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ОБРАЗ ФІЛОСОФІЇ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ
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КІНЕЦЬ ФІЛОСОФІЇ У ВІК ДЕМОКРАТІЇ

Іри о(ноно |к ' імі і ролі філософії у пізньомодерному та пост-
мої ісриому сусмілі .стнах, ІІапснно, корисним буде звернути увагу
ї м аналогії м і ж ідеями, висловленими у книзі "Відкрите сус-
пільство та його вороги" Карла Попера та ідеями, які обстоював у
багатьох своїх працях Гайдегер, особливо у лекції "Кінець філо-
софії та завдання думки" (1964). Мабуть, такий підхід видасться
парадоксальним, особливо якщо взяти до уваги, що Гайдегер не
вписується в наші уявлення про "демократичного" мислителя.
Але підстави, які налаштовують Попера проти Платона, є зде-
більшого тими самими, що й у Гайдегера, який полемізує з
метафізикою, адже, як він сам зазначає на початку згадуваної
лекції, все, що починається від старих часів і закінчується
Кантом, Гегелем, Ніцше — є одним і тим самим платонізмом.
Фактично, якщо ми замість поперівського "відкритого сус-
пільства" поставимо гайдегерівський термін ЕҐЄІ&ПІЗ ("подія"), —
ми не зрадимо ані намірів Попера, ні інтенцій Гайдегера, навіть
якщо жоден із них не отримав би задоволення від такого малень-
кого герменеетичного насильства.

Попер наполягає на тому, що Платон був небезпечним
ворогом відкритого суспільства, оскільки той мав есенційну
концепцію світу: все, що є реальним, неодмінно відповідатиме
законові, який поданий як структура буття, а отже, і як структура
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суспільства, - реальне просто мусить узгоджувати себе із цим
сутнісним порядком. Позаяк саме філософ є тією людиною, яка
Інає сутнісний порядок речей, йому буде довірений обов'язок
керувати суспільством. Функція бути вищими радниками царів,
па яку філософи — а сьогодні й вчені, фахівці, експерти —
претендували століттями, є жорстко пов'язаною з провідним
постулатом: індивід і суспільство завжди мають виходити з
об'єктивно даного порядку, а отже, єдина роль, яку вони можуть
на себе перебрати, — це роль моральних радників (моралістів).
Сучасний принцип, згідно з яким "аисІогНак, поп уегііаз, ґасії
Іе§ет", завжди піддавався раціоналістичній критиці, інспіро-
каній метафізикою, навіть тоді, коли його було висунуто з
найкращих революційних міркувань. Будь-де у політиці ми
стоїмо віч-на-віч з істиною, а отже, саме тут починається
небезпека авторитаризму, починається та "закритість" (сіовиге),
яку так таврував Попер у своєму творі.

У цьому випадку, якщо бути точним, те, що Гайдегер називає
"метафізикою", є ідея буття як раз і назавжди даного об'єк-
тивного порядку. Саме за неї Ніцше дорікав Сократові, вбачаю-
чи в ньому фундатора сучасного декадансу і звинувачуючи його
її тому, що він вбив великий трагічний дух древніх. Якщо буття є
незмінною, раз і назавжди даною структурою, тоді неможливі
ані відкритість до історії, ані свобода.

Очевидно, таке бачення є значно безпечнішим, ніж трагічний
дух, характерний, скажімо, для греків докласичної доби; але така
заспокоєність, як ми можемо припустити, є особливо ефек-
тивною для тих, хто вже впевнений в існуючому порядку, і хто,
виходячи насамперед з цієї ідеї, визнає її як раціональну і гідну
того, щоб зберігати свою валідність назавжди (тут, окрім Ніцше,
я посилаюся на тезу Бенжаміна стосовно філософії історії). Я
пригадую, що на найперших сторінках згадуваної лекції щодо
кінця філософії, Гайдегер цитує поруч з ім'ям Платона Карла
Маркса як одного з тих, хто вже спростовував (і раніше за
Ніцше) метафізику, а, отже, й платонізм. Цим я не хочу сказати,
що можна подолати прірву між марксистським спростуванням і
тим "подоланням" (ОЬег\уіпс1ип§), шляхи до якого Гайдегер
намагається проторувати своїми працями. Але коли ми намага-
ємося разом з Гайдегером зрозуміти, чому і як метафізика
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утвердила себе у такий радикальний спосіб в історії нашого
світу, на наш погляд, не буде такою вже примхою спроба
пригадати марксистські ідеї щодо виникнення відчуження у
суспільному розподілі праці. Тут я опускаю полеміку щодо
"історичної" або "вічної" природи метафізики у міркуваннях
Гайдегера, яка може привести нас до реконструкції його залеж-
ності від біблійного міфу про первородний гріх, залежності, якої
він так і не зміг (або не забажав) остаточно позбутися.

