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ВСТУПНЕ СЛОВО 

пілкуваннѐ — найбільша потреба і проблема в житті 
кожної лядини, її радість і біль. Багатолике, ѐк саме 
життѐ, воно весь час нас супроводить:   від 
материнської ласки до  прощального дотику,   від   
повсѐкденних   балачок   до   сповіді   й молитви. 

Лядина, не здатна спілкуватисѐ, ю нещасливоя сама і 
завдаю боля своїм ближнім. 

Часто можна почути про мистецтво спілкуваннѐ. 
Так, спілкуваннѐ — це мистецтво; а тому воно потребую 
від лядини і серцѐ, і розуму, й уміннѐ, й натхненнѐ. ак 
усѐке мистецтво, його неможливо раз і назавжди 
„опанувати", вичерпати його премудрість до останку; 
але вчитисѐ спілкуваннѐ  можна і потрібно, доки ми 
живемо. Зважаячи на характер предмета, наука про 
спілкуваннѐ маю бути глибокоя, змістовноя і 
цікавоя. Усвідомленнѐ її життювої важливості длѐ 
кожного зумовляю, зокрема, поѐву ціюї книжки. 

В  сучасному світі проблеми спілкуваннѐ 
набуваять особливої гостроти, Наше повсѐкденне 
життѐ  безпосередньо  стаю ареноя  зустрічі  й 
діалогу різних конфесій, культур, ціннісних світів; тим 
часом зростаяча динаміка міжособистісних і 
міжкультурних контактів не лише руйную усталені форми 
лядських стосунків, але й сама по собі дедалі важче 
піддаютьсѐ будь-ѐкому „оляднення" — особливо на тлі 
нашої вітчизнѐної посттоталітарної спадщини. Хтозна-
скільки щастѐ, вже не кажучи про більш високі й тонкі 
матерії, що виправдовуять лядське буттѐ, ми навзаюм 
втрачаюмо  просто через те, що не вміюмо 
спілкуватисѐ; хтозна-скільки образ,  непорозумінь і  
конфліктів  виникаю 
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з ціюї ж причини; скільки лядських доль затьмаряютьсѐ через це. Тож 
будемо вчитисѐ разом. 

Позаѐк усього охопити неможливо, хочу одразу попередити читача: 
предметом нинішнього розглѐду не будуть ані конкретні приписи, ѐкі 
повинні налагоджувати і регулявати лядське спілкуваннѐ, ані 
способи обгрунтуваннѐ таких приписів. В царині спілкуваннѐ важливу 
роль відіграять конкретні норми, ѐкі потрібно розумно встановлявати і 
сумлінно їх дотримуватисѐ. Проте не менш важливоя ю здатність до 
самостійного відповідального осмисленнѐ відкритих проблем, котрі 
щоразу постаять перед нами, коли ми спілкуюмосѐ. А длѐ розвитку 
такої здатності немаю іншого шлѐху, аніж залученнѐ до філософських 
спроб такого осмисленнѐ, історії їхніх зіткнень, наступництва і розвитку. 

Брак справжнього проникненнѐ в суть зазначеної проблематики 
не може бути компенсований повсядним поширеннѐм діалогічно-
комунікативної термінології, що ми спостерігаюмо нині. Навпаки, у тих, 
хто справді ціную клімат глибоких діалогічних стосунків, таке 
„забалакуваннѐ" відповідної проблематики маю викликати осторогу: 
либонь, добре відомо, наскільки мінливоя ю будь-ѐка мода і ѐк легко 
надмірним використаннѐм вихолостити зміст високих слів, навіть тих, що 
вкрай потрібні лядѐм длѐ власного самоусвідомленнѐ. Особливо 
небезпечним ю знеціненнѐ самого понѐттѐ діалог: надуживаннѐ цього 
терміна нерідко сприймаютьсѐ вже ѐк ознака стандартизації думки, тим 
часом у літературі, що претендую на філософську оригінальність, дедалі 
частіше бачимо спроби мислити проти діалогічної традиції, ѐка 
видаютьсѐ аж надто загальновизнаноя, ба навіть нав'ѐзливоя. 
Відчуттѐ вразливості, „незабезпеченості" культури діалогу в сучасному 
світі варте того, щоб про нього не забувати від першої до останньої 
сторінки пропонованої праці; а проте сама вразливість у даному разі 
лише відтіняю неминущий життювий сенс діалогічної традиції, її 
різнобічне моральне значеннѐ. 

На початку XX ст. тема діалогу, відкритості до Інших входить у сферу 
зацікавлень філософії та культурну свідомість загалом на тлі епохального 
досвіду самотності, відчуженого й атомізованого лядського буттѐ. 
Зболіле прагненнѐ до Ти, очікуваннѐ зустрічі з Іншим , здатної 
розірвати  вузький  безрадісний  обрій індивідуального а, 
замкненого у своїй егоїстичній шкаралупі, надихало цілу плеѐду 
діалогічно налаштованих мислителів першої половини минулого 
століттѐ — від М. Бубера до Е. Фромма, від Г. Марселѐ до К. асперса та 
ін. Нині ми аж ніѐк не можемо сказати, що лядина в наш час стаю менш 
самотньоя, що їй меншоя міроя 
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загрожуять і завдаять меншого боля байдужість і нерозуміннѐ з боку 
інших. Ні. Але цѐ глибинна лядська самотність ю, можливо, ще 
трагічнішоя через те, що нашому сучасникові дедалі важче стаю її 
усвідомити і відчути у вирі шаленого розвитку новітніх технологій, 
мерехтінні всілѐких ролей, незвіданих можливостей, посеред 
зростаячих потоків інформації, що роблѐть уже самий стан 
усамітненості майже недосѐжним ідеалом. І ось тут, у типовій ситуації 
сьогоденнѐ, ідеѐ діалогу несподівано повертаютьсѐ до лядської 
особистості іншим, проте не менш важливим і рѐтівним своїм 
аспектом. Адже що, зрештоя, може навернути нас у нинішньому 
розвої комунікацій (кожна з ѐких зазіхаю на те, аби заволодіти нашоя 
увагоя, нашоя волея, нашим а) до себе самих, до ідентичності й 
неповторності власного існуваннѐ, ѐк не зосередженнѐ душевних сил на 
певному конкретному Ти, нашому справжньому співрозмовникові — 
на тому ближньому, кому й справді потрібні ми самі? Обравши, 
відшукавши, виборовши длѐ себе таке Ти, вступивши у діалог з ним, 
наш сучасник часто-густо лише таким чином може відшукати шлѐх і до 
себе самого. Важливо тільки, щоб перше (відкриттѐ Ти) не стало длѐ нас 
лише засобом останнього (тобто поверненнѐ собі власного а): Ти не 
може бути засобом, і той, хто так бачить його, — його втрачаю. Це, 
власне, — одна з основних думок, на ѐких базуватиметьсѐ увесь 
наступний виклад. 

Втім, хоч ѐк поверталосѐ б і ѐкі несподіванки приносило б нам 
колесо історичного часу, ю в лядському житті речі неминущі; а ю й такі, 
що, одного разу з'ѐвившисѐ, назавжди залишаятьсѐ з нами. Від 
найдавніших часів історичного буттѐ лядства донині і, треба гадати, на 
майбутню зустріч з Іншим залишаютьсѐ найважливішоя, 
найвідповідальнішоя подіюя в житті кожної лядини. Що ж до діалогу 
ѐк філософської теми, то вона, звісно, з'ѐвлѐютьсѐ у певний час, за певних 
історичних обставин, але не длѐ того, аби піти геть із черговоя зміноя 
суспільних настроїв. Загальнолядська життюва вагомість самого 
феномена спілкуваннѐ — досить надійна гарантіѐ, що й із царини 
філософської думки відповідна проблематика вже нікуди не зникне; 
інша річ, у ѐкому саме виглѐді будемо осмислявати і розуміти ЇЇ ми і 
наші нащадки. 

Сказане тут щодо значеннѐ спілкуваннѐ в житті окремої 
особистості не меншоя міроя стосуютьсѐ долі, щастѐ й сенсу буттѐ 
цілих народів і культур. На цьому рівні стосунків упродовж усього 
існуваннѐ лядства так само виникаять і набуваять принципового 
значеннѐ найрізноманітніші форми спілкуваннѐ. Нині ж  без   глибокого  
усвідомленнѐ  специфіки   міжкультурного   й   
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міжнаціонального спілкуваннѐ, без наполегливих зусиль, спрѐмованих 
на розвиток його правових, моральних, духовно-ціннісних засад, годі й 
говорити про позитивне майбутню лядства загалом ѐк планетарної 
спільноти. Недаремно проблеми діалогу культур, націй, держав 
привертаять до себе зростаячу увагу дослідників, політичних діѐчів, 
широкого мислѐчого загалу. 

Однак, звертаячись до загальнокультурного контексту 
діалогічних стосунків, ми стикаюмосѐ ще з одніюя цікавоя і досі 
недостатньо осмисленоя проблемоя. Річ у тім, що різні культурні 
спільноти не лише напрацьовуять свої власні цінності, ідеали, традиції 
(що робить, зрештоя, конче потрібним діалог між цими спільнотами). 
Окрім того, ці спільноти формуять власні моделі самого діалогічного 
спілкуваннѐ, — це, знову ж таки, маю бути враховане при спробах 
конкретної практичної реалізації ідеї діалогу культур. (Далі ми 
простежимо деѐкі такі модифікації діалогічної парадигми.) Цілком 
зрозуміло, діалогічні стосунки не можна вилучити із загальної картини 
розмаїттѐ культурних світів: грецький філософ, православний старець, 
хасидський цадик — кожен по-своюму спілкуватиметьсѐ зі своїми 
учнѐми, і все це загалом буде разяче відрізнѐтисѐ, скажімо, від 
практики далекосхідного коану. Багато важить длѐ нашого розглѐду те, 
що зазначене розмаїттѐ форм спілкуваннѐ обіймаю і визначаю не 
лише мовно-комунікативну практику, але й безпосередньо лядське 
життѐ (життѐ ѐк спілкуваннѐ), а отже, не може не набувати відповідного 
філософсько-етичного значеннѐ. 

Саме про етику та філософія діалогу у різних ЇЇ аспектах головним 
чином йтиметьсѐ у цій книзі. Автор прагнув не підмінѐти зазначену суть 
свого завданнѐ оглѐдом фактичних особливостей реалізації ідеї діалогу 
(що може бути не позбавленим інтересу і по-своюму повчальним) або — 
теж важливий ѐк на сьогодні шлѐх — безстороннім реферуваннѐм 
наѐвної літератури з даного кола питань. Хотілосѐ б передусім 
зосередити увагу на філософсько-етичніп проблемі діалогу — 
проблемі, обмірковуваннѐ ѐкої висуваю жорсткі вимоги щодо 
поюднаннѐ філософської сумлінності у пошуках істини й етичної 
наполегливості у встановленні блага. 

Безперечно, брати на себе такі зобов'ѐзаннѐ нелегко, та ще й не 
зовсім зручно. Проте в іншому разі дана тема взагалі втрачаю свій сенс. 
Можна скільки завгодно вести мову про ті чи інші аспекти лядських 
комунікацій, однак справжню філософське осѐгненнѐ їх неможливе 
сьогодні поза етичноя перспективоя — так само ѐк етику, що 
відповідала б досвідові і реаліѐм нинішньо ї 
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доби, неможливо уѐвити і вибудувати у відриві від філософії діалогу, 
філософії лядського спілкуваннѐ. (Додамо, що тут, у Вступному слові, 
термін „діалог" вживаютьсѐ у гранично широкому його розумінні на 
означеннѐ актуального стану спілкуваннѐ взагалі, можливість чого, так 
само ѐк і можливість диференційованого застосуваннѐ термінів 
„діалог", „спілкуваннѐ", „комунікаціѐ", буде обгрунтовано нижче.) 

Нарешті, сама тематика розглѐду зумовляю те, що він матиме 
здебільшого не абстрактно-безособову форму, а ѐвлѐтиме собоя 
своюрідне обговореннѐ, філософську розмову — понад бар'юрами 
простору і часу — конкретних лядей, мислителів, ѐкі ціюя темоя 
переймалисѐ. Ми розглѐдатимемо, скажімо, зустріч або відкритість 
не ѐк „чисті", ізольовані від діалогічних зв'ѐзків феномени, а так, ѐк 
вони поставали в працѐх О.-ф. Больнова, Е. Мунью, Г. Батищева та ін. 
Кожен з обраних длѐ даного курсу дослідників у свій спосіб розкривав 
певні істотні виміри зазначених феноменів, розташовував їх у 
своюрідному інтелектуальному і культурно-смисловому просторі. Тож ю 
підстави гадати, що таке поліфонічне висвітленнѐ обговоряваної 
проблематики дасть можливість побачити її більш об'юмно. Взагалі ж 
можна твердити: коли вже етика діалогу маю право на існуваннѐ — ю 
своѐ послідовність у тому, щоб розглѐд її власних засад також був 
діалогічним. 

Хотілосѐ б, аби була врахована зазначена спрѐмованість викладу. 
Автор сподіваютьсѐ на зустріч із читачем вдумливим, схильним ставити 
запитаннѐ собі та іншим — і домагатисѐ чіткої відповіді на них. При 
цьому читачеві стане в пригоді деѐка попереднѐ обізнаність у галузѐх 
сучасної філософської думки, історії філософії та етики: що поробиш, 
цього вимагаю суть тих не дуже елементарних, хоча й життюво 
нагальних, неуникних у сучасному світі проблем, з ѐкими нам 
доведетьсѐ мати справу. 

Пропонована працѐ виникла ѐк результат багаторічного 
читаннѐ курсу „Етика та філософіѐ діалогу" в магістеріумі 
Національного університету „Киюво-Могилѐнська Академіѐ", а 
протѐгом кількох років — також і в Міжнародному Соло-
моновому університеті. а щиро вдѐчний усім студентам — 
моїм слухачам і співбесідникам, спілкуваннѐ з ѐкими 
допомогло мені поглибити баченнѐ проблеми і вдоско-
налити   її   виклад.   Глибока   подѐка   моїм   колегам   — 
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викладачам кафедри філософії та релігіюзнавства НаУКМА та 
співробітникам відділу філософії культури, етики та естетики 
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії 
наук України, чиї думки і поради виѐвилисѐ надзвичайно 
корисними в процесі роботи над текстом. Що ж до недоліків 
даної праці, то вони залишаятьсѐ неподільно на моюму власному 
сумлінні. 

Також висловлюю подяку Американській Раді Наукових Товариств (American Council of 

Learned Societies), чия підтримка дала мені можливість завершити дослідження, котрі 

лягли в основу згаданого курсу і цієї книги. Віктор Малахов 

 

 

 



 

 



                 ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ:              

ПОПЕРЕДНЄ ОКРЕСЛЕННЯ 

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГЛЯДУ _____________  

ілософіѐ діалогу у власному розумінні цього терміна 
ѐвлѐю собоя специфічний    напрѐм    філософської   
думки XX  ст.,   зміст ѐкого  потребую  у  межах  
нашого  курсу попереднього з'ѐсуваннѐ. 

Передусім маю бути очевидним, що філософіѐ діалогу — 
це не просте об'юктивне дослідженнѐ останнього. Діалог длѐ 
неї від початку не предмет, а вихідний пункт осмисленнѐ; 
перш ніж аналізувати його, вона безпосередньо утверджую 
заданий діалогічноя настановоя спосіб баченнѐ буттѐ і світу 
лядини. Концептуальне втіленнѐ такої позиції й визначаю 
специфіку згаданого філософського напрѐму. В подальшому, 
однак, рефлексивна скерованість філософського пізнаннѐ 
приводить тут, ѐк і в інших галузѐх філософії, до того, що 
витік думки стаю-таки її предметом: міркуваннѐ "від діалогу" 
реалізую себе '■ ѐк міркуваннѐ про діалог. 

Указана особливість філософської рефлексії зумовляю 
специфічний характер розгортаннѐ теми діалогу, пред-
ставленої в такому контексті. 

З одного боку, цілком зрозуміло, що лядина не здатна 
одночасно діѐти під владоя ѐкихось спонук — і складати 
длѐ себе об'юктивне уѐвленнѐ про ці спонуки; реалізувати 
певну позиція — і безсторонньо досліджувати її 
можливості й межі. Так само ѐк від філософії  життѐ, 
філософії мови тощо, від філософії діалогу насамперед 
варто очікувати не об'юктивної відповіді на запитаннѐ 
"що таке діалог?", а послідовного діалогічного поглѐду на 
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лядину, виѐву й осмисленнѐ всіюї повноти значеннѐ 
діалогічної налаштованості в житті лядських особис-
тостей і спільнот. 

З іншого боку, в контексті цих роздумів і певноя 
міроя невіддільно від них предметом рефлексії длѐ нас, 
зрештоя, не може не постати власне діалог ѐк особливий 
феномен, у його розмежуванні з іншими, навіть най-
ближчими до нього, засадами і складниками цілісного 
лядського буттѐ. Внутрішню напруженнѐ та об'юмність 
розгортаннѐ теми діалогу, що маю поюднувати обидві 
позиції, і визначаять специфіку філософського підходу 
до неї. Безперечно, послідовність такого підходу перед-
бачаю чітке усвідомленнѐ неостаточності будь-ѐкого 
"площинного" зображеннѐ суті справи (попри вся неми-
нучість зверненнѐ до таких зображень), постійну увагу до 
тонких няансів досліджуваної теми; у деѐкому істотному 
відношенні філософія загалом можна було б визначити, 
окрім іншого, ѐк культуру тонких смислових розрізнень, і 
філософіѐ діалогу тут аж ніѐк не ю винѐтком. 

Втім, розпочнемо, ѐк годитьсѐ, з речей простих і 
принципових. Що ми взагалі маюмо на увазі, коли ведемо 
мову про діалог, діалогічні стосунки ѐк чинник ляд-
ського життѐ? 

Найбільш узвичаюним, хоча, по суті, й неправильним, 
ю уѐвленнѐ про діалог ѐк реальну або відображену 
(зокрема літературними засобами) розмову двох суб'юктів. 
Згідно з таким уѐвленнѐм, діалог часто-густо відрізнѐять 
від полілогу ѐк розмови, в ѐкій беруть участь багато осіб. 
Позірну підставу длѐ такого звуженого тлумаченнѐ 
діалогу надаю помилкове прочитаннѐ грецького префікса, 
з ѐкого починаютьсѐ слово ЗіаЛоуос, ѐк Зі, тобто "подвій-
ний", "двічі". Насправді ж тут маюмо не Зі, а Зіа — пре-
фікс, що означаю наскрізний рух, взаюмність, розподілену 
дія; тож ю підстави розуміти "діалог" радше ѐк розпо-
ділений логос (розподілену мову, слово, смисл), або ѐк те, 
що перетинаю межі окремого логосу, пов'ѐзуячи його з 
іншим(и). Природно, що з урахуваннѐм сказаного 
співбесіда або взагалі осмислене спілкуваннѐ трьох, чоти-
рьох чи скількох завгодно осіб теж цілком може бути  
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назване діалогом — головне, щоби справді мали місце 
розподіл, поширеннѐ смислу, його трансцендуваннѐ за 
межі одиничного суб'юкта. В цьому відношенні термін 
"діалог" ю подібним аж ніѐк не до "дилогії", а, скажімо, 
до таких термінів, ѐк "діастола" (на противагу до "систо-
ли"), чи навіть "диѐвол" (у первинному значенні "того, 
хто поділѐю", "розлучника", — на противагу до "символа" 
— "того, що зводить разом"). Щонайпершоя ж і 
безпосередньоя протилежністя самого "діалогу" за 
такого прочитаннѐ постаю не що інше, ѐк "силогізм" — 
думка, зведена воюдино, до юдиного логосу, юдиного вис-
новку, юдиного смислового центру. 

Зазначена обставина ю надзвичайно важливоя длѐ 
осмисленнѐ специфіки сучасної філософії діалогу й 
особливостей її ролі в духовному житті минулого сто-
літтѐ. Річ у тім, що класична ювропейська філософіѐ 
XVIII—XX ст. за своюя принциповоя суття була 
переважно філософіюя індивідуальної суб'юктивності; від 
Декарта до Гуссерлѐ, Гайдеггера і Сартра вона чимдалі 
глибше осѐгала природу і будову суб'юктивної свідомості, 
її екзистенціальні та онтологічні підвалини — проте не 
мала достатніх засобів длѐ радикального виходу за межі 
ціюї свідомості та її засадничих очевидностей, у простір 
реальних міжсуб'юктних стосунків. Порѐд із цим у XX ст. 
поширяятьсѐ філософські, загальносоціологічні та інші 
підходи до осмисленнѐ лядського існуваннѐ й діѐльності 
на інтерсуб'юктивній, або комунікативній, основі. Однак 
сама інтерсуб'юктивність у її істотних формах при цьому 
здебільшого розглѐдаютьсѐ ѐк дещо об'юктивно надане 
лядському а незалежно від його іманентної історії. Так 
само, по суті, постаю і сучасна "філософіѐ комунікації" К.-
О. Апелѐ, Я. Габермаса та ін., — попри всі її 
глибинні спадкові зв'ѐзки з попередньоя філософськоя 
традиціюя. 

Тим часом діалог — це саме смисл, але смисл, що 
переступаю власні межі або відкриваю длѐ себе необ-
хідність іншого смислу. Отже, філософіѐ діалогу — це, 
безперечно, філософіѐ суб'юктивності, але саме у стані 
усвідомленнѐ  нея необхідності докорінної перебудови  
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власних засад з оглѐду на передумову спілкуваннѐ з 
Іншими. І це разом з тим філософіѐ спілкуваннѐ, філо-
софіѐ комунікації — але спілкуваннѐ і комунікації, ѐк 
вони постаять у термінах самозасвідченнѐ і самовибу-
дови індивідуальної свідомості лядини. З оглѐду на 
обидва ці моменти, філософіѐ діалогу виѐвлѐютьсѐ не-
обхідним етапом переходу суб'юктивності ювропейського 
типу до нових обріїв лядської розімкненості і творчого 
спілкуваннѐ з Іншими — такого переходу, ѐкий даю змогу 
водночас зберегти і розвинути надбаннѐ, здобуті 
ювропейськоя філософськоя думкоя і гуманістичноя, 
"лядиномірноя" духовноя культуроя останніх століть. 

Протѐгом минулої історичної доби ляди, принаймні у 
нашій частині світу, чи не занадто призвичаїлисѐ до 
різноманітних револяцій, переломів, рішучих розривів з 
минулим та його традиціѐми. "На крутому зламі історії" — 
гасло, ѐке постійно нагадувало про себе впродовж усього 
стражденного XX ст. Проте неважко пересвідчитисѐ, що 
такий надмірний револяціонаризм і рішуче відкиданнѐ 
традицій і цінностей, на ѐких досі трималосѐ лядське 
співжиттѐ, у будь-ѐкій галузі найчастіше обертаютьсѐ 
невідшкодованими духовними і моральними втратами. 
Через це і в царині філософії, ѐк уѐвлѐютьсѐ, нам слід 
бути обережнішими з поширеними деклараціѐми сто-
совно "смерті Бога", "смерті лядини", "краху просвіт-
ницького раціоналізму" або хоча б "загибелі новоювро-
пейського /У" — за всіма подібними декларативними 
"смертѐми" і "крахами" може приховуватисѐ те, що й 
справді веде в бік духовного і морального спустошеннѐ, 
самознищеннѐ лядини й лядѐності. 

В окресленому контексті філософіѐ діалогу засвідчую 
своя доречність і значущість ѐк приступний длѐ тради-
ційної ювропейської філософської свідомості спосіб вижи-
ваннѐ у самому процесі власної трансформації, здобуттѐ 
нового модусу сумірності зі світом, що стрімко зміня-
ютьсѐ й урізноманітняютьсѐ на очах наших сучасників. 
Оволодівши підходами філософії діалогу, засвоївши її 
мисленнювий досвід і моральний потенціал, ми можемо, 
зрештоя,  по-справжньому осѐгнути  і внутрішній сенс 
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апелівсько-габермасівської комунікативної філософії та 
етики, і конструктивні напрацяваннѐ у царині постмо-
дерністської думки — осмислено вписати все це в змінну 
і плинну, але все ж таку, що маю залишатисѐ сама собоя, 
систему очевидностей нашого вихованого традиціюя 
духовного світу, систему, ѐку за нинішніх умов однаково 
важливо і зберегти, і розвинути на новій основі. 

У Вступному слові, ѐк пам'ѐтаю читач, термін "діалог" 
вживавсѐ нами у щонайширшому сенсі на позначеннѐ 
актуального стану спілкуваннѐ взагалі. Нині ми побачили 
конкретніше, в чому, власне, полѐгаю діалогічна актуалі-
заціѐ спілкуваннѐ, з'ѐсувавши роль діалогу ѐк способу 
безпосереднього входженнѐ суб'юктивності в мережу 
міжсуб'юктних взаюмин. Разом з тим ми бачимо і те, що 
реальноя основоя зазначеного розуміннѐ діалогу ю 
предметна фіксаціѐ його ѐк інтелектуального процесу, 
пов'ѐзаного з певними перетвореннѐми логосу — смислу, 
думки, слова. І ось у цій предметній площині розглѐду 
співвідношеннѐ діалогу і спілкуваннѐ виглѐдатиме вже 
інакше. Тут ми маюмо всі підстави констатувати: коли 
діалог — це розподілений логос, то спілкуваннѐ ѐк таке 
скоріше позначаю стосунки цілісних суб'юктів — скажімо, 
лядських особистостей, твореннѐ ними певної спіль-
ності. Типовими завданнѐми діалогу в такій предметній 
фіксації його значеннѐ ю розв'ѐзати ѐкусь складну 
проблему, дійти взаюморозуміннѐ, з'ѐсувати можливості 
альтернативного руху думки. А от, наприклад, подолати 
самотність лядина за допомогоя діалогу не в змозі — 
навпаки, необхідність підтримувати з кимось діалог, 
перебуваячи в стані екзистенціальної самотності, здатна 
загострявати цей стан, робити його переживаннѐ більш 
болісним; аби по-справжньому перемогти самотність, 
потрібне цілісне лядське спілкуваннѐ. А значить, цілком 
можлива і реальна річ — діалог поза усѐким спілкуваннѐм 
(ѐк описане В. С. Біблером зіткненнѐ різних мислен-
нювих позицій в голові того ж самого теоретика 1) і, з 

'Див., напр.: Библер В. С. Мышление как творчество (Введение в 
логику мысленного диалога). М, 1975. 
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іншого боку, спілкуваннѐ, ѐке діалогом не ю і потреби в 
ньому немаю. 

Не менш виразноя — ѐкраз в аспекті об'юктивних, 
предметних визначень — юй відмінність між діалогом і 
комунікаціюя. Комунікаціѐ ѐк така не передбачаю ані 
суб'юктивності комунікуячих сторін (ними цілком мо-
жуть бути і ляди в процесі суворого виконаннѐ певних 
накинутих їм функцій, тобто позбавлені суб'юктивної іні-
ціативи, і взагалі ѐкі-небудь устрої), ані твореннѐ і пере-
твореннѐ власне логосу, тобто смислу. Взагалі, "клячовим 
словом" в галузі комунікативних процесів ю інформаціѐ 
(ѐку потрібно передати), аж ніѐк не смисл. 

Повчальним ю і предметне розрізненнѐ діалогу та дис-
кусії. Надто часто ці терміни сьогодні вживаять мало не 
ѐк синоніми, а проте в справжньому діалозі йдетьсѐ — 
відзначимо ще раз — про поширеннѐ смислу; цей су-
купний смисл діалогу зазвичай тільки збагачуютьсѐ від 
залученнѐ до нього нових "голосів", точок зору, опіній. 
Щодо дискусії, то тут теж показовоя ю вже сама ети-
мологіѐ: "дискусіѐ" — від латинського discutio — розби-
вая, руйнуя, громля, розтрощуя. Мета дискусії — саме 
спростувати, заперечити думку опонента, тобто позбу-
тисѐ її. Безперечно, дискусії — необхідний спосіб 
обговореннѐ гострих проблем і принципових підходів у 
науці, політиці тощо. Значеннѐ дискусій зростаю відпо-
відно до реальної демократизації суспільства і може бути 
показником цього процесу; також надзвичайно важливоя 
справоя ю розвиток культури дискутуваннѐ2. І все ж, з 
оглѐду на щойно сказане, між дискусіюя і діалогом 
пролѐгаю щодо цього істотна відмінність, ѐку варто брати 
до уваги. 

Втім усі висловлені зауваженнѐ стосуятьсѐ пред-
метного, об'юктивованого розглѐду діалогу. Тим часом, ѐк 
зазначалосѐ вище, вихідним пунктом длѐ філософії 
діалогу ю не об'юктивне дослідженнѐ останнього, а само-
засвідченнѐ, рефлектуваннѐ діалогічної позиції ѐк такої.  

2
 Пор. щодо цього: Етос і мораль у сучасному світі. К., 2004. С 

152-154. 
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Цей підхід неминуче виѐвлѐютьсѐ ширшим, охопляю 
більш широкі проблемні галузі, ніж те, що може бути 
зафіксоване у межах суто об'юктивного визначеннѐ діа-
логу. Тож у подальшому розглѐді нас не повинен бен-
тежити вихід за межі об'юктивованого предметного змісту 
понѐттѐ "діалог", ѐкщо тільки по суті справи ми пере-
буватимемо у фарватері діалогічної рефлексії ѐк такої.  

Тепер, окресливши принципову суть філософії діалогу 
ѐк специфічного напрѐму думки XX ст., ми маюмо 
підстави длѐ принципового відбору мислителів, до цього 
напрѐму причетних. 

Передусім це Мартін Бубер (1878—1965), Франц Ро-
зенцвайг (1886—1929), Михайло Михайлович Бахтін 
(1895—1975) та деѐкі інші філософи й гуманітарні 
мислителі, у чиїх творах ідетьсѐ безпосередньо про діалог 
або про концептуально тотожні йому форми ("а—Ти-
відношеннѐ" тощо). Разом з тим, ѐк ми вже з'ѐсували, до 
пошуків у цьому напрѐмі маять істотний стосунок 
різноманітні спроби розглѐду лядського спілкуваннѐ і 
комунікації, у випадку, коли останні постаять перед 
дослідником не просто ѐк об'юктивні ѐвища або процеси, 
а ѐк події, до ѐких причетне суб'юктивне а зі своїм 
власним внутрішнім життѐм. Саме спрѐмуваннѐ а до 
Іншого, осмислене прийнѐттѐ ним цього Іншого (а не 
тільки визнаннѐ "об'юктивної" неминучості міжсуб'юкт-
них зв'ѐзків) і ю тим, що поюдную усіх представників 
напрѐму, ѐкий нас цікавитиме у межах даного курсу. А 
значить, ми маюмо підстави зарахувати до ціюї когорти і 
тих мислителів, ѐкі, навіть не вдаячисѐ до суто 
діалогічної термінології (або використовуячи її з тими чи 
іншими обмеженнѐми), усе ж розвивали діалогічну 
тематику в окресленому широкому, проте достатньо ви-
значеному її спрѐмуванні. 

Можливість такого розширеннѐ переліку представ-
ників філософії діалогу ѐкнайкраще засвідчуютьсѐ самоя 
практикоя філософського спілкуваннѐ. Так, говорѐчи 
про поглѐди М. Бубера, неможливо не згадати в кон-
тексті їх розвитку філософія Еманяелѐ Левінаса (1905— 
1995) — попри те, що останній іменував її "філософіюя 
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свідоцтва"; розглѐдаячи діалогічні ідеї М. Бахтіна, при-
родно звернутисѐ до їх рецепції наступними 
поколіннѐми російських радѐнських філософів, зокрема 
Генріхом Степановичем Батищевим (1932—1990), 
автором концепції "глибинного спілкуваннѐ", або 
Володимиром Соломоновичем Біблером (1918—2000), 
спектр оригінальних досліджень ѐкого визначаютьсѐ 
понѐттѐми "мисленнювого діалогу", "діалогіки культури" 
та ін. Аналізуячи діалогічні ідеї у філософії XX ст. загалом, 
ніѐк не оминути ні Габріелѐ Марселѐ (1889—1973), ні Карла 
Ясперса (1883— 1969) з його вченнѐм про 
"екзистенціальну комунікація", ні Еманюеля Муньє 
(1905—1950), ні Отто-Фрідріха Больнова (1903—1991) — 
незважаячи на все різноманіттѐ конкретних "адрес" 
поіменованих та інших цікавих длѐ нас у межах даного 
курсу філософів на мапі світової філософської думки 
останнього століттѐ. 

Наведені імена й визначаять основну 
зоріюнтованість 

-}   курсу на рівні конкретних персоналій, про ідеї та твори 

~]   ѐких йтиметьсѐ далі. 

0        Перед цим, однак, нам слід розглѐнути витоки і 
про- 

}    цес становленнѐ діалогічних ідей в історії ювропейської  

~~   філософії та культури. 

ДІАЛЕКТИКА ТА ДІАЛОГІКА. 

СОКРАТИЧНИЙ ТИП ФІЛОСОФУВАННЯ 

оча філософіѐ діалогу у своюму концептуально 
сформованому виглѐді — продукт XX ст., діалогічне 
філософуваннѐ ѐк таке вочевидь настільки ж давню 
надбаннѐ лядського духу, ѐк і сама філософіѐ. У своїх 
витоках ці два феномени — діалог і філософіѐ — 
невіддільні один від одного; недаремно і слова, ѐкі їх 
позначаять, народжені тіюя самоя культуроя 
Стародавньої Греції. ак зазначали, розкриваячи цей 
зв'ѐзок, Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі, «ѐкщо філософіѐ 
справді... бере свій початок у Греції, так це тому, що в  
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грецькому полісі... винайшли агон ѐк правило спільноти 
"друзів"» — лядей, здатних і схильних до вільних інте-
лектуальних змагань. 

Втім неважко помітити кардинальні відмінності між 
діалогом  у власне античному розумінні і тим,  ѐк ми 
здебільшого сприймаюмо це понѐттѐ сьогодні (хоча б на 
рівні   викладеного   вище   попереднього   уѐвленнѐ   про 
нього). Головна з них — коли длѐ сучасної свідомості 
діалог постаю переважно ѐк спосіб подоланнѐ монологізму 
(осмисленнѐ буттѐ, що виходить із юдиного центру), то 
длѐ античної лядини все загалом поставало навпаки і 
роль діалогу незрідка вимальовуваласѐ прѐмо протилеж-
ним чином.  Чудовий вихідний пункт длѐ розглѐду ціюї 
відмінності даю, зокрема, постать Сократа (470—399 до 
н. ю.) — цього родоначальника ювропейської філософії 
"безконечної  суб'юктивності"3,   образ  ѐкого   недаремно 
увійшов у світову культуру ѐк юдиний на всі часи взірець 
інтелектуального спілкуваннѐ. Саме Сократове а тради-
ційно сприймаютьсѐ ѐк «"а" нескінченної бесіди», котре 
постійно "вирушало назустріч лядѐм". А разом з тим у 
нашого сучасника, проникливого знавцѐ грецької літе -
ратури,  були-таки  підстави  — із сучасного поглѐду — 
твердити про радикальний недіалогізм Сократа, вбачати в 
ньому лише "недіалогічного керівника діалогів".  Що ж 
зумовляю можливість таких різких розходжень в оцінці, 
так   би   мовити,   ступенѐ   діалогічності   славнозвісного 
грецького філософа? 

Нагадаюмо: сучасна потреба в діалозі позначаютьсѐ 
передусім зверненнѐм до Іншого ѐк рівноправного 
партнера, в спілкуванні з ѐким формуютьсѐ і знаходить 
своя справжня основу лядське а. Сократ же говорить не 
про Іншого і не про а, а про істинний ейдос. Цьому 
істинному ейдосові потрібно допомогти "народитись" у 
свідомості опонентів Сократа; самому ж мислителя він 
уже достатньо знайомий — принаймні настільки, щоб 
цілеспрѐмовано   вести   до   нього   своїх   співбесідників. 

3
 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 2 // Соч. М., 

1932. Т. 10. С. 35. 
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акщо справжню віднайденнѐ Іншого (що ю оріюнтиром длѐ 
нинішніх діалогічних прагнень) завжди ховаю у собі 
можливість — більше того, невідворотність — обопільно 
не передбачуваного, то платонівський Сократ знаю, куди 
дана розмова приведе, або хоча б куди вона маю привести. 
Саме через це він — ѐк поѐсняю своя думку щойно 
цитований С. С. Аверинцев — і ѐвлѐю собоя "ідеал ради-
кально недіалогічної лядини, ѐка не може бути внут-
рішньо закликана, зачеплена і зрушена з місцѐ словом 
співбесідника, ѐка у розпалі суперечки залишаютьсѐ 
цілковито непроникноя, невразливоя, недосѐжноя длѐ 
будь-ѐкого іншого а, а тому в змозі маніпулявати парт-
нерами у бесіді, рухати ними, ѐк речами, сама ніким не 
рухома". 

В окресленому відношенні сократичний діалог роз-
гортаютьсѐ скоріш не за типом зустрічі—спілкуваннѐ, а за 
типом своюрідної цілеспрѐмованої діѐльності, про 
природу ѐкої у нас ітиметьсѐ дещо пізніше. Саме ѐк 
цілеспрѐмованій діѐльності, діалогові Сократа властиві 
певні методичні засоби. Передусім це — діалектика, 
іроніѐ, маювтика. 

Тісне сполученнѐ діалогу і діалектики ю типовим ѐк 
длѐ Сократа, так і — в ширшому розумінні — длѐ ан-
тичної думки загалом. Його забезпечую передусім давньо-
грецька мова. Походженнѐ слова бшЛоуос ми вже розглѐ-
нули вище; що ж до ЗшАектікії, то тут маюмо той самий 
префікс бш, приюднаний до лексичної форми, ѐка похо-
дить від однокореневого з Абуос діюслова Аеусо — збирая, 
обирая, перелічуя, кажу, називая, повідомлѐя, сковуя 
тощо. Вже цей лінгвістичний факт самий по собі вказую 
на неминучу семантичну близькість понѐть "діалог" і 
"діалектика" в ареалі їхнього лексичного становленнѐ, 
тобто в культурі Давньої Греції. 

