософського суб'єктивізму.  Людину й її 
суб'єктивну свідомість, відтак, на цій основі можна вважати носієм актів тілесних (тілесність, яка 
переживається, на відміну від фізіологічності!) й духовних, які не мають вічного характеру, бо органі
чно відрізняються від речей у спосіб, яким виявляються, видом своєї "феноменалізації". Гурсель га
дав, що на базі своєї свідомості,  очищеної особливими процедурами і пройденої через закономірні 
варіації, він може подати точно вловлену і таку, що піддається твердо-му науковому аналізу, сутність 
людства.

Основною ідеєю Гусерля,  як  уже зазначено вище,  є  те,  що філософія  має  засновуватись  не на 
принципах, загальних поняттях і теоріях, які залишаються гіпотезами, хай навіть і необхідними для 
висвітлення окремих~реальностей, а що вона має засновуватися на феноменах, на тому, що виявляє
ться, що присутнє, наявне для погляду и думки. Але на шляху феноменів стоїть наш спосіб їхнього 
використання в щоденній практиці та в науках. У щоденній практиці ми використовуємо їх із метою 
забезпечення життя і його вимог. В науці — для каузального включення, для передбачення досвіду 
(що,
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зрештою, є також видом практики, як це проявляється в технології, техніці та їхніх взаємозв'язках із 
теорією). Якщо ми нині маємо вловити в чистому вигляді те, що виявляється, феномени, то маємо 
здійснити "звільнення", "еросhе" від усіх цих інтересів, і  віри в предметності як такі, настільки, на
скільки вони перевищують те, що виявляється в чистому вигляді. еросhе не є ані запереченням буття, 
ані сумнівом у ньому, ані простою абстракцією, вона є актом свободи, котрий не торкається речей і 
тому завжди можливий. Його масштаб і значення універсальні: вони стосуються всієї "генеральної 
тези" природної віри, яка характеризує нашу повсякденну поведінку як людських, конечних істот, які 
цією тезою самі роблять себе конечними. Проте звідки береться та сила свободи, та суспензія того, 
що первісно для мене діє, хай і недоведено, але, однак, невідступно? еросhе чимось неґативніша за 
неґацію, яка також завжди є тезою: в ероспе якраз нічого не висувається.

Спробуємо продемонструвати, що саме рефлексія Гусерля веде нас до потреби перейти через реф
лексію й облишити гусерлівський рефлексивний метод, який тлумачить ероспе як вступ до редукції 
"світу" на чистій свідомості  й вважає метою "конституювання" всієї  предметності  в  закономірних 
структурах свідомого переживання. Чи сягають рефлексії насправді в глиб переживання? Чи можли
во повністю осягнути переживання завдяки усвідомленню, чи тотожне воно свідомості?

Деякі сьогоднішні феноменологи вказують, що, з "трансцендентально-генетичної" точки зору Гу
серля, лише неґативно можна визначити останню сутність свідомості, буття свідомості в своїй остан
ній першооснові є  ніщо,  оскільки  будь-яка  предметність як предмет його досвіду є його справою, 
весь досвід він має виробляти сам. Остання основа всієї свідомості не є якимось об'єктом; що робить 
можливим
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соgito*, воно не є якимось cogitatum**; ми опиняємось перед чистим буттям, яке неможливо 
визначити предметно.

Але чи не є цей неґативний результат саме результатом готовності до абсолютної рефлексії, 
результатом волі  до  абсолютної  неупередженості  й  намагання редукувати людське  буття на 
просте споглядання і констатування?

Чи не є цей результат у своїй неґативності  — у невловимості  діяльності,  що конституює 
предметність в позитивний спосіб,— також вказівкою на необхідність переступити базу рефле
ксії й вирушити туди, де феномени обіцяють більше позитивності?

