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ВСТУП  

 

 

 

У вступі до своїх нещодавно опублікованих «філософських праць» Чарльз 

Тейлор характеризує свою працю як внесок у філософську антропологію. Він 

піддає критиці точку зору, згідно з якою природничі науки повинні слугувати 

моделлю для пізнавальних методів і процедур гуманітарних наук. «Натуралізм», на 

думку Тейлора, (чи у формі класичного біхевіоризму, функціоналізму, AJ-

заснованої психології або у формі будь-якої іншої «редуктивістської 

пояснювальної стратегії») є неприйнятним для «наук про людину», тому що вони 

повинні інкорпорувати у свої пояснення за-гальні значення, властиві як соціальним 

інституціям, так і агентам, які само-інтерпретують себе. Таким чином, на 

противагу Ричарду Рорті й іншим філософам, які стверджують, що «не існує 

цікавого розколу між Naturwissenshaften і Geistwissenshaften, Тейлор відроджує цю 

класичну опо-зицію на підставі того, що Geistwissenshaften неминуче містять у собі 

у пев-ному сенсі гсрменевтичний вимір, тоді як Naturwissenshaften — його вик-

лючають. У той же час критика Тейлором натуралізму та його основних понять 

самості, мови, знання, призвела до розвитку альтернативи, яка істотно наслідує 

традицію експресіонізму Гегеля і романтизму. 

Тейлорівський захист автономії гуманітарних наук істотно залежить від його 

концепції людських агентів як «само-інтерпретуючих себе тва-рин»: те, ким і чим 

ми є, частково конституйовано нашими само-розумі-ннями і само-описами, 

нашими прагненнями, бажаннями, замилування-ми та ін. З цієї точки зору, самість 

у «суворому сенсі» пов'язана зі своїми цілями і проектами; вона не є простим 

«носієм переваг», до яких вона ставиться стратегічно. На противагу цій останній 

непереконливій кон-цепції самості, концепція, що виникла після натуралізму, є 

концепцією вільного суб'єкта, який репрезентує у самому собі незалежний світ. 

Всу-переч цій «перформас»-моделі (ігровій моделі). Тейлор характеризує людські 

самості як «суб'єкти значення». Нас відрізняє від тварин (і від комп'ютерів) не 

тільки те, що ми можемо виготовляти відмінні одна від одної речі, а й те, що ми є 
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самостями, для яких речі особливим способом мають значення. Це особливо 

очевидно, коли ми переживаємо почуття гордості і сорому, любові і заздрості, 

морального добра і зла та ін. На думку Тейлора, подібного роду переживання не 

підлягають опису термі-нами вільної самості, калькулятивного розуму й 

інструментальних благ. «Здатність до задуму більше не є центром самості; таким 

центром, швид-ше, є відкритість до певних питань значення. Саме це тепер 

виявляється істотним для дій персони». 

Проте, якщо редукціоністський натуралізм повинен ігнорувати базові 

характеристики нашого повсякденного досвіду і якщо, як стверджує Тей-лор, це 

ігнорування мало дуже обмежений успіх у гуманітарних науках, то чим тоді 

пояснюється його значна привабливість як дослідницької пара-дигми? Тейлор 

переконаний, що відповідь на це питання треба шукати в спиритуальних коренях 

редукціоністського натуралізму, тобто в поняттях людської дії, і тісно пов'язаних із 

ним поняттях свободи і самовідпові-дальності. Критик експресіонізму зобов'язаний 

показати, що натуралізм успадковує свою правдоподібність від передумов «суворої 

оцінки» і «роз-різнення» цінностей, і що герменевтичний підхід може надати їм 

пояс-нення набагато краще, ніж інші конкуруючі підходи. Тейлор сконцентру-вав 

свою увагу на ідеї емансипації, яка здійснюється за допомогою об'єк-тифікації. 

Відповідно до цієї ідеї, суб'єкт пізнання і суб'єкт дії спроможні емансипувати 

самих себе від влади стихійних сил всесвіту лише шляхом обьектифікації його, 

тобто перетворення його на об'єкт точних рeпрезен-тацій і ефективних 

маніпулятивних дій. Подібна емансипація суб'єкта є те, що гарантує людську 

свободу, гідність і владу над світом. По суті — це та сама «модерністська 

ідентифікація емансипації», яка центрує усе на суб'єкті й стверджує «дуже 

нереальну модель самоочевидності і контро-лю». Вона виникла в модерністський 

період після гегемонії атомістичних, утилітаристських, інструменталістських і 

формалістських типів копцепту-алізації людського мислення і дії. З урахуванням 

цього, стає зрозуміло, що «подолання» натуралізму є щось більше, ніж проста 

критика одною і методологічних підходів. «Подолання» натуралізму містить у собі 

і декон-струювання антропології з її моральними і духовними цінностями, які 

підтримують її. Деконструювання тут означає не просту відмову від зазна-чених 

моральних і духовних цінностей, а їхнє «очищення» від «перекру-чування їх 
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ідеологією атомізму» а також від «ілюзорних амбіцій»; таке «очищення» показує, 

що суб'єкт є суттєво конституйованим інтерсуб'єк-тивними значеннями, що його 

свобода істотно ситуативна, що його іден-тичність істотно укорінена в спільноту. 

У подібному дусі есе Тейлора досліджує й уявлення, мотивації, оцінки, які лежать 

в основі «епістемологічної точки зору», яка домінувала в мо-дерністському 

філософському мисленні. На противагу Ричарду Рорті, Тей-лор вважає, що ядром 

епістемологічного проекту Модерну є не фунда-менталізм, а апеляція до 

«репрезентаціоністської моделі» знання. Тейлор переконаний, що ця апеляція у 

свою чергу укорінена в тому уявленні про дію й у тих морально-духовних ідеалах, 

які вважалися такими, що містяться в основі натуралізму. З цієї причини «подолати 

епістемологію» означає не тільки відмовитися від амбіцій фундаменталізму (як це 

зробив, наприк-лад, Куайн), а й розгорнути більш глибоку і більш адекватну 

концепцію людської діяльності (чого не здійснює біхевіоризм Куайна). Шлях до 

та-кої концепції проходить через особливий тип «трансцендентальної аргу-

ментації», який розкриває необхідні умови можливості пізнання світу, тобто 

інтенціональності. Проходження цим шляхом стопами Гайдеггера, Вітген-штейна і 

Мерло-Понті відразу ж виявляє непридатність уявлення про самість як про вільну 

від кожного конкретного втілення, тобто як про своєрідну точку і як про 

атомістичну самість, яка залежить від природни-чого і соціального світів і навіть 

від частин самої самості, що розглядають-ся як об'єкти безстороннього пізнання і 

контролю. Все це свідчить про те, що ми споконвічно і насамперед є уособленими 

агентами в природни-чому і соціальному світах. Наше пропозиційне знання 

навколишнього світу засноване на нашому спілкуванні з ним. Тому не може бути 

сумнівів у первісності розуміння, що тотально об'єктивує і яке ми маємо про світ, 

як таких, що діють усередині нього. Завданням філософії є нескінченне зав-дання 

артикулювання цих значною мірою не артикульованих передумов, розкриття того, 

що саме світ містить у собі і, таким чином, надає нам можливість лише відносної 

незалежності від нього і тільки часткового його перетворення. 

Філософія як прояснення умов інтенціональності є продовженням філо-

софської традиції через її трансформацію — «традиції розуму, який само-критикує 

себе». Подібне продовження веде до кращого і до дедалі глиб-шого й 

обгрунтованішого розуміння того, чим ми є як ті суб'єкти, котрі пізнають, говорять 
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і діють. Отже, такс продовження філософії відкриває можливість проникнення у 

саму суть антропологічних проблем, які не-рідко містяться в основі наших 

моральних занепокоєнь. У цьому сенсі продовження філософії, про яке йдеться, є 

своєрідною версією її продов-ження-через-трансформацію 

ідеїсамовідповідальності, заснованої на філо-софії само-катарсису.  
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Чарльз Тейлор 

 

 

ПОДОЛАННЯ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ 
 

 

1 

Епістемологія, яка колись була гордістю модерністської філосо-фії, погано 

виглядає в наш час. П'ять десятиліть тому, у період розквіту логічного 

емпірицизму, який був не тільки могутнім рухом у філософії, а й надзвичайно 

впливовою течією соціальної науки, епістемологія виглядала так, начебто вона 

була центром філософської теорії пізнання. Здавалося очевидним, що вона повинна 

оцінюватися як головний внесок філософії в культуру наукового пізнання. З тих 

часів наука пішла далеко вперед і нагромадила значний масив знан-ня; філософська 

рефлексія зосередила увагу на легітимності (обгрун-тованості) наукових 

тверджень. Феномен, подібний до Карла Поппе-ра, пояснюється саме пріоритетом 

епістемології. Його репутація як теоретика наукового знання1
, значно зросла у 

зв'язку з його гост-рою критичною точкою зору на традиційні епістемологічні 

погляди відомих філософів нового часу, що мали дуже віддалене відношення до 

істини2
. 