Незважаючи на те, що термін "метафізика" Гайдегер вживає
у досить специфічному значенні, я гадаю, що ця аналогія з
Попером — нехай навіть і парадоксальна - здатна прояснити, в
якому сенсі таке розуміння цього поняття поділяє більшість
сучасних філософів. Очевидно, не надто складно буде впізнати
його у Вітгенштайна (Віє \¥е!І ізі аііек \уав йег Раїї І5І): "Світ — це
все, що є подією" (ТгасІаШ§, 1), і, само собою зрозуміло, у
прагматиці та неопрагматиці. Я знаю, що деякі філософи досі
говорять про метафізику у спосіб, співзвучний як класичній
думці, так і неосхоластичній традиції, — говорять про особливу
неосхоластику, яка є аналітичною філософією, в межах якої
метафізику ототожнюють із набором чітко фіксованих "регіо-
нальних онтологій", тобто формальних структур, або умов знан-
ня, остаточно позбавлених тієї гнучкості та історичності, які ще
характерні для Канта та Гусерля з їхнім розумінням транс-
цендентального. Але цілком очевидно, що принаймні більшість
сучасних філософів, метафізику у її гайдегерівському сенсі — як
ідентифікацію істинного буття з незмінною структурою, яку
можна насправді визнати і яка може правити за джерело пра-
вил, — таку метафізику здебільшого відкидають, навіть без
експліцитного посилання на самого Гайдегера.

Саме на підставі відмови від метафізики, осягнутої у такий
спосіб, відмови, яка може бути вмотивована ніцшевсько-гайде-
герівськими чи вітгенштайнівськими міркуваннями або аргу-
ментами Карнапа чи Попера, я пропоную розпочати дискусію
про проблему кінця філософії в добу демократії. Або краще:
вийшовши також за межі Гайдегера та Попера, ми можемо
просто ототожнити кінець метафізики з утвердженням прак-
тичних і політичних засад демократичних режимів.
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Гам, де є демократія, неможливо віднайти клас носіїв реальної
'істини", які навпрост здійснюють владу (царі-філософи Пла-
тна) або дають державцю правила його поведінки. Саме тому —
повторюю — я вважаю симптоматичною згадку про Маркса на
шпцезазначених сторінках з лекції Гайдегера. Тут ідеться про
кінець філософії як наслідок того розпорошення, якого вона
Іачнала, спеціалізуючись з окремих наук, починаючи від психо-
ногії, соціології, антропології, логіки, соціолінгвістики та семан-
тики і закінчуючи кібернетикою. Неважко пересвідчитися у
гому, що це не є абстрактними міркуваннями: ті з нас, хто
никладає філософію у школах та університетах, цілком здатні
експериментальне дослідити, наскільки стрімко і невпинно
сьогодні філософія диференціюється і спеціалізується. В універ-
ситетах, де впроваджено нові курси психології, антропології,
комп'ютерних наук тощо, кількість бажаючих слухати філософ-
ський цикл різко зменшується. Обсяг фондів, передбачених на
розвиток філософських проектів, також скорочується. Врешті-
решт, така ситуація має серйозні підстави, але багатьом із нас з
нею важко змиритися, особливо нашим аспірантам і студентам.
Хай там як, але цей феномен виявляється одним з аспектів
"кінця філософії": він не має нічого спільного з демократією і є
тісно пов'язаним лише з автономією наук, що постійно зростає.
Ллє, за словами того ж Гайдегера, це відповідає постійному
іростанню соціальної значущості та престижу спеціалістів-екс-
пертів, що означає збільшення частки "сцієнтистського" і змен-
шення демократичного контролю над різними аспектами гро-
мадського життя.

Виходячи з усього цього, можна дійти висновку, що кінець
філософії залишає по собі прогалину, і цей факт демократичні
суспільства мали б узяти до відома. З одного боку, філософія,
що була замислена як суверенна функція мудреців у керуванні
полісом, мертва. З іншого боку, — як це запропоновано у назві
лекції Гайдегера, який каже про "завдання думки" після кінця
філософії, - залишається специфічно демократична проблема:
треба уникнути того, щоб владарювання правителя-філософа
було замінене безконтрольною владою багатьох фахівців у різних
секторах соціального життя. Останній варіант є значно небез-
печнішим. Бо ця влада є настільки облудною, фрагментованою і
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розшматованою, що революційна мета "влучити у саме серце
держави" стає абсолютно нереальною, — адже влада розпоро-
шена між безліччю центрів. Якщо б нам дозволено було вдатися
до психіатричної метафори, то ми сказали б, що з кінцем
філософії у спеціалізованих науках наш світ ризикує стати
шизофренічним, де рано чи пізно постане нова верховна влада,
поява якої буде вмотивована жаданням уможливлення колек-
тивного життя навіть ціною свободи.

