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як етики збереження буття реальної комунікативної 

спільноти й поступової реалізації в ній ідеальної 
комунікативної спільноти 

 
Пані та панове! Як свідчать мої попередні зауваження, я аж ніяк не намагаюсь 

обминути мало популярну проблему остаточного обгрунтування (Letztbegründung) 
етики. Більше того, я не можу іншим чином прокласти дорогу до раціональної 
відповіді на ті конкретні запитання, що сформульовані у назві моєї доповіді. Тому все 
ж таки, на мою думку, потрібно сказати (можливо, це ще стане у пригоді) про 
необхідність та можливість остаточного обгрунтування етики дискурсу. Тут я мушу 
ще раз повернутися до заперечення Гюнтера Машке у «Франкфуртській загальній 
газеті» проти дивних, як він вважає, спроб Йонаса обстоювати метафізичну 
відповідальність. Це заперечення — аргумент на користь твердження про безсилля 
окремої людини з огляду на незавбачувані наслідки сьогоднішньої колективної 
діяльності — виникло не на порожньому місці. Більше того, означене заперечення є 
цілком зрозумілим, з точки зору принципових положень традиційної етики, що їх 
подосі ще не спростовано: з такої ж точки зору, людина, 
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оскільки вона сама думає та вирішує, тож вона мусить також нести відповідальність 
за ті дії, в яких бере участь. Але обидві ці передумови методологічного соліпсизму, 
які наголошують на тому, що кожен мислить осібно й кожен окремо несе 
відповідальність за дії, в яких він бере участь, є, по суті, помилковими. Найбільш 
точно це доводить трансцендентально-рефлексивне обгрунтування комунікативної 
етики або етики дискурсу1. 

Кожен, природно, може, як ми це й спостерігаємо, думати «усамітнено та 
вільно» (В. Гумбольдт). Але навіть коли хтось так чинить, то він у своєму мисленні 
завжди претендує на інтерсуб'єктивну обов'язковість, цінність своїх роздумів, при 
чому це стосується не лише їхньої істини, але й їхнього смислу2. Адже, згідно з 
принципом, саме смисл має бути таким, щоби ним як мовно артикульованим сми-
слом можна було поділитися з іншими. Виходячи зі сказаного, в принципі ніхто не 
може мислити сам. (Можна показати, що навіть у царині вживання мови окремою 
людиною відбивається складний поділ праці доби науково-технічної цивілізації, а 
саме: так званий «семантичний поділ праці» (X. Патнем)3.  Внаслідок цього,  кожна 
людина, котра 
 
1 Див. про це: Ареl К.-О. Transformation der Philosophie. Bd.2; Böhler D. Rekonstruktive Pragmatik. Von der Bewußtseinsphilosophie zur 
Kommunika-tionsreflexion. Frankfurt a. M., 1985; Kuhlmann W. Reflexive Letztbegründung. Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik. 
Freiburg; München, 1985. 
2   Про «універсальні вимоги здійснення людської мови» див. також: Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M., 1981. 
Bd. 1.   Kap.   3;  Vorstudien und  Ergänzungen  zur  Theorie  des  kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M., 1984. S. 127, 353. 
3   Putnam H. The Meaning of Meaning // Philosophical Papers. 1975. Vol. 2.  P. 215—271. 
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Переклад пропонованих статей К.-О. Апеля здійснено за виданням: Ареl К.-О. Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur 
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сьогодні одержує безпосередньо зі свого власного досвіду ледве 10% уживаних слів, 
висловлюючи свою думку про що-небудь, може говорити: «Ми сьогодні знаємо». 
Саме ця обставина має величезне значення для «практичного дискурсу»1 в межах 
етики колективної відповідальності, що згодом можна буде унаочнити. Та 
повернімося все ж таки до проблеми остаточного обгрунтування етики 
колективної відповідальності.) Припустимо, що все було б так, як стверджує 
філософська думка з часів Декарта: я можу у своїх власних думках вважати світ — не 
лише природу як «зовнішній світ» (Außenwelt), але й «людський світ» (Mitwelt) — 
предметом моєї свідомості. І ставитися до нього так, ніби раціональне остаточне 
обгрунтування етики фактично є неможливим. У такому разі, коли я, як самотній 
мислитель, відсторонюю від себе увесь світ, то я маю лише ціннісно-нейтральні 
факти; і з існування цих фактів не можна вивести жодного морального обов 'язку. 