Зрозуміло, усе сказане вище є істинним лише для англо-саксон-ського світу. 

На континенті бунт проти епістемологічної традиції був вже в повному розпалі. 

Гайдеггер і Мерло-Понті набули вже широкого впливу. Проте стверджувати, що 

скептичний умонастрій гелер поширився на світ, що говорить англійскою мовою, 

було б надмірним спрощенням. Більш адекватну оцінку ситуації висловило б 

твердження, що епістемологія піддавалася більш інтенсивному критичному 

дослідженню в обох культурах. У Франції покоління «структуралістів» ї 

«постструктуралістів» було відчуджене від традиційного способу мислення, 

мабуть, навіть більше, ніж Мерло-Понті. Аргументації обох поколінь континен-

тальних мислителів поступово ставали впливовими в Англії й Америці. Публікація 

впливової книги «Філософія і дзеркало приро-ди» Ричарда Рорті3 допомогла не 

тільки кристалізувати, але і прискорити тенденцію до заперечення усієї 

епістемологічної ініціа-тиви. У деяких колах інтелектуалів тенденція негативного 

ставлення до епістемології швидко перетворилася на нову ортодоксію, від-повідно 
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до котрої уся ініціатива від Декарта, через Локка і Канта, і продовжена 

спадкоємними рухами XIX і XX століть, була помил-ковою. Проте у межах нової 

ортодоксії дуже невиразно усвідомлю-валося, що саме в традиційній епістемології 

ця ортодоксія збирається перебороти або заперечити. 

Отже, що ж намагається заперечити нова ортодоксія? 

Книга Рорті «Філософія і дзеркало природи» прагне запропонува-ти ясну і 

правдоподібну відповідь. У серці традиційної епістемології розташовується віра в 

ініціативу фундаменталізму
4
. З її точки зору позитивні науки заради 

удосконалювання себе, потребували суворої дисципліни, яка могла б перевірити 

мандати усіх істинних тверд-жень. Підозрювана наука могла стати законною, 

тільки якщо отримані нею дані успішно витримали б цю перевірку; у протилеж-

ному випадку вона грунтувалася на піску. У кінцевому рахунку, епістемологія 

прояснювала саме те, що легітимувало наукові твер-дження, і той остаточний 

ступінь легітимності, на який вони могли б претендувати. (Зрозуміло, можна було 

б дуже песимістично, скеп-тично підійти до відповіді на це останнє питання. 

Епістемологія не приречена бути раціоналістською ініціативою. Останні великі 

захис-ники епістемології були і є емпіристами). 

На практиці, звичайно, епістемологи користувалися настановами тогочасних 

наук, які ідентифікувалися як успішні, починаючи зі сліпого захоплення Декарта 

математикою і до сучасної моди на редукцію до фізики. 

Проте справжня фундаментальна наука не припускала залежності від будь-

яких емпіричних наук, і це очевидно. Загроза замкнутого кола, що могла б 

зруйнувати фундаментальний характер науки, не дозволяла епістемологам 

вважати, що аргументація про джерело легітимних наукових тверджень може мати 

емпіричну природу. 

Дотримуючись цієї настанови, легко зрозуміти, що повинно означати 

подолання епістемології. Воно повинно означати відмову від філософії 

фундаменталізму. З цього погляду, Куайн фігурував би серед видатних лідерів 

цього нового філософського повороту, оскільки він пропонує «натуралізувати» 

епістемологію, тобто позба-вити її апріорного статусу і розглядати епістемологію 

не як привіле-йовану, а як одну з багатьох наук, які взаємодіють, як один з багатьох 
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фрагментів нашої картини світу5
. Саме так Ричард Рорті прагне розглянути 

позицію Куайна, хоча і з деякими обмовками6
. 

Проте існує і набагато ширша концепція епістемологічної тради-ції, у межах 

котрої ця традиція постає у дуже гротескній формі. Ця більш широка концепція 

пропонує інтерпретацію епістемології, яка фокусується не стільки на 

фундаменталізмі, скільки на тому розу-мінні природи знання, що уможливило 

фундаменталізм. Якщо підсумувати це розуміння природи знання в єдиній 

формулі, то воно означало б, що знання повинно розглядатися як істинна 

репрезентація незалежної реальності у свідомості. У своїй первісній формі воно 

розглядало знання як внутрішнє зображення зовнішньої реальності7. 

Причина, яка змушує деяких мислителів віддавати перевагу концентруванню 

швидше на цій інтерпретації, ніж винятково на фундаменталістських амбіціях, що 

у кінцевому рахунку (як показав Куайн) є ізольованими від неї, полягає в тому, що 

зазначена інтерпретація тісно пов'язана з дуже впливовими, але часто не цілком 

чіткими поняттями про науку і природу людської діяльності. За допомогою таких 

неясних понять, ця інтерпретація інтегрується з визначеними центральними 

моральними і духовними ідеями нашого століття. Якщо ж узяти до уваги тих 

інтелектуалів, що мають намір кинути виклик цим домінантам нашого століття, 

тоді необхідно розглядати спроби перебороти епістемологію більш широко і гли-

боко, а не просто як спробу довести даремність фундаменталістської ініціативи. 

 

1 

Нижче я спробую простежити деякі зі зв'язків між репрезентаціо-ністською 

епістемологією і наукою. Одна з них цілком очевидна, як-от — зв'язок між 

репрезентаційною концепцією і новою меха-нічною наукою XVII століття. 

Фактично, цей зв'язок є відношен-ням на зразок двоїстості. З одного боку, 

механістична інтерпретація картини світу підірвала розуміння природи знання, яке 

колись домінувало, і, таким чином, вона підготувала шлях для того тлума чення її, 

котре характерне для епохи Модерну. Найважливіший тра-диційний погляд — це 

погляд Аристотеля. Відповідно до нього в ситуації, коли ми що-небудь пізнаємо, 

наш розум (душа) стає єдиним з об'єктом мислення8
. Зрозуміло, це не означає, що 

наш розум і об'єкт стають однією матеріальною річчю. Ідея полягає, швидше, в 
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тому, що вони (наш розум і об'єкт) одухотворені тим самим еidos
9
. Зрозуміло, що 

ця концепція відмінна від концепції репрезен-таціонізму, незважаючи навіть на те, 

що деякі з тих моментів, про які говорив Аристотель, могли б бути витлумачені в 

згоді з репрезен-таціонізмом. Основна інтенція моделі Аристотеля могла б бути 

краще описана як співучасть (партисипація): розум (дух), пов'язаний з об'єктом 

тим самим еidos, швидше, був спільником у бутті пізнава-ного об'єкта, ніж 

пасивно відбивав його. 

Проте концепція Аристотеля тотально залежить від філософії форм. Не 

зумівши пояснити, чим саме є речі з погляду еidos'ів, які наповняють їх, ця 

концепція природи знання, розкриваючи свою неспроможність, швидко стає 

неінтелігибельною. У розумінні її ми відчуваємо великі труднощі і сьогодні. 

Неспроможність концепції Аристотеля багато в чому пояснює, чому 

репрезентаціонізм у колах інтелектуалів спромігся набути статусу єдино 

придатної альтернативи. 

Таким є негативний зв'язок між механіцизмом і епістемологією епохи 

Модерну. Позитивний зв'язок між ними виявляється лише тоді, коли ми 

намагаємося пояснити нашу власну пізнавальну діяльність термінами 

механіцизму. Ключем до цього слугує перцепція. Кожен раз, коли ми бачимо свою 

пізнавальну діяльність як процес у механістичному універсумі, ми не можемо не 

витлумачити його як вирішальну компоненту пасивної рецепції (сприйняття) 

вражень із зовнішнього світу. У цьому випадку знання базується на певному 

відношенні, яке зберігається між тим, що «зовні» і певними станами нашої 

психіки, які збуджує в нас ця зовнішня реальність. Це тлумачення, справжнє і 

дієве для Локка, використовується в пізніших моделях мислення і є одним із 

головних особливостей епістемологічної традиції. 