Радикальна рефлексія виливається у невловимість, не-вічність, не-предметність. Але ми все ж 
говоримо про  результати.  Яким є органічний характер нашої діяльності, наших результатів? 
Чи не потрібно саме щодо них внести філософську ясність? Чи не є це аперцептування, для яко
го важливий досвід, також і вступом до світу, і чи не є цей світ світом нашого можливого життя 
в ньому, життя, яке ми маємо виконувати і маємо через те, що можемо? Чи не є ця можливість 
основним онтологічним характером буття людини? І чи не є екзистенція чимось визначеним, 
від самої основи нами не продукованою, а запозиченою до нашої відповідальності, водночас і 
тим, що ми шукали, тим, що осмислюється у вислові: наше "мислення", наша свідомість зале
жить від буття, а не навпаки? Свідомість, тобто суб'єкт, в якого попереду є об'єкт, це рефлекти
вне вловлення, констатуюча характеристика чогось,  що первісно є результатом, але чи не в 
сенсі креативної конституції,  а результату в рамках життя, яке завжди є на світі,  яке він не 
створив і створити не може, до якого він введений

14.Мислити (латин.).
15.Мисленням (латин.).
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як до свого, яке мусить прийняти й миритися з ним з огляду на його цілісність? З огляду на 
необхідність, на неможливість уникнути первинної та основної фактичності, яка навіть перебу
ває разом з ним?

Чим же, з цієї точки зору, є еросЬе Гусерля? Це є одним із тих глибоко неґативних починань нашої сві
домості, котрі вказують, як глибоко в ній коріниться розуміння ні, сфери заперечення, яка є глибшою за всі 
логічні заперечення. Та сфера заперечення як така, можливо, є тим феноменом, з якого потрібно вийти, якщо 
потребуємо вловити те, що закладає свідомість, і що, однак, не є свідомістю: буття людини. Свідомість є сві
домістю саме через те, що для неї щось вказується. Саме вказуване зазвичай не вказується. Якщо йому потрі
бно  вказати вказуване,  то необхідно в певному сенсі переступити і через саму сферу вловлюваного у сві
домості. Чому? Тому, що радикальні ні, ніщо не існують і не можуть бути предметом, і все ж з нього черпає
ться будь-яка сила, котра потрібна для виявлення: і саме epoche Гусерля це засвідчує. Вказуване може проя
витися лише на тлі ніщо. Однак дріб'язковість ми ніколи не маємо за предмет, тобто як присутню: її ми може
мо лише випереджати. Але в цьому випереджанні ми відносимось до смерті як до останньої можливості ради
кальної неможливості бути. Ця неможливість затінює, але водночас  робить можливим все наше життя,  
надає йому можливість бути цілісністю. Нині також виявляється те, що є елементом нашого буття: буття є 
можливістю. Основних можливостей є дві: виразно відноситися до цілості й кінця (це означає: думати не про 
смерть, а знецінювати той спосіб життя, котрий за всяку ціну хоче жити й бере просте життя за свій крите
рій, це означає "світ" і життя в ньому), і не відноситись, тобто не тікати від нього і в такий спосіб ховати свою 
основну можливість. Всі ці "починання" є не свідомістю з її структурою суб'єкт—
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об'єкт, а чимось фундаментальнішим: екзистенцією, буття якої в розумінні (а не в пізнанні та усві
домленні!) речей, ближніх, себе.

І  якщо ми вже  знаходимось  у  можливостях  цього  буття,  і  якщо,  зрештою, однією з  двох 
основних можливостей є можливість звільнитися від прив'язаності до життя і,  навпаки, при
в'язати життя до чогось вільного, такого, що здатне перейняти відповідальність й поважати від
повідальність, тобто свободу інших,— то чи необхідно саму історію, тобто найвластивіший ре
зультат людини, викладати з огляду на ці параметри її буття,— а не на свідомість?

Вимога, нібито буття визначає нашу свідомість, не виконана там, де людське життя мисли
ться лише як включене до "об'єктивних" взаємозв'язків. За таких умов пропускається питання 
про власний характер людського буття, пропускається вся фундаментальна проблема філософії, 
тобто питання буття взагалі, пропускаються виміри життя, так ніби  життя, з одного боку, ви
ступає предметними підвалинами,  які  їх  зумовлюють,  а,  з  іншого,— які  його споглядають і 
завдяки спогляданню фіксують.

Саме історія,  ця сфера діяльності  рухливого суспільного буття людини, підґрунтя традицій,  в 
рамках яких розвиваються позитивні й неґативні  результати,  через заперечення й продовження, 
може виявитися суспільним буттям людини як принципово вільним, і до тієї міри доступним нам як 
"об'єктивне", що ми можемо ретроспективно констатувати те, що перейшло з нього до чітко сформу
льованих фактів, але не для того, аби бути редукованим ними і, ймовірно, викладеним у повному 
обсязі.