Таким чином, сучасна, модерна філософія потрапляє у безвихідь з огляду на 
проблему остаточного обгрунтування. І я, погоджуючися з Хансом Йонасом, певен, 
що парадокс цієї ситуації можна визначити таким чином: науково-раціональне 
мислення, що уможливлює саме існування, а також є зовнішньою вимогою для етики 
відповідальності, оскільки розглядає світ як вільну від цінностей об'єктивацію, у 
свою чергу вважає раціональне обгрунтування етичних норм неможливим2. 

А втім, узвичаєне з часів Декарта уявлення про принципову спроможність 
окремої людини мати об'єктивне ставлення до світу виглядає непереконливо. Хоча 
цього не можна сказати стосовно картезіанського «методу сумніву»3. 

Навіть уособлена та радикальна рефлексія мусить мати за свою передумову 
інтерсуб'єктивну дійсність мови і, таким чином, комунікативну спільноту. Саме 
останні й окреслюватимуть межу вільного від цінностей ставлення до світу, 
 
1 «Практичний дискурс» — дискурс, у якому, на думку Апеля, норми обгрунтовуються відповідно до ситуації, залежно від 
їхньої необхідності. — Прим.перекл. 
2   Див.: Funkkolleg: Praktische Philosophie/Ethik, Dialoge. Frankfurt а. М., 1984. Bd. 1. S. 113; Studientexte. Basel, 1984. Bd. 1. S. 
130. 
3   Не будемо марно вгамовувати радикальність філософської думки, — а отже, й радикальність можливого сьогодні 
(об'єктивуючого) дистанціювання від світу, та й сумнівів щодо переваг (у цьому стосунку) конвенційних норм, — 
посилаючись на існуючі форми життя, які вже практично нічого спільного не мають зі «звичаями». Вже те, що ці звичаї 
більше не визнаються рефлексією як такі, що єднають людей, свідчить про їхню недостатність з точки зору вимог етики 
відповідальності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 



характерного для сучасних природничих наук. І тому навіть вільні від цінностей 
природничі науки мусять (розпочинаючи пошуки істини в інтерсуб'єктивному 
вимірі) мати етику за (свою) передумову1. Та, виступаючи передумовою науки, етика 
аж ніяк не може відповідати на власне наукові запитання. Іншими словами, означена 
передумова виявляється тоді, коли ми розмірковуємо над суб'єктивними та 
інтерсуб'єктивними умовами можливості мислення як (передусім) здатності 
аргументуючих; тобто коли той, хто серйозно порушує ці питання і вступає з 
приводу них у дискусію, вже не може обминути ці передумови. 

Якими ж є етичні умови можливості аргументуючого мислення? Тут, між іншим, 
і починається вможливлений за сьогоднішніх умов відхід від підпорядкування етики 
«факту розуму», запропонованого ще Кантом як її підвалина. Цей підхід, якщо його 
розтлумачити, передбачає, що передумовою серйозного мислення ми мусимо 
визнати етику дискурсу чи етику відповідальності у сенсі потенційно необмеженої 
спільноти аргументуючих, що охоплює (існуючі поміж них) суперечності. Це 
означає: під тиском необхідності ми визнали не лише абстрактний, узагальнюючий 
позачасовий принцип Канта, а заразом і конкретно-загальний історичний принцип 
Йонаса2. 

Однак якою мірою? 
Серйозно порушуючи це питання, ми принциповим чином перебираємо на 

себе відповідальність за розв'язання проблеми реального світу3, — але не 
«поодинці», а як члени реальної комунікативної спільноти, що в її межах у принципі 
лише й можливе порозуміння, і водночас — як члени необмеженої ідеальної 
комунікативної спільноти, що її слід припустити для перевірки та визнання наших 
претензій на істину. Ідеальна комунікативна спільнота, звісно ж, не 
 
1 3 таким поглядом я спершу зіткнувся у Чарльза Пірса, а згодом у Карла Поппера; докл.див.: Apel K.-O. Der Denkweg von 
Charles Peirce. Eine Einfьhrung in den amerikanischen Pragmatismus. Frankfurt а. М., 1975. 
2   Хане ЙОНАС — сучасний німецький філософ та соціолог, автор відомої далеко за межами Німеччини праці «Принцип 
відповідальності. Спроба побудови етики для технологічної цивілізації» (Цюріх, 1987). Саме в ній X. Йонас критикує 
кантівський категоричний імператив та висуває новий. Запропонований ним «принцип відповідальності» є доречним у 
ситуації людини та людства другої половини XX століття і звучить так: «Чини так, щоб наслідки твоїх вчинків не стали на 
перешкоді продовженню життя на землі». — Прим, перекл. 
3   У цьому випадку ясно видно, що важливо не лише серйозно поставити запитання, а й на практиці розрізняти, які питання 
людського життя та науки можуть бути «відповідальними» питаннями. Тому Хайдеггер називав запитування 
«благочестивістю думки». 
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існує реально, проте кожен, хто аргументує серйозним чином, не може не звертатися 
до ідеальної спільноти аргументуючих; він повинен, я би сказав, передбачати своє 
існування контрфактично1, хоче він цього чи ні2. І все ж таки, чого ми досягаємо у 
такий спосіб для обгрунтування етики? 