Отже, епістемологічне тлумачення є тим розумінням природи знання, що 

добре відповідає механістичній науці Модерну. Ця відповідність — одна з 

важливих переваг такого тлумачення. Завдяки їй репрезентаціонізм зробив 

вагомий внесок у теперішню моду комп'ютерних моделей розуму. Проте не кожне 

комп'ютерне тлумачення прагне стати репрезентаціоністським. Останнє, фактично, 

є надмірно перевизначеним. Пояснюється це тим, що репрезента ціонізм 
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підвладний не тільки догмам метафізики Аристотеля, а й новим ідеалам науки, тим 

новим концепціям пріоритетної ролі мислення, які виникли в новий час. 

Ідея зв'язку між уявними формоутвореннями в розумі і зовнішній реальності 

була центральною для декартівської філософії. Це була одна з головних його ідей; 

в ній виражалося переконання, що наука (справжнє знання) — це не проста 

конгруентність (узгодженість) ідей у розумі, але і відповідність між цією 

конгруентністю ідей і зовнішньою реальністю. Якщо об'єкт мого міркування 

випадково збігається з реальними подіями у світі, це ще не дає мені знання про ці 

події. Подібний збіг повинен встановлюватися за допомогою достовірного методу, 

що генерує надійно обгрунтовану впевненість. Наука потребує певності, а це може 

бути обгрунтовано тільки на тій незаперечній ясності, яку Декарт назвав evidence. 

«Toute science est une connaissance certaine et evidente» (із другого правила «Rules 

for the Direction of the Mind»). 

Після Декарта певність здається чимось таким, що розум повинен 

генерувати для самого себе. Все це припускає поворот до рефлексії, у контексті 

якого замість наївної довіри до думок, що одержуються в процесі виховання, 

актуалізується дослідження їхньої основи. Сама ця основа виявляється зрештою у 

чиємусь розумі. Зрозуміло, гема, відповідно до якої мудрець повинен відвернутися 

від наївних думок, що спонтанно виникають, і поглибитися в більш ретельні 

дослідження, що ведуть його до науки, є дуже старою. Своїми витоками вона 

сягає, щонайменше, часів Сократа і Платона. Те, що вирізняє тут Декарта, так це 

рефлексивна природа здійснюва-ного ним повороту. У Декарта дослідник після 

наукового пізнання не прямує геть від тієї невизначеної думки, яка змінюється, до 

порядку, який не змінюється, як у Платона. Швидше, він прямує до середини, 

тобто до того, що міститься в надрах його власного розуму. Змісти цього розуму 

повинні старанно відрізнятися як від зовнішньої реальності, так і від їхніх 

ілюзорних локалізацій у тілі. Все це необхідно для того, щоб міг бути 

сформульований справжній результат науки, тобто визначеність. Ця остання є 

результатом відповідності між ідеєю і реальністю; вона є тим результатом, який 

Декарт спочатку здобуває, а потім обгрунтовує за допомогою посту-лату про 

правдивість Бога, припущення malin génie (злий, гордий — прим. ред.) і докази 

істинності його заперечення. Достовірність, що лежить в основі цієї усієї дії 
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полягає в тому, що безсумнівність — це те, що мислитель може робити для самого 

себе за допомогою правильного упорядкування своїх думок — від-повідно до 

зрозумілих і чітко помітних зв'язків. Ця достовірність виникає з незалежності 

позитивного результату декартівської аргу-ментації від існування правдивого Бога, 

гаранта нашої науки. Самий факт рефлексивної ясності спрямований на те, щоб 

усталити і привілеювати нашу епістемічну позицію, якщо знання розуміється 

репрезентаціоністськи. Навіть якщо ми не можемо довести, шо malin genie не 

існує, Декарт виявляється все ж у кращому становищі, ніж апологети розуму, які 

не рефлектують: адже він може оцінити повний ступінь невизначеності того, що 

перевищує всю нашу віру про світ, і явно дистанціюватися від нашої твердої віри в 

нас самих. 

Декарт таким чином, є родоначальником модерністського ро-зуміння того, 

що очевидність (упевненість) — це дитя рефлексив-ної ясності, або критичних 

досліджень наших власних ідей абстраго-вано від того, що вони «репрезентують». 

Це розуміння значно вплинуло на західну культуру, на засіб мислення тих, хто 

поділяє його впевненість у можливість точного доказу тези про зовнішню 

реальність. Локк і Г'юм йдуть тим же шляхом, хоча останній робить кроки у бік 

скептицизму настільки далеко, наскільки це взагалі дозволено будь-якому 

мислителеві Модерну. Незважаючи на це, для Г'юма залишається істинним те, шо 

ми самі спроможні очищати себе від нашої оманної впевненості в наших занадто 

поспішних екстраполяціях, за допомогою концентрації уваги на походженні цих 

екстраполяцій у наших міркуваннях. Саме так ми переко-нуємося, наприклад, у 

тому, що наша віра в причинність заснована не більш, ніж на постійному зв'язку, 

що самість є нічим іншим, ніж пучком вражень та ін. 

Безсумнівно, цей рефлексивний поворот, що у XVII і XVIII ст. вперше 

знаходив форму «шляху ідей» (методу ідей), є нерозривно пов'язаним із 

модерністською репрезентаціоністською епістемоло-гією. Можна з упевненістю 

стверджувати, що він припускає репре-зентаціоністське тлумачення знання. 

Платон або Аристотель були праві, стверджуючи, що шлях до безсумнівності не 

міг би бути зверненим до середини душі. Справді, якби це було так, то саме 

поняття безсумнівності було б іншим; воно визначалося б, швидше, за допомогою 

упорядкування, ніж з погляду видів буття, що припускають це поняття. Але я 
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вважаю, що існує також мотиваційний зв'язок в іншому напрямку: ідеал 

впевненості, яка само-гарантує себе, є потужним спонуканням до того, щоб не 

тільки пояснювати знання репрезента-ціоністським способом, але і показати, що 

наше мислення про реальність може відрізнятися від його об'єктів і що воно може 

бути досліджуване саме по собі. У цього спонукання дуже довгий самобутній 

ідейний шлях. Навіть у наше століття, коли ми більше не хочемо говорити про 

локківські «ідеї» або «почуттєві дані», де репрезентаціоністський підхід 

реконструюється з погляду лінгвістич-них репрезентацій або тілесних станів (а 

вони, можливо, є не справжніми альтернативами), існує проте сильний потяг до 

розріз-нення й осмислення формальних дій нашого мислення. У деяких колах 

інтелектуалів передбачається, що визначенню формальних відношень як шляху 

досягнення очевидності і безсумнівності уяв-лення про наше мислення виявлено 

майже безмежна довіра, що виражена як у некоректному застосуванні теорії 

раціонального ви-бору щодо етичних проблем, так і в поширених комп'ютерних 

мо-делях розуму, до яких я звертався раніше. 

Це останнє є прекрасним прикладом того, що я назвав вище словом «пере-

визначення» епістемологічного пояснення. Правдопо-дібність комп'ютера як 

моделі мислення виникає частково з того факту, що він є машиною. Звідси 

реальний «доказ» того, що матеріалізм може гарантувати достовірність пояснення 

з погляду розумної дії. Проте частково він може гарантувати її і з поширеної віри 

в те, що уявлення нашого розуму, у кінцевому рахунку, розу-міються за 

допомогою формальних операцій. Комп'ютер, можна сказати, є «синтактичним 

інструментом»
10

. Широка полеміка розгорілася навколо саме цієї точки зору. 

Автори найбільш зрозу-мілих моделей критики швидко погоджуються з 

комп'ютерною моделлю. Такі автори, як Хьюберт Дрейфує11
, невтомно поясню-

ють некоректність інтерпретації деяких із наших творів розуму з погляду 

формального числення, включаючи сюди і наші найбільш загальні щоденні дії 

розуму, такі, як прокладання нашого шляху кімнатами, вулицями і садами, 

придбання і маніпуляція об'єктами, що ми їх використовуємо, та ін. Проте 

серйозні складнощі, з якими комп'ютерні симуляції зіштовхуються в цій галузі, не 

виглядають як затуманені ентузіазмом реально віруючих у ці моделі. Швидше, 

вони постають як труднощі відкриття своєрідного апріорі, яке повинно бути 
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здійснене за допомогою формального числення. Тепер це «відкриття», я вважаю, 

приходить до нас із глибин нашої модер ністської культури й епістемологічної 

моделі, котра знайшла приту-лок у цій культурі. Міць цієї культури обумовлена 

не просто її крев-ністю з механістичною наукою, але і її відповідністю 

могутньому ідеалу рефлексивної, само-очевидної достовірності. Все це тут 

осмислюється як щось подібне до морального ідеалу. 