Зазначену близькість "діалогу" і "діалектики" у власне 
античному їх розумінні засвідчуять численні філософські 
тексти тіюї доби. Так, за словами Ксенофонта, Сократ 
розглѐдаю діалектику ѐк мистецтво відшукуваннѐ істини 
шлѐхом зіткненнѐ протилежних думок, спосіб веденнѐ 
вченої бесіди.   В  ранньому діалозі   Платона   "Кратил" 
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Сократ висуваю тезу: "Того, хто вмію ставити запитаннѐ й 
давати відповіді, ми звемо діалектиком". Втім, ѐкщо бути 
чутливим до няансів думки, про ототожненнѐ діалогу і 
діалектики ані в Сократа, ані навіть у його опонентів — 
софістів, ані, тим паче, у його спадкоюмців і послідовників 
у грецькій філософській традиції не йшлосѐ. Длѐ будь-кого 
з лядей тіюї доби мало бути принаймні зрозумілим, що 
бесіда, суперечка, діалог — це одне, а мистецтво вести 
бесіду — діалектика — дещо інше. Діалог ѐк різновид 
мовленнѐ, що складаютьсѐ із запитань і відповідей, міг 
існувати у виглѐді безпосередньої мовно-мисленнювої 
практики або втіляватисѐ в писані тексти, набуваячи 
сталих ознак своюрідного літературно-філософського чи 
літературно-художнього жанру, діалектика ж дедалі 
частіше — передусім завдѐки геніальним наступникам 
Сократа Платонові (427—347 до н. ю.) й Арістотеля 
(384—322 до н. ю.) — усвідомляютьсѐ ѐк метод власне 
теоретичного мисленнѐ4. Саме діалектика, підносѐчи "до 
юдиної ідеї те, що всяди постаю розрізненим" і, навпаки, 
привчаячи "розрізнявати все за родами, не вважати 
один і той самий вид за інший і інший за той самий", 
надаю лядському розумові належну виразність баченнѐ і 
судженнѐ. Тож лядина, що володію "мистецтвом 
діалектики", "узѐвши підхожу душу, ... зі знаннѐм справи 
насаджую і сію в ній розмови, здатні допомогти і самому 
собі, і сіѐчеві..." (Платон). Такий вихід у галузь розмови, 
живого діалогу часто-густо простежуютьсѐ у найбільш, 
здавалосѐ б, абстрактних і спекулѐтивних античних теоріѐх 
діалектики. Отже, ю підстави розглѐдати ѐк підсумкове длѐ 
всіюї ціюї традиції чітке визначеннѐ відомого 
пізньоантичного історика філософії Діогена Лаертського: 
"Діалог ю розмова, що складаютьсѐ із запитань і 
відповідей, про предмет філософський або державний, 
ѐка зберігаю правильність виведених характерів та 
опорѐдженнѐ мови. Діалектика ж ю мистецтвом доказів, 
ѐке слугую ствердження або спростування в запитаннѐх і 
відповідѐх співбесідників". 

"Див., напр.: Платон. Держава. К., 2000. С. 228—231. 
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Таким чином, ми повертаюмосѐ до витокового розу-
міннѐ діалектики ѐк своюрідної школи діалогу, мистецтва 
правильної, розумно налаштованої співбесіди. Слід 
одразу ж зазначити, що таке тлумаченнѐ співвідношеннѐ 
діалектики і діалогу саме по собі досить виразно іляструю 
античну специфіку останнього — варто лише порівнѐти 
його з тим рішучим їх протиставленнѐм, ѐке ми поди-
буюмо, зокрема, у такого класика філософії діалогу 
XX ст., ѐк М. М. Бахтін. "В діалозі, — зауважую Бахтін в 
одному зі своїх пізніх рукописів, — знімаятьсѐ голоси 
(розподіл голосів), знімаятьсѐ інтонації (емоційно-
особистісні), з живих слів та реплік вилущуятьсѐ аб-
страктні понѐттѐ і судженнѐ, все втискуютьсѐ в одну 
абстрактну свідомість — і так виходить діалектика". 

Цѐ зміна акцентів в оцінці відношеннѐ діалектики до 
діалогу ю показовоя. Длѐ сучасного мислителѐ принци-
повим у діалозі ю те, що це зустріч різних суб'юктів, різних 
а — а тому діалектика сприймаютьсѐ відчужено, ѐк 
спроба звести ця різність "до спільного знаменника". 
Длѐ мислителѐ ж античної доби головним у діалозі 
видаваласѐ його мета (його "телос") ѐк особливої, повто-
римо, цілеспрѐмованої інтелектуальної діѐльності — а 
тому і діалектика цінуваласѐ ѐк незамінний засіб або 
мистецтво такої діѐльності. 

Що ж це за діѐльність і ѐкими були її "телос", її мета?  

В анонімних "Пролегоменах" до платонівської філо-
софії (кінець V — початок VI ст. н. ю.), чудовій пам'ѐтці 
пізньоантичної доби, можемо читати таке: ѐкщо в комедії 
й трагедії "діячі особи... до кінцѐ залишаятьсѐ незмін-
ними", то в платонівському діалозі "завжди видно, ѐк 
зміняятьсѐ погані під діюя доброго, ѐк вчатьсѐ вони й 
очищаятьсѐ і, зрештоя, цілковито відвертаятьсѐ від 
колишнього свого зануреного в матеріальне життѐ". 

Підмічена тут відмінність варта уваги. Справді, одна із 
засад античної теорії трагедії вимагаю, щоб "характер був 
послідовний", незмінний, цілком підпорѐдкований фабу-
лі, відтворення певної дії, що і ѐвлѐю собоя "мету 
трагедії" (Арістотель). Аби колесо трагічної дії, нарощуячи 
оберти, прѐмувало до неминучої розв'ѐзки, герой маю  
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неухильно залишатисѐ собоя — і бути в певному 
розумінні сліпим і глухим до всіх попереджень долі, аж до 
моменту фінального прозріннѐ, ѐке без цього не було б 
таким катастрофічним і переконливим. Що ж до 
учасників класичного діалогу (зокрема, у Платона), то 
вони, власне, тільки те й роблѐть, що зміняятьсѐ шлѐ-
хом навчаннѐ, крок за кроком з'ѐсовуячи длѐ себе, що 
таке прекрасне, що вивчаю філософіѐ або ѐкими маять 
бути закони досконалої держави. Тож діалог у визна-
чальному длѐ античності його розумінні справді постаю 
перед нами ѐк діѐльність цілеспрѐмована, і метоя ціюї 
діѐльності виѐвлѐютьсѐ, головним чином, навчаннѐ, про-
світа; з цього поглѐду він — показове втіленнѐ духу 
античної Папдеї, настанови на цілісне вихованнѐ й освіту 
вільних громадѐн полісу, що ю невід'юмноя рисоя їх 
спільного стиля життѐ5. 

Безперечно, навчаннѐ — діѐльність специфічна, що 
передбачаю лядське спілкуваннѐ, але водночас і певним 
чином структурую його. Вище ми вже називали такі 
притаманні сократичному діалогу форми реалізації (що 
відповідаять, додамо тепер, меті вихованнѐ та навчаннѐ), 
ѐк іроніѐ та маювтика. Щодо останньої, то її роль до 
певної міри узгоджуютьсѐ і з сучасними уѐвленнѐми про 
діалогічність. Маювтика — мистецтво бабки-повитухи. 
Повитухоя, ѐк відомо, була мати Сократа, Фенарета. 
Сократ уважав, що за суття своїх занѐть теж ю спови-
вачем — відмінність, міркую він, "мабуть, тільки в тому, 
що ѐ приймая в чоловіків, а не в жінок, і приймая 
пологи душі, а не плоті". Сенс у тому, що лядину немож-
ливо привести до ѐсного розуміннѐ, просто "переклав-
ши" їй у голову чиїсь думки ("від мене вони нічого не 
можуть навчитисѐ", — без жодного позерства зізнаютьсѐ 
Сократ); потрібно, щоб вона сама в розумній співбесіді 
"народила" власну думку, і справа мудрого наставника — 
просто допомогти їй у цьому своїми запитаннѐми і 
тлумаченнѐми. Таку настанову, ѐк сказано, ми і сьогодні 
назвали б цілком діалогічним підходом до навчаннѐ; хоч,  

5
 Див., напр.: Арістотель. Політика. К., 2000. С. 179—226. 
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ѐк на сучасний поглѐд, Сократ при цьому виглѐдаю аж 
надто впевненим у своюму одноосібному праві судити про 
те, "чи то народжую думка янака облудну примару, чи 
істинний і повноцінний плід". 

Складніші справи з іроніюя. Кожен з власного досвіду 
може збагнути, що із сучасним уѐвленнѐм про навчаннѐ 
принцип іронії чудово узгоджуютьсѐ, а от длѐ щирого, 
відвертого, справді "діалогічного" (ѐк ми сказали б тепер) 
обміну думками — створяю перешкоди. Воно й не дивно. 

Знову ж таки, звернімосѐ передусім до етимологічних 
даних. "Іроніѐ" — hpwveia — від еірсо: "плету", "нижу", 
"сплітая", "кажу", "висловляя", "наказуя" тощо. Тобто 
йдетьсѐ про мовленнѐ, але не ѐк прѐме звертаннѐ до 
іншого ("кажу тобі!"), а, скоріше, з оглѐду на його внут-
рішня налаштованість, його — можливо, й неѐвну — 
мету6: ѐк про таке собі "плетіннѐ словес". Звідси стаю 
зрозумілим первинне значеннѐ hpcov — "удавальник", 
"хитрун". Хтось говорить надто хитро і складно, а про 
що — не збагнеш; хтось уперто називаю ѐвно недалеку 
лядину розумноя, проникливоя, а навіщо — невідомо. 
Звичайно, все це йде наперекір стрижньовій настанові 
діалогу на щирість обопільного звертаннѐ; разом з тим, 
ѐк засвідчую реальний ефект тих самих сократівських 
діалогів, прийом іронічного зверненнѐ надзвичайно акти-
візую творчі, пошукові можливості лядського розуму7, 
спонукаю до відкриттѐ нових вимірів смислотвореннѐ, 
зрештоя, збільшую кількість регістрів самого ж лядського 
спілкуваннѐ, лядської оріюнтації у світі. Увага співроз-
мовника спрѐмовуютьсѐ в царину невимовленого, де йому 
прищепляютьсѐ ѐкесь дуже своюрідне "почуттѐ ідеаль-
ного, ѐкийсь внутрішній досвід вищих реальностей" — 
поза тим і всупереч усьому тому, про що, здавалосѐ б, 
тільки й веде мову іронік. Та все ж головним длѐ остан- 

6 
Про  наѐвність у діюслові  сіра) ритуального значеннѐ   "замов 

лѐннѐ"  (відлуннѐ  чого  сѐгаю  російських слів  "врач",   "врать")  див.: 
Лосев А. Ф.    Историѐ   античной    эстетики.    Итоги   тысѐчелетнего 
развитиѐ. М, 1994. Кн. 2. С. 442. 

7 
Про "потрійну дія іронії"  в цьому сенсі див.:  Проѐеев  С.  В. 

Античный мир: философиѐ, историѐ, культура. М, 2000. С. 262—265. 
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нього залишаютьсѐ його власна мовчазна мета, що окрес-
ляю навколо нього тонку, але виразну межу самотності. 
"Щось таке знав цей геніальний клоун, чого не знаять 
ляди", — зауважую О. Ф. Лосев у своїй вражаячій харак-
теристиці творцѐ античної діалогіки Сократа. І з цим 
спостереженнѐм відомого дослідника неможливо не 
рахуватисѐ. 

Підсумовуячи вищесказане, зазначимо, що, з одного 
боку, поширений поглѐд, згідно з ѐким саме античний і 
передусім   сократівський   діалог   постаю   найближчим 
оріюнтиром і прообразом длѐ сучасної філософії діалогу, 
безперечно, маю свої підстави. Ми спостерігаюмо тут не-
підробний ентузіазм спілкуваннѐ, щирість безкорисливих 
інтелектуальних  змагань,   відданість спільним   пошукам 
істини. З іншого боку, діалог длѐ античної лядини — 
насамперед своюрідне мистецтво, f^urj. Той, хто ним во-
лодію, ѐк-от Сократ — тех^щ, майстер, ѐкий, попри всі 
несподіванки діалогічного спілкуваннѐ, маю, провадѐчи 
його,  "заздалегідь тримати в полі зору те, в чому всѐ 
справа"8;   справа  ж  тут,   власне,   в  навчанні,   просвіті, 
реалізації духу пайдеї. З цього поглѐду Сократ, за словами 
В. Йюгера, "був центром, до ѐкого вели всі шлѐхи фор -
муваннѐ   грецького   характеру,   найбільшим   учителем, 
найѐскравішоя   постаття   в   історії  вихованнѐ  західної 
лядини". 

Виконавши своя виховну функція, тобто привівши 
співрозмовників до осѐгненнѐ певної істини, античний 
діалог ущухаю. Таке вщуханнѐ, згасаннѐ простежуютьсѐ, 
до речі, і загалом щодо діалогу ѐк жанру. Взѐвши в 
"жанровій кон'янктурі" свого часу гору над аттичноя 
трагедіюя9 (знаменно, що до свого знайомства із Со-
кратом трагедії писав і Платон) ѐк більш адекватний 
спосіб залученнѐ лядини до засад автономної поведінки, 
"свідомих технік життѐ", пробуджених розвитком грець- 

8
 Хайдеггср М. Исток искусства и предназначение мысли // 

Хакдсггер М. Работы и размышлениѐ разных лет. М., 1993. С. 28J. 

'Див., напр.: Пинченко В. 1. Мистецтво в контексті культури. К., 
1998. С. 122—125. 
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кого полісу, діалог згодом мав сам, своюя чергоя, посту-
питисѐ місцем більш глибоким і сутнісним способам 
реалізації ціюї ж загальнокультурної мети через кате-
горіальні структури теоретичного — і вже монологічного 
мисленнѐ10. Такий перехід ми і бачимо у пізнього Пла-
тона ("Закони", "Тимей"), Арістотелѐ та їхніх послідов-
ників (у галузі власне літературних жанрів відзначаютьсѐ 
витісненнѐ діалогу діатрибоя, специфічним різновидом 
повчальних проповідей-бесід — Біон Борисфеніт, Луци-
лій, Горацій, Сенека та ін.). 

Втім "зреченнѐ" діалогу в античній культурній тра-
диції, на щастѐ, не виѐвилосѐ ані повним, ані остаточ-
ним. Активне зверненнѐ до цього жанру властиве таким 
літераторам і мислителѐм доби Імперії, ѐк Діон Хризо-
стом, Плутарх ("Moralia"), Лукіан, Цицерон ("Туску-
ланські бесіди"), Мануцій Фелікс, Макробій та ін. 

аскравим свідченнѐм духовного значеннѐ сократів-
сько-платонівського діалогічного спадку длѐ культури 
часів пізньої Античності ю, зокрема, розглѐд теми діалогу 
у вже згаданих "Пролегоменах" до платонівської філо-
софії. Виклавши свою (вже відоме нам) розуміннѐ діалогу 
в його відмінності від комедії і трагедії, анонімний автор 
"Пролегоменів" підноситьсѐ до шлѐхетного пафосу, 
порівняячи діалог не з чим іншим, ѐк з космосом — цим 
абсолятним взірцем краси й ідеальним станом буттѐ 
взагалі длѐ лядини античного світу. "...Діалог — це свого 
роду космос, — читаюмо в трактаті. — Так само ѐк у 
діалозі лунаять вислови різних осіб відповідно до того, 
що кожному личить, так і в космосі існуять різні при-
роди, що звучать по-різному...". Зі свого боку, і "космос 
ю діалог", адже так само ѐк "у космосі ю вищі природи й 
нижчі, і душа, що перебуваю в космосі, приюднуютьсѐ то 
до одних, то до інших, так і в діалозі ю персонажі, що  

'"Див.: Там само. С. 133—138. Цікавий матеріал длѐ осмисленнѐ 
логіки руху від властивого світоглѐдові великих грецьких трагіків — 
Софокла, Есхіла, Евріпіда — відчуттѐ взаемовикляченнѐ фундамен-
тальних культурних цінностей, через діалогізм Сократа, до спроби їх 
синтезу в монологічній концепції Арістотелѐ див.: Макінтайр Е. Післѐ 
чесноти. Дослідженнѐ з теорії моралі. К., 2002. С. 196—244. 
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запитуять і відповідаять, спростовуять і зазнаять спро-
стовувань, і душа наша, будучи немовби суддея між 
ними, схилѐютьсѐ то до тих, то до інших". А ще — про-
вадить наш автор далі, — "ѐк каже сам Платон, літе-
ратурний твір... подібний до живої істоти; хіба не означаю 
це, що найпрекрасніший із творів буде подібний до 
найпрекраснішої із живих істот? Найпрекрасніша жива 
істота — це космос, і йому суголосний діалог, бо... діалог ю 
найпрекраснішим із видів словесності". 

Нарешті, значеннѐ діалогу пов'ѐзуютьсѐ в "Пролего-
менах" ще й з тим, що "діалог наслідую мистецтво діалек-
тики. ак діалектика постала з мистецтва запитувати й 
відповідати, так і діалог — із запитань і відповідей діячих 
осіб. Платон хотів привести читача до згоди зі своїми 
засновками тим самим шлѐхом, ѐким діалектика спо-
нукаю душу народити в муках те, що приховане в ній, і 
ѐвити на світло, бо ж душа, за Платоном, в жодному разі 
не подібна до чистої таблички. Саме тому він і скорис-
тавсѐ ось таким літературним засобом". 

Враховуячи сказане вище, до такої завершальної 
характеристики сократичного діалогу нам тут, здаютьсѐ, 
додати вже нічого. 

Вибірковий характер нашого розглѐду не даю можливості   
зупинитисѐ   тут   на   інших,   по-своюму   не   менш 

значущих   аспектах   античної   культури   спілкуваннѐ. 
Наголосимо,  що тільки-но розглѐнутий  нами  невиму-

шений і разом з тим повчальний філософський діалог, це 
знаменне породженнѐ еллінського духу, потребував длѐ 
своюї реалізації певного простору вільних громадѐнських 
стосунків, простору, ѐкий би забезпечував, з одного боку, 

рівність  учасників  діалогу,   а  з   іншого   —  їх  спільну 
причетність до  певної  системи   інтелектуальних  і  мо-
ральних цінностей. (Адже без того й іншого вести такий 

діалог було би неможливо.) Простір, про ѐкий ідетьсѐ, ю, 
власне,  простором  публічним, деѐким ідеальним дери-
ватом агори — площі, на ѐкій і навколо ѐкої зосеред-
жувалосѐ життѐ давнього грецького міста-полісу. Специ-
фічні риси цього простору і сама його наѐвність були  
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зумовлені своюрідністя політичних (в даному разі поліс-
них) взаюмин, ѐкі за тіюї історичної доби виѐвлѐлисѐ в 
найбільш прозорій і безпосередній формі. В цьому зв'ѐз-
ку показово, що саму політику — основу міського життѐ — 
греки класичної доби, сучасники й учні Сократа, розуміли 
ѐк спілкуваннѐ. Не ѐк цілеспрѐмовану діѐльність, не ѐк 
боротьбу за владу, а ѐк спілкуваннѐ (р/лЛіа), до того ж, ѐк 
зазначав Арістотель, "в найбільш досконалій його фор-
мі", таке, "що ю найважливішим з усіх і обіймаю усі інші 
спілкуваннѐ". акщо лядина взагалі, за Арістотелем, 
істота політична, полісна, то це означаю, що в основу 
всього її буттѐ й усіх його значущих проѐвів покладаютьсѐ 
саме спілкуваннѐ, причому спілкуваннѐ відкрите, 
конкретне, відверте, — спілкуваннѐ, спектр ѐкого простѐ-
гаютьсѐ від Гераклітової "ворожнечі" (тгоЛе/иос) до його ж 
"найчарівнішої гармонії" і від трагічного протистоѐннѐ 
рівнодостойних позицій і цінностей — через сократів-
ський просвітницький діалог — до виваженої, самоза-
глибленої монологічної мудрості пізнього Платона або 
Арістотелѐ. Вище вже йшлосѐ про діѐльнісну, цілеспрѐ-
мовану сутність філософсько-педагогічної бесіди Сократа 
— але ж і вона зрештоя мала прислужитисѐ просвіті та 
взаюмозбагачення лядей, що вже перебуваять у 
різнобічному і відвертому спілкуванні, "запрограмовано-
му" їхнім спільним місцеперебуваннѐм на арені антич-
ного полісу! І ось у цьому сенсі, завдѐки цьому засад -
ничому комунікативному тлу давньогрецького полісного 
життѐ сократичний діалог і справді, попри вся своя 
функціональну специфіку і обмеженість, може-таки роз-
глѐдатисѐ нами ѐк невичерпне і непроминальне джерело 
творчої енергії лядського спілкуваннѐ. 

Втім, чого в будь-ѐкому разі ми в ньому не знайдемо — 
так це баченнѐ у співрозмовникові справжнього, повно-
цінного Ти, життюво необхідного длѐ а — Ти, у зверненні 
до ѐкого а визначало б і формувало сенс власного буттѐ. 
Співрозмовник Сократа — будь-хто; та й самий Сократ 
щоразу начебто вислизаю з розмови, залишаячи по собі 
лише дратівливу загадку про своя незбагненну особис-
тість, — і так до самої смерті. Доміную, по суті, знеособ- 
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лена точка зору описувача спільного пошуку істини — 
точка зору, що її неважко звести й до цілком моноло-
гічної позиції філософа-теоретика, творцѐ самодостатніх 
всеохопляячих раціоналізованих систем (що ми спосте-
рігаюмо впродовж наступних етапів розвитку філософ-
ської думки). 

Проте вже задовго до часів Сократа щойно згадане Ти 
абсолятного  співрозмовника   —   Ти  вимогливе,   невід-
ступне, ревниве — було "відкрите", а точніше, постало 
першоя і останньоя реальністя в культурі іншого регіону 
Середземномор'ѐ  —   Близького  Сходу.  Тут,  у світі 
Старого Завіту лядина вчиласѐ осмислявати свою буттѐ, 
від щонайперших його початків, ѐк непозбутній "стан 
передстоѐннѐ"  перед божественним   Ти, стан, у ѐкому 
вона маю передусім постійно відчувати себе "на вістрі" 
зверненого безпосередньо до неї божественного першо -
питаннѐ: "Де ти?" (1 М. З, 9). Саме так, на "ти", веде Бог 
розмову з давнім Адамом, з праотцѐми Авраамом, Ісаа-
ком та аковом; так спілкуютьсѐ він і з усім обраним 
народом: "а — Господь, Бог твій, що вивів тебе з юги-
петського края з дому рабства. Хай не буде тобі інших 
богів передо Мноя! ...а — Господь, Бог твій, Бог зазд-
рісний..." (2 М. 20, 2—3, 5). 

За всіюї несумірності лядського й божественного, у 
цьому старозавітному передстоѐнні лядини перед 
Господом розкриваютьсѐ і певна взаюмність: не тільки длѐ 
лядини божественне Ти, таке страшне й водночас 
спасенне, замикаю вся життюву перспективу, але й Бог 
палко і болісно лябить лядину, ревную її, знову й знову 
прощаю її непрощенні гріхи. Цѐ Божа лябов, Божа 
прихильність до лядини — ѐк материнська, чи й більша 
за неї: "Чи ж жінка забуде свою немовлѐ, щоб не пожаліти 
їй сина утроби своюї? Та коли б вони позабували, то а не 
забуду про тебе!" (Іс. 49, 15). 

І саме через це Богоспілкуваннѐ, через це "стоѐннѐ" й 
"ходіннѐ" в незборимій присутності абсолятного 
божественного Ти лядина біблійного світу привчаласѐ і 
призвичаяваласѐ розпізнавати неповторне Ти також і 
кожного зі своїх ближніх. Ще виразнішого втіленнѐ цей 
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взаюмозв'ѐзок божественного Ти і Ти лядського набуваю 
в Новому Завіті, де Христос називаю заповідь лябові до 
ближнього "однаковоя" із заповіддя лябові до Бога 
(див.: Мт. 22, 39; Мк. 12, 31). 

З часів утвердженнѐ христиѐнства вимір божествен-
ного Ти, що розкриваютьсѐ у молитві або сповіді, стаю 
загальним духовним надбаннѐм Ювропи, вищим оріюн-
тиром длѐ всіюї сукупності відносин лядини зі світом. І 
ѐк діалогічний струмінь античної культури знайшов длѐ 
себе втіленнѐ в діалозі ѐк літературному жанрі, так і 
виплекана монотеїстичним світоглѐдом свідомість перед-
стоѐннѐ перед Господом утіляютьсѐ в цілій системі літе-
ратурних жанрів, з-поміж ѐких найбільш цікавим длѐ нас 
ю жанр сповіді і передусім — славнозвісна "Сповідь" 
основоположника цього жанру Авреліѐ Августина {Авгус-
тина Блаженного, 354—430 н. ю.). 

СПОВІДАЛЬНА ТРАДИЦІЯ 

В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ: 

ВІД АВГУСТИНА ДО Ж.-Ж. РУССО 

кось наприкінці 394 р. пресвітер італійського міста 
Нола Паулін, що цікавивсѐ різноманіттѐм релігійного 
досвіду, звернувсѐ до Аліпіѐ, приѐтелѐ Августина, з 
проханнѐм описати длѐ нього свою життѐ. Аліпій, чи то 

через брак часу, чи то з ѐкихось інших невідомих нам 
причин, сам цього робити не став, але звернувсѐ до 
Августина. Той написав длѐ Пауліна біографія Аліпіѐ, а 
згодом, очевидно, у відповідь на аналогічне проханнѐ 
ноланського пресвітера — і власну "Сповідь". 

Увага до індивідуального життювого шлѐху лядини на 
той час чимось незвичайним не була. Засади христиѐн-
ської житійної літератури (агіографії) були вже давно 
закладені; своюя чергоя, вони спиралисѐ на розвинені 
античноя культуроя ще в дохристиѐнську епоху традиції 

29

а 



Розділ І 

Провісники філософії діалогу в європейській філософській думці 

життюпису (Ксенофонт, Светоній, Тацит, Плутарх та ін.)". 
Принципово новим у літературному викладі й осмисленні 
власного життювого шлѐху Августином постаю його внут-
рішнѐ діалогічна спрѐмованість, незмінне відчуттѐ при-
сутності абсолятного божественного Ти — ѐкого, звісно, 
ще не знала класична Античність — і зверненість до 
цього  Ти.  "Великий юси,  Господи, і достойний безко-
нечної хвали";  "Велика могутність Твоѐ, і немаю міри 
премудрості   Твоїй";   "І   величати   хоче   Тебе   лядина, 
маленька частинка створіннѐ Твого... і серце наше не 
супокійне, доки спочине в Тобі..."; "Хто ж дасть мені 
відпочити в Тобі? Хто ж зробить так, щоб Ти ввійшов у 
мою серце й напоїв його, аби ѐ забув свої гріхи і обнѐв 
Тебе, юдине мою добро?" — ось постійна і показова інто-
націѐ цих Августинових звернень. акоя далекоя вона ю 
від розважливої об'юктивуячої інтонації діалогів Платона: 
"Усѐ надіѐ моѐ хіба тільки на превелике милосердѐ Твою! 
Дай мені те, що Ти наказуюш, і наказуй те, чого Ти хочеш". 
Що ж ѐвлѐю собоя цей новий (длѐ греко-римського 
світу)   тип   діалогічності,   так   виразно   представлений 
Августином, ѐкщо придивитисѐ до нього уважніше? І що 
це, власне, таке — сповідь? 

Легко зрозуміти, що шлѐх від філософських суперечок 
балакучих співвітчизників Сократа до христиѐнської 
розмови з Богом мав пролѐгати через своюрідну зону 
мовчаннѐ. Далі нам ще не раз доведетьсѐ згадувати це 
понѐттѐ, надзвичайно важливе длѐ осмисленнѐ різно-
манітних виѐвів лядського спілкуваннѐ. Наразі маюмо 
зазначити: ѐк земна мудрість ю невіглаством перед Богом 
і саме так маю себе зрозуміти, і ѐк багатство земне перед 
Богом ю злиденністя і маю зректисѐ себе, перетворив-
шисѐ на справжні злидні, так і земне слово перед лицем 
абсолятного Ти ю німотоя і маю згаснути, вичерпати себе 
в мовчанні — аби з мовчаннѐ воскреснути.  Правдиве  

"Див., напр.: Попова Т. В. Античнаѐ биографиѐ и византийскаѐ 
агиографиѐ // Античность и Византиѐ. М, 1973. С. 218—266; Аверин-
цев С. С. Плутарх и античнаѐ биографиѐ. К вопросу о месте классика 
жанра в истории жанра. М., J973. 
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слово до Ти, слово лядське, ѐк і слово Боже, — лунаю в 
тиші. З одного боку, до такого самовичерпаннѐ в мов-
чанні прѐмувало — в міру свого проникненнѐ в абсо-
лятні начала буттѐ — слово ѐзичницької Античності: так, у 
відомого філософа-неоплатоніка Плотіна (204/205— 
270 н. ю.) "останнім актом злиттѐ з вищим началом" 
визнаютьсѐ не слово і не споглѐданнѐ, а дотик: лядська 
душа саме торкаютьсѐ Юдиного12. З іншого — вже такий 
ранній христиѐнський автор, ѐк св. Ігнатій Антіохійський 
(II  ст.) стверджую, що одвічне Слово Боже походить з 
Мовчаннѐ; згодом цѐ думка набуваю значного поширеннѐ 
у христиѐнській містиці (Майстер Екгарт та ін.).  

Слово ж лядське, що народжуютьсѐ в цій мовчазній 
зверненості до абсолятного Ти, — це, звісно, вже не 
слово повсѐкденного спілкуваннѐ або й філософської су-
перечки. Радше — слово свідченнѐ, відповіданнѐ, сповіді. 

Свідченнѐ (це ѐ, Господи!) в даному зв'ѐзку постаю ѐк 
невід'юмний діалогічний аспект будь-ѐкої лядської 
самореалізації. Здійсняячи себе в житті або мистецтві, 
ми тим самим більш або менш свідомо про себе й 
свідчимо, витворяюмо свій непроминальний образ, 
звернений до завбачуваного нами ("провіденційного", ѐк 
скаже О. Мандельштам) співрозмовника поза межами 
емпіричного лядського існуваннѐ. Разом з тим адресо-
ваний такому "вищому" співрозмовнику, згаданий образ-
свідченнѐ позначаю не безпосередню спілкуваннѐ з ним, а 
лише власну позаситуативну фактичність: свідченнѐ на те 
й існую, щоб незалежно від будь-ѐких ситуацій завжди 
ставати тим, чим воно насправді ю. Звідси — можливість 
длѐ автора зосередитисѐ на вдосконаленні автономної 
форми такого свідченнѐ, покликаної долати простір і час, 
зокрема — на доведенні такої форми до рівнѐ і ѐкості 
справжньої художності. Чимало творів мистецтва, ѐк 
відомо, саме і народжуятьсѐ ѐк таке свідченнѐ "про час і 
про себе" (В. Маѐковський) — свідченнѐ, що водночас і 
передбачаю   у   певному   віддаленні   наѐвність   ѐкогось 

12
 Див. про це: Лосев А. Ф. Историѐ античной эстетики: Поздний 

эллинизм. М., 1980. С. 693, 719. 
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абсолятного Ти, і утверджую власне незалежне буттѐ, 
гідність своюї непоступливої фактичності. 

Іншу форму прориву екзистенціального мовчаннѐ 
перед лицем абсолятного Ти ѐвлѐю собоя відповіданнѐ ѐк 
певна, зоріюнтована на словесне вираженнѐ життюва 
налаштованість лядини. Здавна в ядейсько-христиѐн-
ській традиції утверджуютьсѐ розуміннѐ лядського життѐ 
ѐк глибинного відповіданнѐ Богові, буття, іншим лядѐм — 
відповіданнѐ народу, спільноти "обраних", кожного інди-
віда зокрема. Таке відповіданнѐ, пов'ѐзане з ідеѐми 
покликаннѐ, сенсу життѐ, діѐльної вдѐчності тощо, на-
кладало свій відбиток на духовну історія Ювропи від 
біблійних пророків до західних реформаторів-проте-
стантів і до Г. Сковороди, його діапазон простѐгаютьсѐ від 
загальної лядської ситуації Адама до неповторних 
особливостей будь-ѐкого індивідуального існуваннѐ. 

ак зазначалосѐ, окреслений тип життѐ-ѐк-відповіді 
тѐжію до свого словесного вираженнѐ. З цього поглѐду, 
зв'ѐзок між лятерівськоя ідеюя покликаннѐ (Beruf) і 
розвитком філологічної герменевтики за доби Реформації 
аж ніѐк не ю випадковим. Однак саме слово постаю тут 
елементом не стільки вербального спілкуваннѐ, скільки 
життѐ ѐк такого, таким чином немовби знову повертаячи 
останню в зону мовчаннѐ. (Адже таким життюво вкорі-
неним словом, та ще й цілком красномовним, може 
бути і безмовний жест, і вчинок, і цілісний стан 
життѐ.) Заразом розвиток ціюї ж спонуки вдѐчного 
відповіданнѐ аж до вільного переданнѐ абсолятному Ти 
самої нашої здатності до такого відповіданнѐ породжую 
своюрідний екзистенціал буттѐ-без-відповіді (або 
російськоя, безответности), ѐкий передбачаю "згасаннѐ" 
лядської налаш-тованості на відповіданнѐ і діалог 
взагалі у вільно обраному самозреченому мовчанні. 

На відміну від відповіданнѐ, сповідь ѐк така означаю не 
осмислену реалізація власного буттѐ лядського суб'юкта 
(пор. ідея покликаннѐ), а навпаки, екзистенціальне від-
штовхуваннѐ від цього буттѐ; своюя чергоя, смиреннѐ 
передбачаю тут не відмову від свого слова й голосу, а, 
навпаки,   цілковите  входженнѐ,   "переливаннѐ"   себе  в  
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нього. Ю особливий різновид смиренної мужності: ви-
знати себе, свою неповторне а підвладним загальним 
категоріѐм лядської гріховності, немічності, категоріѐм, 
придатним длѐ опису будь-ѐкого пересічного лядського 
життѐ. Ю смиренна мужність побачити, описати і викрити 
себе ѐк істоту себелябну, немудру, хтиву, таку, що легко 
потраплѐю на гачок різноманітних дурних потѐгів, раз по 
раз опинѐютьсѐ в полоні ѐкихось принизливих обставин 
тощо; саме такої смиренної мужності й вимагаю від 
лядини будь-ѐка сповідь. Але мати таку мужність водно-
час означаю і просто вміти про себе розповісти, адже 
конкретний плин нашого життѐ значноя міроя й фор-
муять саме такі неприюмні, або просто надто тривіальні, 
непоказні обставини. Отож, мовленнюва поведінка 
суб'юкта сповіді поступово, крок за кроком, напрацьовую 
власну пружність, власну міру літературної адекватності; 
все це зумовляю роль сповідальної культури — передусім 
у ювропейському регіоні — у формуванні своюрідних 
літературних жанрів, зокрема біографічного роману13, 
роману вихованнѐ, взагалі в утвердженні мистецтва 
прози, в найкращих творах ѐкого недаремно так часто 
бринѐть нотки глибокої лядської сповіді. 

Водночас, на відміну від свідченнѐ, сповідь не вимагаю 
завершеності на рівні тексту і не прагне до неї; смислова 
цілісність визначаютьсѐ тут не абстрактним припущеннѐм 
"провіденційного співрозмовника", а непозбутнім пере-
живаннѐм живої присутності Адресата сповіді, всепогли-
нущої зверненості до нього. В цій зверненості слово спо-
віді немовби зрікаютьсѐ своюї самодостатності, добро-
вільно узалежняютьсѐ від судженнѐ і рішеннѐ Адресата. І 
цѐ "самопожертва" слова — теж риса, що відчутно впли-
нула на становленнѐ і розвиток мистецтва художньої 
прози в Ювропі і світі загалом. 

Неодноразово вже нами зазначений сутнісний 
зв'ѐзок у феномені сповіді його духовного й вербального 
аспектів 

"Див.: Бахтин М. М. Роман воспитаниѐ и его значение в истории 
реализма // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
С. 195—198; Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. 
Исследованиѐ разных лет. М., 1975. С. 162—163, 293—296. 
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знаходить очевидний виѐв у двоїстому характері самого 
цього феномена.  З  одного боку,  сповідь —  церковне 
таїнство покаѐннѐ, з іншого — певний різновид літе-
ратурних творів; длѐ розмежуваннѐ цих двох "іпостасей" 
сповіді  можна  вказати досить серйозні  підстави.  Так, 
часто зазначаять, що сенс церковної сповіді не зводитьсѐ 
до   словесного   вираженнѐ,   а   полѐгаю   "в   мовчазному 
внутрішньому зусиллі каѐттѐ", тоді ѐк сповідь ѐк жанр 
літератури, навпаки, "прагне до докладного, детального, 
психологізованого опису всіх подій і порухів душі"; що в 
сповіді церковній "центр покладаютьсѐ у Христі", тоді ѐк 
літературній  сповіді  притаманний  антропоцентризм,  її 
пафос — "утвердженнѐ самостійної цінності особистості, її 
шлѐху"14. Попри вся виразність таких розрізнень, їх, 
разом з тим, не варто доводити до края — інакше ми 
зрештоя втратимо специфіку феномена сповіді ѐк такої. 
Звичайно,   церковна   сповідь   укорінена   в   мовчазному 
зусиллі лядської душі (про народженнѐ слова з мовчаннѐ 
було вже сказано вище), і все ж сповідь — це завжди 
с-повідь:   про   власні   гріхи   віруяча  лядина  маю   роз-
повісти; приховані гріхи не відпускаятьсѐ. Безперечно, 
ѐкісь   свої   згрішеннѐ   сповідальник   може   просто   не 
пригадати або не побачити; тѐжка хвороба або фізична 
вада   можуть   позбавити   його   можливості   докладно 
перелічити   власні   гріхи.   Всі   такі   випадки   церква 
навчиласѐ враховувати, ідучи назустріч лядині в її земній 
слабкості.  Зрештоя, ѐк зазначав один із проникливих 
православних   пастирів   XX ст.   свѐщеник   Олександр 
Юльчанінов, "приносити духівникові потрібно не перелік 
гріхів, а покаѐнне почуттѐ". А проте саме зусиллѐ нази-
ваннѐ,  словесної артикулѐції своїх гріхів,  зусиллѐ,  що 
вихопляю їх з аморфної мовчазної пітьми й виносить на 
світло і на суд Божий, — неодмінний компонент будь-
ѐкої справжньої сповіді; без нього каѐттѐ залишаютьсѐ 
психологічно неможливим. 