Вдаючися до серйозної аргументації (з моменту самої постановки проблеми), 
ми, у принципі, визнаємо, по-перше, солідарну відповідальність за розв'язання 
проблем та рівноправність у розв'язанні проблем усіх членів реальної комунікативної 
спільноти, а саме: нині існуючих людей. По-друге, ми, завдяки неминучому існуванню 
контрфактичного припущення необмеженої ідеальної комунікативної спільноти, в 
такий спосіб визнаємо також, у принципі, що справжнє розв'язання проблем — навіть 
і тих, що є етично відносними, — має бути консенсуально-спроможним для всіх 
членів необмеженої ідеальної комунікативної спільноти, ніби вони безпосередньо 
обговорюють його між собою. 

Мається на увазі, що відповідальність за розв'язання проблем існуючими 
тепер та здатними до дискурсу членами реальної комунікативної спільноти 
поширюється, певною мірою, і на ті можливі проблеми, які нині не дискутуються, 
тобто на очікуваних у майбутньому членів необмеженої комунікативної спільноти; 
отже, мова йде про два таких аспекти: з одного боку, при утворенні консенсусу3 
можна через   когерентність  усіх  достеменних розв'язань  [певних] 
 
1 Контрфакгичність — поняття, поширене в сучасній філософії з часу появи постпозитивістської методології науки, особливо ж — праць І. 
Лакатоса, який увів у мовний обіг розуміння контрфактичності як виявлення фактів та формулювання суджень, що суперечать існуючим 
теоретичним поясненням світу. — Прим.первкл. 
2   Цим твердженням доцільно скористатися для справжньої («актуальної») аргументації проти скептиків та релятивістів. 
3   Ця, одна з найсильніших тез теорії консенсусу, сходить до класичної кореспондентної теорії істини, яка зводиться до того, що 
висловлювання, які відповідають фактам, з цієї причини є також інтерсуб'єктивно значущими. Цим загальновідомим поглядам не 
суперечитиме таке твердження: для того, щоб достеменно перенести наявний у нашому розпорядженні (але явно недостатній) критерій 
істини (тобто зробити критерій феноменологічної очевидності застосовним до кореспонденції, когерентності, прагматичної продуктивності 
тощо) у площину мовної інтерпретації світу, нам потребується (надзвичайно важлива в ракурсі прагматичних досліджень) регулятивна ідея 
утворення дискурсивного консенсусу в необмеженій ідеальній комунікативній спільноті. Така теорія істини, протилежно класичній 
кореспондентній теорії, відтепер не є орієнтованою на методологічний соліпсизм і тому має одночасно сутнісно етичний вимір. Див. також 
порівняння консенсусних теорій істини у Пірса та Хабермаса у моїй статті: «Ч. Пірс і пост-тарсківська істина» (див.: The Relevance of 
Charles Peirce. La Salle, 1983. P. 189-223). 
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проблем потенційно не виключати жодного потенційного члена необмеженої 
спільноти аргументуючих, а з іншого — через визнання принципової рівноправності 
всіх потенційних учасників дискурсу ми мусимо вже тепер поставити питання про 
[нашу] відповідальність перед потребами майбутніх людей. Тобто, якщо брати до 
уваги важливість посилань на конкретність та здатність до консенсусу всіх 
достеменних (існуючих і можливих) проблем, то матимемо такий висновок: нині 
існуюча комунікативна спільнота людства має вважати умовою рівноправності 
своїх членів постійне продовження цієї спільноти в майбутньому. Остаточне 
обгрунтування етики дискурсу містить у собі також раціональне обгрунтування 
основного постулата Ханса Йонаса, що людство має існувати і в майбутньому: в 
цьому випадку, що становить для нього виняток, він вдається до простого соціал-
дарвіністського розв'язання проблеми збереження роду (див. стор. 90 та 156 його 
книги). 