Влада самого ідеалу чітко відчувається в такому уривку з «карте-зіанських 

медитацій» Гуссерля. Уривок тим значніший, що його автор уже порвав з деякими 

головними тезами епістемологічної традиції. У першій медитації цього уривку 

Гуссерль запитує, чи не виникає «Trostlosigkeit» з нашого неприємного 

філософського утруд-нення, з нашої відмови від декартівського оригінального 

«Geist des Radicalismus philosophisccher Selbstverantwortlichkeit». І він продовжує: 

«Чи повинна філософія позбутися сумнівної надмірної вимоги про остаточну 

неупередженість, — вимоги, зробленої нею самою з оче-видності зі справжньої 

автономії і тому абсолютно самовідпові-дальної філософи, — вимоги, що не 

належить фундаментальному змісту справжньої філософії?12
» 

Цей ідеал «само-відповідальності» є фундаментальним для модер-ністської 

культури. Він виникає не тільки в нашій картині росту модерністської науки як 

продукту героїзму великого вченого (такого, наприклад, як Коперник, Галілей, 

Дарвін, Фрейд), який на основі власної самовідповідальної впевненості 

протиставляє свою думку думці свого століття. Цей ідеал тісно пов'язаний із 

модерністським ідеалом свободи як само-автономії, як прорив з того стану, який 

мав на увазі Гуссерль. 

Бути вільним у нашому модерністському сенсі, значить бути само-

відповідальним, покладатися на своє власне судження, знайти ціль у самому собі. 

Епістемологічна традиція також інтегрована в деяке поняття свободи і 

завдяки цьому надає нам гідність. Теорія пізнання частково черпає свою силу з 

цього зв'язку. Проте вірно й обернене: ідеал свободи черпає силу зі свого 

розумного зв'язку з тим тлумаченням знання, яке, очевидно, підтримується 

сучасною наукою. З цього погляду, фатальною виявляється та обставина, що 

згадане поняття свободи інтерпретується як поняття, яке містить у собі визначені 

ключові тези про природу людського агента. Подібного роду тези висловлюють 
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антропологічні вірування. Питання проте, чи справді вони невіддільні від 

модерністського прагнення до автономії, залишається відкритим і дуже важливим; 

до нього я звернуся коротко нижче. Але три пов'язані поняття, що мені хотілося б 

згадати тут, є насправді історично тісно пов'язаними з епістемологічним тлума-

ченням. 

Перше поняття становить собою зображення суб'єкта як ідеально 

емансипованого, тобто як вільного і раціонального в такому ступені, що він цілком 

дистанціює себе від свого природного і соціального світів. Завдяки цьому його 

ідентичність більше не визначається з погляду на те, що лежить поза ним, тобто у 

зазначених світах. Друге поняття, яке випливає з попереднього, є пунктуальним 

поглядом самості, вільної і раціональної, ідеально підготовленої для того, щоб 

інструментально інтерпретувати не тільки ці світи, але і деякі риси свого власного 

характеру. Така інтерпретація здійснюється самістю з метою інструментального 

підпорядкування їхнього по-рядку, щоб забезпечити свій добробут і добробут 

інших суб'єктів. Третє поняття є соціальним наслідком перших двох. У ньому 

дається атомістичне пояснення співтовариства як конституйованого за допомогою 

індивідуальних цілей, тобто як співтовариства, яке, у кінцевому рахунку, 

пояснюється з точки зору індивідуальних цілей. 

Перше поняття первісно виникає в класичному дуалізмі, де суб'єкт нібито 

вилучається навіть із свого власного тіла, на яке він тепер спроможний глянути як 

на об'єкт; подібне піднімання продов-жується без зречення від цього дуалізму і в 

сучасній вимозі нейтраль-ності об'єктивного знання про людське життя і 

діяльність. Друге поняття своїми витоками сягає ідеалів керування і перетворення 

самості, які посідали дуже важливе місце в XVII столітті. Локк роз-винув дуже 

впливову версію цих ідеалів13
; вони продовжують своє життя і сьогодні в 

загрозливому насильстві, яке інструментальний розум і інженерні моделі 

здійснюють у нашій теперішній соціальній політиці, медицині, психіатрії, політиці 

та ін. 

Третє поняття вперше знаходить свою форму в теоріях соціаль-ного 

контракту XVII століття. Його продовження виявляє себе не тільки в працях 

сучасних послідовників зазначених теорій, але й у багатьох твердженнях сучасного 

лібералізму, у його головному нап-рямку розвитку соціальної науки. 
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Немає необхідності пояснювати ці ідеї далі, щоб побачити, що 

епістемологічна традиція пов'язана з деякими найбільш важливими моральними і 

спіритуальними ідеями нашої цивілізації — у тому числі і з деякими найбільш 

суперечливими і сумнівними. Рано або пізно повинен бути кинутий виклик владі 

цієї традиції. Цей виклик перебуває в складному відношенні взаємної підтримки із 

зазначеними ідеями. Подолання або критика цих ідей припускає оволодіння 

епістемологією. Але це означає акцентування уваги не стільки на її наївній вірі у 

фундаменталізм, скільки на тому, що я ідентифікував її як широкий фокус, тобто 

як цілісне репрезента-ціоністське тлумачення знання. 

 

2. 

Звертаючись до відомих, що стали нині класичними, критиків епістемології, 

ми виявляємо, що вони справді співзвучні в головному змісті цієї інтерпретації 

науки і моралі. Гегель у знаменитій атаці проти цієї традиції у вступі до 

«Феноменології духу», говорячи про «острах помилки», яка «виявляє себе, 

швидше, як острах істини»
14

, просувається далі з метою показати, як цей острах, 

тісно пов'язаний із певним прагненням до індивідуалізації і самостійності, 

відвертає те, що він розглядає як істину «суб'єкт-об'єктної» ідентичності. Відомо, 

що Гайдеггер трактує становлення епістемологічної точки зору Модерну як 

щабель у розвитку пануючої позиції людини над світом, що досягає своєї 

кульмінації в сучасному технологічному суспільстві. Мерло-Понті більш 

експліцитно, ніж Гайдеггер, виявляє політичні зв'язки і висвітлює альтернативне 

поняття свободи, яке виникає з критики емпірицизму і інтелектуалізму (15). 

Набагато менш очевидні моральні наслідки нищівної критики епістемології у 

пізнього Вітгенштейна. Вітгенштейн не був схильним робити подіб-ного роду речі 

експліцитними. Проте його послідовники продемон-стрували явну схильність до 

критики тенденції звільнення людини від обов'язків, інструменталістського 

розуму й атомізму. 

Можна з упевненістю сказати, що вся ця критика значною мірою 

вмотивована антипатією до моральних і духовних наслідків епісте-мологізму і 

потужною схильністю до тієї або іншої альтернативи. Справді, зв'язок між 

науковим і моральним, звичайно, є набагато більш очевидним в їхньому 
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функціонуванні, ніж у працях основних прихильників епістемологізму. Проте 

важлива характеристика усіх цих критичних стратегій полягає в тому, що вони 

конституюють нову моральну перспективу через повалення модерністської 

концеп-ції знання. Ініціатори цих стратегій не просто демонструють своє 

інакомислення с.осовно антропологічних переконань і пов'язаних з ними 

концепцій, але і показують, що основи цих переконань помилкові, шо вони 

базуються на неприйнятному тлумаченні при-роди знання. 

Всі згадані мною автори, яких я вважаю найбільш важливими і видатними 

критиками епістемологізму, основоположниками най-впливовіших форм 

критицизму, пропонують нові тлумачення приро-ди знання. Більше того, 

незважаючи на значні розбіжності між ними, усі четверо поділяють загальну 

базову форму аргументації, що бере свій початок у працях Канта і яку можна 

назвати «аргументацією із трансцендентальних умов». 

Під цим я розумію щось подібне до такого: ми доводимо неаде-кватність 

епістемологізму і неминучість появи нової концепції, за допомогою якої ми 

обґрунтовуємо насамперед необхідність обо-в'язкових умов існування чогось 

подібного до переживання або усвідомлення світу. Зрозуміло, питання про те, як 

саме характери-зувати цю останню реальність, умови можливості якої ми визна-

чаємо, може само по собі виявитися дискусійною проблемою. Кант говорить про 

неї просто як про «досвід»; проте Гайдеггер з його прагненням вийти за межі 

суб'єктивістських формулювань, відмов-ляється від міркувань про «прояснення». 