14
 Михайлова М. В. Молчание и слово (таинство покаѐниѐ и 

литературнаѐ исповедь) // Метафизика исповеди. Пространство и времѐ 
исповедального слова: Материалы международной конференции. СПб., 
1997. С. 10, 11-12. 
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Своюя чергоя, літературна сповідь, за всіюї засадничої 
уваги до лядини, няансів її внутрішнього і зовнішнього 
життѐ, не може, залишаячисѐ власне сповіддя, не по-
кладати свій смисловий центр у сфері деѐкого абсолят-
ного Ти, що длѐ релігійних авторів ототожняютьсѐ з Ти 
божественним, а може й набувати цілком "поцейбічних" 
форм утіленнѐ — Ти народу або країни (в романтичній 
поезії, сповідальній ліриці Т. Шевченка та ін.), ѐкоїсь 
конкретної особистості тощо. ак уже зазначалосѐ, спові-
дальне слово — це слово, що перебуваю у вільній все-
осѐжній залежності від свого Адресата, в такий спосіб 
постійно актуалізуячи переживаннѐ його безпосередньої 
"понадтекстової" присутності. Там, де такої залежності, 
такого зверненнѐ до абсолятного Ти не існую — немаю і 
сповіді ѐк такої, хоч би ѐк називавсѐ відповідний літе-
ратурний твір і ѐкі достоїнства були б йому притаманні. 
Тим-то Августинова "Сповідь" — це справжнѐ сповідь, 
невмирущий взірець даного жанру, тоді ѐк, скажімо, 
"Наодинці із собоя" Марка Авреліѐ, "Самопізнаннѐ" 
М. Бердѐева чи навіть "Сповідь" Л. Толстого — передусім 
унікальні свідченнѐ внутрішнього духовно-морального 
лядського досвіду (останнѐ — з виразноя проповід-
ницькоя спрѐмованістя). Радше автобіографічний, аніж 
сповідальний характер властивий, на думку М. М. Бах-
тіна, відомим творам Боеціѐ, Петрарки. Тоді ѐк гоголів-
ські "Вибрані місцѐ з листуваннѐ з друзѐми" ѐвно маять 
присмак сповідальності, хоча сповідаютьсѐ тут автор, 
попри своя глибоку релігійність, скоріше перед миром, 
аніж перед Богом. Глибинна сповідальність — відкрита й 
прихована, замаскована й надривна, перед Богом і перед 
лядьми — пронизую весь художній світ Федора Михай-
ловича Достоювського (1821 —1881). Сповіді "підпільної 
лядини", Іпполіта, Ставрогіна, кожна на свій кшталт — 
непроминальні взірці цього, котрі, проте, ѐк землѐ (точ-
ніше, "підпіллѐ") з небом, різнѐтьсѐ з благочестиво-
піднесеноя сповідальноя налаштованістя блаженного 
Августина. І знаменно, що, аналізуячи ці тексти, той же 
М. Бахтін віднаходить у них своюрідний виѐв двох харак-
терних рис, що визначаять, ѐк ми вже встигли пере- 
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свідчитисѐ, специфіку сповідального слова ѐк такого. По-
перше, це виразна (щоб часом не сказати пароксиз-
мально-нав'ѐзлива) оріюнтаціѐ на Іншого — чуже слово, 
чужу думку, з ѐкими боретьсѐ, ѐких інколи, здавалосѐ б, 
зневажаю, і залежності від ѐких, разом з тим, жодним 
чином не може позбутисѐ суб'юкт такої сповіді. По-друге, 
ѐк наслідок такої непозбутньої залежності-боротьби — 
неминуча самопожертва (або, що в даному разі точніше — 
самовикривленнѐ, самозлам) авторського слова: так, на-
вмисно робить свою слово потворним "підпільний пара-
доксаліст"; Ставрогін намагаютьсѐ представити себе у 
своїй сповіді більш брутально, аніж того бажало би його 
серце, та ін. 

Своюрідним взірцем літературної "сповіді навиворіт" ю 
"Сповідь" Жан-Жака Руссо (1712-1778). У вступі до 
цього твору великий французький просвітник, апологет 
"природного стану" лядини так викладаю свою спові-
дальне кредо: «а розпочиная справу небувалу... а ство-
рений інакше, ніж будь-хто із бачених мноя, дозволя 
собі думати, що ѐ не схожий ні на кого на світі... Нехай 
суремний глас Страшного суду пролунаю коли завгодно, — 
ѐ постану перед Верховним суддея з оціюя книгоя в 
руках... З однаковоя відвертістя розповів ѐ про добре і 
зле. Злого нічого не приховав, доброго нічого не додав... 
а показав себе таким, ѐким був у дійсності: нікчемним і 
низьким, коли таким був, добрим, шлѐхетним, піднесе-
ним, коли був таким. а оголив уся своя душу й показав її 
такоя, ѐкоя Ти бачив її сам, Всемогутній. Збери 
навколо мене незліченний натовп подібних до мене: хай 
вони слухаять моя сповідь, хай червоніять за моя 
ницість, хай журѐтьсѐ за моюя лихоя долея. Нехай 
кожен із них білѐ підніжжѐ Твого престолу своюя чергоя 
так само щиро розкрию серце свою, і нехай потім хоч один 
з-поміж них, ѐкщо насмілитьсѐ, скаже Тобі: "а був 
кращий за ця лядину"». 

Наведене кредо Руссо намагаютьсѐ послідовно реалі-
зувати у своїй "Сповіді". Що можна сказати про її 
специфіку? 
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Руссо насамперед не тільки обіцѐю, а й справді ѐвлѐю 
своюму читачеві принципово новий рівень відвертості в 
оприлядненні внутрішніх потѐгів і прагнень лядського 
індивіда, "низин" його повсѐкденного існуваннѐ. Він 
дійсно зображую ѐк добре, так і зле, чітко усвідомляячи, 
про те чи про інше йдетьсѐ у кожному конкретному 
випадку. Він не оминаю ані злочинного, ані смішного й 
ганебного у своїх учинках, і ми, здаютьсѐ, могли б навіть 
йому повірити стосовно наѐвної у нього схильності радше 
"викривати себе з надмірноя суворістя, аніж вибачати з 
надмірноя поблажливістя". Певноя міроя все зазначене 
втіляю сутнісні вимоги сповіді. А проте саме книга Руссо з 
граничноя виразністя переконую: коли відвертість 
культивованого в ній зразка переступаю належну міру і 
перетворяютьсѐ на самоціль, вона з неминучістя — хоч 
би ѐкими були принагідні зауваженнѐ й оцінки автора — 
постаю апологіюя тих аморальних, а інколи й злочинних та 
гріховних рис лядської вдачі, котрими немовби хизуютьсѐ 
їхній "безсторонній" описувач. Дійсно, компліменти 
самому собі з приводу своюї небувалої щирості у Руссо 
ѐвно переважаять будь-ѐкі докори сумліннѐ, що їх можна 
було б у нього вичитати. До щойно наведеного вступу до 
"Сповіді" додамо одне із заклячних її речень: "Що ж до 
мене, то ѐ оголошуя привселядно і без страху: усѐкий, 
хто, навіть не прочитавши моїх творів, розглѐне своїми 
очима моя вдачу, характер, спосіб життѐ, мої схильності, 
утіхи, звички і зможе повірити, що ѐ лядина нечесна, той 
сам заслуговую на шибениця". 

Поза всѐкими сумнівами, "Сповідь" Руссо, втіливши, 
за словами М. Вебера, "ідеальний тип" своюї епохи, 
відіграла незамінну роль у формуванні загальнокуль-
турного інтересу до обставин і подробиць індивідуального 
лядського життѐ, світу інтимних переживань лядини; без 
усього цього неможливо уѐвити собі подальший розвиток 
культури лядського спілкуваннѐ, морального й худож-
нього життѐ Ювропи XIX—XX ст. І все ж, ѐкщо оцінявати 
текст Руссо саме ѐк сповідь, то це дійсно навиворіт: 
замість сорому за свої негідні вчинки ми тут 
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бачимо по суті пишаннѐ ними, замість каѐттѐ — нар-
цисичну демонстрація з претензіюя на виправданнѐ. 
Сповідальна налаштованість усім цим не знищуютьсѐ, а 
зміняю свій знак на протилежний: абсолятне Ти ю длѐ 
Руссо конче потрібним (втім не стільки Ти божественне, 
скільки Ти лядське — "читача", "наступних поколінь", 
вже знайомого нам "незліченного натовпу"), але не длѐ 
зізнаннѐ і каѐттѐ, а длѐ виправданнѐ і самозвеличеннѐ в 
його очах: так, нехай лишень хто-небудь посмію сказати, 
що він кращий за ця лядинуї 

За влучним висловом Т. В. Артем'ювої, така "сповідь 
навиворіт", ѐк у Руссо, згідно зі своюя лядськоя суття ю 
не що інше, ѐк проѐв ексгібіціонізму, патологічного потѐгу 
до самооголеннѐ; важко не погодитисѐ з такоя чіткоя 
характеристикоя. 

Втім контрастне тло щойно розглѐнутого твору дасть 
нам змогу, так би мовити, від зворотного ще виразніше 
з'ѐсувати длѐ себе принципову суть сповіді ѐк особливого 
типу відношеннѐ до абсолятного Ти. 

ак ми вже бачили, феномен сповіді, знаходѐчи різний 
виѐв у таких доволі віддалених одна від одної галузѐх, ѐк 
церковне життѐ та історіѐ літературних жанрів, у своїй 
основі все ж таки залишаютьсѐ тим самим. Ця основу 
можна вбачати в породженій докорами совісті потребі 
каѐттѐ, осмисленні й критичному переглѐді власного 
життювого шлѐху перед лицем абсолятного Ти, ѐкого 
сповідальник благаю про очищеннѐ і спасіннѐ і за ѐким 
визнаю право на остаточне рішеннѐ стосовно своюї влас-
ної долі. Проте, саме з оглѐду на внутрішня цілісність 
сповідального налаштуваннѐ і його вселядську пошире-
ність, ю, очевидно, підстави длѐ спроби просунутись у 
з'ѐсуванні духовно-комунікативної суті сповіді ще трохи 
далі, маячи на увазі її первинну простоту. ак узагалі 
лябов і співчуттѐ, також і в межах релігійного світоглѐду, ю 
феноменами більш фундаментальними, аніж свідомість 
гріха, так і в засадах сповіді варто, напевно, вирізнѐти 
передусім, хоч ѐк парадоксально це звучить, не каѐттѐ 
саме по собі, не страх перед гріхами і не бажаннѐ їх  
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позбутисѐ, а елементарне первинне відчуттѐ власної не-
повноти, душевне прагненнѐ знайти і притулок, і спокій, 
і поѐсненнѐ власних незгод, і сподівану цілість буттѐ в 
стосунках із зверненим до нас Ти. Щаслива та лядина, у 
котрої ю таке Ти, кому можна розповісти все-все, в бла-
женній надії на розуміннѐ, і поміч, і ласку, — длѐ лядини 
віруячої це Бог, але це не виклячаю, що таким Ти можуть 
бути длѐ нас і матір, і кохана, і вчитель, і друг... Звісно, 
ніщо так не обтѐжую лядську душу, так фатально не 
відвертаю її від бажаної прозорості, ласки, теплої повноти 
буттѐ, ѐк свідомість неправоти, злочину, провини, гріха. 
Тому і сповідь — це, головно, сповідь гріхів, таїнство 
каѐттѐ. Однак розпочинати з моменту гріховності — на-
врѐд чи найкращий шлѐх до осѐгненнѐ її цілісного ляд-
ського смислу. 

Лядина віруяча, церковна сповідуютьсѐ перед Богом; 
в передстоѐнні Йому випростую й випрозоряю вона влас-
ну душу. Впродовж майже двох тисѐчоліть саме цей тип 
сповідальності домінував у ювропейській духовній куль-
турі. Водночас, длѐ секулѐризованої свідомості останніх 
сторіч, свідомості, ѐка втратила виразність відчуттѐ Боже-
ственної присутності, так і не привчившисѐ при цьому — 
попри все — задовольнѐтисѐ підґрунтѐм власного 
самозаглибленого а, сповідь, цѐ confessio поза усѐкими 
конфесіѐми, часто-густо постаю трагічним, болісним па-
радоксом. У відчуженні від канонічної церковної ситуації 
(повернутисѐ до ѐкої у наш час досить просто, але цѐ 
простота інколи й віднаджую совісних, вимогливих до 
себе лядей) всѐ семіотична поведінка сучасної особис-
тості здатна набувати відтінку сповіді, ѐка не втамовую, 
проте залишаютьсѐ неминучоя. Сповідальність, жагуча 
потреба вилити душу, висловити найпотаюмніше в собі 
огортаю собоя весь масив сучасної культури і мистецтва, 
хоч часто-густо і не знаходить при цьому скільки-небудь 
адекватного адресата. Це можна витлумачити ѐк знак 
відчая; а можна й побачити в цьому передвістѐ ѐкихось 
нових духовних перспектив, ще належноя міроя не усві-
домлених сучасним лядством, але таких, що вже сьогодні 
впливаять на його життѐ. 
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Наостанок повернімосѐ до блаженного Августина. 
Залишившисѐ длѐ наступних поколінь першим і найчистішим 
взірцем літературної сповіді, його безсмертний твір, звичайно, 
дуже далеко стоїть від сократичних діалогів доби античної 
класики. 1 все ж між цими двома епохальними парадигмами 
діалогічної думки існую певний спадкоюмний зв'ѐзок. 
Згадаймо, що античні теоретики діалогу наполегливо 
наголошували на його запитально-відповідній структурі; але ж і 
в Августина ми на кожному кроці можемо спостерігати вкрай 
своюрідне поюднаннѐ чистого сповідального тону з постійним 
запитуваннѐм Творцѐ, нескінченними благоговійними 
питаннѐми щодо сутності часу, пам'ѐті і забуттѐ, і ѐким чином 
сотворив Бог небо і земля, і шо робив до того, і взагалі, що таке 
Бог, і навіщо він, Августин, пише своя сповідь, і навіть про те, 
ѐкі, власне, буваять самі запитаннѐ тощо. Причому цѐ 
Августинова позиціѐ ю цілком свідомоя: мислитель 
переконаний, що створений і Богом світ залишаютьсѐ німим 
длѐ того, хто його тільки бачить, і промовлѐю тому, хто його 
запитую. Одразу зазначимо, що цѐ протѐгнута від Сократа і 
Платона до Августина нитка спадкоюмності тѐгтиметьсѐ і далі: 
схильність до наполегливого запитуваннѐ буттѐ, ѐк 
непроминальне надбаннѐ ювропейського духу, зали -  '  
шитьсѐ рисоя, властивоя йому за найрізноманітніших 
історичних обставин. Ми легко можемо розпізнати її вплив у 
доленосних запитаннѐх Шекспіра і Декарта, в допитливості 
новоювропейської експериментальної науки, в 
провокативних міркуваннѐх Ніцше, у філософії Гайдеггера і далі. 
Втім так органічно, з такоя чарівноя безпосередністя, ѐк у 
блаженного Августина, пафос спо- | віді й пафос 
запитуваннѐ не спліталисѐ, здаютьсѐ, більше '' ніколи. 
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ІНДИВІДУАЛІЗМ НОВОГО ЧАСУ, 

ЙОГО ПРИРОДА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ________  

осереджуячи увагу лише на деѐких показових 
моментах становленнѐ проблематики діалогу і 
спілкуваннѐ в ювропейській культурі, ми разом з тим не 
можемо оминути у своюму розглѐді й протилежно 

спрѐмовані чинники і тенденції, що надавали і надаять 
процесові цього становленнѐ властивого йому драма-
тизму. Особливо прикметним тут ю феномен новоювро-
пейського індивідуалізму, філософськоя проекціюя ѐкого 
і постаю класичний тип філософії свідомості XVIII— XIX 
ст., що маю справу з монологічно (точніше, егопо-гічно) 
налаштованоя суб'юктивністя будь-ѐкого ступенѐ 
загальності — від емпіричного лядського а по описаного 
Гегелем всядисущого і всеосѐжного Абсолятного Духу. 

Паростки індивідуалістичного ставленнѐ до життѐ 
легко помітити вже за доби Ренесансу, коли воно вини-
кало на фунті міських свобод, підриву усталених феодально-
корпоративних форм життѐ, пожвавленнѐ різнобічної 
активності лядської особистості. Проте "красивий від-
родженський індивідуалізм" (О. Ф. Лосев), що подарував 
світові стільки видатних імен, сам по собі ще не воро-
гував з лядськоя відкритістя. Навпаки, вивільненнѐ 
міжособистісних стосунків з-під влади зашкарублих 
феодальних порѐдків у поюднанні зі зростаячоя гостро-
тоя індивідуального самовідчуттѐ створило умови длѐ 
небачено ѐскравих і зворушливих спалахів відданості й 
лябові: досить згадати, що розказана Шекспіром історіѐ 
Ромео і Джульюти, ѐка стала непроминальноя парадиг-
моя лядського коханнѐ, виѐвиласѐ водночас своюрідним 
апофеозом доби Відродженнѐ, світлих енергій, нагромад-
жених нея. Надбаннѐм світової культури стали лябовна 
лірика Петрарки, живопис Ботічеллі, де ніжна, тремтлива 
лядська краса неначе фокусую в собі принадність усього 
навколишнього буттѐ — і знову віддаю її назовні. Духовна 
атмосфера епохи була насичена тонким ароматом світ-
ського неоплатонізму, що налаштовував на сприйнѐттѐ  
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світу ѐк живого цілого, усі частини ѐкого поюднані свою-
рідним містичним кругообігом, в основі котрого лежить 
універсальна, всепроникна лябов15. 

Доречно згадати і те, що самий світоглѐд ренесан-
сного гуманізму формувавсѐ в процесі жвавого спілку-
ваннѐ (безпосереднього й епістолѐрного) його творців — 
італійських мислителів, літераторів, політиків другої 
половини XIV-го — XV ст. — і вже через це не міг не 
нести на собі загального відбитка етосу спілкуваннѐ: сама 
культура Ренесансу тут постаю — очевидно, першоя в 
ювропейській історії — ѐк "культура спілкуваннѐ культур" 
(Л. М. Баткін). 

Проте не менш показовими ю й тіньові сторони 
Ренесансу. Виразний матеріал, що засвідчую моральний 
розклад тодішнього суспільства, наводить уже славетний 
швейцарський історик XIX ст. а. Буркгардт; згодом цей 
аспект постійно привертаю до себе увагу ѐк істориків тіюї 
доби, так і філософів, богословів, етиків. Найдраматич-
нішим на цьому контрасному тлі епохи виѐвлѐютьсѐ 
навіть не гранична розбещеність і жорстокість деѐких 
постатей правлѐчої верхівки (зокрема Чезаре Борджіа, 
про ѐкого подейкували, що немаю такого злочину, ѐкого 
він не вчинив, Сігізмундо Малатеста та ін.), ба навіть не 
властива "ренесансному" лиходійству ѐкась особлива 
диѐвольська винахідливість і фантазіѐ16, а те, що творцѐми 
запевних злочинів нерідко виѐвлѐлисѐ геніальні 
особистості саме такого кшталту, ѐкі й надали добі 
Відродженнѐ її неминущої слави. Тож відома сентенціѐ 
пушкінського Моцарта: "Геній та лиходійство — дві речі 
несумісні" — справді ставитьсѐ під сумнів обставинами 
цього історичного часу. 

Пробуджена надихаячими віѐннѐми Відродженнѐ 
лядська індивідуальність аж надто була захоплена собоя, 
своїми незвіданими можливостѐми (а втім, хіба могло 
бути інакше?), щоб не спробувати протиставити безпо-
середність  власного  бажаннѐ,   власної пристрасті  всім  

15 
Див.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождениѐ. М., 1978. С. 320—334. 

16 
Див.: Там само. С 120—138. 
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традиційним обмеженнѐм і заборонам, зокрема й забо-
ронам моральним. Але зіткненнѐ такої самовпевненої і 
самозакоханої (й при цьому творчо налаштованої) 
індивідуальності з силами реального світу неминуче мало 
виѐвитисѐ длѐ неї трагічним — і ось, на "верхній" межі 
Ренесансу постаю мистецтво величезної трагічної сили — 
мистецтво Мікеланджело, Сервантеса, Шекспіра. Подіб-
но до Гамлета, лядина, що вийшла з ренесансного верто-
граду, повинна була наново зібрати себе, наново пройти 
все коло життювих стосунків перед лицем жорстокої 
реальності, в ѐкій мусила навчитисѐ по-новому жити з 
лядьми, — або зануритисѐ в мовчаннѐ. Й подібно до 
королѐ Ліра, вона повинна була, відкинувши гордощі та 
образу, відкрити свою зболіле серце длѐ тих найпростіших 
речей, ѐкі й даять змогу лядѐм жити разом,  — того 
здорового глузду, щирості й жаля, котрі, зрештоя, 
переживаять будь-ѐкі втрати королівських регалій і 
загибелі богів17. 

На відміну від ренесансного, індивідуалізм Нового 
часу виѐвивсѐ значно послідовнішим за своїм раціо-
нально-логічним оформленнѐм — і значно вужчим за 
своїм духовним та екзистенційним обсѐгом. Залишивши 
на майбутню пошук гідних відповідей на запити, втілені у 
творчості Сервантеса та Шекспіра, представники Нової 
доби приступили до вирішеннѐ, можливо, найпростішого, 
зате невідкладного завданнѐ, висунутого на порѐдок 
денний розвитком тенденцій Ренесансу: завданнѐ узгод-
женнѐ права лядського індивіда на самобутність і само-
утвердженнѐ з аналогічними правами інших лядей і 
потрібними длѐ цього соціальними гарантіѐми. З усього 
широкого спектра лядських поривань, вивільнених добоя 
Відродженнѐ, таким чином було виокремлене одне, 
основоположне — палке прагненнѐ бути, утверджувати і 
простѐгати в майбутню власне існуваннѐ, існуваннѐ свого 
неповторного а. Абсолятизаціѐ ціюї стрижневої налашто- 

" Докладний розглѐд шекспірівської драматургії у зв'ѐзку з 
проблематикоя ренесансної індивідуальності див.: Пинский Л. Е. 
Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971. 
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ваності індивіда, звільненого від диктату феодальних 
корпоративних структур, виѐвиласѐ цілком співзвучноя 
натуралістичному гнозисові Нового часу, настанові на те, 
щоб убачати в навколишній дійсності передусім щось 
матеріальне, ѐкусь речовину, котру лядський індивід 
може осѐгати й осмислявати на підставі власного досвіду 
й потреб — і використовувати у власних цілѐх. Через це 
не дивно, що у світоглѐді даної епохи спостерігаютьсѐ 
чітка аналогіѐ між галілеївським принципом інерції, ѐкий 
стосуютьсѐ будь-ѐких фізичних тіл, і підходом до осмис-
леннѐ лядського існуваннѐ, котрий базуютьсѐ на ви -
знанні засадничої ролі прагненнѐ до самоутвердженнѐ, 
або наполѐганнѐ на бутті — conatus essendi. ак кожне тіло, 
що перебуваю у стані спокоя або рівномірного прѐмо-
лінійного руху, маю властивість зберігати цей стан, так і 
кожен лядський індивід прагне зберегти стан власного 
буттѐ: бути — значить наполѐгати на бутті. ак спільну 
основу того й іншого можна розглѐдати відому теорему 
VI частини ПІ "Етики" Бенедикта Спінози (1632—1677): 
"Unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare 
conatur" ("Усѐка річ, наскільки від неї залежить, прагне 
перебувати у власному існуванні"). 

Що випливаю з такого розуміннѐ суті лядського буттѐ 
длѐ етики спілкуваннѐ, добре видно на прикладі відомого 
твору Томаса Гоббса (1588—1679) "Левіафан" (1651). Ви-
водѐчи згідно з уже відомоя нам точкоя зору вся ціліс-
ність лядської поведінки головно з прагненнѐ до само-
збереженнѐ, англійський мислитель доходить висновку 
про неминучість пануваннѐ в суспільстві саме так налаш-
тованих індивідів невпинної війни всіх проти всіх — belli 
omnii contra omnes. Справа не в ѐкійсь природженій 
агресивності лядини: просто самозбереженнѐ потребую 
ресурсів, на ѐкі так само можуть претендувати різні ляди. 
А там, провадить Гоббс далі, де "двою бажаять одну й ту 
саму річ, володіти ѐкоя вони вдвох не можуть, вони 
стаять ворогами і на шлѐху до своюї мети (ѐкоя 
передовсім ю самозбереженнѐ і лише іноді — насолода) 
намагаятьсѐ знищити або підкорити один одного". 
Причому жодного злочину в  цьому  ще  не буде,  адже  
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заходи, ѐкі "не виходѐть за межі необхідних длѐ само-
збереженнѐ... зазвичай вважаятьсѐ припустимими". Але 
таке суперництво саме по собі породжую стан загальної 
невпевненості, провокую бажаннѐ слави, все це ще під-
сичую й загостряю ворожнечу, і ось ми отримуюмо 
згаданий стан загальної війни — війни, в ѐкій немаю 
правих і винуватців, справедливості й несправедливості, 
немаю нічого недозволеного, чого будь-хто не міг би 
використати "задлѐ збереженнѐ життѐ ѐк засіб проти 
ворогів", бо "в такому стані кожен маю право на все". 
Щоб вийти з цього жахливого стану, ѐкий, по суті, 
унеможливляю лядське життѐ, лядина, на думку Гоббса, 
змушена "відмовитись від свого права на всі речі й задо-
вольнитисѐ тіюя міроя свободи у ставленні до інших 
лядей, ѐку б вона визнала за іншими лядьми стосовно 
себе", за умови, що й інші ляди вчинѐть так само. Аби 
примусити лядей виконувати домовленості й 
дотримуватись законів, ѐкі постаять на цій основі, — а це 
неможливо "без страху перед ѐкоясь силоя", що 
базуютьсѐ на загальновизнаній владі, — і виникаю держава. 
Так, зазначаю Гоббс, "народжуютьсѐ той великий 
Левіафан, або точніше... той смертний бог, ѐкому ми... 
завдѐчуюмо своїм миром і захистом". Левіафан ю Левіафан 
— істота не з приюмних, радше страшна й відразлива. 
Проте лише його могутність забезпечую лядѐм можливість 
жити поспіль, реалізуячи свої цілі — кожен у свій власний 
спосіб, наскільки це виѐвлѐютьсѐ сумісним з аналогічними 
правами і свободами інших. 

Що стосуютьсѐ магістральної теми нашого розглѐду, з 
наведених міркувань Гоббса виразно постаю концепціѐ 
вимушеного спілкуваннѐ — спілкуваннѐ всупереч при-
родному егоїзмові й ворожнечі, спілкуваннѐ, здійснен-
ного лише на основі надособистісних примусових 
інстанцій. Цѐ концепціѐ переймаю соціально-етичну 
думку Нового часу в безлічі своїх варіацій, від піднесеної 
утопії до тверезої, яридично оснащеної системи со-
ціального контракту чи спекулѐтивної філософської 
теорії. Попри позірне різноманіттѐ підходів, на задньому 
плані багатьох таких побудов неважко помітити того ж  
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таки самодостатнього індивіда, фундаментальноя тур-
ботоя ѐкого ю утвердженнѐ власного буттѐ — відповідно, 
своїх інтересів, прав, власності тощо. Славнозвісний бур-
жуазний індивідуалізм, ѐкий у середині XIX ст. став 
предметом критичного аналізу таких різних мислителів, 
ѐк К. Маркс, з одного боку, та Ф. М. Достоювський, з 
іншого, безперечно, посів чільне місце у світоглѐдній 
парадигматиці часу, про ѐкий ідетьсѐ, — і причини цього 
закладені не тільки у відповідних економічних обста-
винах, а в перипетіѐх цілісного процесу історичного 
формотвореннѐ лядського буттѐ; деѐкі моменти цього 
процесу були зазначені вище. 

Звичайно, на цьому тлі аж ніѐк не втрачаять свого 
значеннѐ і проѐви щойно згаданого "вимушеного" спіл-
куваннѐ,  ѐке теж ю феноменом  епохи.  Імануель Кант 
(1724—1804) у своїй праці "Ідеѐ загальної історії у все-
світньо-громадѐнському   плані"   (1784)   складаю,   можна 
сказати, справжній панегірик тому, що він іменую "неко -
мунікативноя комунікабельністя лядей" (die ungesellige 
Geselligkeit), маячи на увазі "їхня схильність розпочинати 
спілкуваннѐ, пов'ѐзану, однак, із загальним опором, ѐкий 
постійно загрожую суспільству роз'юднаннѐм". Лядина, — 
продовжую Кант, — "маю схильність спілкуватисѐ із собі 
подібними, бо в такому стані вона більш відчуваю себе 
лядиноя, тобто відчуваю розвиток своїх природних нахи-
лів. Але їй також притаманне могутню прагненнѐ усаміт-
няватисѐ (ізоляватисѐ), бо вона водночас знаходить у 
собі некомунікативну {ungesellige) властивість — бажаннѐ 
все узгодити лише із власним розуміннѐм — і через це 
очікую звідусяди опір, оскільки по собі знаю, що й сама 
схильна чинити опір іншим. Саме цей опір пробуджую всі 
сили лядини, примушую її долати природні лінощі, тож, 
спонукувана честолябством, владолябством чи користо-
лябством,   вона  створяю   собі   положеннѐ   серед  своїх 
ближніх, ѐких вона, щоправда, не може терпіти, але без 
кого   не   може   і   обійтисѐ.   Тут  розпочинаятьсѐ   перші 
справжні  кроки  від грубості до культури, ѐка,  власне, 
полѐгаю  в суспільній  цінності лядини.  Тут поступово 
розвиваятьсѐ усі таланти, формуютьсѐ смак, і завдѐки  
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успіхам просвіти розпочинаютьсѐ утвердженнѐ способу 
мисленнѐ, здатного з часом перетворити грубі природні 
зародки морального розрізненнѐ на певні практичні заса-
ди, і таким чином патологічно вимушену згоду на життѐ 
в суспільстві перетворити кінець кінцем на моральне ціле. 
Без цих самих по собі непривабливих властивостей 
некомунікабельності (Ungeselligkeit), що породжуять опір, 
на ѐкий кожен неминуче маю наштовхнутись у своїх 
корисливих зазіханнѐх, усі таланти за умов життѐ аркад-
ських пастухів, тобто за умов цілковитої одностайності, 
невибагливості і взаюмної лябові, назавжди залишилисѐ 
б захованими в зародку; ляди, такі ж сумирні, ѐк і вівці, 
котрих вони пасуть, наврѐд чи зробили б свою існуваннѐ 
більш гідним, аніж існуваннѐ свійських тварин; вони не 
позаповнявали б порожнечі творіннѐ стосовно мети його 
ѐк розумного юства. Тому нехай буде благословенна при-
рода за незлагідність, за заздрісне суперницьке марно-
славство, за невгамовну жадобу володіти і панувати! Без 
них усі чудові природні обдаруваннѐ лядства залишалисѐ 
б назавжди нерозвинутими. Лядина бажаю згоди, але 
природа краще знаю, що длѐ лядського роду добре; і вона 
бажаю розбрату". (Звичайно, "розбрат" тут варто розуміти 
передусім у вже знайомому нам гераклітівському його 
значенні, тобто ѐк такий, що, зрештоя, веде до "най-
прекраснішої гармонії".) 

Ми дозволили собі таку розлогу виписку з Канта, 
оскільки в усій відомій нам літературі того часу важко 
знайти інший текст, ѐкий так промовисто і виразно ѐвлѐв 
би конкретну діалектичність, драматичну суть і цивілі-
заційне значеннѐ того "некомунікативного", "вимуше-
ного" спілкуваннѐ, що переборяю і вивершую індивідуа-
лістичні налаштуваннѐ епохи. 

Звичайно ж, сѐгаячи самих основ лядської соціаль-
ності й культури, це спілкуваннѐ могло набувати най-
різноманітніших утілень і модифікацій. У деѐких із цих 
модифікацій, що посідали панівне місце в інституційній 
структурі новочасного суспільства, на передній план 
виходив саме їхній вимушений, примусовий характер. В 
інших випадках сама важкість, бентежна непростота, по- 
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зірна "протиприродність" певних різновидів спілкуваннѐ 
могла сприйматисѐ ѐк позитивна цінність, що відкриваю 
перед лядьми нові можливості. Такими "важкими", але 
водночас привабливими і бажаними формами спілку-
ваннѐ, наскільки можна судити, були французькі аристо-
кратичні салони XVII—XVIII ст., масонські ложі, західно-
ювропейська "республіка вчених", асамблеї царѐ Петра І 
тощо. Всі ці комунікативні утвореннѐ тіюя чи іншоя 
міроя сприѐли формування зрілої суспільності, просвіті 
й розвиткові лядської особистості; їх розквіт, ѐк вже 
зазначалосѐ, ю одніюя з характерних ознак Нового часу в 
Ювропі. 

І все ж, магістральноя тенденціюя епохи залишавсѐ 
індивідуалізм, заснований на самоутвердженні індиві-
дуального суб'юкта, його монологічній замкненості.  

Важливим імпульсом, що надав зазначеному типові 
новоювропейського індивідуалізму ще радикальнішого 
характеру, виѐвиласѐ ідеологіѐ активізму, ѐка постала на 
грунті протестантської етики. ак наголошував Макс Вебер 
(1864—1920) у своїй праці "Протестантська етика і дух 
капіталізму" (1904—1905), вже батько Реформації Мартін 
Лютер (1483—1546) у полеміці з католицизмом висуваю 
ідея покликаннѐ (Beruf) — і передусім покликаннѐ у 
межах певної світської професії — ѐк основного виѐву 
лядського обов'ѐзку перед Творцем і христиѐнської 
лябові до ближнього. Згодом кальвіністи, підсиляячи 
логічну послідовність концепції діѐльного покликаннѐ 
лядини, починаять убачати в реалізації цього покли-
каннѐ, тобто в активній поцейбічній раціонально орга-
нізованій діѐльності, не лише обов'ѐзок, а і юдине віро -
гідне засвідченнѐ божественної обраності даної лядини 
длѐ спасіннѐ (оскільки спастисѐ, за вченнѐм Ж. Кальвіна, 
судилосѐ не всім, а лише тим, кого заздалегідь обрав длѐ 
спасіннѐ Бог). Відтоді длѐ представників різноманітних 
течій і сект у широких рамках протестантизму лядина 
трудѐща й успішна, тобто та, що плідно реалізую й утвер-
джую себе у своїй мирській діѐльності, — то ю лядина, ѐку 
лябить сам Господь. На основі таких уѐвлень утворя-
ютьсѐ  небачений  доти   в  історії Ювропи  тип лядської  
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особистості — діѐльного суб'юкта, "зайнѐтого по суті 
лише собоя і своїм спасіннѐм", сповненого цілковитої 
"впевненості у собі" (М. Вебер) — і все через методичну 
перебудову свого життѐ в цілому на засадах раціональної 
активності, спрѐмованої, здавалосѐ б, на досѐгненнѐ суто 
земних прибутків і благ. 

Згодом, однак, цей щойно вжитий нами зворот — 
"здавалосѐ б" — виѐвлѐютьсѐ зайвим. Бо плоди "земної" 
діѐльності, на ѐких реформатори-протестанти хотіли 
заѐкорити свою релігійне завзѐттѐ, починаять сприйма-
тисѐ ѐк самоціль, суворі й страшні "потойбічні" пере-
стороги розвіяятьсѐ, неначе хмари, і на історичну аван-
сцену виходить такий собі Робінзон Крузо — "ізольована 
від світу економічна лядина" з невгамовним потѐгом до 
діѐльності. Зрозуміло, що внаслідок всіюї ціюї еволяції 
первинно властиве лядині Нового часу відчуттѐ внутріш-
ньої самотності, замкненості в собі неухильно зростаю; і 
ѐкщо длѐ ѐкого-небудь ревного пуританина жорстке 
відособленнѐ у світі міжлядських інтересів і стосунків 
могло ще компенсуватисѐ зверненістя до абсолятного 
божественного Ти, то длѐ особистості, ѐка втратила віру 
в Бога (але при цьому зберегла виплекану протестантиз-
мом діѐльнісну налаштованість), внутрішню усамітненнѐ 
й ізолѐціѐ власного а окреслявалисѐ ѐк цілком "при-
родні", а отже, й цілком безнадійні обриси існуваннѐ ѐк  

ганнѐ на бутті — отримував таким чином своюрідне "аб-
солятне" виправданнѐ, поставав ѐк духовний і моральний 
обов'ѐзок лядини на Землі. А водночас — зосередивши в 
собі, у щойно зазначений спосіб, "вибуховий" потенціал 
активно-діѐльного ставленнѐ до світу — новоювропейська 
суб'юктивність отримувала привілей універсального, не 
скутого жодними емпіричними чи традиціоналістськими 
обмеженнѐми осмисленнѐ і практичного перетвореннѐ 
світу. Саме так, у всеозброюнні своїх універсалізуячих 
творчих здатностей і ѐк носій абсолятної моральної 
правоти, монологічна лядська суб'юктивність "нависаю" 
своюрідноя парадигмоя, всезагальним взірцем над куль-
турноя   історіюя   західного   світу   XVIII—XX   ст.   Без 
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урахуваннѐ справді грандіозної смислотворчої ролі ціюї 
індивідуалістично-монологічної парадигми в найрізно-
манітніших галузѐх успадкованої нами культури будь-ѐкі 
подальші міркуваннѐ про філософсько-етичні аспекти 
сучасного діалогізму втратили б свою реальне підґрунтѐ.  

Чи ю підстави говорити про домінуваннѐ монологіч-
них ' тенденцій у творчості представників німецької 
класичної філософії кінцѐ XVIII — початку XIX ст.? 

За всіюї зрозумілої обережності (адже у творах Канта, 
Фіхте, Гегелѐ нагромаджено багатящий ідейний зміст, у 
деѐких своїх аспектах надзвичайно корисний і длѐ теорії 
діалогічного спілкуваннѐ), в принциповому плані відпо-
відь на поставлене запитаннѐ маюмо дати ствердну. Саме 
коли йдетьсѐ про справді видатних філософів, котрі 
залишили нам значні масиви оригінальних думок, завжди 
корисно розрізнѐти сукупність похідних або констатуячих 
тверджень, що ми подибуюмо в їхніх працѐх, — і 
засадничі положеннѐ, ѐкі втіляять сутнісну спрѐмо-
ваність їхнього вченнѐ загалом. Навіть за умови цілко-
витої логічної послідовності того чи іншого мислителѐ 
(що теж маю місце далеко не завжди), смислове наван-
таженнѐ останніх (тобто концептуальних засад даної 
філософської системи) зазвичай виѐвлѐютьсѐ незмірно 
більшим. 