Крім того, визнання необхідності припущення контр-фактичного існування 
ідеальної спільноти аргументуючих — рівноправних партнерів аргументації — 
означає визнання такого етично істотного постулату: саме в межах реальної 
комунікативної спільноти людства має поступово реалізуватися ідеальна 
комунікативна спільнота. Цей постулат саме й містить відповідь на запитання, яке 
виникає з самого початку: чи можливо, говорячи про етику збереження людського 
буття (Daseins) та гідності людини, водночас не говорити про етику прогресу в 
реалізації людської гідності. Я повинен, природно, дати якомога точнішу відповідь на 
це запитання, тому що саме про це йдеться у назві моєї доповіді. До того ж це 
з'ясування я маю пов'язати зі спростуванням одного загального заперечення: чи не 
буде цей начерк обгрунтування етики відповідальності, як етики збереження 
реальної та, воднораз, реалізації ідеальної комунікативної спільноти, сьогодні знов 
утопічним і тому небезпечним?1 

Це заперечення грунтується, поряд з усім іншим, на непорозумінні, яке 
випливає з хибного тлумачення кантівського   поняття   «регулятивної   ідеї».   
«Регулятивна   ідея» 
 
1 Йдеться про небезпеку, яку взагалі демонструють будь-які тоталітарні режими, рухи, починання, що мають одну спільну ознаку — 
намагання нав'язати реальності загальні ідеї, універсальні ідеали, цінності, гасла тощо, не зважаючи на особливості реального життя людей. 
Для нас актуальним прикладом подібного, руйнівного для особистості, втілення ідеалу є радянський режим гонитви за реалізацією 
комуністичної утопії будь-якою ціною. — Прим, пврекл. 
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практичного розуму, за Кантом, — це нормативні принципи, які слугують людським 
діям у сенсі зобов'язання та настанови для довгострокової, поступово наближуваної 
реалізації ідеалу і, разом із тим, сприяють виразному розумінню того, що коли щось 
переживає становлення, воно ніяк не може повністю відповідати ідеалові. Саме за 
допомогою розглядуваного поняття Кант у своїх начерках з філософії історії 
(geschichtsphilosophischen Schriften) фактично намагається осмислити свій, спочатку 
ще абстрактно тлумачений, етичний принцип у конкретному часовому вимірі. 
Особливу увагу він звернув на тлумачення (з означеної точки зору) принципу 
етичного прогресу, який жодним чином не включає в себе певного попереднього 
знання про фактичний хід подій майбутньої історії. 

І тому (незважаючи на наявні натяки) кантівська концепція заданого наперед 
прогресу з точки зору регулятивної ідеї аж ніяк не може вважатися (через свою 
недовершеність, напівтрансцендентність) за попередній щабель для гегелівської та 
марксистської концепцій необхідної ходи світової історії та «зняття» етики у цій 
утопічній філософії історії. Більше того, я вважаю, що кантівська концепція прогресу 
з точки зору етично обгрунтованої регулятивної ідеї являє собою головний 
принцип можливої «Критики утопічного розуму»1, критики, яка насправді так само 
далеко від-стоятиме від поразки «загальноприйнятої» етики, як і від найгіршого 
(«надмірного») утопізму, що наполягає на конкретному здійсненні ідеалу. Мені 
здається, що критика утопічного мислення X. Йонасом спрямована проти «над-
мірних» (у розумінні Канта) утопій тотальної конкретної реалізації ідеалу та квазі-
есхатологічного подолання моральної недовершеності людини. Це не стосується 
притаманного людині утопічного покладання майбутнього буття, що контрфактично 
передбачається тим етичним ідеалом, який виявляється в кожному адресуванні 
[своїх дій до суду] спільноти аргументуючих, не кажучи вже про простодушні утопії й 
так звані утопічні проекти, що часом реалізуються. Та все ж таки повернімося, після 
історико-філософських зауважень, до проблеми обгрунтування етики відповідаль-
ності за майбутнє, що в ній сьогодні назріла нагальна потреба. 
 
1 Див. мою попередню працю: Apel К.-О. Ist die Ethik der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine Utopie? Zum Verhältnis 
von Ethik, Utopie und Utopiekritik // Utopieforschung. Bd. 1. S. 325—355. 
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Спочатку я хотів би зазначити, що всі вказані раніше етично суттєві принципи, 
які ми одержали в результаті розгляду серйозної аргументації, мають характер 
регулятивної ідеї в розумінні Канта. А це означає: поряд із її визнанням ми водночас 
знаємо, що реалізувати гуманні умови буття можна, лише беручи до уваги численні 
прагматичні обмеження. Передусім це справедливо, наприклад, для однієї з 
основних вимог етики дискурсу: всі етично значущі проблеми, у принципі, мають 
розв'язуватися у практичному дискурсі всіх тих, кого це зачіпає, з огляду на те, аби 
всі зацікавлені в цьому мали можливість розв'язувати питання у консенсусі. 