Там, де кантіанський вираз концентрується на розумі суб'єкта і на умовах його 

володіння тим, що ми можемо назвати досвідом, там гайдеггерівське 

формулювання, швидше, вказує на інший аспект того самого феномена, а саме — 

на факт, що усе виникає або виявляється цілком. Зрозуміло, те, що виникає, 

потребує існування буття, якому воно відкривається і для якого воно є об'єктом; 

воно має потребу в тому, хто в деякому значенні пізнає. Проте формулювання, що 

проясняє [Lichtung], концентрує нашу увагу, швидше, на надзвичайному факті, 

відповідно до якого комплекс «той, хто пізнає-пізнане» існує як ціле, ніж на 

припущенні про існування того, хто пізнає, як «суб'єкта» і на дослідженні, що 

створює для суб'єкта можливість мати знання або досвід про світ16
. 
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Незважаючи на цей украй важливий зсув у центр важливості того, що ми 

сприймаємо як відправну точку, існує нерозривний зв'язок між Кантом і 

Гайдеггером, Вітгенштейном або Мерло-Понті. Всі вони виходять з інтуїції, 

відповідно до якої головний феномен досвіду, або прояснення, не стає 

інтелігибельним в епістемоло-гічному тлумаченні (як у його емпіристському, так і 

раціоналістсь-кому варіантах). Кожний із них пропонує такий розгляд стадій того, 

хто пізнає, який, у кінцевому рахунку, складається з рихлої амальгами двох 

характерних рис: а) ідеї є само-ізольованими в тому сенсі, що можуть бути точно 

ідентифіковані і зображені як абстрак-ції, витягнуті з «зовнішнього» світу 

(безсумнівно, це припущення з необхідністю властиве усій раціоналістській атаці, 

будь-якій рефлек-сивній перевірці основ знання); б) ідеї проте вказують на речі і 

репрезентують речі в зовнішньому світі. 

Еклектичність цієї комбінації може бути прихованою від нас завдяки 

існуванню, по-перше, таких речей, що, очевидно, мають особливість: а) 

(наприклад, такі, як деякі відчуття), і, по-друге, навіть таких речей, що, як 

уявляється, сполучать у собі обидві особливості, тобто а) і б) (прикладом їх 

можуть слугувати стійкі ілюзії). Проте з аргументації останніх двох століть чітко 

стає зрозумілим, що умова можливості таких утворень, як ми самі, тобто володарів 

особливості б), є таким, що вони не можуть задовольняти а). Ця обставина стала 

очевидною з моменту появи класичного емпіризму з його хаотичними 

коливаннями між двома визначеннями таких понять, як «ідея» і «враження»: 

відповідно до першого з них «ідея» — це просто зміст розуму, внутрішній квазі-

об'єкт; це визначення вима-гало об'єкт-дескрипції. Відповідно до другого 

визначення, «ідея» — це твердження про взаємне розташування речей; вона могла 

бути виражена тільки в пропозиції. 

Особливістю б) є те, що пізніше в контексті Брентано-Гуссер-лівської 

традиції було названо словом «інтенціональність»; наші ідеї є істотно ідеями 

«про» щось або ідеями чогось. Тут виявляється інший засіб характеристики 

головної умови можливості досвіду або пояснення. Те, що Кант називає 

«трансцендентальними» умовами, виявляється умовами інтенціональності, і 

стратегію аргументації, що виходить від Канта, можна розглядати як стратегію 

дослідження того, чим ці умови повинні бути17
. 
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Кант уже показав, що атомістичне розуміння знання, яке під-тримував Г'юм, 

було неприйнятним у контексті цих умов. Якщо наші стани приймалися до уваги 

як переживання об'єктивної реаль-ності, то вони усі разом повинні бути охоплені 

формою когерентного цілого або ж пов'язані разом правилами, як їх розумів Кант. 

Проте велика частина цього формулювання може бути піддана сумніву; 

некогерентність г'юмівської картини, яка перетворила базис будь-якого знання на 

процес придбання неопрацьованих, атомарних, не інтерпретованих даних, була 

блискуче продемонстрована. 

Яким способом показав це Кант? Він, фактично, встановив ту форму 

аргументації, яка з того часу використовувалася його послі-довниками. Ця форма 

аргументації може розглядатися як засіб звертання до інтуїції. У контексті 

особливого спростування Г'юма (який, я думаю, є головною темою 

Трансцендентальної Дедукції викладеної в першому виданні «Критики чистого 

розуму»), Кант спонукає нас усвідомити, по-перше, те, що ми не пануємо над тією 

сферою переживань, яку ми визнаємо як досвід узагалі, якщо ці переживання не 

були сконструйовані як об'єкти (я сприймаю це як різновид прото-тезису 

інтенціональності), по-друге, Кант спону-кає нас усвідомити, що існування об'єкта 

спричиняє певну зв'язність серед наших «репрезентацій». Без цього, свідчить Кант, 

«у душі був би можливий натовп явищ, Що проте ніколи не спромігся бути 

визнаним як досвід». Наші сприйняття (перцепції) «тоді б не нале-жали якомусь 

досвіду, отже, вони були б не об'єктом, а просто сліпою грою репрезентацій, і 

навіть чимось меншим, ніж марення (сновидіння)»
18

. 

Я думаю, що цей спосіб звертання до інтуїції найкраще розу-міється як 

звертання до того, що я хотів би назвати нашим «знанням агента». Будучи тими, 

хто справді занурений у діяльність щодо досягнення розуміння і знання, ми 

спроможні ідентификувати певні умови, без яких наша діяльність перетворилася б 

на незв'язність. Досягнення філософії полягає в тому, що вона спроможна 

належним способом визначити предмет суперечки. Кант здійснив подібне 

визначення предмета суперечки щодо г'юмівського емпірицизму настільки 

блискуче, що ми переконалися, що існує тільки одна раціональна відповідь. Ми, на 

жаль, не могли б мати досвід світу в його тотальності, якби були змушені починати 

з хаосу неінтерпрето-вапих даних. Насправді ж, вони зовсім не були б «даними», 
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тому що навіть наймінімальніша дискрипція їх залежить від нашої спроможності 

відрізняти те, що дано нам деяким об'єктивним джерелом, від того, що ми просто 

приносимо у досвід від себе19
. 

Розвиваючи цю форму аргументації далі, зазначені мною чотири автори 

досліджують умови інтенціональності, які вимагають більш глибокого розриву з 

епістемологічною традицією. Зокрема, вони достатньо далеко просувають цю 

форму аргументації, з метою підірвати ті антропологічні вірування, які я описав у 

попередньому розділі: віру в суб'єкта, вивільненого від влади соціокультурного 

контексту і мови, точково-подібну самість і охарактеризований вище атомізм. 

Аргументації, запропоновані Гайдеггером і Мерло-Понті, акцен-тували 

увагу на першому віруванні. Гайдеггер, наприклад, показав (особливо в його 

відомому аналізі поняття «буття-у-світі» ), що умови формування нас самих як 

тих, хто репрезентує реальність, зводяться до таких трьох: по-перше, ми завжди 

вже заангажовані, захоплені, зацікавлені процесом репрезентації нашого світу; по-

друге, ми маємо справу з речами цього світу; по-третє, ми маємо справу зі 

спроможністю зрозуміти їх20
. Незацікавлений опис світу є однією особливою 

можливістю буття, що ралізуеться лише стриб-коподібно (буття, що Гайдеггер 

називає словом Dasein). Це буття є присутнім «у» світі засобом, відмінним від 

будь-яких інших, як агент, що заздалегідь поглинений, ангажований певною 

формою життя. Це поглинання нас світом є те, що з нами відбувається 

«насамперед і головним чином» (zunachts und zumeist). 

Величезний внесок Гайдеггера, як і Канта, полягає в концентрації уваги на 

проблемі в її справжньому сенсі. Раз це зроблено, то ми вже не можемо 

відмовлятися від того уявлення, яке тут виникає. Стає очевидно, що ми (навіть у 

нашій теоретичній позиції стосовно світу) виявляємося агентами (у зазначеному 

вище сенсі). Справді, для того, щоб щось з'ясувати про світ і сформулювати які-

небудь незацікавлені уявлення, ми зобов'язані вступити зі світом у відно-шення 

розуміння, посадити себе за спостереження, контролювання умов спостереження. 

Проте в усьому тому, що формує необхідний базис теорії, ми як агенти 

виявляємося зацікавленими процесом оволодіння, розуміння речей. Зрозуміло, що 

для нас (агентів) не існує ніякого іншого способу створити безсторонні 

репрезентації світу. 
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Проте, якщо приймається цей підхід, вся епістемологічна точка зору 

виявляється підірваною. Безсумнівно, що краху зазнає і фун-даменталізм, оскільки 

наші репрезентації речей — наприклад, тих різновидів об'єктів, які ми розуміємо 

як цілісності, як стійкі сутності, — явно опосередковані специфікою того засобу, 

за допомогою якого ми маємо справу з цими речами. Такі відношення з речами 

світу значною мірою залишаються не артикульованими, і проект арти-куляції їх 

виявляється істотно незв'язним просто тому, що будь-який проект артикуляції сам 

би довіряв передумові або обрію не-експлікованого відношення до світу. 