аскравий приклад щойно зазначеного даю нам І. Кант. 
На матеріалі конкретних текстів цього мислителѐ, ѐк 
раннього, так і зрілого, і пізнього періодів, зовсім не
 
■ 

складно встановити наѐвність у нього (поруч зі згаданоя 
вище ідеюя "некомунікативного" спілкуваннѐ) і зародків 
своюрідної екологічної етики, і власної філософії лябові, і 
багато чого іншого. І все ж, говорити на цій підставі про 
скільки-небудь значуще принципове положеннѐ теми 
лябові чи проблематики ставленнѐ до позалядських істот 
у загальній філософській конструкції Канта ѐвно не 
доводитьсѐ. Навпаки: те, що надаю етиці Канта її спе-
цифічно "кантівського" характеру, так само ѐк і те, що 
загалом визначаю специфіку кантівської філософії або й 
самої духовної  постаті  великого кенігсбержцѐ,  —  маю 
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виразне   монологічне    спрѐмуваннѐ.    Розглѐньмо    це 
докладніше. 

По-перше, щодо власне кантівської етики, то її нервом 
ю, ѐк відомо, вченнѐ про категоричний імператив — 
безумовне моральне веліннѐ, ѐке індивід маю приймати 
безпосередньо ѐк "факт чистого розуму", поза всѐкими 
"матеріальними" обставинами, до котрих слід віднести й 
міжлядські зв'ѐзки. Щоправда, апріорна форма закону 
моралі — це, за Кантом, не що інше, ѐк чиста форма 
всезагального законодавства; тож усвідомленнѐ конкрет-
них вимог кантівської моралі передбачаю неодмінне 
зіставленнѐ максим (практичних визначень волі) даного 
суб'юкта із засадами поведінки інших лядських індивідів у 
деѐкій всезагальній спільності. Чи хотів би ти, щоб 
максима твоюї поведінки стала всезагальним законом, 
тобто щоб так само, ѐк ти, чинили всі іншп — ось про що, 
власне, запитую нас Кант-мораліст. І все ж, це уѐвленнѐ 
про лядську спільноту, ѐке вимальовуютьсѐ у просторі 
ініційованого Кантом різновиду філософсько-етичного 
дискурсу (на відміну від "ідеальної спільноти" К.-О. Апелѐ, 
про що йтиметьсѐ далі), залучаютьсѐ лише ѐк підлеглий 
момент під час підготовки індивідуального і цілком 
монологічного морального рішеннѐ, а не задлѐ самого 
прийнѐттѐ такого рішеннѐ; власна думка самих отих "ін-
ших", на поведінку ѐких маю спроектувати свої наміри 
кантівський моральний суб'юкт, жодним чином не 
беретьсѐ ним до уваги, не ю посутньоя длѐ його самови-
значеннѐ. "Чини лише згідно з такоя максимоя, керуячисѐ 
ѐкоя ти водночас можеш побажати, щоб вона стала 
всезагальним законом", — стверджую найбільш "багато-
обіцѐяча" в комунікативному відношенні перша формула 
категоричного імперативу, "формула універсалізації": Ти 
можеш побажати... А тому наврѐд чи буде помилкоя 
вважати, разом з численними критиками Канта, що тут 
ми, по суті, маюмо справу не з моральним узгодженнѐм 
волі індивідуального а з волея інших, а, навпаки, з під-
несеннѐм ціюї індивідуальної волі (звичайно, за посеред-
ництвом її трансцендентальної "сублімації") до обріїв 
всезагальності. 
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Стосовно ж двох інших відомих основоположень кан-
тівської етики — так званих формули персональності та 
формули автономії волі, — то в їх розгортанні у Канта 
щезаю навіть щойно згаданий натѐк на комунікативність, 
і монологічне начало постаю ще більш виразно. Натомість 
виникаю онтологічне припущеннѐ "царства цілей ѐк 
царства природи", "законодавчим членом" ѐкого маю стати 
кожен окремий індивід, — проте спосіб і сенс залученнѐ 
до цього "царства" длѐ кожної особи повністя вичер-
пуютьсѐ тільки-но розглѐнутим піднесеннѐм свого індиві-
дуального волевиѐвленнѐ до рівнѐ всезагальної законо-
відповідності. 

По-друге, ѐкщо говорити про критичну філософія 
Канта загалом, то за своюя архітектонікоя вона, без-
перечно, ѐвлѐю собоя надзвичайно складну і разом з тим 
вельми стійку "споруду", здатну витримувати колосальні 
інтелектуальні напруженнѐ, врівноважувати, здавалосѐ б, 
непримиренні суперечності лядського духу. Длѐ кожної 
здатності душі, кожного няансу духовної самореалізації 
лядини Кант прагнув установити особливий вимір, 
специфічну сферу й межі правомірного побутуваннѐ — і 
саме завдѐки цій увазі до різновимірності лядського 
буттѐ, що переростала і перевтілявалась у різновимір-
ність його філософських побудов, домагавсѐ унікальної 
внутрішньої цілісності вибудованої ним системи — 
сказати б, справжнього філософського собору, що височію 
на межі світів і епох. Твереза зваженість, різновимір-ність і 
внутрішнѐ юдність — поюднаннѐ цих ѐкостей щонайпевніше 
й визначаю конструктивну своюрідність кантівської системи 
критики, ѐка, ѐк вірив її творець, "спираютьсѐ на міцну 
основу" і "знадобитьсѐ лядству і в майбутньому длѐ 
високих задумів"18. 

Коли придивитисѐ до згаданої парадоксальної юдності 
філософської теорії Канта — попри всі відмінності між її 
складовими частинами, — неважко переконатисѐ, що в її 
основі лежить надзвичайно ретельне і тонке опрацяван- 

18
 Кант И. Заѐвление по поводу наукоучениѐ Фихте // Кант И. 

Трактаты и письма. М., 1980. С. 626. 
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нѐ "внутрішньої" проблематики індивідуальної лядської 
свідомості, ѐка з'ѐсовую та обмірковую власні можливості 
й межі, граничні умови власного функціонуваннѐ. Таким 
чином, вона, за словами В. Гьосле, безперечно належить 
до "трансцендентальних філософій суб'юктивності", котрі 
"встановляять ѐк свій принцип мисленнѐ, ѐке роз-
глѐдаять згідно з моделля окремої самосвідомості". Проте 
можна зазирнути й глибше, й розгледіти в засадах кантів-
ського вченнѐ новаторський, ѐк на той час, і досить 
послідовний "автопортрет" не просто самосвідомості, а 
внутрішньої активності індивідуального лядського суб'юк-
та за різними напрѐмами її реалізації. Так, здатність 
пізнаннѐ, за Кантом, поширяютьсѐ рівно настільки, на-
скільки простѐгаютьсѐ спонтанність лядського мисленнѐ; 
вченнѐ про мораль будуютьсѐ ѐк критичний розглѐд 
"практичного розуму", що розкриваю базові категоріальні 
структури діѐльності ѐк такої. Що ж до "Критики здатності 
судженнѐ" — третьої в шерезі великих кантівських 
"Критик", — то тут у низці принципових пунктів ми вже 
спостерігаюмо, за загальним визнаннѐм, зародженнѐ 
справжньої теорії діѐльності. Всѐ кантівська філософіѐ 
насичена спалахами активності, спонтанності, творчої 
наснаги, котрі індивідуальний суб'юкт відшукую у своїх 
"умоосѐжних" глибинах і з котрими співвідносить різно-
манітні об'юктивні формоутвореннѐ лядського духу. В 
цій своїй перспективі філософіѐ Канта — безпрецедент-
ний монолог вихованої істотними тенденціѐми Нового 
часу активної самосвідомої суб'юктивності, що вперше 
надійно усвідомила абсолятний вимір й абсолятну гід-
ність власного внутрішнього буттѐ. Твердженнѐ про духов-
ний револяціонаризм Канта, ѐкі подибуюмо і в Г. Гейне, і 
в К. Маркса, в даному зв'ѐзку, аж ніѐк не ю безпід-
ставними. 

І разом з тим — ось він, найдивовижніший кан-
тівський парадокс! — у всій філософії Нового часу важко 
знайти й інший взірець такої мудрої зваженості та 
обачливості, ѐк у тому ж таки вченні Канта. Випустивши, 
так би мовити, з плѐшки джина індивідуальної суб'юк-
тивної активності, він не стаю перед ним навколішки і не  
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відпускаю його на чотири вітри, а немовби окресляю длѐ 
нього своюрідне магічне коло, межі ѐкого цей джин пере-
ступити не може. Так, у пізнавальній галузі лядський 
суб'юкт, згідно з Кантом, формую длѐ себе світ ѐвищ, але 
ж світ "речей у собі" залишаютьсѐ неприступним длѐ 
витлумаченої таким чином суб'юктивної активності; 
відповідно, мислитель знімаю надміру радикальне тлума-
ченнѐ продуктивної уѐви, що створявало загрозу длѐ 
вказаного розмежуваннѐ. В "Критиці практичного розу-
му" постулат автономії волі так і не знаходить втіленнѐ в 
предметному описові моральної активності, ѐка б реалі-
зувала ця автономну воля "тут" і "тепер". Нарешті, й 
здатність судженнѐ, предмет третьої кантівської "Крити-
ки", незважаячи на весь свій діѐльнісний потенціал, ѐк 
така залишаютьсѐ лише "псевдодіюя" (А. Койре); відома 
кантівська характеристика прекрасного ѐк "доцільності 
без цілі" унеможливляю в рамках кантівської естетики 
інтерпретація останнього ѐк безпосередньої мети діѐль-
ності, тобто ѐк суспільного ідеалу. 

Однак найважливішим длѐ нас у даному зв'ѐзку ю те 
обмеженнѐ всевладдѐ суб'юктивної активності, що його 
Кант покладаю у другій формулі свого категоричного ім-
перативу (так званій формулі персональності). За спосо-
бом свого етичного запровадженнѐ вона, ѐк сказано, 
залишаютьсѐ цілком монологічноя, і все ж — чого вона від 
нас вимагаю? "...Чини так, щоб ти завжди ставивсѐ до 
лядства й у своїй особі, і в особі будь-кого іншого також ѐк 
до цілі й ніколи не ставивсѐ б до нього лише ѐк до засобу". 
Далі Кант уточняю: "розумна істота.., ѐк ціль сама по 
собі, маю слугувати... обмежувальноя умовоя всіх суто 
відносних і довільних цілей". 

Аби оцінити справжню моральне значеннѐ ціюї вимо-
ги, важливо усвідомити, що абсолятизаціѐ принципу 
суб'юктивної діѐльності (білѐ її витоків, ѐк бачимо, стоѐв 
сам Кант) за свого послідовного проведеннѐ неминуче 
призводить не лише до універсального поділу світу на 
"цілі" й "засоби", а й до неминучого (рано чи пізно) опо-
середкуваннѐ, тобто перетвореннѐ на засіб самої лядської 
особистості — заради тих чи інших понадлядських цілей. 
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Рух саме в цьому напрѐмі ми переважно й спосте-
рігаюмо у філософії німецького класичного ідеалізму 
післѐ Канта. Вже в Йоганна Готліба Фіхте (1762—1814) у 
"Фактах свідомості" (1810—1811) читаюмо, що справж-
ньоя метоя самоя по собі ю лише субстантивована 
моральність; що ж до лядського індивіда, то він "постаю 
за посередництвом моральної кінцевої цілі й заради неї". 
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770—1831) у своїх лекціѐх з 
філософії історії взагалі, можна сказати, приносить 
емпіричних лядських індивідів у жертву захмарним цілѐм 
далекого від їхніх інтересів і потреб Світового Розуму. 

На відміну від зазначених своїх послідовників, Кант, 
прагнучи "врѐтувати... свободу" лядської особистості19, 
виводить остання за межі будь-ѐкого можливого діѐль-
ного опосередкуваннѐ — отже, і будь-ѐкого заміру суб'юк-
тивної цілепокладаячої активності. Хоч би там що було і 
хоч би ѐкі цілі ми перед собоя висували б — жодна інша 
лядина не може бути длѐ нас тільки засобом, тільки 
об'юктом у нашій діѐльності! Цілком зрозуміло, що 
внаслідок ціюї фундаментальної кантівської перестороги у 
царині міжлядських стосунків окресляютьсѐ своюрідний 
простір свободи, придатний і длѐ утвердженнѐ вже згада-
ного "царства цілей", і, кажучи простіше й посутніше, — 
длѐ рівноправного спілкуваннѐ, длѐ діалогу, длѐ широкої 
гами наших стосунків з Іншими. 

М. К. Мамардашвілі ѐкось зазначив характерну рису 
філософії Канта: попри власну концептуальну строгість, 
вона завжди, по суті, залишаютьсѐ відкритоя длѐ впи-
суваннѐ в її смисловий обшир інших, інколи досить 
віддалених від її стрижневого змісту, філософських ідей. 
Цѐ "інтелігентна" властивість кантівської концептуальної 
побудови, безперечно, сприѐла тому, що так багато мис-
лителів наступних поколінь саме з Кантом співвідносили 
розвиток власної думки, саме з ним зводили критичні 
рахунки, прагнули "вписатись" у спільний із ним інте-
лектуальний простір. У даному разі бачимо, ѐк у цей від-
критий славетним кенігсбержцем інтелектуальний прос- 

19
 Див.: Кант І. Критика практичного розуму. К., 2004. С. 113. 
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тір може бути "вписаний" і Мартін Бубер з його філосо-
фіюя діалогу (про ѐкого — далі). 

Водночас, це не усуваю того факту, що у своїй основі 
філософіѐ Канта ю філософіюя монологічноя, ѐка втіляю 
самосвідомість індивідуального суб'юкта діѐльності. Саме 
розробка   парадигми   індивідуальної лядської  самореа-
лізації надаю її засадам  контурів юдиного осмисленого 
цілого. Можна сказати, що всѐ система фундаментальних 
припущень, ѐка лежить у її основі, зумовляю, незважа -
ячи  на здобуті   Кантом  стримувальні  і  врівноважуячі 
позиції,   поступове   просуваннѐ  думки  саме  у  напрѐмі 
нової ("посткритичної") моністичної онтології та філо -
софського монологізму ѐк адекватного способу її арти-
кулѐції — хоча, ѐк ми вже бачили, сам Кант на підставі 
власних принципів не міг і аж ніѐк не був налаштований 
проходити цей шлѐх до кінцѐ. Все ж, — твердить філо-
соф, прагнучи вказати граничні підвалини своюї побу-
дови, — "маю існувати основа юдності надчуттювого, ѐке 
лежить в підґрунті природи, з тим, що практично містить у 
собі понѐттѐ свободи"20, — хоча сама цѐ основа і зали-
шаютьсѐ длѐ нас неприступноя ѐк у теоретичному, так і в  
практичному  відношенні.   Згодом,  однак,   і  Фіхте,   і 
Гегель уже на базі власних філософських настанов дола-
ять ця межу неприступності й роблѐть згадану Кантом 
основу   провіденційної  юдності   природи   і   свободи   (а 
також а і Не-а, мисленнѐ і буттѐ тощо) виразно арти-
кульованим вихідним пунктом цілком монологічного опа-
нуваннѐ світу, в ѐкому не залишаютьсѐ місцѐ длѐ Іншого. І 
нарешті, повертаячись до нашого  ліку, по-третю: 
ѐскраві й безперечні риси  монологічного спрѐмуваннѐ 
притаманні духовній особистості Канта. Все життѐ цього 
філософа, бездоганно чесне і педантичне, демонструю не 
лише цілковиту відповідність сформульованим самим же 
Кантом вимогам категоричного імперативу, але й фан-
тастичну,  всеосѐжну,  неподільну відданість своюму по-
кликання, своїй філософській справі. Відданість аж до  

:о
 Кант И. Критика способности суждениѐ // Кант И. Соч.: В 6 т. М., 

1966. Т. 5. С. 174. 
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подоланнѐ межі лядського: М. М. Зощенко небезпід-
ставно згадую в цьому зв'ѐзку про "вражаячий досвід" 
І. Канта з перетвореннѐ себе на "деѐку подобу машини 
длѐ роботи", внаслідок чого філософ, на думку Зощенка, 
зрештоя "набув усіх властивостей маніѐка". В такій сто-
відсотково раціональній самопожертві ю, звичайно, своѐ 
велич. І все ж, хоч би ѐк оцінявати приклад такого філо-
софського життѐ, наврѐд чи ю підстави говорити всерйоз 
про його діалогізм та відкритість. 

Приділивши стільки уваги І. Канту, ми тепер маюмо 
оминути, можливо, не менш значні постаті Фіхте і Гегелѐ. 
Лише зауважимо: поза усім цікавим і корисним, що 
можна вивести длѐ теорії діалогічного спілкуваннѐ з 
філософського доробку Гегелѐ, і особливо з "Феномено-
логії духу" (1807), на рівні принципових засад гегелівського 
ідеалізму ми в цьому відношенні не знайдемо нічого, 
окрім стосунків із самим собоя Абсолятного Духу — уні-
версального субстантивованого суб'юкта, плодом самовід-
чуженнѐ ѐкого і ю, на думку філософа, увесь світ природи 
й історії. Розпізнавши в цьому світі власне "інобуттѐ", 
"свою інше" (що і ѐвлѐю собоя глибинну суть процесу 
пізнаннѐ загалом), Дух таким чином повертаютьсѐ до себе 
самого, у власне "в-собі-і-длѐ-себе-буттѐ". Інших суб'юктів, 
здатних іззовні зазначеного світотворного процесу бодай 
ѐкось прикрасити самотність Абсолятного Духу, 
гегелівська філософіѐ не передбачаю. При цьому варто 
звернути увагу на ту прикметну обставину, що засобом 
придатного длѐ раціонального осмисленнѐ поширеннѐ 
вихідної "матриці" монологічної індивідуальної самосві-
домості аж до всесвітніх обріїв самобуттѐ Абсолятного 
Духу у Гегелѐ постаю не що інше, ѐк діѐльність: в заклячних 
розділах свого вченнѐ філософ недаремно веде мову про 
Ідея, що "вічно себе виѐвлѐю в дії, себе породжую й собоя 
насолоджуютьсѐ", і цитую з "Метафізики" Арісто-телѐ 
місце про те, що "бог ю діѐльність"21. Справді, саме активна 
цілеспрѐмована діѐльність (до ѐкої, ѐк ми бачи- 

21
 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедиѐ философских наук. Т. 3. Философиѐ 

духа. М., 1977. С. 407, 408. 
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ли, був історично "закликаний" новоювропейський інди-
від) формую перспективу такого ставленнѐ до світу, котре, 
з одного боку, здатне бути всеосѐжним, універсальним — 
адже предметом і засобом діѐльності в принципі може 
ставати все, — аз іншого, зовсім не вводить у своя орбіту 
будь-ѐких міжсуб'юктних стосунків. Світ діѐльності — це 
світ цілей, засобів і результатів; світ техніки і відповідних 
ресурсів; світ суб'юкт-об'юктної дихотомії, світ предметів, 
об'юктів, на ѐкі суб'юкт спрѐмовую своя активність, але — 
взѐтий сам по собі — аж ніѐк не світ спілкуваннѐ: інша 
лядина, наш можливий співрозмовник, коли потраплѐю у 
сферу нашої діѐльності, нашого діѐльного впливу, зазви-
чай ризикую також постати длѐ нас зрештоя ѐк просто 
собі предмет і об'юкт, "розгубивши" всі свої власне 
суб'юктні властивості. 

І ще одна необхідна примітка до нашої побіжної 
згадки про філософія Гегелѐ: вельми знаменно, що 
ідеологіѐ зрілого усталеного марксизму (про молодого 
Маркса йтиметьсѐ далі) саме в абсолятному ідеалізмі 
Гегелѐ дедалі впевненіше відчувала своя духовну основу 
і, сказати б, джерело своюї філософської легітимації. Тож 
не дивно, що відгомін граничного монологізму гегелів-
ської системи (ѐкий, здавалосѐ б, мав залишитисѐ фак -
том історії філософії) мільйони мешканців так званого 
соціалістичного табору через півтора століттѐ післѐ смерті 
філософа могли відчути найбезпосереднішим чином — ѐк 
духовну "ауру" тіюї ідеологічної зашореності, самовпев-
неної і боѐгузливої водночас, ѐка визначала обрії життѐ 
суспільства "розвиненого соціалізму". 

Втім, філософська позиціѐ самого Гегелѐ виглѐдала 
длѐ свого часу переконливоя і, більше того, не позбав-
леноя своюрідної спекулѐтивної величі завдѐки багатству 
реального змісту, глибоко опрацьованого мислителем. 
Світоосѐжний характер концепції Абсолятного Духу 
Гегелем був не лише продекларований, але й — наскільки 
це взагалі було можливим — підтверджений величезним 
обсѐгом різноманітного матеріалу, на ѐкий цѐ концепціѐ 
спираласѐ. Зовсім інакше справа почала виглѐдати у 
послідовників  Гегелѐ,   молодогегельѐнців,  ѐкі  зазвичай 
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переймалисѐ перенесеннѐм гегелівського діѐльного 
Абсоляту з олімпійських вершин "мисленнѐ, що мислить 
самого себе" в колотнечу "поцейбічних" соціальних, 
економічних, політичних стосунків і наданнѐм йому 
ознак емпіричної лядської суб'юктивності. 

Найбільш показовоя в цьому відношенні ю длѐ нас 
постать Макса Штірнера (псевдонім К. Шмідта, 1806— 
1856), автора відомої свого часу книги "Юдиний та його 
власність" (1844) — за відгуком О. С. Хом'ѐкова, "недо-
ладної за своюя формоя, огидної за своїм моральним 
характером, але невблаганно логічної книги"22. "Юдиний", 
від імені ѐкого ведетьсѐ мова у цьому творі, — це, з 
одного боку, підкреслено емпіричне, партикулѐрне і 
смертне лядське а, з іншого — це а бере на себе ризик, 
тѐгар або нахабство "будувати своя справу" виклячно на 
собі самому, жити виклячно заради себе, утверджувати 
себе ѐк самодостатній субстантивований суб'юкт, подібно 
до гегелівського Абсолятного Духу. Але у Гегелѐ, повто-
ряюмо, йшлосѐ справді про духовну всеосѐжну інстанція, 
"поруч" із ѐкоя просто не можна було уѐвити ѐкихось 
інших рівнопорѐдкових їй суб'юктів. Длѐ Штірнера ж 
цілком очевидним фактом був ѐкраз суто індивідуальний, 
далеко не всеосѐжний характер емпіричного а, на ѐкому 
він прагнув утвердитисѐ. А проте це емпіричне штірне-
рівське а, виразно усвідомляячи наповненість буттѐ 
іншими, непідвладними йому суб'юктами, такими ж 
"юдиними" і неповторними Ти, хоче користуватисѐ ними 
лише ѐк засобом, так, ѐк це випливаю з його власної 
природи! "а не хочу нічого в тобі визнавати або 
поважати, ані власника, ані злидарѐ, ані лядину: ѐ хочу 
тебе використовувати... Длѐ мене ти — те, що ти ѐвлѐюш 
собоя длѐ мене, тобто дещо мою, і оскільки ти мій, ти — 
Моѐ власність". 

Тож абсолятний індивідуальний суб'юкт, виплеканий 
суспільним і духовним розвитком Нового часу, на ділі 
виѐвивсѐ (а пам'ѐтаячи Гоббса, можна сказати — так і 

22
 Цит. за: Отверженный Н. (Булычев Н. Г.). Штирнер и Достоев-

ский. М., 1925. С. 16. 
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залишивсѐ) абсолятним егоїстом. Штірнер принаймні 
пишавсѐ тим, що в його книжці "егоїзм здобув своя... 
цілковиту перемогу". «Бог і лядство, — патетично про-
голошую Штірнер, — поставили своя справу не на чому 
іншому, ѐк на собі. Поставля ж і ѐ своя справу тільки на 
собі, бо ж ѐ, так само, ѐк Бог, — ніщо всього іншого, 
оскільки ѐ — мою "все", оскільки ѐ — юдиний. Длѐ Мене 
немаю нічого вищого за Мене». 

...О тій порі, коли великий російський письменник 
Ф. М. Достоювський був членом товариства петрашівців, 
він, ѐк вважаять дослідники, виступав на одному із 
засідань цього товариства у зв'ѐзку з обговореннѐм книги 
Штірнера. В усѐкому разі, те, що Достоювський грун-
товно обміркував концепція "апостола егоїзму", не ви-
кликаю жодних сумнівів. Результати навіѐних нея роз-
думів даятьсѐ взнаки в цілій низці принципових місць із 
творчого доробку письменника. 

Ось один із таких прикладів. ак зазначаю у своюму 
трактаті М. Штірнер, "мою спілкуваннѐ зі світом полѐгаю в 
тому, що ѐ насолоджуясь ним і користуясь ним длѐ 
власної самонасолоди". (Слідом за цими словами в книзі 
йде великий розділ, що так і зветьсѐ: "Моѐ самонасо-
лода".) Знову ж таки: знаячи з певністя про існуваннѐ 
абсолятно йому не підвладного, самодостатнього зовніш-
нього буттѐ, штірнерівський схильний до "самонасолоди" 
індивід відчуваю до нього інтерес лише ѐк до способу 
отриманнѐ різноманітних приюмних вражень. Обмірко-
вуячи через кільканадцѐть років післѐ поѐви "Юдиного і 
його власності" концепція одного з центральних своїх 
романів, "Злочину і кари", Ф. Достоювський формуляю 
длѐ себе первинну суть образу Аркадіѐ Свидригайлова 
такими словами: "Непомірна і невситима жадоба насо-
лод... Розмаїттѐ насолод і втамувань. Цілковита свідо-
мість і аналіз кожної насолоди... Насолоди артистичні до 
витонченості і поруч з ними брутальні, але саме тому, що 
надмірна брутальність дотична до витонченості (відруб-
лена голова). Насолоди психологічні. Насолоди кримі-
нальні порушеннѐм усіх законів. Насолоди містичні 
(страхом уночі). Насолоди каѐттѐм, монастирем (страш- 
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ним постом і молитвоя). Насолоди жебрацькі (прохан-
нѐм милостині). Насолоди Мадонноя Рафаелѐ. Насолоди 
крадежем, насолоди розбоюм, насолоди самогубством"23. 

Втім, ѐк відомо з роману, довго втриматисѐ на такій 
позиції послідовної "самонасолоди" навіть Свидригайлов 
не зміг. Зазнавши жорстокого внутрішнього спустошеннѐ, 
він зрештоя зводить рахунки з життѐм. 

На цьому пункті ми завершимо розглѐд індивідуалізму 
Нового часу, його монологічних та егоїстичних стру-
менів. Звісно, не через те що проѐви такого ставленнѐ до 
життѐ неможливо було би подибати і надалі. 

                 СТАНОВЛЕННЯ ДІАЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
У ФІЛОСОФІЇ XIX ст. ________________  

А льтернативна до щойно описаної діалогіч-/ж на 
перспектива окресляваласѐ у філософсько-етичній 
думці Ювропи поступово. Одна з ліній її розкриттѐ може 
бути простежена від школи "кембриджських 
неоплатоніків" XVII ст. (зокрема Р. Кедворта з його 
антимеханістичноя ідеюя "пластичної природи під 
Богом"), інша — від Джона Локка ѐк автора славно-
звісних "Листів про віротерпимість" (1689—1692). Зна-
менно, що обидві ці лінії перетинаятьсѐ у вишуканій, 
насиченій діалогічними інтенціѐми філософській прозі 
вихованцѐ Локка, лорда Ентоні Ешлі Купера Шефтсбері 
(1671 — 1713); Шефтсбері, своюя чергоя, справив відчутний 
вплив на нідерландського філософа Франса Гемстер-
гьойса (1721 — 1790), ѐкий зосереджую увагу на відношенні 
лядського а до інших а і вважаю це відношеннѐ дже-
релом моралі; за піднесений стиль мисленнѐ і за лябов 
до жанру філософського діалогу сучасники іменували 
його "батавським Платоном". Продуктивним длѐ май-
бутнього   утвердженнѐ   діалогічної   парадигми   в  думці 

23
Достоевский Ф.  М.   Преступление  и  наказание:  Рукоп.  ред. // 

Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 7. С. 158. 
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XIX—XX ст. виѐвивсѐ також творчий доробок інших 
(поруч із Гемстергьойсом) представників так званої філо-
софії почуттѐ — зокрема Йоганна Георга Гамана (1730— 
1788) і Фрідріха Генріха Якобі (1743—1819). У своїй полеміці 
(інколи, здавалосѐ б, абсолятно програшній) із філо-
софіюя монологічного розуму, що визначала інтелек-
туальне обличчѐ епохи, представники філософії почуттѐ 
крок за кроком "відвойовуять" в останньої простір длѐ 
міжсуб'юктного спілкуваннѐ, длѐ безпосередніх стосунків з 
Іншими. 

Слід зазначити, що на шлѐху діалогічної інтерпретації 
творчості згаданих мислителів доводитьсѐ долати неаби-
ѐкі методологічні труднощі. Так, Й. Г. Гаман — лядина, 
безперечно, ексцентрична й дивакувата — відомий в 
історії філософії головним чином ѐк войовничий ірраціо-
наліст, що марнував свій не такий уже великий творчий 
ресурс на безглузду боротьбу з Кантом. А проте, попри ці 
прикрі обставини, Гаман зробив-таки свій внесок у 
розробку вельми важливого питаннѐ про відмінності діа-
логу між різними особами і солілоквії (розмови із самим 
собоя); власний досвід цього мислителѐ ю цікавим поюд-
наннѐм "діалогічності Сократа" (умовно кажучи, діало-
гічність "по горизонталі") й "діалогічності Йова" (діало-
гічність у її "вертикальному" вимірі). 

Не менш ґрунтовного переосмисленнѐ в контексті 
нашої теми потребую і творчий спадок таких представ-
ників філософської думки, ѐк Ф. Шлейюрмахер, В. фон 
Гумбольдт, Л. Фейербах. Розглѐньмо їхній внесок у фор-
муваннѐ засад філософії та етики діалогу. 

Про Фрідріха Шлейєрмахера (1768—1834), протестант-
ського пастора, теолога і філософа, сучасній освіченій 
лядині передусім відомо, що він ю одним із засновників 
герменевтики. Це справді так; проте інтерес до самої 
герменевтики сформувавсѐ у Шлейюрмахера не  випад-
ково — він тісно пов'ѐзаний із принциповими морально-
світоглѐдними настановами мислителѐ. ак зауважив у 
своїй статті про Шлейюрмахера видатний російський фі-
лософ С. Л. Франк, "хоч ѐким би великим було значеннѐ 
наукової  і   практичної діѐльності   Шлейюрмахера,   його 
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роль у розвиткові філософських ідей і в історичній ево-
ляції протестантизму, — все це ю лише немовби мимо-
вільне й другорѐдне відображеннѐ його значеннѐ ѐк 
моральної й релігійної особистості. За своїми природни-
ми задатками, так само ѐк і за характером своюї творчості, 
він був геніюм життѐ". (Додамо, що той самий різновид 
геніальності був притаманний — зрештоя, це зовсім не 
дивно — і багатьом іншим представникам діалогічної 
традиції, про ѐких ідетьсѐ у нашій книзі, від Сократа до 
М. Бубера, буберівських улябленців — хасидів, О. Мейю-
ра, Г. Батищева та ін.) 

Саме ѐк "геній життѐ", лядина, "щонайбільший інте-
рес" ѐкої полѐгаю "у сфері суто лядських взаюмин" (Варн-
гаген фон Ензе), Шлейюрмахер близько спізнаютьсѐ з 
провідними діѐчами романтизму —  Ф. Шлегелем, 
Ф. фон Гарденбергом (Новалісом), Л. Тіком, залучаютьсѐ 
до їхнього гуртка. Цей практичний досвід буттѐ в роман-
тичній спільноті, ѐк ми побачимо, виѐвивсѐ надзвичайно 
співзвучним філософсько-етичним пошукам Шлейюрмахера. 

Відомо, що Шлейюрмахер студіявав і критично ос-
мислявав твори представників німецької класичної філо-
софії, Канта і Фіхте, котрі загалом, ѐк показано вище, 
схилѐлисѐ до монологічно-діѐльнісного, а значить, уні-
версалістського, витлумаченнѐ лядського буттѐ. Попри 
все емпіричне різноманіттѐ лядських індивідів, головне, 
істотне, найзмістовніше в них усіх — це їхнѐ причетність 
до юдиного морального закону, повага до цього закону і 
робить усіх їх лядьми. Тож власне лядське в усіх лядських 
індивідах — це їхнѐ спільна, всезагальна моральна сут-
ність; і в реалізації ціюї сутності, тобто в найбільш істотному 
вимірі свого життѐ, всі лядські індивіди, всі "розумні 
істоти" принципово ю рівними між собоя. Голос моралі, 
ѐкий ставить перед лядьми свої незаперечні вимоги, — 
це голос монологічний: поза усім, просто вже через те що 
за межами проголошуваних ним імперативів ніѐкого 
рівнозначно їм "іншого" існувати не може. 

Такоя — за винѐтком кількох няансів — ю спільна 
позиціѐ, що її поділѐли у даному питанні і Кант, і Фіхте. 
Проти неї і повстаю Шлейюрмахер у своюму розумінні  
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лядської індивідуальності — повстаю не тільки тому, що, 
всупереч згаданим мислителѐм, хоче надати пріоритет не 
етичному, а "естетичному ставлення лядини до власної 
індивідуальності". Суть справи криютьсѐ глибше. 

Так, у своїй полеміці Шлейюрмахер наполегливо під-
носить і, можна сказати, оспівую особливе, індивідуальне 
начало лядського буттѐ. Стверджуячи, що "ргіпсіріит 
individui ю наймістичніше в галузі філософії", саме у 
"своюрідності окремої істоти" він налаштований шукати 
"вище моральне начало, що відкривало б сенс особистос-
ті". Більше того, на думку Шлейюрмахера, сама "мораль-
ність лядини маю бути одіѐннѐм і прикриттѐм її внут-
рішньої своюрідності", — досить порівнѐти ця думку з 
наведеними вище словами Фіхте про лядського індивіда, 
ѐкий постаю лише заради моральної кінцевої цілі, аби, ѐк 
мовитьсѐ в сучасній рекламі, відчути різниця. 

І все ж, своюрідний моральний пафос не тільки не 
чужий шлейюрмахерівським роздумам про лядину — він 
огортаю нас чи не на кожній сторінці цих роздумів. 
Особливо третій з "Монологів" мислителѐ (1800), "Світо-
споглѐданнѐ", вражаю інтенсивністя відчуттѐ і обстоя-
ваннѐ ідеї спілкуваннѐ — спілкуваннѐ, осѐгнутого в суто 
романтичному дусі: високого, вибагливого, внутрішньо-
духовного; сам світ за своюя справжньоя суття — це ю, 
ѐк стверджую Шлейюрмахер, "вічне спілкуваннѐ духів".  

Увиразнити духовний сенс автентичного спілкуваннѐ 
Шлейюрмахер у змозі лише шлѐхом його рішучого проти-
ставленнѐ тому вимушеному, "некомунікативному" спіл-
кування самозамкнених індивідів, у котрому, ѐк пам'ѐтаю 
читач, Кант убачав рушійну силу поступу лядської 
цивілізації. 

Характеризуячи останню, Шлейюрмахер з гіркотоя 
переказую чи не самого Гоббса: "В спілкуванні чуттювого 
світу завжди ю неминучим зовнішню обмеженнѐ: лядина, 
ѐка хоче продовжити і розширити свою тіло зовнішнім 
володіннѐм, маю надати іншій простір длѐ того ж самого; 
де один стоїть, там межа длѐ іншого, і кожен з них спо-
кійно допускаю це лише тому, що він не в змозі сам-один 
володіти світом..." Парадокс у тому, що реальної потреби 
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в більш високому (і водночас змістовному) спілкуванні / 
не виникаю, ѐкщо разом з Кантом і Фіхте зводити "ляд-
ське" до юдиного длѐ всіх загального закону. Закон треба 
виконувати — та й годі. 

Зовсім інша річ, коли "лядське", ѐк пропоную Шлей-
юрмахер, мислити ѐк реальну цілісність різноманітного, 
цілісність, що потребую кожного свого члена саме в його 
індивідуальній неповторності. Неодмінним реальним 
корелѐтом індивідуальності за такого типу стосунків по-
стаю лябов — адже тільки це почуттѐ здатне адекватно 
втілити жаданнѐ конкретної лядської особистості в її 
неповторному індивідуальному бутті; своюя чергоя, 
лябов ѐк така передбачаю індивідуалізованість свого 
предмета. Тож не дивно, що "лябов" — понѐттѐ, не менш 
важливе длѐ Шлейюрмахера, аніж понѐттѐ індивідуаль-
ності; третю у цьому рѐді, що робить можливим взаюмо-
зв'ѐзок двох перших, — понѐттѐ розуміннѐ: тільки тут ми 
вперше сѐгаюмо джерел загальновідомого шлейюрмахе-
рівського зацікавленнѐ герменевтикоя — мистецтвом або 
наукоя розуміннѐ. 

Індивідуалізаціѐ, лябов, взаюморозуміннѐ — взаюмо-
доповнѐльні сутнісні виміри того "внутрішнього", духов-
ного спілкуваннѐ, що його висуваю Шлейюрмахер ѐк 
справжня мету лядського буттѐ. Спілкуваннѐ ж творить 
спільноту: це і романтичний "сояз друзів" (практика 
ѐкого була добре знайома мислителя), і більші об'юд-
наннѐ, ѐк-от народ, вітчизна, держава. Шлейюрмахер 
суворо дорікаю своїм сучасникам за відсутність у них 
належного благоговіннѐ перед зазначеними збірними 
сутностѐми. Призвичаюні жити "скоріше в сусідстві один з 
одним, аніж разом", вони забули, що таке справжній 
патріотизм; вони втратили лябов до держави — цього 
"найвеличнішого творіннѐ лядини", за допомогоя ѐкого 
лядина "маю піднѐтисѐ на вищий ступінь буттѐ..."  