Звісна річ, при реалізації цього постулату на практиці слід максимально 
дотримуватися позиції адвокатського представництва інтересів [усіх інших 
можливих учасників дискурсу] і лише таким чином можна дійти певної досконалості, 
зважаючи на неодмінну обмеженість [такої реалізації] в часі, різницю в компетенції 
людей, тематичну спеціалізацію дискурсу тощо; не останнє місце посідає й необхід-
ність компромісу з функціональною системною раціональністю соціальних систем 
та інститутів, а також стратегічною раціональністю інтересів, репрезентованих 
партіями, наприклад, у парламентських дебатах. 

Та все ж таки ми можемо і повинні дотримуватися тієї точки зору, що в усіх цих 
випадках прагматичного обмеження ідеального принципу дискурсу і, відповідно, 
компромісу з іншими принципами раціональності можна досягти лише шляхом 
легітимації або шляхом критики1, тобто застосовуючи регулятивний принцип 
дискурсу. Ця принципова легітимуюча потреба всіх прагматичних компромісів навіть 
публічно визнається сучасною демократичною правовою державою: через те, що 
держава, як зазначив іще Кант, виконує роль «резонуючої публічності», тобто також 
перебирає на себе завдання піддавати етично зорієнтованій критиці політику, 
законодавство та управління. 

Ці вказівки на функцію та на можливе наближення реалізації принципу 
дискурсу, сподіваюся, додають ясності щодо того, наскільки моя концепція етики 
дискурсу не заслуговує  на звинувачення  в  «утопізмі».   Саме  в цьому 
 
1 Апель має на увазі, що загальної згоди консенсусу при зустрічі з іншими точками зору в комунікації можна дійти лише 
шляхом вільного визнання, тобто легітимації, наявних контрфактичних поглядів та критичних заперечень з боку всіх її 
можливих учасників, наприклад, через поступки, компроміси тощо. — Прим, перекл. 
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пункті я хотів би наголосити на головній своїй тезі: я наполягаю, що лише у тому 
випадку, коли принцип дискурсу тлумачиться з точки зору запропонованої Йонасом 
макроетики майбутньої відповідальності за колективні дії, він може не 
побоюватися натяків на утопізм. Іншими словами: згадувані вище перестороги про 
безсилля окремої людини з огляду на непередбачувані наслідки наших колективних 
дій будуть тоді, і лише тоді, безпідставними, коли стає очевидним: ідеться зовсім не 
про те, що окрема людина одна, самостійно мусить взяти на себе метафізичну 
відповідальність перед майбутнім. Справа лише у тому, щоб кожен, читаючи вранці 
газети, замислився про те, як він, — виходячи із масштабу своєї компетенції та сили, 
— може взяти участь в організації колективної відповідальності. Ця організація 
колективної відповідальності (шляхом участі кожного у відповідних, практично 
значущих дискурсах) здійснюється насправді на інституціональних чи неформальних 
організаційних рівнях: від рівня законодавства до влаштування дитячих садків. 

Щоправда, тут ми повинні точно поставити запитання і спробувати відповісти 
на нього) про суб'єкт відповідальності у розумінні його в сутнісно емпіричному 
значенні: коли сьогодні йдеться про те, щоб організувати солідарну колективну 
відповідальність за колективні дії у формі практичного дискурсу, то виникає також 
питання про те, до кого ми можемо звертатись як до партнерів по відпові-
дальності. Власне кажучи, потрібно в кожній людині вбачати учасника потенційної 
ідеальної спільноти дискурсу, тобто розглядати її як таку, що може мати, так би 
мовити, обов'язок. Це потрібно враховувати, наприклад, при влаштуванні сучасних 
філософсько-політичних конференцій. Іншими словами, така конференція не мала б 
жодного сенсу, коли б кожна людина не була спроможною підпорядковувати свої 
суб'єктивні інтереси загальним над-суб'єктивним розумним інтересам. Водночас 
кожній розсудливій людині ясно, що зворотний бік конференційного звернення до 
загальностей полягає у певній практичній, наприклад, політичній та економічній, — 
необов'язковості обговорюваних тут доповідей. Отож, лише певною мірою 
безтурботна людина може вважатися членом реальної або ж ідеальної 
комунікативної спільноти. (Характерним, у цьому плані є той факт, що ідеальна 
комунікативна спільнота, члени якої серйозно аргументують, принципово не може 
бути інституціалізована як колективний суб'єкт, — незва- 
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жаючи на те, що християнська церква, наприклад, іще з часів Августина іноді 
претендувала на це). 