Проте аргументація Гайдеггера і Мерло-Понті не зупиняється на цьому; вона 

просувається глибше. Фундаменталізм, підірваний тим, що ви більше не можете 

продовжувати копати під нашими повсякденними репрезентаціями з метою 

виявити подальші, більш базові репрезентації світу. Те, що ми осягаємо як таке, що 

міститься у фундаменті наших репрезентацій світу, наприклад, тих різновидів 

речей, що ми їх виражаємо в декларативних висловленнях, є не більш глибокими 

репрезентаціями, а, швидше, певним засобом розуміння світу, яким ми володіємо 

як агенти цього засобу. Все це свідчить про те, що епістемологічна інтерпретація 

знання в цілому помилкова. Вона складається не з власне внутрішніх уявлень про 

зовнішню реальность, а заснована на чомусь зовсім іншому. І в контексті цього 

«обгрунтування» епістемологічної інтерпретації не можливо здійснити 

вирішальний крок, що дозволяє відрізняти стан суб'єкта — наші ідеї — від 

справжніх рис зовнішнього світу. Ми можемо провести чітку межу між моєю 

уявою об'єкта і цим об'єктом, але не між моєю поведінкою, яка реально зв'язує мене 

з цим об'єктом, і самим цим об'єктом. Зрозуміло, можна створити сенс, 

попросивши кого-небудь сконцентруватися на тому, що він думає, про деяку річ, 

наприклад, про футбол. Це може бути здійснено навіть за відсутності цієї речі. Але 

коли ви граєте у футбол, вищезазначене прохання стає абсурдним. Дії, які 

занурені в гру, не можуть бути здійснені за відсутності об'єкта; вони містять у собі 

об'єкт. Знищіть його, і ви будете мати щось цілком відмінне, а саме — імітацію 

футбольного матчу на сцені. Філософський погляд, відповідно до якого наше 

розуміння світу засноване на нашій поведінці в ньому, є рівноцінним твердженню 

про те, що це розуміння взагалі не базується на репрезентаціях, що трактуються як 

такі зображення світу, котрі ідентифікуються ізольовано від цього світу21
. 
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Філософські рефлексії Гайдеггера цілком виводять нас за межі 

епістемологічної інтерпретації. Наші рефлекси про умови інтенціо-нальності 

свідчать про те, що вони містять у собі наше буття «насамперед і головним чином» 

як буття агентів у світі. Але тоді цей факт руйнує концепцію агента, ідеал якого є 

ідеалом незаан-гажованості, незацікавленості, незалежності від соціокультурного 

контексту. Це виявляється неможливим тому, що спроба здійснити його виявилася 

б згубною. Ми не можемо обернути передумову, на якій ми базуємо своє 

розуміння. Завдання розуму повинне розу-мітися цілком інакше, а саме — як 

завдання артикулювання цієї передумови, як завдання «викриття» того, що саме 

вона містить у собі. Це може відкрити спосіб дистанціювання нас самих від 

частини того, що конституювало зазначену передумову, або ж трансформація цієї 

частини — може, справді, зробити подібну зміну взагалі невизна-ченою, але тільки 

за рахунок нашої безумовної упевненості в усьому іншому. 

І в міру того, як поняття агента, що підтримує ідеал звільнення, розуміється 

як неспроможне, настільки ж неспроможним виявля-ється і поняття про точково-

подібну самість. Як Гайдеггер, так і Мерло-Понті, показують, в якому сенсі 

неминучість передумови містить у собі розуміння глибини агента. Але вони 

роблять це шляхом дослідження умов інтенціональності в додаткових напрям-ках. 

Гайдеггер розкриває, яким чином світ Dasein визначається за допомогою цілей, 

пов'язаних з певним способом життя, що роз-діляється з іншими. Мерло-Понті 

розкриває, яким чином по суті реалізується наш агент і як це активне тіло 

виявляється місцем розташування різноманітних напрямків дії і бажання, які ми 

ніколи цілком не зрозуміємо і не зможемо проконтролювати за допомогою 

персонального рішення. 

Охарактеризована вище критика ставить під знак питання також і третє 

антропологічне вірування, що я позначив вище словом «атомізм». Я вже 

пояснював, чому гайдеггерівське поняття Dasein є по суті поняттям колективності. 

Загальна особливість усіх критик, які конституюють парадигми, що я обговорюю 

тут, полягає в тому, що вони аргументовано відхиляють це третє антропологічне 

віруван-ня і, швидше, показують пріоритет суспільства як місця розташу-вання 

індивідуальної ідентичності. Проте вирішальним тут вияв-ляться те, що ця 

загальна особливість здійснюється за допомогою дослідження ролі мови. Нова 
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теорія мови, що виникає наприкінці XVIII століття, особливо в працях Гердера і 

Гумбольда, не тільки надає нове пояснення того, якою мірою мова є істотною для 

людсь-кого мислення, але і вміщує спроможність свідчити не просто в середину 

індивіда, а головним чином у мовну спільність, у співто-вариство22
. Це 

переміщення спроможності свідчити цілком пере-кидає перспективу головного 

напрямку епістемологічної традиції. У той самий час аргументації, які пов'язані з 

цим результатом, частково підготували спростування атомізму, що відбулося за 

допо-могою скидання стандарту модерністської епістемології. 

Важливим прикладом аргументації цього типу є аргументація Гегеля, яка 

міститься у першому розділі «Феноменології духу». Ця аргументація спрямована 

проти позиції, яку Гегель визначає як позицію «достовірності здорового глузду». 

Тут же Гегель показує як необхідність мови, так і її холістичний характер23
. 

Другим прик-ладом аргументації, яка заперечує модерністську епістемологію, є 

відоме вітгенштейнівське міркування про марність приватних остен-сивних 

визначень у процесі висвітлення тієї ролі, яку мова грає при ідентифікації об'єкта, а 

також вітгенштейнівські докази немож-ливості власне особистої мови24
. Обидва 

названих автори (Гегель і Вітгенштейн) пред'являють, як я вважаю, чудові 

приклади аргумен-тацій, що досліджують умови інтенціональності і переконують 

нас, що їхні висновки неминучі. 

Очевидно, що ці аргументації дають нам уявлення про те, що значить 

подолати епістемологію, — уявлення, цілком відмінне від тих концепцій, автори 

яких лише уникають фундаменталізму. Порівнюючи позиції будь-яких з чотирьох 

названих вище авторів (або хоча б позиції Гайдеггера і Мерло-Понті) з 

«Натуралізованою епістемологією» Куайна, ми можемо оцінити величезну 

безодню, яка розділяє їх. 

Очевидно, що у Куайна істотні елементи епістемологічного пояс-нення 

залишилися непорушними. Тому не дивно, чому Куайн розділяє головне 

антропологічне вірування традиції. Свобода від соціокультурного контексту 

виявляється у Куайна в його «схильності до пустельних ландшафтів»
25

; концепція 

точково-подібної самості — в його біхевіоризмі26
; концепція атомізму, очевидно, 

пронизує властивий йому консерватизм. Визнання реальності зазначеної вище 
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безодні, розуміння грандіозної важливості її, ініціює питання: що ж насправді 

означає «подолати епістемологію»? 

 

3. 

Я легко припускаю, що виникле в попередніх розділах уявлення про те, як 

саме повинне здійснюватися «подолання епістемології», є тенденційним. Це 

означає, що можливою є і більш широка, і більш глибока постановка проблеми: 

подолання перекручених антропологічних вірувань за допомогою критики і 

корекції тлумачен-ня знання, яке взаємозалежне з ними, — тлумачення, що 

зробило так багато для того, щоб надати цим знанням незаслуженого кредиту. 

Інакше кажучи, прояснюючи умови інтенціональності, необхідно досягти кращого 

розуміння того, чим саме ми є як агенти, що пі-знають, і як мовні істоти; 

необхідно, отже, знаходити здатність проникнення в деякі ключові антропологічні 

проблеми, що стосу-ються наших моральних і духовних вірувань. 