Ми обмежились тут лише основною філософською відповіддю на критику нашої концепції з пози
ції матеріалістичної філософії. Ми не хотіли подавати ані докладної філософської критики цієї 
філософії історії, ані критики соціологічної, хоча це було
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б спокусливо й необхідно. Соціологічної критики допитливий читач знайде всюди в достатній 
мірі, але не принципово відмінної концепції історії, з якою він сьогодні лише ознайомлюється. 
Якщо ми зважились на щось подібне, спираючись на свої слабкі сили, то слід очікувати, що в ко
жного виникнуть природні зауваження з точки зору філософії, яка панує сьогодні не лише над 
державами, а й над думками. Тому ми й зважились на цей короткий виклад.



ПРИМІТКИ

Вічність та історичність

[' Ph. Frank, Logisierender Empirismas in der Philosophie der USSR У: Actes Congr. int. Phil, scient.   Paris, 1936.
2K. Reinhardt, Parmenides. Frankfurt am Main. V. Klostermann,

1959.
3H. Maier, Sokrates. Sein Werk und seine geschichtliche Stellung.

Tubingen, 1913.
4J. Stenzel, Studien znr Entwickhmg der platonischen Dialektik

von Sokrates zn Aristoteles. Breslau, 1917, 2. Доповнене вид. Leip
zig, 1931.

5W. Jaeger, The Theology of Early Creek Thinkers. Oxford, 1948.
6Viz Aristoteles, Metafyzika, I, 982 b 32.
7Пор.: R. Haym, Hegel und seine Zeit. Berlin, 1857.
8I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten. У: Akademi-

eausgabe, sv. IV, Berlin, 1911, c. 452.
9T. G. Masaryk, Sebevrazda hromadnym jevem spolecenskym mo-

demi osvety. Praha, 1930.]
10 Пор.: I. Kant, Prolegomenazn einerjeden kunftigen Metaphysik,

die als Wissenschaft wird anftreten konnen. (1783) Viz tez ces. pfekl.
M. Sobotky: Prolegomena ke kazde pfisti metafyzice, jez se bude
mod stat vedou. Praha, Svoboda, lv971.

11Пор.: Aristofanes, Nefelai. Ces. pfekl. J. Sprincl: Aristofanes,
Oblaky. Praha, Dilia, 1954.

12 έπέκεινα τήζούίαζ — viz Platon, Politeia, VI, 509 b 9.
13 T. G. Masaryk, Sebevrazda..., згадана праця.
14 T. G. Masaryk, Rusko a Europa, I, II. Praha, Laichter, 1919,

1921.
15 J. L. Hromadka, Masaryk. Praha, YMCA, 1930.
16 E. Radl, Uvahy vedecke afilosoficke. Praha, Grosman a Svoboda, 1914.
17 E. Radl, Romantickd veda. Phaha, Laichter, 1918.
18 R. Ruyer, Elements de psycho-biologie. Paris, PUF, 1947.
19 M. Scheler, Schriften ans dem Nachlass, I. Berlin, 1933.
20 Там само, с. 235.
21 В. Pascal, Pensees, Vyd. M. Brunschvicg, II, 131. Paris, 1913.
22 K. Jaspers, Psychologie der Weltanschaimgen. 4 vyd. Heidelberg

und Berlin. Springer Verlag, 1954.



372 Ян Паточка

23 J. Beaufret, Heidegger et le probleme de la verite. Fontaine,
63/1947, c. 146—174.

24 J.-P. Sartre, La nausee. Paris, Gallimard, 1938.
25 E. Radl, Dejiny vy'vojovy'ch teorii v biologii XIX stoleti. Praha,

1909.
26 S. Kierkegaard, Frygt og Baeven. Dialektisk Lyrik af Johannes

de Silentio. Kjobenhavn, 1843.

Єретичні есе про філософію історії
1Пор.: "Atrachasis". У: Myty stare Mezopiilamie. Praha, Odeon,

1977, c: 151—175.
2W. Brpcker, Der Mythos vom Baum der Erkenntnis. У: Anteile.

M. Heidegger zum 60. Geburtstag. Frankfurt/Main, 1950.
3Пор.: Epos о Gilgamesovi. Praha, SNKLHU, 1958.
4Пор.: там само, с. 128.
5Пор.: N.-D. Fustel de Coulanges, La cite antique. Etude sur la

culture, le droit, les institutions de la Grece et de Rome. Paris, 1864.
6Пор.: Н. Arendt, цит. праця.
7Пор.: H. Diels I W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker.