Коли ж ми запитуємо про відповідальність емпіричного повсякденного суб'єкта 
(окремого чи колективного), то як ідеальні типи потрібно розрізняти два глибоко 
відмінних випадки: з одного боку, мова може йти про особу чи юридичну особу як 
суб'єкт відповідальності за дії та вчинки. Саме перед нею можна однозначно та 
певно (під загрозою санкцій) поставити запитання про відповідальність: «За що?», 
«Перед ким?», «Щодо кого?». Але саме на такому шляху можна втратити 
далекосяжне відповідально-етичне бачення окремого та колективного суб'єктів. 
Таким чином, ми можемо показати зворотний бік необхідної сьогодні моральної 
відповідальності на межі можливих помилок. (Це виявляється, наприклад, у тому 
разі, коли особа чи юридична особа цікавиться етично-відповідальним дискурсом 
лише для з'ясування тієї межі, де вже не виключений її конфлікт із законом.) Втім 
юридичне визначення санкціонованої відповідальності — наприклад, притягнення 
до відповідальності корпорації та індустріальних підприємств за стан довколишнього 
середовища — взагалі є одним із головних напрямів можливої організації 
колективної відповідальності. Безпосередні ж її етично суттєві передумови створює 
відповідальне законодавство, котре, знову ж таки, має за основу принцип дискурсу. 
(До цього питання я ще повернуся.) 

Окрім суб'єктів відповідальності в сенсі чистої етики дискурсу, з одного боку, та 
в сенсі правової відповідальності — з іншого, є ще й третій тип відповідальних за свої 
дії окремих та колективних суб'єктів: і саме цей, третій тип (відповідальних за свої дії 
окремих та колективних суб'єктів) може стати сьогодні, за умов виникнення від-
повідальної колективної діяльності індустріального суспільства, найважливішим. Він, 
як правило, не з'являється на філософсько-політичних конференціях; і навіть у 
межах правових відносин цей тип подибується радше як другорядний феномен. Я 
маю на увазі суб'єкти стратегічних дій та вчинків, котрих можна схарактеризувати 
як представників інтересів господарства та політики. 

Тому вони можуть піти набагато далі за тих суб'єктів, які лише висловлюються 
про дискурсивно-етичну та юридично зафіксовану [правову] відповідальність. Отже, у 
взаємозв'язку стратегічної інтеракції та комунікації — наприклад, під час переговорів 
(чи конференції, яка переважно має 
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характер переговорів) — вони зустрічаються один з одним перш за все як 
відповідальні представники стверджуючої себе системи (щось приблизно у значенні 
функціональної теорії систем та стратегічної теорії гри)1. 

Дуже важливо, з точки зору комунікативної етики відповідальності, не 
ототожнювати цей третій тип суб'єктів відповідальності (як відносно «моральний») з 
типом морально безвідповідальних, егоїстичних представників [певних] інтересів. 
(Оцінки, що здаються надто вдалими на філософсько-політичних конференціях, 
насправді виявляються далеко не такими.) Для того, щоб комунікативна організація 
відповідальності взагалі мала шанс (а прагнення до цього і є, власне, вимогою етики 
відповідальності), необхідно принциповим чином, визнавати і стратегічно-раціональні 
запоруки існування партикулярних систем (індивіда, сім'ї, групи, об'єднання, 
держави) як форм людської відповідальності, що відрізняється від простого егоїзму. 
(В позитивному праві — особливо в народному, звичаєвому праві — вже давно 
відбулося визнання права на своє існування, як певної межі для інших правил гри.) 

Стосовно ж надзвичайно потрібної сьогодні колективної відповідальності за 
майбутнє йдеться також про те, щоб свідомо звернути увагу на розлад між 
стратегічно-економічною і стратегічно-політичною раціональностями самост-
вердження партикулярних систем, з одного боку, та консенсуально-комунікативною 
раціональністю, у сенсі етики дискурсу, — з іншого, що може виглядати, наприклад, 
як розлад у душі політика чи господарника, коли він на дозвіллі (пробачте) дискутує 
на філософсько-політичній конференції. Виходячи з цього, потрібно постійно понов-
лювати дискурсивне посередництво між відповідальністю партикулярних систем 
(суспільства) та конкретно-загальною (формою) відповідальності. 