Тоді ми мали б змінити назву лекції Гайдегера на таку: Кінець
філософії у демократичних суспільствах та політичне завдання
думки. Панівна роль філософа вичерпала себе, бо панів уже
немає. Не так уже й легко сказати, чи є ці "кінці" пов'язаними
один з одним у причинно-наслідковий спосіб. Як і Маркс,
Гайдегер стверджував, що кінець метафізики і відповідно кінець
претензій філософів на владу стався, власне кажучи, не зусил-
лями самих філософів. На його думку, все це є подією буття,
якому філософ має "відповідати". Але розбіжність між Гайде-
гером і Марксом виглядає доволі незначною: де саме "промов-
ляє буття", якому філософ має відповідати? Не в економіко-
матеріальній "структурі" суспільства, як сказав би Маркс, або
принаймні не тільки в ній. Але заклик Гайдегера не бути
задоволеним "щоденним виявленням (рге8епіа1іоп) того, що є
наявним як наявне"1 нагадує не лише поверхову марксистську
критику ідеології, а й загалом "школу підозри", принцип якої
можна виразити, наприклад, з допомогою девізу Брехта: "Не
вважай нормальним те, що відбувається завжди".

Однак інтерпретація, яку я маю можливість тут запропо-
нувати, вбачає аналогію між Гайдегеровою відмовою від мета-
фізики та Поперовою апологією відкритого суспільства і ще
двадцять років тому здалася б абсолютно скандальною. Ця
інтерпретація не є "теоретичним" відкриттям, позаяк є спірною,
вона лише віддзеркалює, інтерпретує нові обставини нашого
часу. Порівняно з тим періодом, коли Гайдегер та Попер
створювали свої праці, світ сьогодення є значно більш "раціо-
налізованим" та "науково організованим". Феномен кінця філо-
софії та шизофренії спеціалізованих наук і технологій і, як

Оіе УогЬапгіепе Се8егшаПі§ип8 гіе« АІшезепсіеп; іп 2иг 5асНе сіех Оепісепк,
Міетеуег 1969, Р. 79; іі. Р. 179.
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можливий наслідок, - новий авторитаризм (я, звичайно, маю на
увазі бушівську Америку і не тільки її) є безмірно наочнішим і
всеохоплюючим. Коли я пропоную тезу стосовно парадоксаль-
ної близькості Гайдегера та Попера, я не наполягаю на тому, що
це є остаточна істина, я лише намагаюся відповідати у такий
спосіб тим подіям і тій конкретній ситуації, в яких, я гадаю, ми
живемо.

Йдучи за Гайдегером та Марксом (можливо, це не стосується
Попера, хоча щодо нього теж можна було б посперечатися),
завдання думки у цій ситуації полягає у промисленні всього, що
залишилося прихованим у "щоденному розкритті" того, що
зазвичай відбувається. Тобто для Маркса це діалектична конк-
ретика взаємозв'язків, які фальсифікує перекручена свідомість
ідеології; для Гайдегера — істина як алетейя (не-забуття), фунда-
ментальна відкритість обрію (тут ми можемо казати про пара-
дигму), яка забезпечує можливість для будь-якої істини, потрак-
тованої як відповідність певному стану подій, бути верифікацією
або фальсифікацією пропозицій. Як я вже говорив, гіпотеза про
те, що ця спроба промислення прихованого у щоденному
виявленні світу відповідає також і поперівському уявленню про
завдання філософії, не є безпосередньою очевидністю; але тут
ми не будемо заглиблюватися в цю проблему. Щодо Гайдегера та
Маркса питання постає таким чином: чи можемо ми говорити
про приховану алетейю, яку мав на думці Гайдегер, так, наче
вона може бути розпізнана конкретикою економічних і соціа-
льних взаємозв'язків Марксового матеріалізму? Іншими слова-
ми, як ми можемо уявити собі завдання думки в епоху, коли
філософи більше вже не володіють привілейованим доступом до
вічної істини, на підставі якого вони могли б отримати право
керувати суспільством або бути радниками правителів? Якщо б
ми йшли виключно за Марксом, то повернулися б до мета-
фізичного та реалістичного історизму, згідно з яким завдання
філософа — висловлювати певну істину історії, яку ясно можуть
уявити тільки пролетарі, покликані реалізувати її революційним
шляхом. Якби ми рухалися виключно у фарватері Гайдегера, то
зав'язли б у тому "безпідставному містицизмі, зловісній міфо-
логії та небезпечному ірраціоналізмі" (§шпсНо8е Мукіік, зсНІеспїе
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МуїЬо1о§іе, уепіегЬНсЬегіггаІіопаІіктш)1, в яких сам Гайдегер
вбачав головний ризик, пов'язаний з його теорією. З метою
уникнення цього ризику, який тяжіє не тільки над Гайдегером, а
й над деякими з сучасних філософів, — принаймні над тими, хто
не хоче бути просто безневинним додатком до спеціалізованих
наук, — нам треба зробити рішучий крок на шляху до "урба-
нізації Гайдегерової провінції" (не можу не пригадати тут
відомий вираз Габермаса щодо Гайдегерової герменевтики). Як
на мене, тут ідеться про повернення до недопрацьованого
уривку з лекції Гайдегера "Походження твору мистецтва" (1936).
На сторінках цього есе Гайдегер, як ви пам'ятаєте, визначає твір
мистецтва як "залучення істини", іншими словами, — це місце, в
якому відбувається подія буття, відкриваючи собою добу. Почи-
наючи з цього місця Гайдегер розвиває свою онтологію пере-
важно — якщо не виключно — на тлі ідеї події: він знову і знову
намагається вхопити подію буття, прислухаючись до урочистих
слів поезії, стародавньої мудрості (наприклад, висловлювань
Анаксимандра) тощо. Але в есе 1936 року він також називає (без
подальшого роз'яснення) й інші шляхи відкриття істини, тобто
події буття. Серед них є й "утвердження держави", або політика.
Цілком імовірно, що він не розвивав далі ці міркування через
свою нещасливу нацистську авантюру2. Проте для мене згадка
про цю алюзію на політику як про можливе місце події буття
здається вельми важливою, оскільки я вважаю, що за доби
демократії визначальною подією буття більше вже не може бути
витвір мистецтва, але, в певному сенсі, політична а§ога. Подія
буття за доби метафізики відбувалася у ті привілейовані мо-
менти, які ми "зупиняли", оголошуючи їх великими творами
мистецтва (втім, не варто забувати, що мистецькі шедеври
завжди певною мірою були пов'язані з владою правителів, - це
стосується живопису, архітектури, музики; навіть, у певному
сенсі, поезії). У цих привілейованих способах свого виявлення
буття все ще продовжує промовляти у формах "есенціальної"