І все ж основоположним виміром буттѐ лядської 
спільноти — вклячаячи й державу — длѐ Шлейюрмахера 
залишаютьсѐ вимір духовного спілкуваннѐ. В цьому 
зв'ѐзку філософ звертаю увагу на феномен мови, вислов-
ляячи низку думок, глибоких і прѐмолінійних водночас.  
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З одного боку, він, справді торуячи шлѐх герменевтикам 
XX ст. і передусім Г.-Г. Гадамерові, вказую на обтѐженість 
мови попередньо нагромадженим смисловим змістом, 
через що мова ю "важким засобом спілкуваннѐ... Завдѐки 
мові, дух уже належить світові, перш ніж знаходить сам 
себе, і мусить спочатку поволі видиратисѐ з його тенет..." 
З іншого — зазначена онтологічна вкоріненість і смис-
лова перенасиченість природної мови тут-таки даю Шлей-
юрмахеру привід длѐ поверхових, не дуже симпатичних 
ламентацій ("Чому мова маю бути спільним надбаннѐм 
длѐ синів духу і длѐ дітей світу!") та романтичних утопій 
стосовно формуваннѐ на тлі повсѐкденної мови іншої, 
"свѐщенної і таюмної мови", таким чином, що "непосвѐ-
чений не зможе ані розуміти її, ані наслідувати її..."  

Не менш важливі та інноваційні моменти у плані 
формуваннѐ засад сучасної діалогічної філософії знахо-
димо у Вільгельма фон Гумбольдта (1767—1835). Досить 
далекий від Шлейюрмахера і всього його оточеннѐ, 
В. Гумбольдт, подібно до романтичного берлінського 
пастора, у своюму духовному розвиткові зазнав глибокого 
впливу з боку творчо засвоюного ним Канта, протистоѐв 
Фіхте, багато чим, основоположним длѐ себе, був 
зобов'ѐзаний Гете, з ѐким підтримував особисті стосунки. 
Певний час він студіяю філософія в Дяссельдорфі у вже 
згаданого Ф. Г. акобі, від ѐкого, на думку сучасного 
дослідника А. В. Гулиги, міг сприйнѐти "певні діалектичні 
віѐннѐ", — і вже напевно сприйнѐв інтерес до самої 
опозиції а і Ти в її світоглѐдному значенні. 

На диво різнобічно обдарована лядина, мислитель, 
учений-гуманітарій, державний діѐч, В. фон Гумбольдт 
зробив значний внесок у розвиток лінгвістики, антро-
пології, естетики, теорії держави і права. Що ж до власне 
філософської його оріюнтації, то в цій галузі Гумбольдт 
прагне поюднати ґрунтовність теоретичного мисленнѐ з 
емпіричноя вірогідністя. "а виходжу, — пише він в 
листі, адресованому Гете, — з такого знаннѐ про лядину, 
ѐке ю настільки емпіричним, що може бути цілком 
вірогідним, і філософськи ю настільки обгрунтованим, що 
може мати чинність не тільки на дану мить, а й узагалі".  
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Вдумливе філософське осмисленнѐ ретельно дослід-
жених виѐвів реального різноманіттѐ культурного і при-
родного буттѐ, — ось своюрідний дослідницький "почерк" 
Гумбольдта, хоч би до ѐкої царини докладав він своїх 
зусиль. Це стосуютьсѐ і галузі, ѐка нас тут цікавить. По-
казово, що головна працѐ, у ѐкій Гумбольдт викладаю свої 
діалогічні уѐвленнѐ, "Про подвійне число" (1827), при-
свѐчена, здавалосѐ б, суто мовознавчій проблемі. І справ-
ді, вчений, грунтуячисѐ на даних порівнѐльного аналізу 
різних мов, розкриваю винѐткове лінгвістичне значеннѐ 
"ідеї подвійності", в основі ѐкої — діалогічна природа 
мови загалом. ак зазначаю Гумбольдт, "найвирішальніша 
обставина длѐ мови — те, що подвійність у ній посідаю 
важливіше місце, ніж деінде. Всѐке мовленнѐ базуютьсѐ 
на чергуванні висловлявань, під час ѐкого, навіть з кіль-
кома учасниками, мовець завжди протиставлѐю собі спів-
розмовників ѐк юдність. Лядина розмовлѐю, навіть по-
думки, тільки з іншим або із самоя собоя, ѐк з іншим, і 
в такий спосіб окресляю коло своюї духовної спорідне-
ності, відділѐячи тих, хто говорить ѐк вона, від тих, хто 
говорить інакше..." 

Подальший розвиток викладених уѐвлень веде до їх 
категоріально-філософського опорѐдженнѐ. "Сама мож-
ливість мовленнѐ, — продовжую Гумбольдт, — зумовля-
ютьсѐ зверненнѐм і відповіддя. ...Лядина прагне, навіть 
за межами тілесної сфери і сфери сприйнѐттѐ, у царині 
чистої думки, до Ти, що відповідаю її а; їй здаютьсѐ, що 
понѐттѐ набуваю визначеності і точності, лише відбив-
шисѐ від чужої мисленнювої здатності... Таким чином, 
слово віднаходить своя сутність, а мова — повноту тільки 
за наѐвності того, хто слухаю, і того, хто відповідаю. Цей 
прототип усіх мов займенник висловляю через розріз-
неннѐ другої і третьої особи. а і Він ю насправді різними 
об'юктами, й вони вичерпуять усе, оскільки, іншими 
словами, їх можна позначити ѐк а і не-а. Але Ти — це 
Він, протиставлений а. Тоді ѐк а і Він базуятьсѐ на 
внутрішньому і зовнішньому сприйнѐтті, в Ти міститьсѐ 
спонтанність вибору. Це також не-а, але на відміну від 
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Він не в царині всього сущого, а в царині дії, успільненої 
взаюмноя участя". 

Отож, на базі діалогічного осмисленнѐ мови, Гум-
больдт, по суті, започатковую справжня онтологія від-
носин у "трикутнику" а — Ти — Він, онтологія, що 
кидаю нове світло на істотні аспекти лядської творчості й 
моральних стосунків. ак стверджую мислитель, "тільки в 
поюднанні Іншого і а, опосередкованому мовоя, народ-
жуятьсѐ всі глибокі й шлѐхетні почуттѐ, котрі надихаять 
лядину, такі ѐк дружба, лябов і всѐка духовна спільність, 
котрі підносѐть і поглибляять зв'ѐзок між двома інди-
відами". 

Згодом ми ще побачимо, ѐкого розвитку набули ці 
гумбольдтівські ідеї у філософії та етиці діалогу XX ст. 
Наразі ж маюмо перейти до розглѐду філософського до-
робку лядини, ѐку вважали своїм учителем, з одного 
боку, К. Маркс і Ф. Енгельс, з іншого, М. Бубер — і вважали 
не без підстав, що вже саме по собі свідчить про 
неоднозначність згаданого доробку. Йдетьсѐ про Лядвіга 
Фейербаха (1804-1872). 

Ніде правди діти, усталений з легкої руки Ф. Енгельса 
хрестоматійний образ Л. Фейербаха ѐк матеріалістичного 
попередника марксизму, ѐкий тільки чомусь не сприйнѐв 
діалектики Гегелѐ, — мав-таки під собоя певне підґрунтѐ. 
Палкого атеїзму і матеріалізму Фейербаха замовчати 
неможливо; так само даютьсѐ взнаки, особливо на тлі 
німецької спекулѐтивної традиції, принциповий 
фейюрбахівський редукціонізм — редукціонізм не лише ! 

онтологічний, що вимагаю зведеннѐ всѐкого духовного змісту 
до "поцейбіччѐ" чуттювості і плоті, але й методо- ; логічний, 
налаштований на "позитивну" простоту аргументації і ворожий 
щодо всілѐких діалектичних хитрувань. 

І все ж, вихвалѐннѐ ідеологами марксизму зазначених 
ѐкостей фейюрбахівського вченнѐ зробило німецькому 
філософові ведмежу послугу, надовго відсунувши на далекий 
план етичне осердѐ його концепції — те, у відриві від чого і 
атеїзм, і матеріалізм Фейербаха, хоч би ѐк їх оцінявати, просто 
втрачаять свій внутрішній сенс, свою ; філософське значеннѐ. 
Адже і фейюрбахівське заперечен- 
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нѐ теїзму постаю, зрештоя, не з ненависті до ідеї Бога, а 
з лябові до лядини, відчуженнѐ сутнісних сил ѐкої — її 
розуму, волі й почуттів — філософ убачаю в уѐвленнѐх 
про Божество; і власне матеріалізм маю у Фейербаха ви-
разно антропологічне забарвленнѐ, ѐвлѐячи собоя 
передусім апологія лядської чуттювості — чуттювості, 
наскрізь перейнѐтої буттювими силами спілкуваннѐ, 
цілісних стосунків а і Ти. 

Повторяюмо, можна бути різної думки про спосіб, у 
ѐкий Фейербах утверджую етичні цінності лядського 
буттѐ, та й самий характер цих цінностей. Але слід віддати 
цьому філософові належне: основоположне значеннѐ 
стосунків а і Ти длѐ всіюї побудови лядського світу він 
утверджую з такоя силоя і виразністя, ѐких ми не поди-
баюмо ще в жодного з досі розглѐнутих мислителів. "При-
родна точка зору лядини, точка зору відмінності а і Ти, 
— підкресляю Л. Фейербах в одній із головних своїх праць 
"Основні положеннѐ філософії майбутнього" (1843), — 
...ю справжнѐ, абсолятна точка зору, отже, також точка 
зору філософі'Г. І в розвиток ціюї ж позиції: "Справжнѐ 
діалектика не ю монолог самотнього мислителѐ із самим 
собоя, це діалог між а і Ти". «До чого зводитьсѐ мій 
принцип? — знову і знову з'ѐсовую Фейербах. — До а і до 
іншого а, до "егоїзму" й до "комунізму"... Без егоїзму в 
тебе не буде голови, без комунізму — серцѐ». Саме своїм 
розуміннѐм лядини ѐк зв'ѐзку між а і Ти Фейербах, 
напише згодом М. Бубер, надав "вирішального поштов-
ху" його власній думці. 

Взаюмини а і Ти становлѐть, за Фейербахом, і реальну 
основу справжньої лядської моралі. Два поляси, що їх 
утворяять дані взаюмини у власне моральній царині, — 
це поляси егоїзму й лябові. Лябові, ѐка в тлумаченні 
Фейербаха від самого початку отримую надто чуттювий, 
надто пов'ѐзаний з "природними" потребами лядини 
характер, аби не зісковзувати щоразу у відвертий егоїзм, 
та егоїзму, але не холодного й бездушного, а так само 
чуттювого, неможливого поза щастѐм інших лядей. На-
магаячись обгрунтувати свою баченнѐ цього парадок-
сального зв'ѐзку, філософ звертаютьсѐ до читача: «акщо  
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ти беззастережно засуджуюш "егоїзм", тобто себелябство, 
то, будучи послідовним, ти повинен так само засудити й 
лябов до інших. Лябити — значить бажати й робити 
добро іншим, отже, визнавати егоїзм інших ѐк щось 
законне. Навіщо ж ти хочеш заперечувати в собі те, що 
ти визнаюш в інших?» 

Втім, таке осмисленнѐ лябові, цілком узгоджуячись 
із загальним чуттюво-матеріалістичним спрѐмуваннѐм 
фейюрбахівської думки, не надавало можливості втримати 
у скільки-небудь послідовному міркуванні власну специ-
фіку згаданого лядського почуттѐ. Складаютьсѐ вражен-
нѐ, що Фейербах раз по раз намагаютьсѐ використати 
понѐттѐ лябові ѐк таку собі "універсальну відмичку" при 
розв'ѐзанні різноманітних соціальних, гносеологічних 
проблем тощо; відповідно, дане понѐттѐ втрачаю своя 
визначеність, перетворяячисѐ на більш-менш умовне 
позначеннѐ ѐкогось загального умонастроя. Так само й 
Ти, ѐскраво спалахнувши в цитованих нами місцѐх, наче 
відблиск сонцѐ на пінѐвій поверхні морѐ, але не 
втримавши власної концептуальної ідентичності, одразу 
ж і тоне, розчинѐютьсѐ у всілѐких "уляблених предме-
тах", суб'юкт-об'юктивних розрізненнѐх та ін. Ба навіть і 
сама лядина, попри те що всѐ фейюрбахівська філософіѐ 
базуютьсѐ на антропологічних засадах, по суті, залиша-
ютьсѐ у даного мислителѐ доволі аморфноя істотоя — за 
влучноя оцінкоя того ж М. Бубера, "безпроблемноя".  

Однак саме Фейюрбахові належить заслуга утвердженнѐ 
зв'ѐзку а і Ти, а і Іншого ѐк важливої засади філо-
софського дискурсу сучасності. З ціюї точки зору він цілком 
слушно дорікаю Гегеля за монологічність його спеку-
лѐтивних побудов ("припущеннѐ абсолятної тотожнос-
ті"), влучно й елегантно відбиваю напади вже знайомого 
нам штірнерівського "Юдиного": "Іди за почуттѐми! Ти 
наскрізь чоловік, — а, ѐке ти подумки відокремляюш від 
свого чуттювого чоловічого юства, ю продукт абстракції... 
Але ѐк чоловік, ти перебуваюш в істотних і необхідних 
відносинах до іншого а або істоти: до жінки. акщо, 
таким чином, ѐ хочу визнавати тебе ѐк індивіда, то ѐ не 
можу обмежити свою визнаннѐ самим лише тобоя, а мая  
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поширити його і далі, на твоя дружину. Визнаннѐ інди-
віда неминуче ю визнаннѐм принаймні двох індивідів. Але... 
за двома йде три, за дружиноя — дитина... Взагалі лише 
егоїзм бажаю одного, лябов же шукаю множинного'"... І 
далі, здаютьсѐ, вже зовсім за Бубером: "7м ю Богом длѐ а, 
бо а не існую без Ти, а залежить від Ти; без Ти немаю а". 

Хоч би ѐк далеко й безповоротно заходив Фейербах у 
своюму антирелігійному матеріалістичному пафосі, ю в 
нього висловляваннѐ, що беззаперечно засвідчуять його 
глибинну причетність до великої духовної традиції Ювропи; 
висловляваннѐ, здатні стоѐти у віках подальшого 
розвитку філософської думки. Кілька таких висловля-
вань були наведені вище. Наостанок — іще одне, про 
лябов. "І об'юктивно, і суб'юктивно, — пише філософ, — 
лябов ю критеріюм буттѐ — критеріюм істинності й 
дійсності. Де немаю лябові, там немаю й істини. Тільки той 
ѐвлѐю собоя дещо, хто щось лябить. Бути нічим і нічого 
не лябити — те ж саме. Чим більше буттѐ в лядині, тим 
більше вона лябить, і навпаки". 

ак уже зазначалосѐ, представники марксизму здебіль-
шого вбачали у Фейюрбахові матеріалістичного та атеїс-
тичного предтечу своїх основоположників. Однак реаль-
ний вплив Фейербаха на молодого Маркса був значно 
тоншим і багатограннішим; фейюрбахівська концепціѐ 
міжлядського спілкуваннѐ безперечно визначала один із 
головних напрѐмів цього впливу. Фейюрбахівські нотки 
неважко розпізнати і в думці Маркса про іншу лядину ѐк 
"багатство", і в постійному наголосі на значенні ляд-
ського спілкуваннѐ, і навіть у самій емоційній тональ-
ності ранніх Марксових праць. При цьому, однак, на 
відміну від свого вчителѐ і опонента, філософський 
внесок ѐкого він кваліфікував ѐк "подвиг", Карл Маркс 
(1818—1883) від самого початку обираю длѐ себе прин-
ципово іншу перспективу думки. Він залишаю осторонь 
розглѐд відношеннѐ а і Ти в його загальному філософсько-
антропологічному й етичному вимірі, вважаячи такий 
підхід абстрактним, а натомість зосереджую вся увагу на 
аналізі взаюмодії лядських індивідів у процесі спільного 
виробництва ними необхідних засобів життѐ — вироб- 

71 



Розділ І 

Провісники філософії діалогу в європейській філософській думці 

ництва, ѐке саме по собі ѐвлѐю "певний спосіб діѐльності 
даних індивідів, певний вид їх життюдіѐльності, їх певний 
спосіб життѐ". 

Неважко помітити, що вже в цьому вихідному Марк-
совому концепті виробництва (ѐкий, треба віддати йому 
належне, приховував величезний евристичний потенціал) 
драматично спліталисѐ дві, загалом кажучи, мало сумісні 
лінії поѐсненнѐ лядського буттѐ. З одного боку, це — 
екстрапольоване до масштабів суспільства вже відоме нам 
"гоббсівське" уѐвленнѐ про лядину ѐк істоту, що пере-
ймаютьсѐ передусім продовженнѐм (отже, і відтвореннѐм) 
власного буттѐ — уѐвленнѐ, незмірно збагачене здо-
бутками філософії діѐльності, що її розвивали в Німеччині 
безпосередні попередники Маркса. З іншого боку, 
виробництво, про ѐке веде мову Маркс (у співавторстві з 
Енгельсом), — це виробництво суспільне; воно не лише 
ѐвлѐю собоя сукупний спосіб дії певної лядської спіль-
ноти, але й "передбачаю стосунки (Verkehr) індивідів між 
собоя. Форма цих стосунків, своюя чергоя, зумовля-
ютьсѐ виробництвом". 

Компактноя формоя методологічної реалізації за-
значеної концепції виробництва у Маркса постаю понѐттѐ 
практики ѐк предметної чуттювої діѐльності. Предметної, 
чуттювої — отже, залученої до цілісного (су)спільного 
лядського буттѐ, а за його посередництвом і до світу 
природи, світу загалом. Цікаво, що саме спираячисѐ на 
ідея предметності лядської діѐльності, Маркс викриваю 
монологізм побудов німецької ідеалістичної філософії, 
передусім філософії Гегелѐ. «Уѐвіть собі, — пише він в 
"Економічно-філософських рукописах 1844 року", — таку 
істоту, ѐка й сама не ю предмет і не маю предмета. Така 
істота була б... юдиноя істотоя, поза нея не існувало б 
ніѐкої істоти, вона існувала б одиноко, сама. ...Непред-
метна істота, це — недійсна, нечуттюва, тільки мислима, 
тобто тільки уѐвна істота, продукт абстракції».  

Насиченість концепту "виробництва" енергетикоя 
лядського спілкуваннѐ надаю Марксові сприѐтливу мож-
ливість длѐ продуктивного засвоюннѐ і переосмисленнѐ 
цілого комплексу фейюрбахівських ідей щодо значеннѐ і 
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цінності такого спілкуваннѐ, проте вже у виразно окрес-
леному предметно-практичному й соціально-історичному 
контексті. Зокрема, Маркс запроваджую понѐттѐ Verkehr, 
що маю позначати спілкуваннѐ саме в його конкретній 
процесуальності, досліджую роль форм спілкуваннѐ в про-
цесі розвитку суспільного виробництва, а значить, і сус-
пільства загалом. 

Принципове значеннѐ і засаднича цінність спілкуван-
нѐ ѐк щонайбільшого лядського багатства втіляятьсѐ й 
у змісті самого комуністичного ідеалу, ѐк його уѐвлѐять і 
описуять молоді автори "Німецької ідеології" (1845— 
1846): перетворення праці на самодіѐльність, зазначаять 
вони, відповідатиме і "перетвореннѐ дотеперішнього ви-
мушеного спілкуваннѐ на таке спілкуваннѐ, в ѐкому 
беруть участь індивіди ѐк такі" — тобто не ѐк репре-
зентанти тих чи інших відчужених соціальних ролей, 
накинутих їм функцій тощо, а ѐк вільні й цілісні ляди. 
(Цей гуманістичний аспект марксівського комуністич-
ного ідеалу варто мати на увазі при скільки завгодно 
критичному його сприйнѐтті. Ніде інде, ѐк у "Маніфесті 
Комуністичної партії" (1848) Маркс і Енгельс одну з 
найсуттювіших рис очікуваного комуністичного суспільства 
вбачаять у тому, що це маю бути така "асоціаціѐ, в ѐкій 
вільний розвиток кожного ю умовоя вільного розвитку 
всіх".) 

Однак з-поміж зазначених двох істотних моментів, що 
поставали в розвиткові марксівської концепції вироб-
ництва, — моментів практичної діѐльності ѐк засобу 
індивідуального і колективного самоутвердженнѐ, з одного 
боку, і спілкуваннѐ, з іншого — саме практична предметна 
діѐльність, починаячи вже з ранніх праць Маркса, 
відігравала визначальну роль. Згодом, в пізніших працѐх 
класиків марксизму, ще більшоя міроя в їхніх учнів і 
наступників, особливо з числа прибічників так званого 
"економічного матеріалізму", "матеріальне виробництво" 
дедалі виразніше постаю ѐк знеособлений, тоталізований 
суб'юкт діѐльності, анонімні "продуктивні сили" ѐкого 
підпорѐдковуять собі світ реальних лядських стосунків, 
аж до найвищих, духовних його щаблів. "Продуктивні  
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сили визначаять виробничі відносини": цѐ "залізна" 
формула здогматизованого марксизму, власне, й означала 
визнаннѐ безперечного примату уречевленої, відчуженої 
від лядини, субстанціалізованої діѐльності над будь-
ѐкими формами спілкуваннѐ — фінал, ѐкий з оглѐду на 
гуманістичні й діалогічні прагненнѐ молодого Маркса 
неможливо не вважати трагічним. 

Нарешті, ще одна постать, ѐку ми не можемо оминути 
в розмові про становленнѐ діалогічної парадигми в ювро-
пейській філософії та етиці, — відомий данський мисли-
тель Сьорен К'юркегор (1813—1855). 

Предтеча екзистенціалізму, К'юркегор наполѐгав на 
тому, що істину неможливо просто знати, в істині можна 
бути чи не бути. Істина не ю ѐкоясь абстракціюя, вона 
зачіпаю безпосередню буттѐ кожної конкретної особис-
тості. Через це її неможливо розкрити, не заглибляячись 
у специфіку конкретного лядського буттѐ, конкретних 
лядських стосунків. Тому більшість творів К'юркегора, ѐк і 
творів його наступників — екзистенціальних філософів XX 
ст., за своюя суття належать ѐк до царини філософії, так і 
до царини художньої літератури; світ, ѐкий вони 
розкриваять — світ не тільки ідей, але й живого спіл-
куваннѐ між лядьми, в ѐкому зазначені ідеї й проходѐть 
випробуваннѐ на здатність бути екзистенціальноя 
істиноя. 

В цьому контексті К'юркегор виѐвлѐю і самостійний 
етико-теоретичний інтерес до проблем спілкуваннѐ. Відо-
мо, зокрема, про його намір написати праця в незвич-
ному длѐ себе монографічному жанрі "12 доповідей про 
діалектику спілкуваннѐ"; щоправда, цей намір так і 
залишивсѐ нереалізованим. К'юркегор, чи не перший у 
ювропейській філософії, грунтовно досліджую протилеж-
ний здатності до спілкуваннѐ стан закритості й пов'ѐзую 
з домінуячим негативним спрѐмуваннѐм останньої (бо ю 
ще й закритість "піднесена") втіленнѐ "демонічного" 
начала в лядському бутті. 

Проте прагненнѐ зануритисѐ в особистісну конкре-
тику перебуваннѐ (чи неперебуваннѐ) в істині веде дан-
ського екзистенціального мислителѐ і далі. Індивідуально 
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персоніфіковано маять втілитисѐ не лише ті чи інші 
ідейні позиції, а й самі способи їх розкриттѐ і тлумаченнѐ, 
самі авторські точки зору на них. Тож к'юркегорів-ський 
доробок найбільш плідного творчого періоду (1842— 1851) 
ѐвлѐю нам досить-таки дивне видовище авторського 
різноголоссѐ. Свої основні філософські твори К'юркегор 
підписую хитромудрими псевдонімами — Віктор Ереміта, 
Йоганнес де Сіленціо, Констанціон Константин, Ніколас 
Нотабене, Йоганнес Клімакус, Антиклімакус та ін.; ці 
псевдоніми, так би мовити, обростаять власноя автор-
ськоя плоття, висловляять власні поглѐди і думки, 
нерідко сперечаятьсѐ один з одним, а інколи виѐвлѐять 
близькі позиції тощо. Внаслідок усього цього творчість 
К'юркегора, за блискучоя характеристикоя П. П. Гай-
денко, постаю не стільки ѐк філософський діалог, скільки 
ѐк "екзистенціальна драма, дійовими особами ѐкої ю не 
лише персонажі, а й окремі твори. Взаюмини персонажів 
при цьому вкрай своюрідні, вони поводѐть себе принайм-
ні дивно: всі вони живуть подвійним життѐм, виступаячи 
передусім від свого імені, потім — ѐк опоненти щодо 
іншої особи... В кожного з них, або майже в кожного, ю 
двійник: це або двійник-опонент, або двійник-комен-
татор... До того ж усі герої настільки не залежать від 
автора, ѐкий їх створив, наскільки цілком залежать один 
від одного. Вдаячисѐ до слів Сартра, можна було б 
сказати, що кожен існую лише в поглѐді іншого". 

Варто уѐвити собі справжнього творцѐ цього філософ-
ського театру — ця дивакувату, незлагідну, безмежно 
самотня лядину, зухвала і незбагненна поведінка ѐкої в 
тихому провінційному Копенгагені стала справжньоя 
притчея во ѐзицех... Постать чудернацького філософа 
дратувала тим більше, що було очевидно: всѐ його гра — 
це гра абсолятно всерйоз, і краще бути до неї уважним.  

Сучасний дослідник філософії копенгагенського пара-
доксаліста А. Фришман, прагнучи підібрати клячі до сек-
ретів його творчості, спробував зіставити постаті С. К'юр-
кегора та М. Бахтіна. Спроба виѐвиласѐ досить вдалоя — 
було встановлено декілька змістовних паралелей, серед 
них такі: 
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• і К'юркегор, і Бахтін, кожен у свій власний спосіб, 
демонструять напружену діалогічність думки, внутрішньо 
налаштованої   на   обговореннѐ,   дискусія,   сприйнѐттѐ  
інших лядських голосів;  у того  й  іншого лядина ѐк  
суб'юкт самовираженнѐ і відкритого спілкуваннѐ постійно 
виѐвлѐю "незбіг із собоя"; 

• і К'юркегор, і Бахтін осмисляять антитезу етичного  
й естетичного в контексті співвідношеннѐ а—Інший; 

• парадоксальна структура к'юркегорівської творчості, 
що базуютьсѐ на грі псевдонімів, показую внутрішня спо  
рідненість із структуроя поліфонічного роману, дослід 
женоя Бахтіним на прикладі Достоювського; 

• так само на прикладі героїв Достоювського Бахтін  
маю справу з опрацьованим іще К'юркегором феноменом 
екзистенціального втіленнѐ ідеї, котра проходить "пере  
вірку на істинність" ѐк граничний принцип поведінки  
конкретної лядської особистості; 

• і К'юркегор, і Бахтін виѐвлѐли значний інтерес до  
філософської   особистості   Сократа.   Щодо   К'юркегора, 
досить  сказати,   що   його  докторська  дисертаціѐ   мала  
назву "Про понѐттѐ іронії з постійним посиланнѐм на  
Сократа" (1841); сам мислитель іменував себе Сократом 
XIX століттѐ; 

• обидва мислителі однаково заперечували ѐк релѐ  
тивізм, так і догматичний фундаменталізм; 

• длѐ обох, хоча й у різному зв'ѐзку, ю актуальноя від 
мінність між  прѐмоя авторськоя  комунікаціюя  і  "не  
прѐмим   повідомленнѐм"   (скажімо,   висловляваннѐми  
к'юркегорівських псевдонімів),  а також семантична гра  
між ними. 

Зазначені паралелізми безперечно варті уваги, оскіль-
ки вказуять на типологічно значущі виѐви діалогічної 
мисленнювої позиції ѐк такої. Однак справжній нерв 
екзистенціальної діалогічності К'юркегора, а разом з тим 
і специфічного длѐ нього спрѐмуваннѐ творчого напру-
женнѐ слід, на нашу думку, шукати глибше. 

ак неодноразово повторяю данський мислитель, 
"коли будь-ѐка лядина не бере істотної участі в Абсо- 
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ляті, значить, усе втрачено". Ю у К'юркегора вражаячий 
опис того, ѐк лядина саме встановляю свою "абсолятне 
відношеннѐ з Абсолятом", опис Зустрічі в найглибшому, 
найпервиннішому її розумінні: такоя Зустріччя в 
трактаті К'юркегора (або ж Йоганнеса де Сіленціо) "Страх і 
трепет" (1843) постаю акт жертвопринесеннѐ Авраама. 

З неабиѐким художнім хистом автор цього твору 
описую, ѐк "батько віри" Авраам, ѐкому на схилку віку 
Господь дарував ні з чим незрівнѐнну радість — сина 
Ісаака, — упокорившисѐ закликові Божому, веде свого 
сина на гору Моріѐ, аби принести його там у жертву 
цілопаленнѐ. Цѐ страшна справа прирікаю Авраама на 
мовчаннѐ — адже розповісти про це лядѐм лядськоя 
мовоя значило б, щонайменше, зізнатись у намірі 
синовбивства — або ж зрадити Бога. Беручи глибше, 
Авраама відгороджую від лядей не просто бар'юр 
усталених звичаїв чи емпіричних проѐвів нерозуміннѐ — 
ні, між ним і лядьми постав сам всезагальний моральний 
закон, приписи ѐкого він відкинув, Всезагальне ѐк таке. 
Це трагічний герой, розмірковую Иоганнес де Сіленціо, 
"зрікаютьсѐ стосовно себе самого задлѐ того, щоб виѐвити 
всезагальне"; але Авраам не трагічний герой, а лицар 
віри — а "лицар... віри зрікаютьсѐ стосовно всезагального, 
щоб стати одиничним індивідом" — тим самим одинич-
ним індивідом, ѐкий, нагадаюмо, саме ѐк одиничний 
встановляю абсолятне відношеннѐ до Абсоляту. Навіть 
співстраждати Авраамові в його небаченій муці немож-
ливо й безглуздо — бо й співстражданнѐ, на думку 
к'юркегорівського оповідача, маю у своїй основі те саме 
"всезагальне" або ж вироджуютьсѐ у звичайне марнослав-
ство. Всупереч усім лядським звичаѐм, зв'ѐзкам і 
тѐжіннѐм, всупереч усьому "повільно й болісно" просу-
ваютьсѐ вперед лицар віри — і в порівнѐнні з ним "хода 
навіть найбільш випробовуваного трагічного героѐ нага-
дую танок". Натомість в апогеї своюї віри, вірності, лябові 
лицар стаю другом Господа: "кажучи лядськоя мовоя, 
він звертаютьсѐ до Господа на небі на Ти, тоді ѐк навіть 
трагічний герой звертаютьсѐ до Нього лише в третій 
особі". 
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І цѐ довірлива зустріч з Богом, цѐ бесіда з Ним на Ти 
спокутуять собоя все: найзаповітніша таїна Авраама — в 
його здатності одразу ж післѐ чудесного спасіннѐ Ісаака 
знову віднайти повноту своюї радості. ак говорить автор, 
"длѐ того, хто лябить Бога, не потрібні ніѐкі сльози, 
ніѐке захопленнѐ, він забуваю свої стражданнѐ в лябо -
ві..." Абсолятна Зустріч сповняю собоя, виправдовую і 
перетворяю все. 

Прикметно, що оповідач "Страху і трепету" Йоганнес 
де Сіленціо, лядина, судѐчи з усього, високої думки про 
себе, відверто зізнаютьсѐ у своїй нездатності поділити 
екзистенціальний досвід лицарѐ віри, "діѐти, ѐк Авраам". 
Відчуваячи себе цілком придатним длѐ морально 
виграшної ролі трагічного героѐ, Йоганнес не маю дос-
татньо мужності "довести до кінцѐ порух віри... запля-
щити очі і з повноя довіроя кинутисѐ в абсурд". Можемо 
з певністя припустити, що і длѐ самого К'юркегора шлѐх 
лицарѐ віри Авраама був надміру важким. Чи не в цьому 
ще одна причина запровадженнѐ псевдонімів — ѐк 
способу суб'юктивного дистанціяваннѐ авторського а від 
надмірних тѐгарів екзистенціального самовизначеннѐ, 
вперше виразно окреслених у творах славетного 
Копенгаген цѐ? 

А тим часом попри вся важливість проблем релігійної 
віри длѐи духовного розвитку лядини в "діалектичній 
ліриці" Йоганнеса де Сіленціо (таке жанрове визначеннѐ 
маю "Страх і трепет") ішлосѐ не тільки про це. Нага-
даюмо, що за своюя смисловоя структуроя жертовна 
зустріч Авраама з Богом, ѐк її подано у К'юркегора — 
прообраз зустрічі ѐк такої, будь-ѐкої справжньої лядської 
зустрічі. В глибинах кожної зустрічі криютьсѐ свій 
моральний ризик, своѐ міра відстороненості від усього 
зовнішнього, узвичаюного, загального, своѐ несповідима 
таїна. Кожна справжнѐ зустріч вимагаю від нас хоча б 
крихти безоглѐдної жертовності, натомість обдаровуячи 
бодай мікроскопічноя часткоя завжди несподіваних 
радощів спів-буттѐ, що виходить за межі нашого інди-
відуального а, але існую лише завдѐки його відкритості. 
Позначивши   у   своюму,   мабуть   що,   кращому   творі 
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невичерпну смислову й екзистенціальну перспективу 
Абсолятної Зустрічі, С. К'юркегор у власний неповторний 
спосіб акумуляю енергія пошуків шлѐху до Іншого, ѐка 
поюдную й іронічно-маювтичний ентузіазм Сократа, й 
августинівську сповідальність, і протестантський пафос 
чистоти віри й покликаннѐ, й новітню відчуттѐ трагічної 
наснаги індивідуального лядського буттѐ. Отже, вказів-
коя на оригінальний і водночас глибоко вкорінений у 
ювропейській духовній традиції підхід данського мисли-
телѐ до філософсько-етичної проблематики спілкуваннѐ 
ми можемо завершити перший розділ нашої праці. Тепер 
нам належить перейти до розглѐду персоналій і проблем 
власне філософії та етики діалогу ѐк специфічного 
напрѐму думки XX ст. і передусім — філософсько-етичної 
концепції М. Бубера. 

Запитання 

• Що таке діалог? Як співвідносяться діалог і спілкування? 

• У   чому   полягає   відмінність   між   філософією   діалогу   і 
філософією комунікації? 

• Як співвідносяться діалог і дискусія? 

• Які  основні  аспекти  етичного  значення   проблематики 

діалогу Ви можете вказати (зокрема, для нашого часу)? 

• Чим вирізняється сократичний діалог на тлі сучасних уявлень 
про діалогічність? 

• Сократ — загальновизнаний майстер античного діалогу. В 

чому була його майстерність? 

• Як уявлялося співвідношення діалогу і діалектики мислителям 
доби Античності? 

• Який діалогічний  зміст був притаманний таким засадам 

сократичної співбесіди, як маєвтика? Іронія? 

• Чого навчав своїх співрозмовників Сократ? 

• Що спільне знаходили пізньоантичні автори між діалогом і 

космосом? 

• Звідки  і   яким   чином   входить  у  європейську  свідомість 

уявлення про абсолютне Ти ? 

• У чому збігаються і чим різняться свідчення і сповідь? 
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• Що спільне і що відмінне мають сповідь як церковне таїнство 
і сповідь як літературний жанр? 

• Які взірці літературної сповіді Вам відомі? Що їх поєднує? 

• Як Ви схарактеризували б морально-етичну відмінність між 
«Сповідями" блаженного Августина і Ж.-Ж. Руссо? 

• Чи присутня сповідальність у сучасній світській культурі? Як 

вона виявляється тут? 

• Яке місце посідає проблематика діалогу і спілкування в 
культурі Відродження? 

• На якому соціально-культурному грунті зростає новочасний 
європейський індивідуалізм? 

• Як утілюється принцип „наполягання на бутті" (conatus essen- 

di) в культурі Нового часу? Яка етична суть цього принципу? 

• У  чому  полягає  етичний  зміст  ідеї  „ некомунікативного 
спілкування" (І. Кант)? 

• Як   Ви   могли  б   схарактеризувати   перспективи,   що  їх 
відкривала для проблематики спілкування протестантська 
трудова етика? 

• Чи є підстави вважати філософію Канта монологічною? Якщо 
є — які саме? А філософію Гегеля? 

• У чому суть концепції Макса Штірнера? Як Ви пояснили б її 

популярність? Як оцінити її з морально-е
т
ичного погляду? 

• Як пов'язані етика спілкування і філософія мови в концепції 
Фр. Шлейєрмахера? 

• Що таке Ти. за В. Гумбольдтом? 

• Чи мав  рацію  М.  Бубер,  коли сказав, що в  розумінні 
міжлюдських стосунків Фейербах взяв „вище" за Маркса? 
Обгрунтуйте Вашу думку. 

• Які діалогічні мотиви можна відзначити у творах молодого 
Маркса? Чи збереглися вони в пізній період його творчості? 

• Яке місце посідає діалогічна проблематика у творчому 
доробку С.  К'єркегора? Які особливості підходу до неї 
відбиває к'єркегорівський „театр псевдонімів"? 

• Чому   „лицар   віри",   за   К'єркегором,   приречений   на 
мовчання? 
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У ФІЛОСОФСЬКОМУ ОТОЧЕННІ

 

іМ. БУБЕРА  

езпосереднім предтечея філософії діало-у XX ст., 
що справив значний ініція 
вальний  вплив на її засновників, став  
глава  Марбурзької школи неокантіанства,  
"останній із 
великих   учнів    Канта"    Герман   Коген   (1842—
1918)1. 
Вибудовуячи своя етику, згідно з канонами 
кантіанства,і 

ѐк дисципліну всезагальну і законовідповідну (й у цьому 
розумінні безособову), Г. Коген зіткнувсѐ з тим, що за 
значені її характеристики самі по собі, вже тільки задлѐ 
послідовного їх проведеннѐ у власне моральній галузі, 
потребуять певного компенсуячого доповненнѐ. Аби ін- і 

дивід здолав своя емпіричність і став "символом ляд-
ськості" (вислів Г. Когена), ідеѐ лядськості маю бути 
надана йому в життюво конкретній і разом з тим непри-
четній до його егоїстичних схильностей формі іншої 
лядини, формі Ти. Окреслене таким чином ставленнѐ до 
Ти Коген відводить у сферу "релігії розуму": самопіз-
наннѐ лядського а через співчуттѐ до Іншого (котрий у 
такий спосіб розкриваютьсѐ ѐк Ти) й усвідомленнѐ своюї 
гріховності закладаю основу власне релігійної свідомості, 
зосередженої на ідеї Бога. 