Berlin, Weidmann, 1951. Herakleitos, В 51.
8Пор.: F. Nietzsche, Also spracb Zarathustra, II, (Das Nachtlied).
9O. Becker, La transcendence de la vie et l'irruption de l'existence.

Recbercbespbilosophiques II, Paris, 1932/33, c. 112—130.
10 H. Arendt, цит. праця.
11Пор.: Aristoteles, Etika Nikomachova, 1095 b — 1096. Чеськ.

перекл. Praha, Laichter, 1937, 5-6.
12 Там само: Herakleitos, В 80.
13 Пор. Там само: Herakleitos, В 1.
14 Пор.:Там само: Herakleitos, В 112.
15 Пор.: Н. Gollwitzer / W. Weischedel, Denken und Glanben.

Stuttgart, 1965, c. 268—274. W. Weischedel, Der Gott der
Philosophen. Bd. 2, Miinchen, 1971, c. 165—182.

16 V. Mrstik, Santa Lucia, 1893.
17 A. Tocqueville, La Democratie en Amerigue. Paris, 1835——40.
18 Пор.: Е. Halevy, L'ere des tyrannies: etudes sur le socialisme de

la guerre. Paris, 1938.
19 F. Nietzsche, Nachlass, November 1887 —Marz 1888, 11/411/;

KSA 13, c. 189 (Wille zur Macht, Vorrede, Nr. 2).
20 Див.: D. H. Meadows, I D. L. Meadows/ J. Randers I W. W.

Behrens, The Limits of Growth, New York, 1972.
21 E. Durkheim, Les formes elemenlaires de la vie religieuse.



ЄРЕТИЧНІ ЕСЕ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ 373
2

вид., Paris, Alcan, 1925.
22 Н. Diels / W. Kranz, цит.пр. Herakleitos, В 45.
23 Пор.: Е. Fink, Metaphysik der Erziehung im Weltrerslandnis von

Plato undArisloteles. Frankfurt/Main, V. Klostermann 1970.
24 Див.: G. Quispel, Faust, Symbol of Western Man. У: Eranos

Jahrbuch, 1966, Zurich, 1967.
25 Див. там само.
26 E. Durkheim, цит.пр.
27 Див.: E. Junger, Die Totale Mobilmachung. Sdmtliche Werke, 2.

Abt., Essays I, T. 7, Betrachtungen zurZeit, Stuttgart, 1980.
28 Див.: J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Basel,

1860. Чес. перекл.: Kultura renaissancni doby v Italii, Praha, Levna
osvetova knihovna (K. S. Sokol), 1912.

29 E. A. Poe, The Purloined Letter, 1844. Чес. пер.: Odcizeny do-
pis, in: Vrazdy v ulici Morgue (вибрані оповідання), Praha, Mlada
fronta, 1964.

30 Пор.: E. Junger, Der Arbeiter: Herrschaft und Geslalt. Stuttgart,
1982.

31 Див.: F. Sieburg, Gott in Frankreich? Frankfurt, 1929.
32 Див.: Е. Junger, цит. пр.; далі його ж: Die Totale Mobilma

chung.
33 Див.: Н. Barbusse, Le Feu. Journal d'une escouade, 1917, чес.

пер.: Oheh. Denik bojoveho druzstva, Praha, 1917. Його ж: Charte,
1919. Чес. пер.: Jasno, Praha, 1919.

34 Пор.: K. Lewin, Kriegslandschaft. Zeitschrift fur angewandte
Psychologie XII (1917), c. 440—447.

35 H. Diels IW. Kranz, чес. пер.: Herakleitos, В 29.
36 Там само, Herakleitos, В 53.
37 Там само, Herakleitos, В 80.
38 Е. Junger, Der Kampfals inneres Erlebnis. Samtliche Werke, 2.

Abt., Essays I, Bd. 7, Betrauchtungen zur Zeit, Stuttgart, 1980.
39 N. MandelStam, Das Jahrhundert der Wolfe. Eine Autobiogra

phic Frankfurt/Main, Fischer, 1971. Див. також чес. вид.: N. Man-
delStamova, Nadezda je jmeno nadeje, що вийшло в самвидаві, і
наступний чес. пер. Konec nadeje, Кбіп, Index, Spulecnost procs.
literaturu v zahranici, 1975.








	Binder1.pdf
	bbbbb0001
	bbbbb0002
	bbbbb0003