Що ж до питання про радикальний розрив з традицією, то слід зазначити, 

що нова філософія в одному відношенні безумовно перебуває в нерозривному 

зв'язку з нею. Більше того, нова філософія містить у собі вимоги само-

вдосконалення нашої природи як агентів, що пізнають. Процес такого само-

вдосконалення повинен здійсню-ватися шляхом дедалі кращого і більш 

критичного засвоєння уявлен-ня, зручного для захисту від наслідків, які 

обумовлюються цим процесом. Замість пошуку недосяжного 

фундаменталістського об-грунтування знання або надії на досягнення остаточної 

ясності (прозорості) щодо основ наших вірувань, ми тепер витлумачуємо це само-

розуміння як усвідомлення меж і умов можливості нашого знання, — 

усвідомлення, що, мабуть, допомагає нам перебороти не тільки ілюзію звільнення 

від соціального контексту, але й ілюзію атомарної індивідуальності. 

Кожна з цих ілюзій постійно генерується цивілізацією, яка ба-зується на 

мобільності й інструментальному розумі. 

Ми могли б зрозуміти все це як продовження проекту модерніст-ського 

розуму і навіть «само-відповідального» розуму, надаючи йому нового змісту. 

Подібне розуміння подав, наприклад, Гуссерль у критичному проекті, викладеному 

в останніх чудових лекціях про «кризу європейських наук», прочитаних у Відні у 
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1935 році. Гуссерль мислить про нас як про тих, хто бореться за здійснення 

фундамен-тальної задачі — задачі європейського Духу («europaischen Geist»), мета 

якого — досягти повноти рефлексивної ясності (прозорості). Очевидно, ми 

розглядаємо самих себе як «функціонерів ново-часового філософського людства» 

(«Funktionare der neuzeitlichen phi-losophischen Menschheit»). Найраніше 

встановлення ( « Urstiftung») європейської традиції в цьому останньому вказує на 

остаточне заснування («Endstiftung»), і тільки в цьому виявляється мета, що ми 

переслідуємо («Urstiftung»): «Тільки з нього (тобто кінцевого встановлення) може 

відкрита і усвідомлена уніфікована ідентичність усіх філософій і філософії, і з 

нього може виникнути те освітлення, у якому мислитель минулого часу може 

зрозуміти себе так, як він ніколи раніше не міг себе розуміти»
27

. 

Надія Гуссерля тут звучить надто оптимістично; цей оптимізм може містити 

у собі щось таке, що дозволить нам толерантно поставитися до його невдалої 

спроби пробитися до фіналу через його критику фундаменталізму. Як ми побачимо 

нижче, гуссерлів-ський оптимізм зіграв важливу роль в усуненні недовіри до тієї 

постановки задачі, що я її окреслив загалом. Проте, якщо ми очищаємо 

гуссерлівське трактування перспективи «фінальних основ», де абсолютна 

аподиктичність нарешті виявилася б досягну-тою, якщо ми концентруємося 

винятково на розвитку розуму в процесі його просування до розуміння того, що є 

ілюзорним у модерністському проекті і в артикулюванні інтуїцій про нас самих. — 

інтуїцій, які виникають із цього, тоді вимогу впливати на модер-ністський проект 

розуму просувається трохи далі і тоді спроба зро-зуміти наших попередників стає 

трохи кращою, ніж вони самі розуміли себе, вона стає не настільки вже 

неймовірною. 

Наслідки, які рефлексія спричинила в цьому напрямку, уже досить добре 

відомі. Ця рефлексія тягне за собою, по-перше, інше розуміння природи розуму. 

Розум тут осягається як вбираючий у себе — поряд із добре відомими формами 

Просвітництва — нову галузь, чия перевага полягає в нашій спроможності ясно 

артикулю-вати підґрунтя наших життів. Для висловлення цього, ми, слідом за 

Гайдеггером, можемо використовувати слово «disclosure» («роз-криття», 

«виявлення»). Завдяки цьому приводиться в рух концепція критичного міркування, 

особливо доречна для морального мірку-вання. Ця концепція критичного 
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міркування фокусує на специфіці переходів у нашому мисленні, «іманентна 

критика» яких є добре відомим прикладом28
. 

Моральне мислення, що виникає з цієї критики, заперечує не тільки 

принципи моральної поведінки, яка базуються на чисто інструментальному розумі, 

а саме, на утилітаризмі. Воно заперечує також і правомірність критичного 

дистанціювання від тих принци-пів, які засновані на пунктуальному понятті 

самості, наприклад, таких принципів, як різноманітні деривації Канта. Критика 

теорії Роулса, здійснена Майклом Сенделом в ім'я «менш витонченої теорії 

агента», є чудовим прикладом цього29
. У соціальній теорії резуль-татом 

виявляється відмова від атомістичних теорій, відмова від редукціоністських 

каузальних теорій (таких, як «вульгарний» марк-сизм або соціобіологія) і 

заперечення теорій, які не можуть вико-ристовувати інтерсуб'єктивне значення30
. 

Соціальна наука тут роз-глядається як більш близька до історіографії визначеного 

зразка. У політиці анти-атомістський критичний випад робить її ворожою певним 

формам сучасного консерватизму, а також радикальним доктринам не-ситуативної 

свободи31
. Я вважаю, що існує природна родинна подібність між цією критикою з її 

акцентом на ситуативній свободі і коренями нашої ідентичності в спільноті, з її 

цивільною гуманістичною традицією. Про це переконливо свідчить низка праць 

авторів, починаючи від Гумбольдта й аж до Аренд32
. 

Міркування, викладені вище, могли б породити уявлення про те, що все тут 

плавно просувається до системи антропологічних висновків із певним морально-

політичним відтінком. Проте, на справді, всі ці міркування темпераментно 

заперечуються не тільки тими, хто бажає захистити традицію, що, мабуть, цілком 

зрозуміло. Вони заперечуються також і тими дослідниками, які вважають себе 

критиками викладених міркувань. Найголовнішими з них є мисли-телі, що самі 

себе визначили у відношенні до відомої інтерпретації Ніцше. Найбільш цікавим і 

визначним серед них, на мій погляд, є Мішель Фуко. Відповідно до тематики цієї 

праці, ми могли б підійти ближче до базису їхньої розбіжності, мабуть, через 

розгляд моральної і духовної перспективи, яку вони прагнуть відстояти. У випадку 

з Фуко це прояснилося лише наприкінці його життя. Він відкинув концепцію 

точково-подібної самості, що могла б посісти інструмен-тальну позицію стосовно 

її життя і природи. Подібне заперечення є саме тим, що виникає з практик і «істин» 
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дисциплінарного сус-пільства, які він зображував у відразливих тонах (якими б не 

були його урочисті заяви, що супроводжують його нейтралізм). Фуко не зміг 

прийняти конкуруючого поняття про глибинну або автентичну самість, яке 

виникає з критичних традицій Гегеля і, в дещо іншому значенні, з досліджень 

Гайдеггера або Мерло-Понті. Він відмовився від них заради ніцшеанського 

поняття самості як самості, котра потенційно само-реалізує себе, тобто про самість 

як твір мистецтва, головну концепцію «естетики існування» (екзистенції)33
. 

Щось аналогічне, але, очевидно, на більш поверховому рівні, ініціювали 

деякі з «постструктуралістських» мислителів, — наприк-лад, Деррида. 

Парадоксально, тому що вся розмова про «смерть суб'єктивності», однієї з сильних 

приманок позиції цього типу виявляється саме ліцензія, яку ця позиція надає 

суб'єктивності, вивільненої з оков будь-якого праведного за своєю природою 

життя, інтерпретації або незаперечного значення, або тексту. Ця ліцензія надається 

згаданою позицією з метою реалізувати свої власні трансформації і створити своє 

значення. Само-реалізація тут знову первинна. Усвідомлення Фрідріхом Ніцше 

засобу, за допомогою якого мова нав'язує порядок нашому світу, розуміння ним 

теорії як особливого виду насильства, стало з тих пір вирішальним для всіх точок 

зору цього зразка. Подібного роду розуміння пропонує альтернативу того 

різновиду можливої критики епістемології, в якому ми виявляємо щось більш 

глибоке і більш обгрунтоване щодо нас самих на підтримку цієї критики, а саме, 

того різновиду, який я вже описував. Замість неї вона атакує саме прагнення 

досягти істини, у звичайному її розумінні. Усі епістемологічні порядки 

нав'язуються, а епістемологічне тлумачення виявляється просто ін шим 

тлумаченням цих порядків. В епістемологічного тлумачення немає претензії на 

остаточну правильність не тому, що була доведена неадекватність за допомогою 

дослідження інтенціональності, а просто тому, що всі подібні претензії є 

неспроможними. Вони не правильно витлумачують дії влади в процесі виявлення 

істини. «Urs-tiftung» Гуссерля реагує на цілком іншу і набагато більш лиховісну 

атмосферу. 