Показово, що Коген не ототожняю утверджену ним,
 
* 

на кантіанський кшталт, на базі моралі "релігія розуму" 
з жодноя фактично існуячоя релігіюя. Водночас він 
наполѐгаю, не заперечуячи значеннѐ будь-ѐкої з наѐвних 

1
 До цього надзвичайно важливого аспекту філософської творчості 

Г. Когена увагу автора привернув дослідник даного питаннѐ, професор 
Юрусалимського університету Іллѐ Дворкін. Щира йому подѐка.  
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релігійних пам'ѐток лядства, що з-поміж них рідний длѐ. 
нього ядаїзм постаю "першоджерелом длѐ усіх інших 
джерел"; подібно до того, ѐк греки надали сутнісної 
своюрідності філософії, зробивши її, саме ѐк філософія, 
надбаннѐм усього лядства, ювреї, на думку Когена, те 
саме проробили з релігіюя. Звідси — задум пізньої праці 
Когена "Релігіѐ розуму з джерел ядейства" (опублікована 
1919 р.)- Спрѐмовуячи своя увагу на ті аспекти ядаїзму, 
що піддаятьсѐ витлумачення ѐк історичне втіленнѐ 
всезагальних засад "релігії розуму", філософ, зокрема, 
висвітляю моменти, котрі безпосередньо належать до 
проблематики лядського спілкуваннѐ, стосунків а і Ти. 
Дуже цікава в цьому контексті, наприклад, здобута Ко-
геном "на перехресті" Свѐтого Письма і раціонального 
філософського дискурсу концепціѐ "співлядини" 
(Mitmensch), що встановляю "особливу корелѐція від 
лядини до лядини", на ѐкій базуятьсѐ ѐк етика, так і 
релігіѐ (стосунок лядини до Бога). У річищі Свѐщенної 
історії понѐттѐ "співлядини", за Когеном, передусім 
співвідноситьсѐ з образом синів Ноѐ —- прабатька роду 
лядського, з ким Господь уклав перший завіт. Відтоді, на 
думку філософа, всіх лядей, незалежно від їхньої належ-
ності до тіюї чи іншої конкретної спільноти (етнічної 
тощо), пов'ѐзуять узи співлядѐності, взаюмної співпри-
четності, ѐка простѐгаютьсѐ від галузі права до царин 
лябові і співстражданнѐ — почуттѐ, що його ще 
старозавітні пророки утверджували ѐк "основне почуттѐ 
лядини". Сама лябов до Бога, варто ще раз наголосити, 
базуютьсѐ длѐ Когена на цих узах міжлядської спів-
причетності, на "лябові лядини до співлядини". 

Нижче, розглѐдаячи етико-діалогічну концепція 
Михайла Бахтіна, ми побачимо, ѐку значну роль відіграю 
в ній феномен причетності і "причетного мисленнѐ". І 
все ж, навіть у Бахтіна цѐ причетність характеризуватиме 
головним чином сферу безпосередніх, щонайближчих 
стосунків лядини, моральну спрѐмованість її вчинку, 
ѐкий відбуваютьсѐ "тут і тепер". Що ж до Когена, то 
релігійний фундамент його філософуваннѐ надаю йому 
можливість   розглѐдати   ці   зв'ѐзки   співпричетності   ѐк 
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актуальні і зобов'ѐзальні щодо всього роду лядського, ѐк 
близьких, так і далеких (ѐкі теж ю в цьому розумінні 
нашими "ближніми"). Причому, що знаменно, саме в 
аспекті нашого ставленнѐ до далеких (соціально віддале-
них, чужоземців тощо) здобуваять вагомість ѐк формально-
правові аспекти співлядѐності, так і той її  найглибин-
ніший суб'юктивний виѐв, що постаю длѐ нас у досвіді 
співстражданнѐ, — і ѐк тут, розмірковуячи разом із 
Когеном, не пригадати таку суголосну думку кнѐзѐ Миш-
кіна з відомого роману Достоювського: "Співстражданнѐ 
ю найголовніший і, можливо, юдиний закон буттѐ всього 
лядства..." 

Втім, попри все сказане, концептуально ставленнѐ до 
Іншого ѐк до Ти окресляютьсѐ у Когена лише ѐк один з 
аспектів лядського самопізнаннѐ; лябов до Бога та до 
іншої   лядини,   всупереч   очевидній   інтенсивності   її 
досвідного розкриттѐ, в теоретичних побудовах філософа 
виѐвлѐютьсѐ підпорѐдкованоя лябові до ідеї, до мораль-
ного ідеалу — саме за це дорікав згодом Когенові Бубер. 
У підґрунті такої налаштованості відчутно даютьсѐ взнаки 
кантівська   парадигма   трансцендентально-критичного 
філософуваннѐ, що в галузі етики висуваю пріоритетність 
"чистої волі" й породжуваних нея формально-ригорис-
тичних основоположень "чистого морального законодав-
ства". Тож до започаткуваннѐ філософії діалогу ѐк мето-
дологічно самостійної філософської галузі потрібно було 
зробити ще деѐкий крок; його й зробили Мартін (Мор-
дехай) Бубер (1878—1965)  та   Франц Розенцвайг 
(1886— 1929) — представники молодшої генерації, що 
спілкувалисѐ з Г. Когеном у Берліні в останні роки його 
життѐ, відвідували його лекції у Вищій школі юврейських 
знань, обговорявали його ідеї, — а також їхні однодумці 
Ферді-нанд Ебнер (1882— 1931), Ойген Мориць Фрідріх 
Розеншток-Гюссі   (1888—1973),   психолог   Віктор   фон   
Байцзекер (1886—1957), теолог Фрідріх Гогартен (1887—
1967) та ін. Ляди одного поколіннѐ, чиї долі переплітались 
у вибуховій   морально-інтелектуальній   атмосфері   
післѐвоюнної Німеччини,  ці ляди належали до різних 
національних культур, представлѐли різні конфесії — 
ядаїзм (М. Бубер, 
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Ф. Розенцвайг), католицизм (Ф. Ебнер), протестантизм 
(Ф. Гогартен). Усіх їх поюднувало філософське пере-
конаннѐ в тому, що монологічна думка і монологічний 
світоглѐд Нового часу вичерпали свій ресурс і маять 
поступитисѐ місцем принципово іншому типові світо-
відношеннѐ, в центрі ѐкого — не суб'юкт-об'юктний, а 
міжсуб'юктний зв'ѐзок, ставленнѐ а до Ти. Різними 
учасниками згаданого ідейного руху це засадниче став-
леннѐ а до Ти (або а до Іншого) уѐвлѐлосѐ й осмис-
лявалосѐ зовсім по-різному — хоча, треба сказати, всім 
їм, слідом за Г. Когеном, тіюя чи іншоя міроя була 
властива тенденціѐ до тісного зближеннѐ власне філо-
софського і релігійного дискурсу. 

Так, Ф. Ебнер у своїй книзі "Слово та духовні реаль-
ності" (1921), стверджуячи, що лядське а ѐк духовна 
реальність "існую тільки у своюму відношенні до Ти, а не 
поза ним", убачаю нове завданнѐ філософії в осмисленні 
цього фундаментального відношеннѐ. Спираячисѐ на 
Гамана, Гумбольдта, К'юркегора, Ебнер акцентую роль 
мови у формуванні діалогічних стосунків, що становлѐть 
справжній духовний зміст лядського буттѐ. Водночас у 
своюму розглѐді Ебнер, по суті справи, зводить пробле-
матику Ти лише до розкриттѐ Ти абсолятного, божест-
венного. За нездатність відкрити Ти в лядині його згодом 
критикуватиме Бубер. 

Ф. Розенцвайг був близьким другом Бубера. Разом 
вони від початку 1920-х років працяять над новим 
німецьким перекладом юврейської Біблії (Старого Завіту) — 
перекладом, ѐкий мав донести до німецького читача дух, 
стиль і ритм втіленого у Свѐтому письмі діалогу лядини з 
Богом. Попри те що невдовзі Розенцвайг тѐжко захворів і 
за кілька років помер, Бубер продовжив їхня спільну 
справу і, зрештоя, довів її до успішного завершеннѐ у 
1961 р. 

Головна філософська працѐ Розенцвайга — "Зорѐ 
Спокути" (1921). За своїм задумом і структуроя цей твір 
ѐвлѐю собоя розгорнутий смислообраз світового Цілого, 
символічно представлений гексаграмоя — зіркоя Дави-
да, два трикутники ѐкої позначаять відповідно тріади  
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Бог—Світ—Лядина і Твореннѐ—Об'ѐвленнѐ—Спокута. Цѐ 
досить-таки своюрідна структура ("гештальт") отримую у 
Розенцвайга чимало взаюмозв'ѐзаних (і не позбавлених 
глибокого філософського сенсу) тлумачень, що, зокрема, 
поюднуять в одне ціле філософія і теологія, ядейський і 
христиѐнський світоглѐди, просторовий і часовий виміри 
лядського буттѐ. У принциповому ідейному плані Розен-
цвайг наголошую, по-перше, на значущості конкретного 
досвіду одиничних суб'юктів; саме з множинності таких 
конкретних існувань, на думку філософа, тільки й постаю 
шукане світове Ціле. По-друге — на основоположній ролі 
діалогічних стосунків, ѐкі уможливляять реалізація 
згаданого Цілого в різноманітних його вимірах. Діало-
гічний характер маять взаюмовідношеннѐ таких елемен-
тів буттѐ, ѐк Бог, Світ і Лядина; діалогічна природа 
властива Творення й Одкровення. Самий шлѐх лядини 
й усього світу до Бога — шлѐх Спокути — розгортаютьсѐ в 
комунікативних формах і передбачаю діалогічне 
спілкуваннѐ та співпраця ювреїв і христиѐн ѐк спад-
коюмців Одкровеннѐ й утілявачів оновленої світової 
цілісності, що зрештоя розкриваютьсѐ ѐк велике всеюди-
не Ми. 

Своюрідну універсалістську концепція, покликану ре-
презентувати лядське буттѐ в його просторово-часовій 
багатовимірності, в різноманітті його культурних та істо-
ричних складників ѐк юдине осмислене ціле, розроблѐю і 
О. Розеншток-Гяссі. У різних галузѐх своїх досліджень — 
соціології, історії, культурознавчих студіѐх, філософії 
мови — цей мислитель-діалогіст застосовую базове 
понѐттѐ "хреста дійсності", що означаю неминучість длѐ 
кожного суб'юкта займати власну неповторну позиція в 
бутті зі специфічноя длѐ неї просторово-часовоя метри-
коя; в основі ціюї метрики лежить поділ простору на 
внутрішній і зовнішній, а також поділ часу на минулий і 
майбутній. "Хрест дійсності", згідно з Розенштоком-Гяссі, 
ѐвлѐю собоя структуру, співвідносну ѐк із соціальними 
або культурними лядськими групами (адже кожній 
культурі притаманні власні простір і час), так і з кожноя 
лядиноя зокрема. Длѐ дослідника-гуманітаріѐ свідомо 
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прийнѐти цей "хрест" — а тільки так він здатен дотор-
кнутисѐ до справжньої дійсності — означаю відмовитисѐ 
від зазіхань на володіннѐ абсолятноя монологічноя 
точкоя зору і визнати себе у стані діалогічної причетності 
до того зрізу лядського світу, ѐкого прагнеш досѐгнути. 
(Згодом, ведучи мову про іншого видатного представника 
діалогічної традиції, М. М. Бахтіна, ми матимемо нагоду 
пересвідчитисѐ, наскільки зазначені положеннѐ Розен-
штока-Гяссі ю близькими до характерно бахтінських 
понѐть "подіѐ буттѐ", "хронотоп", "причетне мисленнѐ", 
"поліфонізм"; таких точок сходженнѐ в історії світової 
філософської думки, попри все багатоголоссѐ останньої, 
можна подибати чимало, а в історії філософії діалогу — і 
поготів. І кожна з таких точок длѐ лядини вдумливої 
може становити особливий інтерес.) 

Але підемо далі. Брати на себе "хрест дійсності" 
лядина здатна лише ѐк суб'юкт мовленнѐ (в широкому 
розумінні останнього) — процесу, невід'юмним компо-
нентом ѐкого ю інший суб'юкт: "...говорити — означаю 
повсѐкчас ставити у центр когось іншого". ак окремі 
лядські індивіди, так і цілі спільноти під цим кутом зору 
виѐвлѐятьсѐ поюднаними позабіологічним смисловим 
зв'ѐзком, зануреними у своюрідний "ефір" мови, що в 
принципі зберігаю будь-ѐкі враженнѐ, будь-ѐкий досвід, 
здобутий лядством. Мова, в розумінні Розенштока -
Гяссі, аж ніѐк не ю простоя сукупністя слів або речень: 
по суті, це ѐвище світотворче, енергетичне "схрещеннѐ 
відмін і діювідмін... космосу, що очікую на виконаннѐ 
своюї симфонії". Тільки у всеосѐжному середовищі цього 
космосу мови (згадаймо лишень "Пролегомени" до 
платонівської філософії, цитовані раніше!) лядина 
отримую шанс стати суб'юктом, а, причому шлѐх до цього 
буттѐ у першій особі передбачаю звернений до лядської 
істоти заклик Іншого — "кличний відмінок", що і ю 
справжнім "вихідним станом" длѐ лядини, зосереджу-
ячи в собі "найважливішу силу нашого життѐ". Отож, 
зазначаю Розеншток-Гяссі, "тільки Ти може дослужитисѐ 
до а. Той, хто говорить ало того, ѐк ним було сприйнѐте 
Тебе, — це Диѐвол". 
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Розділ  II 

Діалогічна концепція Мартіна Бубера 

Безпосереднім наслідком запровадженого Розенштоком-
Гяссі "мовленнювого" підходу до генези лядського 
суб'юкта ю поюднаннѐ константності самого принципу за-
кликаності лядини до суб'юктивного життѐ з граничним 
динамізмом постійно оновляваних станів і ситуацій такої 
закликаності. "Кличну форму", в ѐкій викшталтовуютьсѐ 
наша суб'юктивність, постійно відтворяю та оновляю всѐ 
безліч конкретних звертань до нас, пробуджених цілісним 
буттѐм мови. Таким чином, жива лядина постаю "не 
нерухомоя зіркоя, а танцяристом, захопленим вихорем 
танця в оркестрі балакливої лядської спільноти". З 
іншого боку, "ѐ можу дослухатисѐ  до Ти... лише тоді, 
коли ѐ можу сказати Ти, Твого, Тебе, Тобі", — тобто сама 
здатність зверненнѐ на Ти пробуджуютьсѐ лише в 
континуумі живої і цілісної мови. 

Із сукупності наведених міркувань Розеншток-Гяссі 
виводить певну етику, осердѐм ѐкої ю чутливість до змін, 
готовність сприймати нове в усій його унікальності — і 
відповідати на його заклик. Від релѐтивізму дану етичну 
концепція рѐтую те, що заклик, про ѐкий ідетьсѐ, — це в 
своїй основі заклик абсолятний, Божий. (Тут доречно 
згадати думку С. К'юркегора про важливість безпосеред-
нього відношеннѐ до Абсоляту, котре кожна лядина маю 
виробити у своюму індивідуальному бутті.) Власне мо-
ральний зміст такої позиції можна вбачати в піднесенні 
ідеї відповідальності на рівень максимальної конкрет-
ності й виразності — коли цѐ ідеѐ, не втрачаячи свого 
загального принципового значеннѐ, втіляютьсѐ водночас 
у сповнене живої динаміки ставленнѐ до конкретного 
Іншого. Respondeo etsi mutabor ("Відповідая, хоча й пови-
нен зміняватисѐ") — таку формулу обрав О. Розеншток-
Гяссі длѐ позначеннѐ суті своїх етичних поглѐдів. 

Наведені матеріали показуять, що Мартін Бубер — 
філософ-діалогіст, про ѐкого йтиметьсѐ далі — аж ніѐк не 
був поодинокий у своїх пошуках. 1 все ж ніхто з його 
сучасників, співрозмовників і опонентів не спромігсѐ 
сформулявати найголовніші засади діалогічного підходу 
до розуміннѐ лядського буттѐ з такоя чіткістя, послі- 
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довністя і власне філософськоя виразністя, ѐк це пота-
ланило зробити саме йому. Тож до його постаті і праць 
ми наразі й звернемосѐ. 

Я І ТИ. ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ 

ДІАЛОГУ МАРТІНА БУБЕРА ____________ 

першу — декілька слів про життювий і творчий шлѐх 
одного з основних персонажів нашої розповіді. 
Народившись у Відні, малий Мартін (Мордехай) через 
сімейні незгоди виховувавсѐ у свого дідусѐ, відомого 

купцѐ, філантропа і знавцѐ давньої юврейської літератури 
Шломо Бубюра у Львові. Закінчивши львівську світську 
гімназія Франца Йосипа (й отримавши там неприюмний 
досвід ввічливого взаюмного відчуженнѐ і нерозуміннѐ 
між дітьми, ѐкі належали до різних конфесій і 
національних груп), Бубер здобув вищу освіту в 
університетах Віднѐ, Берліна, Лѐйпціга, Цяріха. В 1904 р. 
у Відні захистив докторську дисертація з проблем 
теорії індивідуації в містичних вченнѐх Ніколауса 
Казанського та акоба Бьоме. 

Від часу навчаннѐ у Відні (1898) Бубер залучаютьсѐ до 
сіоністського руху (що мав на меті консолідація юврей-
ської нації в державі, відродженій на її історичній 
батьківщині), але, на відміну від тодішніх лідерів сіонізму 
Т. Герцлѐ і М. Нордау, підтримую не стільки політичне, 
скільки культурницьке його спрѐмуваннѐ. З 1901 р. Бу-
бер — редактор центрального сіоністського друкованого 
органу, тижневика "Die Welt" (""Світ"). ак редактор "Die 
Welt" замовлѐв, між іншим, І. Франкові стаття про 
українсько-юврейські взаюмини. Франко на буберівський 
запит відгукнувсѐ і написав стаття, ѐка, проте, залиши-
ласѐ неопублікованоя: Бубер на той час пішов з поста 
редактора через негаразди з керівництвом сіоністського 
руху. В 1916—1924 pp. Бубер редагую часопис "Der Jude" 
("Юврей") — одне з найсерйозніших юврейських видань у 
тогочасній Німеччині. 
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Розділ II 

Діалогічна концепція Мартіна Бубера 

З кінцѐ 1910-х років активізуютьсѐ творча діѐльність 
Бубера власне ѐк філософа. В цей час він починаю писати 
свій найвідоміший твір "а і Ти" (рік виданнѐ — 1923). З-
поміж інших філософських праць Бубера варто відзначити 
"Діалог" (1930), "Проблему лядини" (курс лекцій, уперше 
читаний 1938 р. в Юврейському університеті Юрусалима і 
виданий івритом у 1942 p.), "Образи добра і зла" (1952), 
"Затемненнѐ Бога" (1952). 

У 1923—1933 pp. Бубер посідаю кафедру юврейської 
релігії та етики в університеті Франкфурта-на-Майні. 
Післѐ приходу до влади нацистів відстояю до останнього 
справу юврейської освіти й культури. Коли ж у 1935 р. 
Буберові було заборонено виступати з публічними лек-
ціѐми — він емігрую з Німеччини. Опинившисѐ в Ерец-
Ісраель (майбутньому Ізраїлі), досить тривалий час пере-
буваю на посаді професора соціальної філософії Юврей-
ського університету (1938—1951), пише, читаю лекції. У 
1960—1962 pp. Бубер — перший президент Ізраїльської 
Академії наук. 

Спектр творчих зацікавлень Бубера був на диво 
різноманітним. Окрім напружених філософських студій і 
викладаннѐ в університеті, Бубер, ѐк уже було сказано, 
протѐгом чотирьох десѐтиліть продовжував започатковану 
ним разом з Розенцвайгом праця над німецьким 
перекладом Біблії. Від перших років XX ст. аж до своюї 
кончини Бубер досліджую, впорѐдковую і готую до виданнѐ 
значний корпус переказів і літературних пам'ѐток хаси-
дизму, в ѐких убачав ѐскраве втіленнѐ життювої мудрості 
юврейського народу, своюрідні "ліки" проти відчуженнѐ 
лядини. Всього Бубером опрацьований творчий спадок 
близько сотні хасидських діѐчів. Саме завдѐки праці 
Бубера хасидська спадщина XVIII — першої половини 
XIX ст. стаю надбаннѐм освіченої Ювропи. Зокрема, книги 
Бубера відкрили читачеві неповторний світ хасидів 
Правобережної України, на чолі з такими самобутніми 
постатѐми, ѐк засновник східноювропейського хасидизму 
легендарний Баал Шем Тов (Ісраель бен Еліезер, бл. 1700— 
1760), Великий маггід Дов Баер з Межиріча, Пінхас із 
Корецѐ та ін. Втім, ми ще матимемо нагоду докладніше  
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познайомитисѐ з "хасидським компонентом" буберів-
ської творчості. 

Був у Бубера і хист до художнього слова: він писав 
романи й вірші. На особливу увагу заслуговую діѐльність 
Бубера-публіциста: його статті з проблем юврейської 
ідентичності, особливостей юврейської ментальності й 
культури, сіоністського руху, ѐкі ще за радѐнських часів 
перекладалисѐ російськоя мовоя і розповсяджувались у 
"самвидаві", завжди були сповнені ѐк "зрѐчої" лябові до 
свого народу, так і живої гуманістичної наснаги. Чимало 
місць із буберівської публіцистики ще й сьогодні здатні 
вразити своюя прозірливістя і гостроя дискусійністя. 
Так, в одній зі своїх статей 1950 p., вказуячи на "пастку 
сучасного національного егоїзму", Бубер оціняю націо-
налізм узагалі ѐк "пусте самоствердженнѐ": "Націѐ, ѐка 
не маю іншої мети, аніж цѐ, приречена на вимираннѐ". 
Разом з тим мислитель відчуваю зростаячу вразливість 
самого феномена лядѐності, попереджаю про дедалі 
реальнішу небезпеку "оступитисѐ в нелядське..."  

Вірний своїм діалогічним переконаннѐм, Бубер не-
змінно наполѐгав на взаюмній відкритості культур, тради-
цій, конфесій, установленні взаюморозуміннѐ в міжнаціо-
нальних стосунках; у творах самого Бубера ядейські 
мотиви нерідко сусідѐть із христиѐнськими. Показово, 
що ще в 1921 р. філософ закликаю "до миру і братерства" 
між юврейським і арабським народами; цѐ широта поглѐ-
дів Бубера не завжди знаходила симпатія і розуміннѐ в 
ізраїльському суспільстві: "світська більшість народу від-
кидала його релігійну оріюнтація; релігійну ж частину, 
ѐка суворо дотримуютьсѐ ортодоксальної форми ядаїзму, 
обурявало вільнодумство Бубера... Обидві ці частини 
ізраїльського суспільства засуджували надзвичайно кри-
тичне ставленнѐ мислителѐ до політичної лінії керівників 
держави Ізраїль"2. 

Втім, головним здобутком Бубера і, відповідно, пред-
метом суджень про нього незмінно залишаютьсѐ концеп-
ціѐ діалогу, викладена в його філософських творах. 

' Прат Н. Предисловие // Бубер М. Избранные произведениѐ. 
Иерусачим, 1979. С. 27—28. 

93  
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"Світ длѐ лядини ю двоїстим через двоїстість її спів-
віднесеннѐ з ним. 

Співвіднесеність лядини двоїста через двоїстість 
основних слів, ѐкі вона може вимовити. 

Основні слова — то ю не окремі слова, а пари слів. 

Одне основне слово — це сполученнѐ а—Ти. 

Інше основне слово — це сполученнѐ а—Воно; 
причому, не зміняячи основне слово, на місце Воно 
може стати одне зі слів Він та Вона. 

Таким чином, двоїсте також і а лядини. 

Бо # основного слова а— Ти відмінне від J? основного 
слова а—Воно". 

Так розпочинаютьсѐ трактат Бубера "а і Ти". Одразу 
впадаю в око дуальний характер накресленої філософом 
схематики лядського буттѐ. Кажучи загалом, таке вибу-
довуваннѐ світу лядини на базі певної фундаментальної 
опозиції ю досить типовим длѐ ювропейської думки XIX— 
XX ст. ("доби Модерну"): досить згадати "воля" й 
"уѐвленнѐ" у А. Шопенгауера, "естетичне" й "етичне" у 
С. К'юркегора, "суспільство" ("Gesellschaft") і "спільноту" 
("Gemeinschaft') Ф. Тьонніса, "культуру" і "цивілізація" О. 
Шпенглера, "тривалість" і "просторовість" А. Бергсона, 
"життѐ" і "культуру" Г. Зіммелѐ, "життѐ" і "дух" М. 
Шелера, "буттѐ" і "суще" М. Гайдеггера, "бути" і "мати" 
в Г. Марселѐ та Е. Фромма та ін. Що ю показовим на 
цьому тлі длѐ позиції Бубера? 

Передусім Ти, про ѐке він веде мову, ѐвно не збіга-
ютьсѐ з будь-ѐким із щойно згаданих визначень світо-
відношеннѐ, залучаячи лядського суб'юкта до цілком 
специфічного (і на початок XX ст. ще докладно не описа-
ного, незважаячи на попередні спроби В. Гумбольдта і 
Л. Фейербаха) виміру буттѐ. Це залученнѐ ю невіддільним 
від самого вимовлѐннѐ вказаних Бубером "основних слів", 
ѐкі, "будучи висловлені ...покладаять існуваннѐ". Своюя 
чергоя, "висловляваннѐ", "вимовлѐннѐ" цих слів ю актом 
не стільки суто вербальним, скільки екзистенціальним: 
вони "походѐть від юства лядини", і "той, хто вимовлѐю  
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основне слово, входить у нього і перебуваю в ньому". Таким 
чином, ми маюмо справу зі своюрідноя неподільноя 
цілісністя мови та екзистенції (на кшталт тіюї, ѐку мав на 
увазі у своюму розглѐді "відповіді" О. Розеншток-Гяссі); 
по суті, в основі тут закладено деѐкий цілісний душевний 
жест, внаслідок ѐкого лядина або відкриваю звернене до 
неї Ти (а отже, і себе саму ѐк адресата цього звертаннѐ), 
або встановляю длѐ себе баченнѐ світу ѐк сукупності 
всього, що може бути позначене займенником третьої 
особи: речей, об'юктів, сторонніх лядей... Причому від 
самого початку Бубер покладаю між цими двома вихід-
ними першорухами душі важливу відмінність: річ у тім, 
що "основне слово а—Ти може бути вимовлене тільки 
усім юством" лядини, тоді ѐк "основне слово а—Воно 
ніколи не може бути вимовлене усім юством". А тому і 
саме лядське а, ѐк воно постаю з "основного слова" а— 
Воно, ніколи не може бути повним, адекватним своїм 
глибинним буттювим потенціѐм. 

Перед лядиноя, ѐка "вимовила" а—Воно, світ постаю 
загалом таким, ѐким його сприймали наука і практичний 
глузд Нового часу: сукупністя зовнішніх предметів, 
ѐкихось "щось" ("щось" — на те і "щось", бо поруч із ним 
завжди існую ще дещо), пасивних, позбавлених власного 
життѐ — речей, ѐкі лядина на свій розсуд може вимі-
рявати, класифікувати, пізнавати, використовувати, пере-
творявати, встановлявати над ними своя владу. Всѐ 
сукупність поводженнѐ зі світом Воно формую у лядської 
особистості певний досвід. "Набуваячи досвіду, ѐ 
довідуясь про Щось", — говорить Бубер. Усѐкий досвід 
ю знаннѐм про "щось". Аби впоратисѐ зі світом Воно, 
лядина маю бути досвідченоя. 

Зовсім інша ситуаціѐ складетьсѐ, коли ми наважимосѐ 
обрати длѐ себе світ ѐк світ Ти. Ти неможливо пізнати, 
вимірѐти, опанувати, взѐти під свій контроль. Коли ми 
вважаюмо, що стали досвідченими в поводженні з ѐкоясь 
лядиноя, це ѐкраз і означаю, що вона перестаю існувати 
длѐ нас ѐк Ти. Ти завжди несподіване, і жоден досвід ця 
принципову несподіваність безпосередньої зустрічі з Ти 
вичерпати не може.  Володіннѐ тут поступаютьсѐ місцем 
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ставлення, пізнаннѐ — розуміння, досвід — причетності. 
Ми маюмо виробити певне ставленнѐ до Ти ѐк до іншого 
суб'юкта; маюмо прагнути його розуміти; глибина 
причетності надійніше за будь-ѐкий досвід забезпечить 
адекватність наших стосунків із ним. 

Світ Воно занурений у просторово-часовий континуум, 
зовнішній і байдужий до сукупності лядей, речей і ѐвиш, 
ѐкі існуять у ньому одне поруч з одним і одне післѐ 
одного. На відміну від цього, справжню Ти "не ю деѐкоя 
точкоя в просторово-часовій мережі світу", а саме "за-
повняю весь піднебесний простір"^ а кажучи точніше — 
витворяю, породжую у своїх глибинах власний, внутрішній 
простір і час. Не молитва відбуваютьсѐ в часі, красиво 
зауважую Бубер, а час лине в молитві; так само і "небо-
схил 7м" охопляю будь-ѐкі точки "Де" і "Коли", що ю 
внутрішнім змістом нашого спілкуваннѐ. Тож коли під 
час розмови з кимось ми починаюмо поглѐдати на годин-
ник, це означаю, що в дану мить і в даному відношенні 
цей хтось перестаю існувати длѐ нас ѐк Ти. 

Відношеннѐ а і Ти може, за Бубером, розгортатисѐ на трьох 
рівнѐх, ѐкі у своїй сукупності охопляять увесь спектр 
лядських стосунків зі світом. Це — галузі взаюмин з природоя, 
з лядьми і з духовними сутностѐми. Справжню спілкуваннѐ, 
справжнѐ зустріч а і Ти, наполѐгаю Бубер, можливі (хоча і в 
принципово різній формі) у межах кожної із зазначених 
галузей; і в кожній сфері через кожне наѐвне Ти ми 
звертаюмосѐ до Ти Вічного, Божественного, — "у кожній сфері 
відповідним чином".        ' 

Що стосуютьсѐ цього пункту, то, власне кажучи, мож-
ливість діалогу лядини з лядиноя, ба навіть лядини з 
"духовними сутностѐми" виглѐдаю менш проблематично, 
аніж можливість діалогу з природоя. Далі ми ще мати-
мемо справу з мислителѐми-діалогістами, ѐкі на своїх 
поважних підставах обмежували сферу повноцінного 
спілкуваннѐ а з Іншим власне лядським світом. Бубер у 
цьому розумінні — філософ цілком "екологічний": у його 
творах ми знайдемо проникливі сторінки, присвѐчені саме 
спілкування з природоя, причому, треба наголосити, без 
жодної спроби антропоморфізації її створінь. 
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Так, в "а і Ти" Бубер описую спілкуваннѐ з деревом — 
воно справді можливе, але лише в тому разі, коли длѐ 
лядини це дерево вже не ю просто об'юктом, "Воно ", коли 
ця лядину "захопляю відношеннѐ з ним" — тоді й воно 
входить у відношеннѐ з нея, "тільки іншим чином"; але 
всѐке відношеннѐ ю "взаюмність". При цьому — зазна-
чимо ще раз — дуже важливо, що вступити в спілкуваннѐ 

3 деревом,  взагалі з будь-ѐким природним створіннѐм 
зовсім не означаю наділѐти його ѐкимись власне ляд  
ськими атрибутами, лядськоя душея, свідомістя тощо.  
Взагалі,   справжній   діалог   несумісний   з   поширеними 
спробами "вселити себе" у свого позірного співрозмов  
ника і, таким чином, підмінявати його і його світ влас 
ними  переживаннѐми,   власним досвідом,   власним  а. 
Повноцінно спілкуватисѐ з Іншим можна лише в тому 
разі, коли ми готові (виробили в собі "домінанту", ѐк  
скаже згодом О. О. Ухтомський) сприймати його саме ѐк  
даного конкретного Іншого. Так само і у випадку, ѐкий 
нас тут цікавить, — потрібно передусім налаштуватисѐ на 
те, що перед нами саме дерево, відчути трепетне напру 
женнѐ тіюї ниточки життѐ, ѐка нас із ним пов'ѐзую: саме  
із ним. І, зрозуміло, в ситуації такого контакту, ѐк за 
значаю Бубер, нам анітрохи не завадить, а, навпаки, стане  
в пригоді все те, що ми взагалі знаюмо про дерева і про  
це дерево зокрема. Щоб дружити з природоя, треба бути 
обізнаним з нея, знати ѐкомога більше про її внутрішню  
життѐ. А проте дружба, спілкуваннѐ, діалог не зводѐтьсѐ 
до знаннѐ, їхня нестачу ніѐкоя обізнаністя й ніѐким  
досвідом не компенсувати: це, ѐк наголошую Бубер, особ 
ливий тип відношеннѐ, особливий вимір лядського буттѐ. 

За умов нинішнього загостреннѐ екологічної ситуації 
у світі викладені думки Бубера отримуять нову актуаль-
ність: варто завжди при підході до будь-ѐких конкретних 
ситуацій мати на увазі, що сама лише сукупність знань 
про природу ѐк про об'юкт ще не даю підстав сподіватисѐ 
на її збереженнѐ; жодна прагматична настанова на раціо-
нальне й ощадливе використаннѐ природних ресурсів не ю 
гарантіюя проти того, що рано чи пізно ці ресурси 
будуть-таки   вичерпані   заради   задоволеннѐ   лядських 
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потреб, і лядина у всеозброюнні своїх технічних засобів 
залишитьсѐ самотньоя на голій, спаскудженій нея Землі. 
Аби справді не занапастити природу і продовжувати жити 
в її дружньому оточенні, її потрібно лябити, берегти 
такоя, ѐка вона ю, і заради неї самої. Треба мати хист до 
спілкуваннѐ з нея. 

В іншій роботі Бубера, "Діалог", знаходимо на ця ж 
тему зворушливе оповіданнѐ-спогад: філософ пригадую, 
ѐк у дитинстві, проводѐчи літо в дідусевому маютку, часто 
крадькома заходив до стайні, де мав улябленцѐ — вели-
кого сірого у ѐблуках конѐ. Доторкаячись до його шерст-
ки, пестѐчи його, малий Мартін відчував — ѐк потім 
перекаже, ставши літнім, досвідченим філософом — 
"живе життѐ... щось, що було не мноя, зовсім не мноя, 
зовсім не звичне а, а відчутно Інше, не просто щось інше, 
а дійсно саме Інше; і воно все ж таки допускало мене до 
себе, довірѐлосѐ мені, просто спілкувалосѐ зі мноя, ѐк Ти 
і Ти". Проте одного разу, гладѐчи конѐ, хлопчик егоїс-
тично подумав про задоволеннѐ, ѐке він сам від цього 
отримую — і замість живого і дружнього Іншого раптом 
відчув... своя власну руку. Спілкуваннѐ обірвалосѐ. Вва-
жаюмо, що подальших коментарів наведене оповіданнѐ не 
потребую. 

Згадані приклади вже засвідчуять, що Бубер аж ніѐк 
не мав наміру обмежувати діалог суто вербальними фор-
мами його виѐву. На думку автора "а і Ти", формоя 
діалогічного спілкуваннѐ може, ѐк бачимо, бути і ласка. 
У будь-ѐкому разі лядське спілкуваннѐ передбачаю багато-
аспектний і багатоступінчастий зв'ѐзок слова і мовчаннѐ. 
У Бубера з цього приводу ми знаходимо, по-перше, чітку 
вказівку на роль мовчаннѐ ѐк необхідного тла, або, 
кажучи об'юмніше, внутрішнього простору діалогічного 
спілкуваннѐ: "Що сильнішоя ю відповідь, то більше вона 
пов'ѐзую Ти, перетворяю його на об'юкт. Лише безмов-
ність, звернена до Ти, лише мовчаннѐ усіх мов, німотне 
очікуваннѐ в неоформленому, неподіленому, домовлен-
нювому слові залишаю Ти вільним..." 

По-друге, ѐк показую філософ, мовчаннѐ саме по собі 
може виступити самостійноя формоя спілкуваннѐ, та ще 
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й дуже глибокоя. В цьому зв'ѐзку Бубер знову ж таки 
наводить ціле оповіданнѐ про двох мовчазних лядей, що, 
випадково зустрівшись "у самотності світу", присіли поруч 
на одну лаву — можливо, десь у міському парку. Вони не 
говорѐть один з одним і не дивлѐтьсѐ один на одного; 
вони нічого один про одного не знаять; про що вони 
думаять — невідомо: нам немаю потреби знати про це. І 
все ж із спільності самої ситуації, що випадково звела 
разом різних лядей, народжуютьсѐ можливість взаюморо-
зуміннѐ; хтось із учасників ціюї німої сцени, лядина 
вочевидь відкрита і приѐзна, мимоволі налаштовую 
іншого — статечного, замкненого чоловіка — на незвич-
ний длѐ нього настрій. Той і тепер ані слова не про-
мовлѐю, ані пальцем не ворухне — а проте ѐкимось 
незбагненним чином він позбуваютьсѐ своюї стриманості, 
що здавна тѐжіла над ним. І "звільна лине від нього 
повідомленнѐ, і мовчаннѐ несе це повідомленнѐ Іншому, 
длѐ кого воно й було призначене, і той відкрито приймаю 
його... Нікому, навіть самому собі, не зможе він сказати, 
про що він дізнавсѐ. Та й що знаю він про Іншого"} Знаннѐ і 
не потрібне. Бо там, де між лядьми встановиласѐ 
відкритість, хай навіть не в словах, пролунало свѐщенне 
слово діалогу". 