Які ж нормативні настанови може надати саме етика дискурсу щодо організації 
необхідного посередництва між різними імперативами відповідальності? Якою ж 
мірою вона має враховувати при цьому можливий прогрес у наближеній реалізації 
соціальних умов ідеальної комунікативної спільноти? І чи є це досяжним на 
національному чи інтернаціональному грунті? Щоб зрозуміло відповісти на 
запитання,   я   хотів   би  детальніше   зупинитися  на  двох 
1  Див. у зв'язку з цим: Höffe О. Strategien der Humanität. München, 1975. 
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типових формах можливої реалізації етичної відповідальності, передбачуваної 
принципом дискурсу: з одного боку, на досвіді обгрунтування правових норм у 
законодавстві демократичної правової держави, а з іншого — на актуальному на 
сьогодні запровадженні, шляхом критично спрямованого дискурсу, відповідальності 
за наслідки — чогось на зразок «медичної етики». 

З огляду на обидві форми практично значущого дискурсу, потрібно спочатку 
підкреслити, що філософське обгрунтування етики дискурсу надає практичному 
дискурсові формальний (процедурний) принцип аргументації: тобто принцип у 
значенні вже описаної вище вимоги бути здатним до консенсусу при розв'язанні тої 
чи тої проблеми для всіх, кого це зачіпає, а також для тих, кого це буде стосуватися у 
майбутньому. В усьому іншому етика дискурсу принципово передає право на 
обгрунтування ситуативно-значущих матеріальних норм1 необхідному для цього 
практичному дискурсові — на двох важливих підвалинах. 

(1) По-перше, йдеться про те, що конкретні потреби та інтереси 
зацікавлених людей стануть відомі в подальшому і набудуть своєї ваги в 
аргументативному дискурсі. Рекомендований же Кантом, а потім Кольбергом, 
розумовий експеримент універсалізації потенційних норм шляхом «входження у 
роль» («role taking») має розумітися (виходячи з етики дискурсу) як вторинне 
утворення стосовно уможливлення в дискурсі універсальної здатності [людей] до 
консенсусу. Адже в такому експерименті людина подумки здатна уявляти інтереси 
інших людей та рахуватися з ними лише у конвенційному вимірі, тобто як з 
природними властивостями людини2. Щоправда, система представництва в 
парламентській демократії є необхідною компенсацією реалізації дискурсу всіх 
зацікавлених людей та, поряд із цим, ще й компромісом власне принципу дискурсу з 
принципом стратегічного узгодження інтересів шляхом переговорів. І все ж таки 
мені здається некоректним стверджувати, що оцінка якості парламентських та інших 
законодавчих дебатів має 
 
1 Алюзія до узвичаєного після праць М. Шелера розрізнення так званих формальної та матеріальної етик. В даному разі 
йдеться про істотні для будь-якого спілкування ситуативно-значущі правила комунікації, що як контекст входять до змісту 
дискурсивної взаємодії людей. — Прим, перекл. 
2 Див. Хабермасове тлумачення різниці між монологічним (кантівським) та діалогічним (теоретико-дискурсивним) 
варіантами найвищого морального принципу в його праці: «До реконструкції історичного матеріалізму». 
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здійснюватися із залученням регулятивної ідеї, вказуваної принципом дискурсу1. 
Особливо ж це справедливо стосовно оцінки тих законодавчих дебатів, які вже 
сьогодні мусять бути відповідальними за майбутні наслідки індустріально-технічної 
колективної діяльності. 

(2) Другий момент, що на його підставі етика дискурсу передає практичному 
дискурсові обгрунтування ситуативних матеріальних норм моралі та права, полягає в 
тому, що Ханс Йонас визначив як істотно нову рису етики відповідальності за 
майбутнє. Конкретну відповідь на запитання: «Що ми повинні робити?» — сьогодні не 
можна осмислити так, як це уявлялося Кантові, — з точки зору «загального розуму», 
без наукового пізнання, без «поглиблених роздумів» та «знання перебігу подій у 
світі»2. Навпаки: «пізнавальний» бік, можливість оцінки фактичного стану речей та 
наслідків і побічних впливів є сьогодні, якщо йдеться про відповідальність за 
колективні дії, такими важливими, що часто навіть важко побачити, де і як вступає у 
гру всласне нормативно-етичний вимір. Ця констатація стосується, природно, 
передусім проблематики інституціалізації відповідальності науки і техніки за 
майбутнє у практичному дискурсі (на зразок «етичної комісії»), тобто царини, де 
стикаються «резонуюча публічність» і законодавство. Йдеться про те, щоб 
предметне знання експертів використовувати під кутом зору етично суттєвих норм. 

Я хотів би сподіватися, що цей приклад дає змогу якнайкраще зрозуміти 
застосування принципу етики дискурсу. На-жаль, у сучасному контексті я можу 
зробити лише деякі загальні зауваження: порівняно з обгрунтуванням етики 
відповідальності у Ханса Йонаса, етику дискурсу можна схарактеризувати як етику, 
що має два ступені3. 