Зрозуміло, що саме критика епістемології є найбільш сумісною з духовною 

позицією само-реалізації. Критика епістемології ради-кальним чином визначає 

волю як першооснову: незважаючи на критику за допомогою умов 
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інтенціональності, яка має своєю метою продемонструвати більше, на що ми 

справді схожі, — продемон-струвати, так би мовити, нам щось з приводу нашої 

глибинної або автентичної природи як самостей. Отже ті, хто йдуть шляхом Ніцше, 

природно вельми скептичні до інтерпретації критики як до вдо-сконалювання 

розуму. Вони, швидше, відкинули б те, що розум спроможний учинити все, що 

завгодно з нашими виборами (прева-гами) з того, що є. 

Це, звісно ж, не припускає розуміння завершення епістемології як абсолютно 

радикального розриву з традицією. Подібно до того, як критика за допомогою умов 

інтенціональності репрезентує різновид безперервності-через-трансформацію 

(тобто продовження існування) традиції само-критичного розуму, ніцшеанська 

відмова від епістемології репрезентує безперервність-через-трансформацію 

(продовження існування) іншого аспекту модерністської ідентич-ності, а саме, 

примату волі. Це продовження часу існування ідентичності Модерну відіграло 

важливу роль у розвитку модерністської науки і пов'язаної з нею епістемологічної 

точки зору. У контексті волюнтаристичної антропології, з її укоріненістю у 

волюнтаристичну теологію, яка протягом століть готувала підґрунтя для наукової 

рево-люції сімнадцятого століття, це найбільше помітно у формі номіна-лізму. 

Вирішальним моментом розбіжності між модерністами є визнання того, що саме 

ми розуміємо під цим приматом волі. Цей момент, поставлений на карту, є одним 

із найбільш суперечних моментів, між двома зазначеними вище концепціями з 

приводу того, що означає подолати епістемологічну традицію. 

Будучи, мабуть, найдраматичнішим протистоянням між крити-ками 

епістемології, ця розбіжність дуже далека від свого згасання. Юрген Габермас, 

наприклад, заявив про свою позицію, що вона не еквівалентна жодній з нині 

існуючих позицій у дискусії про подолан ня епістемології. На противагу 

ніцшеанцям, він прагне як можна більш ясно визначити традицію критичного 

розуму. Проте у нього є свої власні мотиви для сумнівів у гайдеггерівському 

disclosure (виявленні). Габермас прагне дотримуватися формального тлумачення 

природи розуму, а отже, і процедурної етики, хоча і звільнених від монологічних 

помилок більш ранніх версій такого тлумачення. Він піддає потужній атаці ту 

критику епістемології, яка здійснюється чотирма зазначеними вище її головними 
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ініціаторами. Проте Габер-мас побоюється за долю справді універсальної 

критичної етики у випадку, якби ця критика підтримувалася усіма34
. 

Я не можу сподіватися тут остаточно розв'язати розбіжність з питань про те, 

«як треба оцінювати диспут про подолання епістемо-логії?» або ж «Яким чином 

слід приймати рішення про те, що саме розуміється під подоланням 

епістемології?». Я можу лише заявити, що ця розбіжність повинна бути 

залагоджена. Для того, щоб це здійснити, я хочу звернутися до найбільш 

драматичного диспуту між нео-ніцшеанцями і захисниками критичного розуму. 

Мені здається, що, хто б в кінцевому підсумку не виявився правим, диспут 

повинен здійснюватися на території захисників кри-тичного розуму. Ніцшеанська 

позиція дуже стійка, але вона зазнає поразки при певному тлумаченні природи 

знання. Вона стійка, коли знання, врешті-решт, розглядається як щось релятивне 

різноманіт-ним нав'язаним «режимам істини» (якщо скористатися виразом Фуко). 

Таке тлумачення повинно продемонструвати себе якнай-краще стосовно тих 

тлумачень, що виникають із досліджень умов інтенціональності. Чи не так? 

Зрозуміло, ніцшеанська концепція принесла у філософію важ-ливу інтуїцію: 

жодне тлумачення не є абсолютно безгрішним, щось завжди ховається, 

придушується, замовчується; більше того, деякі співрозмовники у будь-якій мові 

завжди мають перевагу порівняно з іншими35
. Проте проблема полягає утому, чи 

можливе вирішення цього питання про істину між тлумаченнями. Чи означає це, 

що тут не може бути і мови про епістемологічний приріст у процесі просування від 

одного тлумачення до іншого? Про те, що такий приріст існує, заявляють ті, хто 

досліджує умови інтенціональності. Ця заява не є непорушною. Вона руйнується 

разом із катастрофою наївної, ангельської концепції тлумачення філософії як 

абсолютно не взаємозалежної від влади. Проте, де ж та аргументація, що доведе 

непридатність більш радикальної претензії ніцшеанців на істину і тезу критичного 

розуму? 

На жаль, я повинен відзначити, що в цій галузі з'являється дуже мало 

серйозних аргументацій. Нео-ніцшеанці, очевидно, думають, що вони не 

зобов'язані давати подібних аргументацій, або тому, що це самоочевидно, або 

тому, що вони позбавлені права займатися такими аргументаціями через страх 

скомпрометувати свою позицію. Деррида і його послідовники, очевидно, належать 
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до першої катего-рії. Головна вагомість аргументації тут підтримується цілком 

кари-катурним поглядом на альтернативу, яка утягує вірування в різновид 

абсолютно самоочевидної ясності. Така аргументація змусила б по-червоніти 

навіть Гегеля. Риторика, яка розгортається навколо всього цього затемнює 

можливість появи третьої дуже хиткої альтернативи двом першим, 

запропонованим на загальне обговорення. І поки ви прислухаєтеся до цієї третьої 

альтернативи, дерриданіанець, як най-менш божевільний (хоча б на волосину), 

мабуть, і переможе. 

Прихильники другої альтернативи від імені Фуко намагаються довести, що 

без його ніцшеанської позиції він не зміг би зафіксувати аргументацію, яка 

стосується тлумачення знань, і що між ними немає нічого такого, про що можна 

було б сперечатися
36

. Дуже правдоподібно, але тоді питання, «чи існує щось, про 

що можна сперечатися?», саме потребує певного пояснення. Що-небудь, зви-

чайно, можна сказати з цього приводу. Справді, багато чого вже сказано під час 

обговорення, наприклад, «режимів істини», Фридри-хом Ніцше та й деякою мірою 

самим Фуко. Питання полягає у тому, чи справді це обговорення є переконливим 

або ж воно містить у собі множину непереконливих обмовок і вивертів. 

Коротше кажучи, аргументації того, що обговорення — несерйоз-но, 

виглядають одноманітно незадовільними. І, справді, Фуко якось здійснив серйозну 

спробу дослідити умови інтенціональності; це було зроблено в останній частині 

«Les Mots et les choses», де він говорить про винахід концепції «Людина» і 

«трансцендентального-емпіри іного двійника»
37

. Очевидно це відбулося до його 

останнього, найбільш ніцшеанського періоду, але це можна розглядати як готу-

вання підґрунтя для подальших досліджень, як справедливо вважали Дрейфус і 

Рабінов38
. 

Мені уявляється, що зазначені вище аргументації більшою мірою 

обґрунтовують критику Канта Гайдеггером і Мерло-Понті, ніж під-дають її 

сумніву. Ці аргументації, якби вони були обгрунтованими, то призвели б до 

висновку про те, що про умови інтенціональності стверджувати що-небудь 

категорично й однозначно взагалі неможли во. До того ж я не можу собі уявити, 

яким чином можна зазнати невдачі у підриві ніцшеанської точки зору. 
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У праці «Les Mots et les choses», Фуко використовує різновид 

структуралізму, який слугував для того, щоб уникнути цієї проблеми в цілому. Але 

згодом він відмовився від цього. І ми залишаємося у невизначеності стосовно того, 

який вплив повинна зробити на нас ця аргументація Фуко. Загалом кажучи, серед 

нео-ніцшеанців панує атмосфера, у котрій ця проблема сприймається як вже 

подолана. Ми попереджені Ліотаром про те, щоб більше не сприймати серйоз-но 

метанаративи; проте сама аргументація, на якій грунтується це попередження, 

очевидно, покладається на щось карикатурне39
. 

Якщо я правий, то проблема далека від остаточного вирішення. І, окрім того, 

в цій боротьбі над трупом епістемології на карту поставлені деякі з найголовніших 

духовних проблем нашого часу. Питання про те, що означає подолати 

епістемологію, є чимось більш значним, ніж простою історичною допитливістю. 
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