Втім, хоч би на ѐкому рівні і в ѐкій формі розгор-
талосѐ відношеннѐ а і Ти, їхнѐ внутрішнѐ суть зали-
шаютьсѐ незмінноя. Перше, що поюдную будь-ѐке а і 
будь-ѐке Ти, — їхнѐ зустріч. Діалог, взаюмини а і Ти, 
напевно, втратили б уся своя привабливість і неперед-
бачуваність, ѐкби їх взагалі можна було помислити поза 
чарівноя і ризикованоя ауроя феномена зустрічі. ак 
скаже через кілька десѐтиліть післѐ поѐви буберівського 
"а і Ти" О.-Ф. Больнов, "зустріч" "ю клячовим словом 
нашого часу". Справді, досвід останнього століттѐ даю 
підстави длѐ такого категоричного твердженнѐ; тим біль-
ше підстав прислухатисѐ до думки Бубера ѐк одного з 
першовідкривачів теми зустрічі в сучасній ювропейській 
філософії. Думки, що окреслила оріюнтир длѐ багатьох 
наступних повернень до даної теми. 

99 



Розділ II 

Діалогічна концепція Мартіна Бубера 

Тож, за Бубером, зустрічі притаманна глибока екзи-
стенціальна діалектика: вона поюдную вибір і обраність, 
дія і перетерпленнѐ. З одного боку, "7м зустрічаю мене з 
ласки — його не здобути в пошуку". Варто одразу ж 
усвідомити вся вагу ціюї констатації: хоч би ѐк ми 
потребували нашого Ти — ми не можемо його ані ви-
гадати, ані витворити, ані заслужити. Його прихід завжди ю 
несподіваним — ѐк віѐннѐ благодаті. Зустріч, хоч би 
ѐкоя вона була, ѐкщо тільки це справжнѐ зустріч, завжди 
містить у собі елемент чудесного. Втім, з іншого боку — і 
це також надзвичайно серйозно — коли ѐ промовлѐя до 
Ти мою "основне слово" (ѐк це робитьсѐ, ми вже бачили), 
це ю "мою сутнісне діѐннѐ", поза ѐким зустріч теж не-
можлива. а не можу витворити собі партнера, співроз-
мовника, але ѐкщо вже він з'ѐвлѐютьсѐ — тільки від мене 
залежить, буду ѐ готовий піти йому назустріч, чи ні. 
Отже, зустріч ѐк така "не може здійснитисѐ ані через 
мене, ані поза мноя". А тим часом, додаю філософ, 
"усѐке дійсне життѐ ю зустріч". Тому усяди, у будь-ѐкому 
епізоді свого життѐ, ми маюмо володіти тонкоя кому-
нікативноя наукоя поюднаннѐ уважного, співчутливого, 
благоговійного ставленнѐ до наших партнерів, співроз-
мовників, ближніх — і власної відкритості, ініціативи, 
готовності до співпраці. 

Лябов ѐк найвищий виѐв зустрічі доводить ця її 
екзистенціальну діалектику до граничної виразності. 
Маячи "метафізичний і метапсихічний" характер, вона 
огортаю лядину ѐк цілісний благодатний світ її онов-
леного буттѐ: «Почуттѐ "маять", а лябов настаю. Почуттѐ 
перебуваять в лядині, лядина ж перебуваю у своїй лябо-
ві». Водночас, "охопляячи весь світ" своїм впливом, 
лябов ѐвлѐю собоя безпосередня і діѐльну "відповідаль-
ність а за Ти": подвиг і благодать, самозреченнѐ і 
спасіннѐ зливаятьсѐ в ній воюдино. 

Висловлені Бубером міркуваннѐ про зустріч а і Ти 
спонукаять, до речі, замислитисѐ над діалогічноя суття 
протилежного моменту всѐкого спілкуваннѐ — моменту 
розлуки, розставаннѐ. Дивно, що цей феномен у XX ст. 
загалом привертав значно менше уваги філософів, аніж  
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феномен зустрічі. Адже розлук у лядському житті, особ-
ливо нині, аж ніѐк не менше, ніж зустрічей — розлук не 
лише з близькими лядьми, а і з минулим, з колишніми 
цінностѐми, узвичаюними традиціѐми й умовами життѐ, з 
Батьківщиноя, з рідноя колись культуроя, з незайма-
ноя природоя, її представниками і ландшафтами тощо. 
Не кажучи вже про все це, кожному відомо, що часто-
густо весь досвід спілкуваннѐ з тіюя чи іншоя конкретноя 
лядиноя, хоч би ѐким обтѐжним він був, зрештоя 
забарвляютьсѐ длѐ нас в той чи інший відтінок, стаю 
джерелом тепла, душевної наснаги або ж невиліковної 
гіркоти в безпосередній залежності від того, ѐк ми з ціюя 
лядиноя розсталисѐ. Німе моральне зусиллѐ, що випадаю 
на нашу доля у мить розлуки, зусиллѐ, ѐке ми за всѐку 
ціну маюмо виконати, ю непозбутнім компонентом нашої 
лядѐності і нашої комунікативної здатності; ѐк таке воно 
безперечно заслуговую на спеціальне етико-філософське 
дослідженнѐ3. 

Одним із найістотніших понѐть буберівської філософії 
діалогу ю понѐттѐ взаюмності. На думку філософа, всѐке 
відношеннѐ справді "ю взаюмність": це — запорука його 
діалогічної природи. Причому цѐ суто етична взаюмність 
зовсім не передбачаю формальної рівності, "однорівне-
вості" партнерів; суть ціюї настанови саме в тому, що 
вона уподібняю нерівне: "Наші учні вчать нас, наші 
створіннѐ витворяять нас... ак нас виховуять діти, ѐк 
нас виховуять тварини!" — зазначаю Бубер (вище ми вже 
спостерігали таку взаюмність у дії на прикладі з деревом). 
Взірцем такої взаюмності длѐ Бубера постаю скоріше лябов, 
зустрічна відкритість а і Ти, аніж засаднича розсудливість 
"золотого правила" ("чини щодо інших так, ѐк ти хотів 
би, щоб інші чинили щодо тебе"). І все ж взаюмність ю не 
менше, але і не більше, ніж взаюмність: за надмірну при-
хильність до ціюї категорії при осмисленні автентичних 
джерел лядської моральності Бубера згодом критикували. 

Спробу підходу до ціюї теми див.: Малахов В. А. Наука рас-
ставаньѐ... М, 1992. 
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Втім, за будь-ѐких інтерпретацій самої взаюмності, те, 
що вона передбачаю з неминучістя — це обопільне 
позиціонуваннѐ а і Ти ѐк самостійних партнерів у діалозі. 
акщо без Ти не може бути жодного а (одна з вихідних тез 
філософії діалогу загалом), то і без а не може бути 
жодного Ти. Втрачаячи власне а, усвідомленнѐ своюї 
самобутньої ось-тут-присутності, лядина втрачаю разом з 
тим і можливість віднайти і розкрити Ти ѐк свого парт-
нера. Тож недаремно Бубер зазначаю: "Коли вимовлѐ-
ютьсѐ Ти, вимовлѐютьсѐ і а у сполученні а—Ти". Діалогічно 
налаштована лядина отримую таким чином обов'ѐзок 
зберігати власне а ѐк суб'юкт відповідальності й 
відношеннѐ. Розвиваячи ця думку, Бубер піддаю ґрун-
товній критиці точку зору, ѐку він іменую "доктриноя 
зануреннѐ" і ѐка полѐгаю в скасуванні "подвійності" 
буттѐ (через наѐвність у ньому полясів а і Ти) шлѐхом 
зануреннѐ або сходженнѐ у деѐку всеосѐжну юдність, що 
"перебуваю потойбіч а і 7м". Відчуттѐ й утвердженнѐ 
такої юдності, котра поглинаю будь-ѐкі відмінності світу, 
де реально живе лядина, Бубер — знавець різних форм 
містицизму — знаходить передусім у вченні Упанішад, у 
буддизмі. Він цитую в цьому зв'ѐзку (досить вільно) вірш 
Чгандогьѐ Упанішади: "Це ю справжню, це самість, і це ю 
Ти", парадоксальним чином вбачаячи в цьому і подібних 
висловляваннѐх про те, ѐк "Двою стаять Одним", не що 
інше, ѐк "неперевершені вершини мови Воно". "Немож-
ливо не поважати піднесену силу" таких настанов, про-
вадить далі мислитель; "дивлѐчись на них з належноя 
шанобливістя, слід визнати їх ѐк те, що можна випро-
бувати в переживанні, але не ѐк те, чим маюмо жити". 

Зрештоя, резямую Бубер, "в основі будь-ѐкої докт-
рини зануреннѐ лежить колосальна похибка — уѐвленнѐ 
про лядський дух, що перебуваю в собі і звернений до 
себе самого, уѐвленнѐ про те, що подіѐ духу звершуютьсѐ 
в лядині. Але насправді подіѐ духу звершуютьсѐ не в 
самій лядині, а між лядиноя і Тим, хто не ю вона".  

Клячове в наведеній фразі слово між (das Zwischeri) 
набуваю у Бубера значеннѐ справжньої філософської 
категорії, що окресляю онтологічний аспект діалогічної 
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ситуації ѐк такої: "По той бік суб'юктивного, по той бік 
об'юктивного, на вузькій окрайці, де зустрічаятьсѐ а і Ти, 
простѐгаютьсѐ царина Між": саме тут, "де закінчуютьсѐ 
душа, але ще не розпочавсѐ світ ...і полѐгаю сама суть" 
будь-ѐкої "міжлядської події". Потреби в категорії між, 
звичайно, не виникаю там, де йдетьсѐ про окремого 
індивіда; так само вона виѐвлѐютьсѐ непотрібноя й тоді, 
коли нас цікавить колектив ѐк певне згуртоване ціле. Але, 
зазначаю Бубер, і горила — теж індивід, і термітник — теж 
колектив; що ж до справжньої філософської науки про 
лядину, то її головним предметом, за переконаннѐм 
філософа, маю бути "не індивідуум і не колектив, а ляди-
на з лядиноя". 

Пізніше ми побачимо, що простір міжлядського, про 
ѐкий тут ідетьсѐ, привертав увагу не тільки Бубера; 
зокрема до цих його роздумів дуже близькоя ю ідеѐ 
М. Бахтіна щодо "позиції позазнаходженнѐ" (вненаходи-
мости) ѐк необхідної передумови діалогічного розуміннѐ 
Іншого. Що стосуютьсѐ автора "а і Ти", то він послідовно 
застосовував викладену тезу до осмисленнѐ найрізнома-
нітніших галузей лядського буттѐ, від царин релігійного 
й містичного досвіду аж до галузі еротичних стосунків. 
Усяди, ѐк переконую філософ, де йдетьсѐ про засади 
справжньої лядськості, ми однаковоя міроя можемо 
спостерігати ѐк безперспективність доктрини "занурен-
нѐ" або "злиттѐ", що скасовую відмінності між а\ Ти, так і 
високе евристичне і моральне значеннѐ діалогічної кон-
цепції, ѐка базуютьсѐ саме на врахуванні зазначених 
відмінностей і зумовленого ними "простору міжлядського". 

Звичайно, Бубера, ѐк будь-ѐкого першовідкривача, 
захопленого своюя ідеюя, неважко звинуватити в певній 
однобічності, знайти контраргументи, ѐкі обмежили би 
сферу правомірності його тверджень. Важливіше, однак, 
пам'ѐтати про інше. Висловлені на початку 20-х років 
XX ст. діалогічні поглѐди Бубера невдовзі виѐвилисѐ в 
шлѐхетній опозиції стосовно переважаячих сил і налаш-
тувань того часу, спрѐмованих ѐкраз на усуненнѐ ляд-
ських відмінностей і простору міжлядського спілкуван-
нѐ, на тоталітарне злиттѐ безлічі неповторних лядських  
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світів у юдину керовану масу — клас, партія, народ, — 
таке собі монолітне і солідарне в усіх своїх виѐвах 
всеосѐжне Ми (пророчо зображене Ю. Зам'ѐтіним в одно-
йменному романі). Ще й зараз, попри очевидний крах 
тоталітаризму в типовій длѐ XX ст. його формі, длѐ 
нашого суспільства великоя спокусоя залишаютьсѐ пси-
хологіѐ масової (і, отже, безвідповідальної) солідарності, 
психологіѐ всеосѐжної одностайності, коли чинним зали-
шаютьсѐ старе правило "Хто не з нами — той проти нас", 
а політика постаю ѐк сфера, де, спілкуячисѐ з різними 
лядьми, ми чуюмо один і той самий голос... Чутливість до 
лядського різноголоссѐ, розуміннѐ його моральної і 
творчої сили — ось принаймні чому нам і сьогодні не 
зайве було б повчитисѐ у М. Бубера та його однодумців — 
діалогічно налаштованих мислителів XX ст. 

Але йдемо далі. Зумовлене вимогоя взаюмності обо-
пільне позиціонуваннѐ партнерів у діалогічному спілку-
ванні тѐгне за собоя обов'ѐзкову увагу до "фактичного", 
ѐк каже Бубер, тобто до реального стану наших співроз-
мовників у їхньому тут-і-тепер-бутті. Ми маюмо повсѐкчас 
бути уважними до них саме в їхній інакшості, 
відособленості від нас самих, аби мимоволі не сплутати їх 
реальне Ти, його налаштуваннѐ і потреби з витворами 
власної уѐви. Критика уѐви, ѐку в цьому зв'ѐзку подаю 
Бубер, може видатисѐ надміру жорстокоя, але мотиво-
ваноя власним болісним досвідом мислителѐ. В есеї 
"Діалог" Бубер переповідаю випадок із власного життѐ, 
коли одного разу, переживши стан високого релігійного 
натхненнѐ, ѐке відволікало від реальності, він приймав 
незнайому молоду лядину, що прийшла до нього з 
ѐкимись своїми проблемами. Під час ціюї зустрічі, згадую 
Бубер, він виѐвив належну ляб'ѐзність, навіть був "уваж-
ним і відкритим", але, окрилений пережитоя екзальта-
ціюя, не спромігсѐ здогадатисѐ про суть невисловлених 
запитань, задлѐ ѐких янак до нього прийшов, але поста-
вити ѐкі так і не наваживсѐ. Згодом Бубер довідавсѐ, що 
відвідувач, ѐкий, очевидно, приходив до нього не "заради 
балачок", а в надії на ѐкесь життюво важливе длѐ нього 
рішеннѐ,   —   наклав   на   себе   руки...   Цей  скорботний 
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випадок змусив філософа переглѐнути свою ставленнѐ до 
життѐ. "Відтоді, — стверджую Бубер, — у мене ю лише 
повсѐкденнѐ, з ѐкого ѐ нікуди не виходжу. Таїна більше 
не відкриваютьсѐ, вона пішла геть або оселиласѐ тут, де 
все відбуваютьсѐ так, ѐк відбуваютьсѐ. а не зная більше 
іншої повноти, окрім повноти кожної смертної години з 
її домаганнѐм і відповідальністя". На місце "звеличеннѐ 
уѐвного", мрійливого, позбавленого живої причетності 
"споглѐданнѐ первинно сущого", приюмного замилуван-
нѐ образами уѐвного "Воно — лядства" таким чином 
висуваютьсѐ реальна зверненість до співрозмовника, 
проникненнѐ в його дійсний, не підроблений і не витіс-
нений нашоя уѐвоя внутрішній стан. "Межі можливості 
діалогу — це межі проникненнѐ", — зазначаю Бубер. 

Що можна сказати з приводу такої позиції мислителѐ-
діалогіста? 

Передусім вона вочевидь не може бути чимось 
дивним і незбагненним длѐ лядини, скільки-небудь 
знайомої з тим, ѐк у христиѐнській думці XIX—XX ст. 
(зокрема в російській філософії і літературі під 
впливом творів Ф. Достоювського) поставала проблема 
співвідношеннѐ "лябові до ближнього" і "лябові до 
дальнього". Суть цього співвідношеннѐ (протиставленнѐ) 
саме в тому і полѐгаю, що "ближній" — це той, з ким ми 
можемо мати реальний життювий зв'ѐзок (так 
поцінований Бубером), тоді ѐк "дальній" — це суб'юкт, 
віддалений від нашого безпосереднього ставленнѐ і 
сприйнѐттѐ, суб'юкт, брак живої присутності ѐкого нам 
"компенсую" та чи інша загальна ідеѐ, витвір суспільної 
або нашої особистої уѐви. Лябов до ближнього нам 
даютьсѐ важче саме тому, що він — особа реальна, а не 
ідеалізована, і, ѐк усе реальне в нашому земному світі, 
маю свої недоліки, інколи досить-таки неприюмні, 
дошкульні длѐ нас. Але це принаймні лябов справжнѐ. 
Лябити ж дальнього означаю, по суті справи, лябити 
власну ідея про нього — чи то ідея певної особистості, 
чи то певного народу, чи то "Воно — лядства" загалом. В 
ідеї, звичайно, небагато знайдетьсѐ такого, що було би 
прикроя несподіванкоя длѐ її творцѐ чи прихильника. 
Ідеѐ на те й ідеѐ, щоби бути бодай у  
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ѐкомусь аспекті взірцем довершеності. А проте "лябов" 
до ідеї ѐк така не ю лябов'я в екзистенціально конкрет-
ному значенні слова і надто близько сусідить з елемен-
тарним себелябством. Недаремно Ювангеліѐ заповідую 
саме лябов до ближнього. 

3 урахуваннѐм сказаного не варто, однак, бути глухим 
і до голосів тих, хто обстояю прерогативи уѐви в царині  
лядської моральності. Зокрема, французький поет Шарль 
Бодлер  в одному зі  своїх художньо-критичних оглѐдів 
висуваю   цілком   риторичне,   на   його   власний   поглѐд, 
запитаннѐ: "Що таке доброчесність без уѐви? Це все одно  
що доброчесність без милосердѐ, доброчесність без не  
бесної благодаті — щось суворе, жорстоке, мертвотне..." 
Немовби розвиваячи ця думку, оригінальний російський 
мислитель і літературний діѐч аків Голосовкер розроб 
лѐю, вже в XX ст., концепція Духу ѐк Імагінативного  
Абсоляту — концепція, що підносить імагінація, або  
"розум уѐви", на рівень вищої творчої здатності, ѐка реа  
лізуютьсѐ  в  галузѐх   Істини,   Краси,   Блага й породжую  
"смислообрази, котрими живе лядство"4. 

Справді, чи варто вважати лядей діалогічної або 
моральної налаштованості цілком позбавленими про -
стору уѐви, щільно й безвихідно закутими в панцир 
"повсѐкденнѐ", ѐк суворо пише про себе Бубер у щойно 
процитованому "Діалозі"? Ю всі підстави гадати, що й длѐ 
самого Бубера справи загалом були не зовсім такі, ѐк він 
тут намагаютьсѐ зобразити, безперечно, дещо згущуячи 
барви. Зрештоя, робота лядського сумліннѐ неможлива 
поза наполегливими спробами саме уѐвити собі завба-
чувані наслідки наших дій. Розуміннѐ і проникненнѐ, про 
ѐкі пише Бубер, теж виѐвилисѐ б нездійсненними без 
наполегливих зусиль уѐви — звичайно, зоріюнтованої на 
реальну присутність нашого ближнього. Але така зоріюн-
тована, "морально дисциплінована" уѐва, своюя чергоя, 
спираютьсѐ на розвиток культури уѐви загалом — уѐви 
творчої, позаситуативної, окрилѐячої. 

4 
Голосовкер а. Э. Имагинативнаѐ эстетика // Символ. Париж, 1993. 

№ 29. С 74, 75. 

106   



Я і Ти. Засади філософії 

діалогу Мартіна Бубера 

Втім, перш ніж завершити розглѐд цього питаннѐ, 
вислухаюмо ще одне судженнѐ стосовно морально-кому-
нікативної ролі уѐви — можливо, найсуворіше. Належить 
воно видатному російському філологові і христиѐнському 
мислителя Сергія Аверинцеву: "І ось найперше правило, 
що стосуютьсѐ спілкуваннѐ з Богом, правило, ѐке 
повинен знати кожен: у цій справі немаю місцѐ уѐвлення... 
З Богом можна зустрітись усяди — навіть у Пеклі... Ю 
лише один рід місцѐ, де зустріч із Богом вочевидь 
неможлива за визначеннѐм: це місце уѐвлене. Там можна 
зустріти лише підроблену примару Бога — і хай боронить 
Ангел-охоронець кожного з нас від такої зустрічі!.. Жодна 
щонайменша реальна таїна не розкриютьсѐ серця, ѐке 
втішаютьсѐ уѐвними таюмницѐми"3. 

Ми не без певного наміру навели тут такі суперечливі 
і водночас по-своюму мотивовані поглѐди з приводу пору-
шеного питаннѐ. Поюднаннѐ цих поглѐдів не буде руйнів-
ним, всенівеляячим еклектизмом, ѐкщо всерйоз поста-
витисѐ до всіх аргументів "за" і "проти", до смислової 
будови, ѐка постаю перед нами саме в процесі перехре-
щеннѐ і взаюмонакладаннѐ, здавалосѐ б, несумісних пози-
цій. Такоя вже ю жива суть справжнього діалогу, ѐкий, 
поюднуячи різні підходи, веде до конкретного, об'юмного 
баченнѐ реальної проблеми, що обговоряютьсѐ, — такого 
баченнѐ, ѐке не може бути вичерпане жодним поверхо-
вим, монологічним її розв'ѐзаннѐм. Залучитисѐ до окрес-
леного процесу діалогічного пошуку істини — залучитисѐ 
із власними думками й аргументами, власними "цеглин-
ками" смислу закликаюмо і нашого читача. 

Втім, повернімосѐ до розглѐду засад філософії М. Бу-
бера. ак уже зазначалосѐ, в кожній сфері стосунків а і Ти 
лядське а у відповідний цій сфері спосіб звертаютьсѐ і до 
Вічного, Божественного Ти. Кожне індивідуальне Ти, 
твердить Бубер, ю "прозріннѐ" до Ти абсолятного, і Бога 
ми можемо здобути тільки в образі такого абсолятного 
Ти, ѐке "за своюя сутністя не може стати Воно". Будь-ѐка 

5
 Аверинцев С. С Ми покликані у спілкуваннѐ // Авюринцев С. С 

Софіѐ - Логос. Словник. 2-ге вид. К., 2004. С. 527—528. 
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спроба осѐгнути Бога чи пересвідчитисѐ в Його існуванні в 
третій особі, ѐк Воно, ю, за Бубером, цілковито неспро-
можноя і тільки віддалѐю лядину від справжньої віри: 
"виправданим ю лише зверненнѐ до Нього, але не вислов-
ляваннѐ про Нього", — пише філософ. А тому все, що 
мовилосѐ про сутність Бога, було, на думку Бубера, 
помилковим і інакшим бути не могло; натомість кожен, 
хто звертавсѐ до Бога, хоч би в ѐкий би спосіб він це 
робив, принаймні "мав на думці Його самого". 

Осѐгненнѐ Бога ѐк абсолятного Ти вимагаю, однак, 
подальшого осмисленнѐ взаюмовідносин Божественного 
Ти і Ти індивідуальних, окремих істот. Проблема тут 
постаю насправді нетривіальна, оскільки, ѐк твердить сам 
Бубер, кожне а— 7и-відношеннѐ в нашому світі ю 
"виклячним" і кожне Ти "заповняю собоя піднебесний 
простір" таким чином, що "все інше живе в його світлі". 
Тож ѐк узгодити ця виклячність і всеосѐжний характер 
кожного Ти із "ще більшоя" виклячністя Ти Божест-
венного? 

Можна уѐвити різні напрѐми такого взаюмоузгоджен-
нѐ. Ти іншої лядини може постати, з одного боку, ѐк 
сходинка, проміжний етап на шлѐху до Ти Божественного 
— тоді до лядського Ти довелосѐ б застосовувати 
антигуманну в даному контексті гегелівську процедуру 
"знѐттѐ", тобто утвердженнѐ і запереченнѐ водночас. З 
іншого боку, Божественне Ти може бути осѐгнене ѐк 
таке, що перебуваю взагалі за межами буттювості (сучасна 
теологічна думка даю длѐ цього певні підстави), і тоді, 
здавалосѐ б, маю зникнути сама спокуса зіставлѐти 
Божественне і лядське Ти в будь-ѐкому відношенні. 
Бубер обираю, можливо, найбільш ризикований, але 
духовно й морально небезпідставний спосіб осмислити 
вказане співвідношеннѐ. Божественне Ти в його витлу-
маченні водночас і формую деѐкий абсолятний смис-
ловий і буттювий простір, до ѐкого залучаютьсѐ весь світ, 
усѐке творіннѐ, — і, разом з тим, у певному істотному 
відношенні постаю ѐк співмірне з кожним окремим 
індивідуальним Ти. Безперечна вищість "абсолятного 
відношеннѐ" до Божественного Ти не позбавлѐю актуаль- 
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ності й самобутньої довершеності будь-ѐкий виѐв а—Ти-
зв'ѐзку в "піднебесному", власне лядському світі. Сама 
мова опису Ти лядського і Ти Божественного у Бубера 
настільки схожа в обох випадках, що вже це одне засвід-
чую близьку спорідненість і разом з тим поліфонічну при-
роду всього, що здатне постати і розкритисѐ перед нами 
ѐк Ти у всесвітньому діалогічному спілкуванні — почи-
наячи і завершуячи щонайвищим і життюдайним Боже-
ственним Ти. 

Образ, ѐкий Бубер знаходить длѐ ілястрації зазначе-
ного співвідношеннѐ, — образ морѐ і річок, що в нього 
впадаять. Відношеннѐ між лядиноя і Богом — це, твер-
дить філософ, "всевідношеннѐ, у котре впадаять усі ріки, 
не висихаячи при цьому. Море і ріки — хто зважитьсѐ 
тут поділѐти і встановлявати кордони? Це тільки одна 
течіѐ від а до Ти, течіѐ дедалі безконечніша, один без-
межний потік Дійсного Життѐ". А значить, — Бубер 
знову і знову повертаютьсѐ до ціюї думки — морально і 
релігійно неспроможноя виѐвлѐютьсѐ позиціѐ того, хто 
заради чистоти свого відношеннѐ до Бога зневажав би 
світ: "Той, хто знаю світ ѐк те, що підлѐгаю використання, 
той і Бога не може знати інакше. Його молитва... падаю в 
порожнечу... Він — на відміну від "атеїста", котрий серед 
ночі в тузі волаю з вікна своюї комірчини до Безіменного, — 
позбавлений Бога". Справжнѐ зустріч з Богом надаютьсѐ 
лядѐм ѐк увінчаннѐ та освѐченнѐ щирого а— Ги-відно-
шеннѐ, що переймаю вся цілісність життѐ, вся повноту 
стосунків зі світом. 

ак неодноразово зазначаю М. Бубер, "основне слово 
а—Воно не причетне злу" саме по собі. Воно стаю при-
четним злу тоді, коли зазіхаю на те, щоб підмінити собоя 
повноту буттѐ. Чергуваннѐ ж "основних  слів" і зумов-
лених ними способів світоставленнѐ ѐк таке ю природним 
станом лядства: "В тому й полѐгаю піднесений смуток 
нашої долі, що кожне Ти в нашому світі маю ставати 
Воно". Відношеннѐ до Ти вичерпую себе або опосеред-
ковуютьсѐ, саме Ти перетворяютьсѐ на "об'юкт серед 
об'юктів", живе споглѐданнѐ поступаютьсѐ місцем всілѐ - 
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ким розчленуваннѐм і класифікаціѐм, сама лябов посту-
пово втрачаю своя безпосередність. Лядина, ѐка тільки-
но була унікальним суб'юктом діалогічного відношеннѐ, — 
"цѐ лядина тепер знову Він або Вона, сума властивостей, 
кількість, поміщена у форму". Відбуваютьсѐ і зворотний 
процес, внаслідок ѐкого "будь-ѐка річ у світі здатна або 
до, або післѐ свого уречевленнѐ поставати длѐ ѐкогось а 
ѐк його Ти". Без цього чергуваннѐ основних типів 
світовідношеннѐ, постійної взаюмозміни їхніх активних і 
латентних станів виѐвилисѐ б неможливими пізнаннѐ, 
нагромадженнѐ досвіду, практична діѐльність, соціальне 
життѐ. Саме по собі, наголосимо слідом за Бубером ще 
раз, це не ю зло. Просто, перебуваячи в світі Воно, 
лядина маю пам'ѐтати про можливу альтернативу, не 
викреслявати її з власного життѐ. "Воно — лѐлечка, Ти — 
метелик". "Слухай-но, що ѐ повідая тобі з усіюя відпо-
відальністя істини: лядина не може жити без Воно. Але 
той, хто живе тільки з Воно, той не лядина", — афо-
ристично резямую свою міркуваннѐ Бубер. 

Втім, зупинитисѐ на цій "красивій" констатації си-
метрії і чергуваннѐ Ти й Воно не дозволѐю сама історична 
реальність. акщо на початку історії лядства ми, за 
переконаннѐм Бубера, можемо спостерігати домінуваннѐ 
а— 7г/-відношеннѐ, ѐке ю "старшим за а", то відтоді в 
історії роду лядського, ѐк і в розвиткові окремих ляд-
ських індивідів, простежуютьсѐ "неухильне зростаннѐ світу 
Воно". Особливий розквіт Воно позначаю найпоказовіші 
галузі функціяваннѐ сучасного соціуму: його інституцій-ну 
структуру, політичну сферу, економічне життѐ. Слід прѐмо 
сказати, що аналіз ціюї низки соціальних реалій  ю чи не 
найслабшим місцем усього філософського вченнѐ Бубера. 
Вимушений констатувати в цих сферах нероздільне 
пануваннѐ Воно, філософ спересердѐ вдаютьсѐ до їх 
суцільної критики, зводѐчи воюдино справедливе засуд-
женнѐ відчужуячих, дегуманізуячих тенденцій розвитку 
індустріальної цивілізації — і саркастичні напади на 
адресу соціальних інституцій загалом ѐк такого собі 
Голема, що узурпую зовнішні стосунки між лядьми, 
надаячи їм впорѐдковано-змертвілої форми. 
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Надзвичайно песимістично оціняячи стан і перспек-
тиви сучасного йому західного суспільства, Бубер, по 
суті, не висуваю ѐкихось реальних альтернатив. Те пози-
тивне, що він у змозі запропонувати, зводитьсѐ до оздоб-
леної пишномовноя риторикоя концепції органічної 
спільноти (ѐка продовжую у своїх суттювих рисах традиція 
думки, що веде від романтиків початку XIX ст.  і  
Ф. Тьонніса до деѐких основоположень сучасного кому-
нітаризму). Життюздатність такої спільноти базуютьсѐ, за 
Бубером, на двох моментах: потрібно, щоб її члени 
перебували "в живому взаюмному відношенні", по-перше, 
до її юдиного осердѐ, а по-друге, один до одного. В основу 
такого відношеннѐ філософ, ѐсна річ, покладаю зверне-
ність до Ти. Визнаячи в цілому той факт, що суспільне 
життѐ лядини не може "обійтисѐ без світу Воно", він 
наполѐгаю, однак, на тому, що присутність Ти маю 
ширѐти над цариноя цього життѐ, "ѐк Дух над водами". 
Чи збереже "Дух, ѐкий промовлѐю 7и", хоча б у ѐкихось 
межах, відповідно до "закону і міри цього днѐ", здатність 
самостійного впливу, чи цѐ здатність виѐвитьсѐ зовсім 
придушеноя формоутвореннѐми сучасної соціальності — 
ось що, на думку Бубера, "маю вирішальне значеннѐ".  

Очевидна безпорадність соціальної концепції Бубера 
маю принциповий характер. Вона вказую на методологічну 
недостатність опозиції Ти—Воно і самого принципу а— 
Ги-відношеннѐ длѐ осмисленнѐ соціальної реальності. 
Соціальний світ — це світ, де набуваять морального 
значеннѐ наші стосунки не лише з Ти, але і з іншими 
Іншими—Третіми, лядьми, існуваннѐ ѐких представлене 
нам саме у третій особі і ѐкі, попри це, потребуять нашої 
співпраці, допомоги й участі. Соціальний світ — це світ, в 
ѐкому позаособистісні форми інституційного зв'ѐзку 
покликані забезпечувати встановленнѐ справедливості ѐк 
основи морального налаштуваннѐ життѐ. Длѐ філософії 
діалогу Мартіна Бубера цей вимір реальності, по суті 
справи, ще залишавсѐ закритим. Його освоюннѐ в рамках 
інтерсуб'юктивної філософської парадигми потребувало 
нових підходів; деѐкі з них ми ще матимемо нагоду 
розглѐнути. 
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ФІЛОСОФІЯ ТА ЕТИКА БУБЕРА 

В КОНТЕКСТІ ХАСИДИЗМУ _____________  

дніюя з характерних ознак філософії М. Бубера ю її 
сутнісний зв'ѐзок з юврейськоя культуроя і духовним 
світом ядаїзму. З цим контекстом щільно пов'ѐзані і в 
ньому знаходѐть свій глибинний вимір основні 

положеннѐ його діалогічної концепції. 

Передусім уѐвленнѐ про те, що істина лядського 
буттѐ розкриваютьсѐ в діалозі а і Ти, — в такому виглѐді, 
ѐк подаю це уѐвленнѐ Бубер, — спираютьсѐ на клячовий 
длѐ всіюї юврейської історії та самої ідентичності юврей-
ства архетип непозбутнього й всевизначального перед-
стоѐннѐ перед Господом, що втіляютьсѐ в Завіті ("соязі", 
berith), укладеному Богом з Обраним народом на горі 
Синай. Причому йдетьсѐ не просто про ѐкісь спосте-
режувані риси "генеалогічної подібності" — сам філософ 
свідомо акцентую ця релігійну й етноісторичну вкоріне-
ність своїх основних ідей. 

Специфічними длѐ ядейської версії діалогічної пара-
дигми — що формуютьсѐ впродовж тисѐчоліть, маячи 
своїм епіцентром згаданий архетип зобов'ѐзуячої зустрічі 
лядини і Бога, — ю підстави вважати такі її риси, ѐк 
екзистенціальність та респонзивність. акщо розглѐнутий 
сократичний тип діалогу розгортавсѐ в площині високого 
дозвіллѐ, в площині вільних і повчальних інтелектуальних 
вправ, котрі можна було б зіставити з вправами гімнас-
тичними, то "старозавітний" діалог з Богом відбуваютьсѐ 
на справжній межі життѐ і смерті, буттѐ і небуттѐ; він, ѐк 
вогонь, охопляю все лядське юство, весь без винѐтку 
спектр лядських почуттів, радощів і страждань; у ньому 
лядина молитьсѐ і танцяю, кричить від захвату і образи, 
співаю, благаю, волаю, — тож справді маюмо говорити про 
його екзистенціальний характер. Водночас сократівський 
діалог — діалог філософічний, а білѐ джерел філосо-
фуваннѐ, згідно з Платоном та Арістотелем, стоѐв подив. 
Головне в такому діалозі — наполегливість запитуваннѐ і 
мистецтво запитувати: правильно поставлені запитаннѐ 
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крок за кроком наближаять нас до розуміннѐ суті справи. 
Не випадково головний персонаж класичного античного 
діалогу, що дав йому жанрову назву, — Сократ, ѐкий, по 
суті, тільки те й робить, що ставить перед своїми спів-
розмовниками запитаннѐ за запитаннѐм. Августин по-
своюму продовжую ця тенденція, ѐвлѐячи унікальний 
сплав натхненної сповіді й теоретичного опитуваннѐ 
Господа. В подальшому ювропейська думка і культура 
розширяю свої обрії, отримую нові духовні й інтелек-
туальні здобутки під впливом сутнісних запитань Декарта 
і Паскалѐ, Ніцше й Гайдеггера, героїв Шекспіра і До-
стоювського. 

Всѐ західна наука, у розвиток згаданої інтенції, базу-
ютьсѐ на опитуванні й випробуванні буттѐ; подібна оріюн-
таціѐ позначаю і розвиток мистецтва. Цілком очевидно, 
що окреслена загальна інтерогативна (питальна) наста-
нова увиразняю роль активно-вольового фактора, водно-
час підсиляячи вимоги логічної дисципліни та семан-
тичного консенсусу. 

Натомість в ядейській версії діалогічної парадигми, 
відповідно до ситуації її становленнѐ, головним акцентом 
виѐвлѐютьсѐ вже не опитуваннѐ, а, скоріше, відповіданнѐ, 
респонзивність. Адже лядина тут жодноя міроя не ю 
смисловим центром, ініціатором розмови. Вона стоїть 
перед своїм Творцем і маю йому відповідати — найперше, 
відповідати за самий дарунок буттѐ, за обраність, за 
довіру, за ревниву і всепроникну лябов. Тож її екзис-
тенціѐ розкриваютьсѐ головним чином ѐк респонденціѐ — 
життѐ-у-відповіді. (Показово, що понѐттѐ тшува — "роз-
каѐннѐ" — одне з визначальних у духовному житті віруя-
чого ювреѐ, базуютьсѐ на органічному взаюмозв'ѐзку таких 
значень, ѐк "поверненнѐ", "каѐттѐ" і "відповідь".)  

Зазначений своюрідний тип діалогічної налаштова-
ності виразно окресляю одна хасидська оповідь, ѐку 
лябив наводити М. Бубер. акось один із найбільш 
уславлених хасидських мудреців рабі Шнеур Залман з Лѐд 
(1745—1813) сидів у петербурзькій в'ѐзниці, куди по-
трапив через наклеп своїх ворогів. Одного разу до нього 
в камеру зайшов шеф жандармів. Лядина розумна і спо- 
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стережлива, відвідувач був вражений величним і спокій-
ним виглѐдом хасидського праведника. Зав'ѐзаласѐ бесіда; 
шеф жандармів поставив ув'ѐзненому декілька запитань, 
що виникли у нього під час читаннѐ Свѐтого Письма. 
Зокрема, він поцікавивсѐ: «ак треба розуміти, що Бог, 
ѐкий відаю все, запитую в Адама: "Де ти?"» "Чи вірите ви, 
що Свѐте Письмо ю вічним і справедливим длѐ будь-ѐкої 
епохи, будь-ѐкого поколіннѐ і будь-ѐкої лядини?" — 
мовив Шнеур Залман. "Віря", — сказав відвідувач. «А 
ѐкщо так, — маюте повірити і в те, що в будь-ѐку мить 
Бог звертаютьсѐ до лядини: "Де ти в цьому світі? Чимало 
років і днів, відпущених тобі, вже минули, а чи далеко ти 
просунувсѐ у своюму житті?" Бог і вам говорить щось 
подібне: "Ти прожив уже сорок шість років. Де ж ти?"».  

ак переповідаять, шеф жандармів, ѐкому справді було 
сорок шість років, поклав руку на плече хасидському 
мудреця і вигукнув: "Браво!" Але серце його затремтіло.  