' 2иг 5асЬе гіез Вепкепз, сіІ.іЬШ.

1933 року Гайдегер був обраний ректором Фрайбурзького університету за
рекомендацією націонал-соціалістської партії. За кілька днів після свого обран-
ня ректором він став членом згаданої партії і сплачував членські внески до 1945
року. — прим. ред.
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Істини, яка все ще надає, — або принаймні претендує на те, щоб
надавати — філософам право на владу.

Мій прогностичний висновок такий: якщо ми бажаємо "від-
повідати" події буття у нашій специфічній історичній ситуації,
нам слід намагатися вловити її голос у чомусь, що набагато
більше стосується політики, ніж мистецтва чи будь-якого іншого
способу глибокого втаємниченого (іпуізіЬІе) повідомлення (ап-
Іюипсетепі). Я б запропонував як назву для цього способу
мислення термін пізнього Фуко — "опІо!о§іе сіє Гасгиаіііе" —
онтологія дійсності. Подія буття, якій покликана відповідати
думка за "доби демократії", являє собою той спосіб, у який вона
час від часу нам себе подає у колективному досвіді. Потаємне,
що намагається залишитися не-промисленим у царині спеціа-
иізованих наук, є те саме буття як буття, нерозривна цілісність
особистісного та соціального досвіду, яке треба вилучити з
сучасного контексту технологічної шизофренії і можливості
рецидиву авторитарної дисципліни у соціальному устрої. Якщо
тут і йдеться про онтологію, яка учергове уповноважує філософів
на виконання певного завдання (втім, зрозуміло, що це вже не є
Іавдання бути правителем чи радником правителя), то це озна-
чає, що слід уявити нову і все ще не визначену соціальну роль
"інтелектуала", яка є ближчою до ролі митця та священика, ніж
до ролі науковця або технолога. Хай там як, але я схиляюся до
порівняння із священиком без єпархії або з вуличним худож-
ником. Менш колоритним буде порівняння з роллю історика чи
політика — тієї людини, яка робить онтологію тією мірою, якою
нона допомагає встановити зв'язки між досвідом сьогодення та
досвідом минулого, або досвідом інших культур та спільнот,
Ішбудовуючи та реконструюючи ту тяглість (сопіігшігу), яка і є
справжнім значенням терміну "логос", дискурс. (Тут я знову
повертаюся до ідеї філософа як ВоІтеізсНег, "тлумача", яку
запропонував Габермас). Чи стосується це якимось чином "бут-
тя"? -- можуть мене запитати. Але: чи є щось особливіше,
глибше і потаємніше у бутті, ніж його "подія"?

Переклад з англійської Л.ГАРМАШ
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