1. Раціонального обгрунтування відповідальності взагалі, обгрунтування 
формально-процедурного принципу дискурсу організації колективної 
відповідальності може бути досягнуто, як я спробую показати, за допомогою нової 
трансцендентальної філософії. Моральний обов'язок може, з точки зору етики 
дискурсу, виводитися з дешифрованого «факту розуму», із уже визнаного обов'язку 
членів реальної та майбутньої ідеальної комунікативної спільноти. 
 
1 Це й є відповіддю на зауваження В. Беккера у його книзі: Becker W. Die Freiheit, die Wir meinen. München, 1982. 
2   Див.: Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Vorrede. 
3   Див.: Funkkolleg... Bd.2. S.123; Studientexte. Bd. 2. S. 613. 
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2. Що стосується передумов фундаментального принципу колективної 
відповідальності, то треба, — слідом за Йонасом, — визнати, що необхідність 
обгрунтування зумовлюваних обставинами та ситуацією матеріальних норм насп-
равді має виростати із відношень фактичного буття (як уже існуючих, так і щойно 
утворюваних), з наших можливостей, нашої технологічної та політичної влади. Саме 
з цього боку мусить надійти підтримка дискурсивного принципу організації 
колективної відповідальності. Тому й завдання філософської етики, між іншим, 
полягає радше у пропонуванні ситуативних матеріальних норм, аніж в аналізі 
нормативних умов колективної відповідальності, в різноманітних можливих вимірах 
практичного дискурсу. Якщо це взагалі можливо — виводити матеріальні норми із 
таких принципів, які ми всі визнаємо за вкрай необхідні для аргументуючих. 
Наприклад: у майбутньому не може бути знищеним жоден вид тварин1; або: загроза 
отруєння після атомного вибуху є аморальною. Аби не виникало непорозумінь, мушу 
сказати, що я завжди звертаюся до таких прикладів, коли йдеться про проблему 
обгрунтування; але особливо доречним буває звернення до них у доповідях, у яких 
обговорюється другий аспект означеної проблеми: організація колективної 
відповідальності у практичному дискурсі; саме в цьому плані не так важливі 
узагальнення (в тому числі й філософські), як саме знання емпіричних фактів, 
застосоване з погляду етики відповідальності. 

Ці, пробуджені філософською етикою зауваження про дух відповідальності 
привели мене, нарешті, ще раз до питання про таке нагальне сьогодні 
співвідношення між охороною та прогресом. На мою думку, вже з самого початку в 
підгрунті головної вимоги етики дискурсу, — дискурсивно організованої солідарної 
відповідальності людей за їхні колективні дії, — лежить постулат необхідного зв'язку 
між імперативом охорони буття та гідності людини і соціально-емансипативним 
імперативом прогресу у здійсненні гуманності. Хотілося б зауважити, цілком у дусі 
Кантової «Критики утопічного розуму»: кожна спільнота аргументуючих неминуче, 
хоча б у вигляді контрфактичного передбачення ідеальної комунікативної спільноти, 
апелює до того, в чому полягає непозбутний момент утопії прогресу, — до 
 
1 Див.: Spaemann R. Technische Eingriffe in die Natur als Problem der Politischen Ethik//Scheidewege. 1979 (Jg.9); цього поняття 
стосується також дискусія між Г. Скірбекком, Р. Шпаеманном та Д. Бьоглером у: Funkkolleg... Bd. 1. S. 402. 
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конститутивного буття в майбутньому людини як розумної істоти. 



Регулятивна ідея, визнавана як об'єднуюче начало, не , містить у собі — як 
утопічна держава Платона — наповненої конкретним змістом конструкції гармонійної 
єдності щастя, доброчесності та справедливості, у застосуванні до суспільної 
організації людей; вона також не обіцяє, як філософія історії спекулятивного 
мессіанізму, з'яви якоїсь нової людини, котра, за визначенням, має подолати від-
чуження і, разом із ним, двозначність відкритості людського буття для добра і зла. Та 
все ж визначення регулятивної ідеї ідеальної комунікативної спільноти зобов'язує 
нас до прогресивної реалізації соціальних і політичних умов, які насамперед роблять 
можливою дискурсивну організацію колективної відповідальності за колективні дії в 
національних та інтернаціональних межах. 

У цьому зв'язку не можуть залишатися не згаданими найважливіші та найважчі 
проблеми сьогоднішнього узасадничення відповідальності за майбутнє людства: на-
приклад, проблема врегулювання міжнародних конфліктів у наш ядерний час1. 
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