Слідом за праотцем Адамом кожна лядина, аж до пе-
тербурзького жандармського начальника, повсѐкчас пере-
буваю в безпосередній закликаності Божій — і маю це 
усвідомлявати, перейматисѐ цим і відповідати перед 
Господом. 

Втім, про хасидів і їхній вплив на філософія Бубера — 
трохи нижче. Перед цим з-поміж більш часткових, аніж 
тільки-но окреслена специфіка діалогічної парадигми, 
але теж важливих ядейських конотацій філософської 
побудови Бубера маюмо відзначити ще принаймні такі:  

1. Онтологічна роль слова. ак ми пам'ѐтаюмо, фунда-
ментальні типи реального світовідношеннѐ а—Ти і а— 
Воно Бубер послідовно іменую "основними словами". Це 
могло б видатисѐ дивним, ѐкщо не брати до уваги вко-
рінену в ядейській традиції каббалістичну доктрину Бо-
жественної мови ѐк справжньої субстанції буттѐ. Згідно з 
Баал Шем Товом, — передаю суть цього вченнѐ сучасний 
коментатор Н. Міндель, — «слова Б-га, Ким сказано: 
"Нехай станетьсѐ твердь", — саме ці слова в буквальному 
розумінні залишатьсѐ навічно, становлѐчи саму суть і 
реальність небес. Так само за посередництвом нескінчен- 
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ної множини конфігурацій літер ... комбінацій і пере-
творень, постаять усі істоти, і літери юврейського алфа-
віту, що складаять їхні імена, утворяять субстанція їх 
реальності, "душу" усього сущого, з неживими предме-
тами вклячно». 

Безперечно, філософський слововжиток Бубера мав 
своюя прѐмоя метоя ѐкомога більш адекватне і розбір-
ливе длѐ сучасного читача втіленнѐ ідеї смислової повно-
ти і вольової артикульованості основних типів лядського 
ставленнѐ до світу. Однак те, що в реалізації ціюї мети 
філософ міг звернутисѐ до уѐвлень традиційної юврей-
ської духовної культури, свідчить ѐк про його безпосе-
редня дотичність до її здобутків, так і про евристичний 
потенціал самої ціюї культури, її здатність справлѐти кон-
структивний вплив на постановку й осмисленнѐ 
актуальних проблем сучасності. 

2. Принцип цимцум (стисненнѐ) і його роль у творенні 
простору спілкуваннѐ. Вже зазначалосѐ, що одним із 
найважливіших понѐть філософського вченнѐ М. Бубера 
ю понѐттѐ — категоріѐ das Zwischen ("між"). Це понѐттѐ, 
ѐке окресляю онтологічний простір "міжлядської події", 
знаходить відповідники у філософії М. Гайдеггера і 
М. Бахтіна, інших відомих мислителів XX ст. Не менш 
значущоя ю і його співзвучність з каббалістичним понѐт-
тѐм цимцум (стисненнѐ), що з часом стало невід'юмним 
компонентом ядейського осмисленнѐ ѐк природи Бо-
жественної творчості і реалій Свѐщенної історії, так і 
моральних основ поведінки конкретних лядей у повсѐк-
денних життювих ситуаціѐх. 

На думку відомого знавцѐ юврейської містики Гершона 
Шолема, вченнѐ про цимцум — "одна з найбільш 
вражаячих і дерзновенних концепцій, що будь-коли 
висувалисѐ за вся історія каббали". Прообрази і зародки 
цього вченнѐ про первинне стисненнѐ Божества можна 
знайти у гностика Василида (бл. 125 н. ю.), в гностичному 
трактаті "Книга великого Логосу", настановах законо-
вчителів Талмуда. Сам термін цимцум, за даними Г. Шо-
лема,   вперше   з'ѐвлѐютьсѐ   в   одному   короткому,   нині 
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забутому трактаті середини XIII ст. і базусіьсѐ на інтер-
претації деѐкого талмудичного висловляваннѐ. Концеп-
туальне опрацяваннѐ ідеї цимцум належить великому 
містикові-каббалісту Іцхаку Лурії (1534—1572) — візіонеру й 
духовному консерватору, що останні роки життѐ провів у 
"цитаделі" тодішнього каббалістичного руху, м. Цфаті 
(Верхнѐ Галілеѐ), і поглѐди ѐкого дійшли до нащадків 
переважно у переказі його учнів — Хаїма Вітала та ін. 

За формулоя одного з попередників Іцхака Лурії, Моше 
Кордоверо, "Бог ю все суще, але не все суще ю Бог". Але 
ѐк в такому разі речі, котрі "не ю Бог", можуть існувати 
поруч із Самим Богом, ѐкий ю "все в усьому"? Луріѐ твер-
дить: щоб уможливити створеннѐ і подальше існуваннѐ 
світу, Бог мав попередньо "вивільнити в Собі самому 
місце, залишивши деѐку область, на кшталт містичного 
споконвічного простору, аби повернутисѐ назад в акті 
твореннѐ і об'ѐвленнѐ". А тому першим, основополож-
ним актом Ейн-соф, Божественного першосвітла, "ю не 
рух назовні, а рух у себе, рух назад, відкочуваннѐ назад 
або випровадженнѐ в Самого себе". Таким чином, згідно 
із засадами луріанського вченнѐ, еманації Божества в 
зовнішній світ передую протиспрѐмований щодо еманації 
процес стисненнѐ; так само об'ѐвлення, саморозкриття 
Божественного начала маю передувати акт Його самообме-
женнѐ: "без цього постійного напруженнѐ, без цього не-
змінно повторяваного зусиллѐ, ѐким Бог стримую Себе, 
нічого у світі не існувало б". Саме в аспекті цимцум кожна 
сотворена істота «здобуваю своя власну реальність, що не 
даю їй розчинитисѐ в позаіндивідуальному бутті Божест-
венного "все в усьому"». 

Сподіваюмосѐ, названі положеннѐ вченнѐ про цимцум, 
попри фрагментарність нашого викладу, все ж даять 
можливість відчути глибинне смислове тло вже згаданих 
міркувань Бубера стосовно значеннѐ категорії між і 
критики ним "доктрини зануреннѐ". Тим паче, коли вра-
хувати, що згідно з основноя налаштованістя всіюї ядей-
ської традиції такі теологічні побудови підлѐгаять проекції 
і на світ конкретних міжлядських стосунків, де отримуять 
цілком виразний і чіткий моральний смисл. 
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У перспективі подальшого розгортаннѐ проблематики, 
ѐку ми тут щойно заторкнули, особливого інтересу 
набуваю зіставленнѐ цимцум з христиѐнськоя категоріюя 
кенозису, що позначаю самоприниженнѐ Бога-Сина, ѐкий 
сходить до лядей у світ дольній, і, відповідно, поведінку 
самих лядей, ѐкі наслідуять Христа. ак цимцум, так і 
кенозис ѐвно передбачаять певне применшеннѐ себе, аж 
до самозреченнѐ, заради наданнѐ місцѐ Іншому, ѐвно 
оріюнтуять на (використовуячи запроваджену М. Гай-
деггером манеру утвореннѐ філософських понѐть) суміс-
ність-буттѐ-тут-і-тепер-поруч-з-//шгши. Разом з тим, 
істотними ю й відмінності. Варте уваги вже те, що цимцум 
маю своїм вихідним значеннѐм "зосередженнѐ" або "стис-
неннѐ", тоді ѐк грецьке слово кюі>и)оіс первинно означаю 
"спустошеннѐ", "випорожненнѐ". Відповідно до цього, 
кенозис передусім ѐвлѐю собоя внутрішню спустошеннѐ 
суб'юктом самого себе, своюї душі заради прийнѐттѐ в неї 
Іншого, спустошеннѐ, незмінними супутниками ѐкого 
постаять смиреннѐ, досѐгненнѐ стану глибокого внут-
рішнього спокоя (ісихії). Цимцум же у будь-ѐкому своюму 
життюво-моральному застосуванні залишаютьсѐ саме 
стисненнѐм, граничним зосередженнѐм самої суб'юктив-
ності в процесі її "відступу на периферія самої себе".  

Зазначені няанси не ю настільки невловними, щоб 
розмова про них втратила реальне значеннѐ. Тіюя міроя, 
ѐкоя кенотична моральність христиѐнства актуалізую 
внутрішня безопірність суб'юктивного буттѐ, засвідчую 
соборний духовний зміст міжсуб'юктних відносин, спокій 
і простір вселенського співбуттѐ, — тіюя ж міроя етос 
ядейського цимцум підкресляю суб'юктивне напруженнѐ і 
непозбутній драматизм особистісного начала, постійним 
вольовим зусиллѐм "стримуячого себе", аби звільнити 
місце Іншому; цей етос налаштовую на визнаннѐ й прий-
нѐттѐ "тісноти" реального спілкуваннѐ, де кожна фактич-
на, інколи боляча особливість міжлядських стосунків 
здатна  отримати   неповторний  екзистенціальний  сенс6. 

6
 Про застосуваннѐ категорії цимцум до осмисленнѐ морального 

аспекту повсѐкденних лядських стосунків див., напр.: Соловейчик Й.-Д. 
Катарсис. Иерусалим, 1991. С. 31—48. 
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Про Бубера, напевно, з однаковим правом можна ска-
зати, що він перебував і на боці одніюї з названих тенден-
цій — і в просторі між ними, у творчому полі їхніх діало-
гічних стосунків. Це — одна з причин того тривалого 
інтересу, ѐкий буберівська філософіѐ викликаю у лядей 
різних релігій, культур, морально-світоглѐдних оріюнтацій. 

Студії з хасидизму, котрі Бубер провадив протѐгом 
усього свого життѐ, виѐвилисѐ надзвичайно плідними ѐк 
загалом длѐ розвитку цього розділу ядаїки (досліджень 
юврейської культури), так і длѐ творчого становленнѐ 
самого філософа, формуваннѐ його діалогічної концепції.  

Хасидут давньоюврейськоя мовоя означаю "благо-
честѐ". Хасидами, благочестивими, вірними в юврейській 
історії здавна іменували лядей, що висували своюя 
метоя духовне оновленнѐ, особистим прикладом сприѐ-
ли піднесення релігійного і морального життѐ. В II ст. 
до н. ю. хасидеѐми називали себе ядеї, ѐкі прагнули про-
тистоѐти елліністичній асимілѐції, зберегти релігія пред-
ків; на основі цього опору народжуютьсѐ повстанський 
рух, очолений братами Маккавеѐми, що зрештоя 
приводить'до звільненнѐ Ядеї з-під влади еллінізованої 
Сирії. Вдруге слово "хасиди" виразно прозвучало в XIІ— XIII 
ст. н. ю., коли у відповідь на жорстокі переслідуваннѐ 
ювреїв під час Хрестових походів у середовищі німецького 
юврейства виникаять групи прихильників морально-
релігійного оновленнѐ, ѐкі отримали назву "хасидей 
Ашкеназ" ("благочестиві з Німеччини"). ак колись брати 
Маккавеї, в епіцентрі цього духовного руху виѐвлѐятьсѐ 
представники одніюї сім'ї: Шмуель Хасид, син Калоні-
моса із Шпеюра, що жив десь у середині XII ст., його син 
Югуда Хасид з Вормса, а також родич і учень останнього 
Елазар бен Югуда, теж з Вормса, гіпотетична дата смерті 
ѐкого між 1223 та 1232 pp. З творів згаданих трьох 
основоположників (особливо Югуди Хасида) було ском-
пільовано "Сефер хасидим" ("Книгу благочестивих") — 
основну літературну пам'ѐтку середньовічного німець-
кого хасидизму, ѐка, попри відсутність у ній метафізич-
них глибин, а можливо, і завдѐки цьому, справила знач- 
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ний вплив на духовне життѐ пересічних членів тодішньої 
юврейської спільноти. Що ж до ідеалу справжнього 
хасида, то він, ѐк зазначаютьсѐ в "Сефер хасидим", маю 
передусім уособлявати три головні риси: аскетичну від-
стороненість від світських справ, досконалу душевну 
врівноваженість та принциповий альтруїзм, доведений до 
граничного ступенѐ свого розвитку. 

Тож хасиди, про ѐких пише Бубер, — це вже при-
наймні третій хасидський рух у довгій історії ювреїв, рух, 
ѐкий мав дуже мало схожих рис із першими двома (ѐк, 
утім, і ті, попередні, один з одним). Інколи цей хасидизм 
називаять східноювропейським: він виник і упродовж 
кількох десѐтиліть XVIII ст. надзвичайно швидко поши-
ривсѐ на Поділлі, Волині, Прикарпатті, а згодом і на 
Закарпатті, території Польщі, Білорусії, Молдови й інших 
прилеглих країн. Родоначальник східноювропейського 
хасидизму Ісраель бен Еліезер на прізвисько Баал Шем 
Тов ("Володар Доброго Імені", скорочено — Бешт) — 
особистість напівміфічна; в юврейському фольклорі збе-
реглосѐ чимало оповідей про чудеса та подвиги зціленнѐ, 
звершені ним. Післѐ тривалих мандрів, останні двадцѐть 
років свого життѐ Бешт проводить у м. Меджибожі 
(1740—1760), де його оточуять учні і прихильники. На-
прикінці життѐ він, за свідченнѐми сучасників, мав у 
різних усядах вже близько десѐти тисѐч послідовників-
хасидів. Учні Бешта — Маггід (проповідник) Дов Баер з 
Межиріча, Пінхас із Корецѐ, Юхіель Михал із Золочева 
та ін. — своюя чергоя, засновували власні школи і 
гуртки, де навчалисѐ хасиди третього, четвертого, п'ѐтого 
поколінь... 

Інтерес Бубера до творчого спадку східноювропей-
ських хасидів (ѐк уже зазначалосѐ, перелік опрацьованих 
ним хасидських персоналій налічую близько сотні імен) 
був вельми специфічним. Свідомо залишаячи осторонь 
теоретичну літературу хасидів, їхні теологічні трактати, — 
що викликало різку і загалом небезпідставну критику з 
боку опонентів мислителѐ, — Бубер зосереджую увагу на 
інтерпретації численних хасидських казок і легенд, ѐкі 
поюднуять виклад конкретних (часто-густо фантастич- 
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них) життювих історій з непретензійно поданоя, але не-
рідко оригінальноя і глибоко моральноя мудрістя. За 
словами сучасного дослідника, у своюму ставленні до 
хасидизму Бубер не ю "ані некритичним учнем, ані об'юк-
тивним істориком. Він, керуячисѐ глибинними порухами 
своюї душі, знаходив у хасидизмі конгеніальні ідеї"7. Що 
ж до таких ідей, існуваннѐ ѐких уможливлявало творчий 
діалог рафінованого мислителѐ XX ст. зі щирими і муд-
рими душами хасидських цадиків (праведників), то їх 
справді можна назвати чимало. І передусім вони пов'ѐ-
зані з акцентованими хасидизмом ідеалами лядиномір-
ності буттѐ. За визначеннѐм самого Бубера, в хасидизмі 
каббала (містичне вченнѐ ядаїзму) стаю етосом; Г. Шо-
лем знаходить ще більш виразне формуляваннѐ: у хаси-
дів "особистість посідаю місце доктрини": цадик, на 
відміну від традиційного вчителѐ — рабі, повинен не 
стільки знати Тору (Свѐте Письмо), скільки сам "стати 
Тороя": відтепер "не його знаннѐ, а його життѐ надаю 
релігійної цінності його особистості"8. 

Длѐ утвердженнѐ діалогічного ставленнѐ до життѐ вже 
цѐ одна вихідна засада хасидизму даю чимало. Справді, 
ѐкщо текстуально викладену "доктрину" (ѐк і писану 
Тору) потрібно передусім вивчати і знати, то особистість, 
ѐка посідаю місце "доктрини", вимагаю насамперед живо-
го розуміннѐ, що досѐгаютьсѐ у спілкуванні. Смислозна-
чущими тут часом стаять щонайменші, щонайнепоміт-
ніші длѐ стороннього поглѐду її виѐви. ак передаю Бубер, 
потаюмний цадик Лейб бен-Сара, що "мандрував... за 
течіюя річок і намагавсѐ врѐтувати душі живих і померлих 
лядей", побувавши у Великого маггіда в Межирічі, ска-
зав: "а ходив до маггіда не длѐ того, щоб послухати з 
його вуст Тору, а длѐ того, щоб лише подивитисѐ, ѐк він 
розшнуровую свої черевики і зашнуровую їх знову". По-
дібно до цього, рабі Мендель із Риманова твердив, що 

1
 Лифинцева Т. П. Философиѐ диалога Мартина Бубера. М., 1999. 

С 76. 

8
 Шолем Г. Основные течениѐ в еврейской мистике. Иерусалим, 

1989. Т. 2. С. 184, 185. 
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кожна частина тіла його вчителѐ Елімелека навчала його 
Тори. 

Водночас таке рішуче піднесеннѐ ролі конкретної 
живої особистості в усіх її безпосередніх виѐвах, ѐке 
спостерігаютьсѐ у хасидів, могло базуватисѐ, звичайно, 
лише на уѐвленні про її принципову внутрішня цінність, 
зумовлену, в межах даної традиції, повнотоя і неповтор-
ністя її діалогічного передстоѐннѐ перед Божественним 
Абсолятом. У цьому зв'ѐзку варто нагадати наведену 
вище розповідь про рабі Шнеура Залмана та його 
тлумаченнѐ слів Бога, звернених до Адама: "Де ти?" ак 
зазначалосѐ, свідомість такого передстоѐннѐ ю показовоя 
длѐ юврейської традиції в цілому. Спочатку, в Мойсеевому 
П'ѐтикнижжі, цѐ свідомість позначаю, по-перше, уся 
спільноту Обраного народу (кнесет Ісраель), по-друге — 
кожного її індивідуального члена зокрема, але тільки тіюя 
міроя, ѐкоя він поділѐю, уособляю, бере на себе її 
сукупну доля. Звідси — особливе відчуттѐ нездоланної 
важкості лядського покликаннѐ, покликаннѐ обранців 
Божих, коли один маю стоѐти й відповідати за всіх. 
"Нащо вчинив Ти зло своюму рабові... поклав тѐгара 
всього народу на мене?.. Не подолая ѐ сам носити всього 
цього народа, — бо він тѐжчий за мене!" (4 М. 11, 11, 14) — 
скаржитьсѐ Господу пророк Мойсей; таке відчуттѐ "не-
сеннѐ" загальнонародних зобов'ѐзань, гріхів і сподівань у 
катастрофічному просторі історії потроху стаю долея 
багатьох, прикметноя рисоя "старозавітної" моральної 
вдачі. 

Індивідуалізаціѐ окресленої таким чином ідеї народ-
ного покликаннѐ відбуваютьсѐ поступово. Зокрема вже 
відомий нам Елазар Вормський на початку ХІ11 ст. за-
значаю, що сѐйво Божественної слави відкриваю себе про-
рокам і містикам "в один спосіб одному і в інший 
іншому, відповідно до вимог часу". 

І лише в хасидизмі Бешта лядська особа справді, 
наскільки ми бачимо, здобуваю можливість конкретно 
відчути себе індивідуальним співрозмовником Божим, 
суб'юктом автономного життювого покликаннѐ. Вельми 
показовий щодо цього епізод, ѐкий Бубер переповідаю  
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про рабі Зуся з Ганнополѐ. Перед самоя смертя рабі 
Зусѐ начебто розкрив учнѐм причину смутку, що раптом 
його охопив: «В іншому світі мене не спитаять: "Чому ти не 
був Мойсеюм?". Мене запитаять: "Чому ти не був 
Зусея?"». Стати самим собоя, реалізувати свою призна-
ченнѐ лядини — одна з головних заповідей учителів 
східноювропейського хасидизму XVIII—XIX ст., ѐку особливо 
цінував Бубер. Про значеннѐ, що надавав мислитель 
цьому особистісному спрѐмування хасидського світо-
сприйнѐттѐ, свідчать коротенькі назви розділів одніюї з 
буберівських розвідок у цій галузі, "Шлѐх лядини за 
вченнѐм хасидизму": "Звіт перед самим собоя"; 
"Осібний шлѐх"; "Рішучість"; "Розпочинати з себе..." І 
далі: "Не перейматисѐ собоя"; "Поруч з Тобоя". Такі 
ось етапи, або аспекти, лядського становленнѐ виокрем-
ляю у хасидів Бубер. 

Втім, завершеннѐ наведеного переліку ю не менш зна-
менним, аніж його початок. Адже, кажучи загалом, 
існуять різні способи акцентувати індивідуальність 
лядини. І Бубера, і хасидів цікавить передусім (ѐкщо не 
виклячно) саме той спосіб індивідуалізації, ѐкий пов'ѐ-
заний з індивідуальним покликаннѐм лядини, з її зверне-
ністя до Ти — Ти Божественного або лядського, — з її 
здатністя словом і життѐм відповідати цьому Ти і, отже, 
бути відповідальноя перед Іншими. Всі винні один перед 
одним, а ѐ так більше за всіх, — цей імператив особистої 
відповідальності, ѐкий увійшов у скарбниця світової 
моральної думки завдѐки творчості Ф. М. Достоювського, 
Бубер відкриваю на матеріалі духовної спадщини свого 
народу, уособленої длѐ нього хасидизмом. 

Ю в пізній Каббалі своюрідне, закорінене ще в дав-
ньому гностицизмі вченнѐ, ѐке надаю викладеній ідеї про 
діѐльну відповідальність кожного перед кожним особли-
вого релігійно-містичного забарвленнѐ. Це вченнѐ про 
"розбиттѐ посудин" (швират га-келим). Суть його така: 
коли у вже знайомий нам первинний простір цимцум 
ринули потоки Божественного першосвітла, посудини, 
призначені длѐ наданнѐ цьому першосвітлу певних 
конечних  форм,   не   витримали   його  напруженнѐ   —  і 

122 



Філософій та етика Вубера в 

контексті хасидизму 

розбилисѐ вщент. Відтак Божественні іскри розлетілисѐ 
по всіх усядах і світах, загубилисѐ безвісти, змішалисѐ з 
елементами зла і пороку. Через це перед віруячими 
лядьми висуваютьсѐ грандіозне завданнѐ "виправленнѐ" 
(тиккун), всезагального відновленнѐ всього зруйнованого 
й розпорошеного внаслідок "розбиттѐ посудин", 
наполегливого збираннѐ всіх іскор. 

Зазначена ідеѐ, ѐка глибоко вкарбуваласѐ в юврейську 
народну моральність і фантазія, справила особливий 
вплив саме на хасидів, котрі були переконані, що в 
кожній лядині заховано частку Божественного вогня — а 
тому кожен потребую турботи, заслуговую на співчуттѐ, 
діѐльну допомогу і здатен до духовного оновленнѐ. Втім, 
ѐк зазначалосѐ, хасидам передусім було властиве високе 
поцінуваннѐ безпосередніх виѐвів душевного життѐ 
лядської індивідуальності, понад будь-ѐке їх раціональне 
чи догматичне витлумаченнѐ; за словами того ж Бубера, 
хасидизм ѐвлѐв собоя унікальний релігійно-містичний 
напрѐм, у ѐкому зустрілисѐ дві позірно несумісні 
тенденції — "лініѐ внутрішнього осѐѐннѐ та лініѐ одкро-
веннѐ". У будь-ѐкому разі, глибоке моральне почуттѐ, 
висловлене в численних хасидських оповідѐх — хоч би ѐк 
оцінявати його релігійно-моральні основини, — свідчить 
саме за себе. Наведемо лише два характерні висловля-
ваннѐ. Так, рабі Мордехай із Несхижа навчав свого сина: 
"Сине мій, сине мій! Хто не відчуваю боля породіллі за 
п'ѐтдесѐт миль, не страждаю разом із нея, не молить Бога 
зменшити її муки — той не гідний зватисѐ цадиком". І 
ще одне хасидське повчаннѐ, на цей раз рабі Шеломо з 
Карлина: "акщо ти хочеш піднѐти лядину з багна і 
грѐзяки, не думай, що тобі досить лише простѐгнути до 
неї руку, самому залишаячись нагорі. Ти сам мусиш 
зійти униз, в грѐзяку і багно. Й тоді міцно обхопи 
руками оту лядину й тѐгни її і себе до світла". Знову ж 
таки — чи не нагадую, принаймні длѐ нашого сприйнѐттѐ, 
цѐ зросла на каббалістиці хасидська моральна мудрість 
дещо з Достоювського? Ю підстави гадати, що саме між: 
(zwischenl) щойно зазначеними полясами духовності й 
визрівало в хасидизмі щось таке, що виѐвилосѐ особливо 
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привабливим длѐ Бубера з його діалогічними культурно-
ціннісними оріюнтаціѐми. 

Нарешті, окреслена тут з декількох боків лядино-
мірність хасидського світосприйнѐттѐ віднаходила длѐ 
себе ще один цілком закономірний і, разом з тим, екзи-
стенціально значущий виѐв, ѐкий неминуче мав звернути 
на себе увагу Бубера. Йдетьсѐ про те, що запроваджена 
хасидами морально-особистісна інтерпретаціѐ лядського 
покликаннѐ до певної міри "нейтралізувала" традиційну 
длѐ юврейської культури месіаністську спрѐмованість, 
виводѐчи проблематику досѐгненнѐ лядиноя мети 
власного життѐ за межі загальнонародних очікувань Ви-
зволеннѐ і Спокути, пов'ѐзаних із пришестѐм Месії. 
Кажучи зовсім просто, раптом з'ѐсувалосѐ, що реалізаціѐ 
життювого призначеннѐ кожної особистості ю цілком 
досѐжноя длѐ неї, сумірноя з тими індивідуальними 
зусиллѐми, на ѐкі вона здатна. Таким чином було подо-
лано успадковане з старозавітних часів відчуттѐ неминучої 
важкості лядського покликаннѐ (див. вище); навпаки, 
саме мудре і благоговійне лядське життѐ, життѐ, 
свідоме своюї мети і спрѐмоване на її досѐгненнѐ, постаю 
ѐк життѐ вільне і радісне. Серед неодмінних атрибутів 
хасидського світоставленнѐ — своюрідний "екзистенціал" 
радості (сімха) лядини перед Господом: за тлумаченнѐм 
рабі Ісраелѐ з Ружина, "ѐкщо забудеш веселощі і 
поринеш у тугу, то забудеш Господа твого". Лядина, ѐка 
творчо опанувала свою покликаннѐ, передстоїть перед 
Богом з радістя, легкістя і лябов'я, ѐк царський син, 
що успадковую безцінний, незрівнѐний скарб; і найгір-
шим з усіх діѐнь Зла було би примусити лядину забути, 
що вона справді ю "сином царѐ". Світла радість, ѐка 
оповиваю моральну практику хасидизму, знаходить свій 
виѐв і в особливому мелосі, пісенному началі, надзви-
чайно істотному длѐ усього налаштуваннѐ життѐ і побуту 
східноювропейських хасидів. ак сказав рабі Елімелек із 
Лиженська, "добре, коли лядина здатна діѐти так, щоби 
в ній співав Бог". Тож, взѐтий у цілому, окреслений 
аспект хасидизму спонукаю нас пригадати, слідом за 
Достоювським,   ще  одного  східнослов'ѐнського  мисли- 
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Філософія та етика Бубера в 

контексті хасидизму 

телѐ, українського мандрівного філософа Григоріѐ Савича 
Сковороду (1722—1794), що теж, подібно до хасидів, за-
проваджував у царині мудрості засади лядиномірності, 
теж "втілив своя філософія у свою життѐ"9, теж про-
повідував вірність покликання, вдѐчність Богові і легкість 
праведного життѐ, теж закликав до "веселіѐ сердечного" 
й складав "божественні пісні..."10 

Втім, попри те що народжувавсѐ східноювропейський 
хасидизм на українській землі, його самобутні творчі здо-
бутки загалом слід визнати все ще мало відомими сучас-
ному українському читачеві. Влучний образ двох самот-
ностей, використаний канадськими вченими Г. Астером і 
П. Потічним длѐ характеристики українсько-юврейських 
відносин, залишаютьсѐ актуальним до сьогодні. 

Що ж до М. Бубера, то він, нагадаюмо, звертавсѐ до 
хасидизму не ѐк безсторонній дослідник. Мислитель 
прагнув віднайти в хасидизмі те, що допомогло б нашій 
сучасній епосі "здолати кризу віри й відновити 
розірваний зв'ѐзок із Абсолятом". Дуже важливо, що цей 
відшуканий Бубером зв'ѐзок виѐвивсѐ, зрештоя, 
лядѐним і світлим. На тлі усіх поневірѐнь, ѐкі випали на 
доля лядства у XX ст., це заслуговую на увагу. 

Запитання 

• Коли і як виникає сучасна філософія діалогу? Які мислителі 
причетні до її виникнення? 

• Що Вам відомо про пізній період філософської творчості 
Г. Когена? 

• Який етичний сенс має когенівське поняття „співлюдини"? 

• Як  Ви   могли  б  охарактеризувати  філософські   погляди 
Ф. Розенцвайга? 

• Як пов'язані мовленнєва діяльність і відношення до Ти згідно з 
концепцією О. Розенштока-Гюссі? Як би Ви визначили етико- 
діалогічний сенс девізу „Respondeo etslmutabor"? 

9 
Чижсвський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992. С. 46. 

10 
Щодо   цього  порівнѐннѐ  див.:   Малахов В.  А.   Екзистенціѐ  ѐк 

рсспонденціѐ: паралелі між вченнѐм хасидів і філософіюя вдѐчності у  
Г. Сковороди // Jews and Slavs. Vol. 5. Jerusalem, 1996. P. 87—100. 
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Розділ II 

Діалогічна концепція Мартіна Бубера 

• Чи свідчила громадянська позиція М.  Бубера про його 
діалогічні переконання? 

• На яких засадах Мартін Бубер будує свою філософію 

діалогу? 

• Що таке  Ти?  Що означає сприймати світ крізь призму 

відношення Я до Ти? Чим різняться „світ як Ти" і „світ як 

Воно"? 

• Який етичний сенс має ствердження „Я—Говідношення" як 
основоположного для людини? 

• Що принципово нового дає залучення до категоріального 

апарату філософської етики поняття Ти? Як би Ви зокрема 

„прочитали"   у   світлі   цього   поняття   кантівську   етику 

категоричного імперативу? 

• Які рівні відношення Я і Ги розрізняє Бубер? 

• Хіба може людина, як це стверджує Бубер, перебувати у 
„Я— 7Ь-відношенні" з творіннями природи? Про яку взаєм 
ність тут може йтися? Чи можливе спілкування з жеребцем 
або з деревом? Ваші аргументи „за" або „проти". 

• Чи вимагає дбайливе ставлення до природи розвитку в 

людини здатності спілкуватися з нею на Ти ? Ваша думка. 

• Хіба  можна  спілкуватися  без  слів?  Яку  роль  відіграє 

мовчання у спілкуванні між людьми? А в діалозі? 

• Що означає твердження:  в  кожній справжній зустрічі є 

елемент благодаті? Що означає — бути готовим до зустрічі? 

• Чому Бубер так наполегливо відхиляв „доктрину занурення"? 
Що,  з погляду етики, відрізняє буберівську ідею  „Я—Ти- 
відношення"  від містичної концепції злиття або  взаємо- 
розчинення Я і Ги? 

• Чи є у людини моральний обов'язок зберігати усвідомлення 

власного Я? 

• Який етичний сенс має запроваджена Бубером діалогічна 

категорія „між" (das Zwischeri)? 

• Яку роль відіграє  в діалогічній  концепції Бубера поняття 

взаємності? 

• На яких етико-діалогічних засадах базується буберівський 

підхід до співвідношення „уявного" і „фактичного"? 

• Наскільки ефективним виявилося застосування буберівської 

схеми  „Я—Лт-відношення"  до аналізу соціальної сфери 

людського буття? Ваш коментар. 

• Чи завжди звернення на Ти є морально виправданим? Чи не 

існує випадків, коли Він, Вона, Воно можуть означати більш 

високий рівень морального ставлення, аніж Ти? 
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Рекомендовано література 

• Які риси засвідчують переважання в західноєвропейській 

духовній культурі інтерогативної (питальної) настанови? Чи є 

таке переважання характерним і для української культури? 

• Із чим пов'язане акцентування респонзивної (відповідної) 

настанови в традиційній єврейській культурі? 

• Що таке  цимцуь/П  Як би  Ви схарактеризували  етичний 

аспект цього поняття? Які паралелі тут можна навести з 

досвіду інших культурних традицій? 

• У чому полягає суть учення про „розбиття посудин"? Які 

етичні висновки випливають із нього? 

• Який зв'язок існує між філософсько-етичними дослідженнями 

Бубера та його інтересом до хасидизму? 

• Хто такі хасиди? На яких ідеях та уявленнях базувалося їхнє 

світосприйняття? 

• Які елементи хасидської духовної спадщини є  найбільш 

співзвучними буберівській філософії діалогу? 

• Що зумовлює наполягання хасидів на радісному сприйнятті 

буття? Який морально-етичний сенс це має? 

• Які схожі риси можна простежити у світогляді хасидів і 

Г. С Сковороди? 
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРСУБ'ЄКТИВНОСТІ 

                  В Е. ГУССЕРЛЯ ТА М. ГАЙДЕГГЕРА ______  

к зазначалосѐ у попередньому розділі, філософіѐ 
діалогу М. Бубера формуваласѐ у суголоссі з 
потужними тенденціѐми інтелектуального розвитку 
тодішньої Ювропи. Щодо цих тенденцій часто 
вживаютьсѐ загальна назва "комунікативного 

повороту"; співучасть у цьому повороті часто-густо 
однаковоя міроя приписуютьсѐ багатьом визначним 
філософам XX ст. — Гуссерля і Буберу, асперсу і Гайдеггеру, 
Вітгенштайну й Остіну... Однак насправді, й передусім саме 
в етичному аспекті, і реальний внесок, і принципова 
позиціѐ різних мислителів та репрезентованих ними 
філософських напрѐмів стосовно осмисленнѐ лядського 
спілкуваннѐ виглѐдаять зовсім по-різному, а отже, 
заслуговуять на окремий розглѐд. Тут, ѐк і подекуди в 
попередньому викладі, ми не можемо дотримуватисѐ 
строго хронологічної послідовності, оскільки маюмо на 
увазі передусім логіку розгортаннѐ тих чи інших 
філософських поглѐдів у бік діалогічної етики; а вона, цѐ 
логіка, вже позначивши своя присутність на інтелек-
туальному обрії епохи, могла приносити свої (істотні длѐ 
нас) плоди раніше або пізніше. 

Саме з наведених міркувань ми починаюмо цей розділ 
з постатей Едмунда Гуссерлѐ (1859—1938) і Мартіна 
Гайдеггера (1889—1976) — мислителів, щонайглибше 
вкорінених у ювропейській філософській традиції, ѐкі, за 
загальним визнаннѐм, доклали найбільших зусиль длѐ її 
сутнісного реформуваннѐ. При цьому ми не маюмо 
намірів викладати їхні загальнофілософські концепції. 
Сподіваюмосѐ, що читач ѐкоясь міроя вже знайомий із  
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Проблема інтерсуб'єктивності в 
Е. Гуссерля та М. Гайдеггера 

вихідними засадами гуссерлівської феноменології, понѐт-
тѐми інтенційності, феноменологічної редукції — так 
само ѐк і з засадами фундаментальної онтології та екзи-
стенціальної аналітики М. Гайдеггера. 

Прикметно, що, попри пов'ѐзуваннѐ терміна "інтер-
суб'юктивність" із започаткованоя Гуссерлем феномено-
логічноя традиціюя, сам творець сучасної феноменології 
звертаютьсѐ до проблематики інтерсуб'юктивності лише 
наприкінці 1920-х років — у відповідь, ѐк він сам 
зізнаютьсѐ, на звинуваченнѐ в соліпсизмі, викликані його 
попередніми побудовами в галузі трансцендентальної 
феноменології. 

Звинуваченнѐ справді видаятьсѐ небезпідставними: 
сам Гуссерль не те що визнаю, а просто з пафосом про-
голошую, що "витримана в... систематичній конкретності 
феноменологіѐ ю ео ipso трансцендентальний ідеалізм", 
тобто "послідовно виконане у формі систематичної его-
логічної науки самовитлумаченнѐ мого ego ѐк суб'юкта 
будь-ѐкого можливого пізнаннѐ"; "все те, що існую длѐ 
ego, конституяютьсѐ в ньому самому". 

Відомо, що лядська свідомість, за Гуссерлем, маю 
бути описана ѐк "свідомість-про", тобто ѐк свідомість 
інтенційна, корелѐтивна до предмета, на ѐкий вона 
спрѐмована. Цѐ вихідна теза гуссерлівської феномено-
логії дала привід длѐ численних виѐвів поверхового 
захопленнѐ: ще б пак, з малородячих висот абстракції 
філософська думка повертаютьсѐ, нарешті, "назад, до 
самих предметів"! Проте подальший розвиток думки Гус-
серлѐ (вже в галузі феноменології трансцендентальної) 
засвідчую, що сама інтенційність може бути встановлена 
лише в полі смислотворчої активності непідлеглого 
феноменологічній редукції "трансцендентального ego". 
Кожен інтенційний предмет нашої свідомості, немовби 
своюрідна "провідна нитка", повертаю нас до "деѐкої 
регулѐтивної структури трансцендентального ego", та й 
"феноменологіѐ в цілому збігаютьсѐ з феноменологіюя 
ціюї самоконституції ego". Простіше кажучи, доміную 
переконаннѐ, що "весь Всесвіт і, отже, все природно 
існуяче ю длѐ мене лише ѐк длѐ мене значуще..." 
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Розділ III 

Філософія та етика спілкування в інтелектуальному просторі Заходу 

Сам Гуссерль, повторимо, вбачав небезпеку соліп-
систського витлумаченнѐ феноменології, вважав таке 
витлумаченнѐ неприйнѐтним і прагнув йому радикаль-
ним чином запобігти. Подолання ціюї загрози соліпсизму 
і намацування шлѐху "від іманентності ego до транс-
цендентності Іншого" філософ присвѐчую славнозвісний 
Розмисел V своїх "Картезіанських розмислів" (1931). 
Принципова методологічна складність, ѐку при розв'ѐ-
занні висунутого завданнѐ повинен був ураховувати 
Гуссерль, полѐгала в тому, що відповідно до засадничих 
настанов феноменології переживаннѐ, внутрішній стан, 
досвід "іншого ego" не можуть бути передані нам, так би 
мовити, "в готовому виглѐді". Весь зміст мого можливого 
пізнаннѐ обмежений сфероя мого власного трансценден-
тального досвіду — тож "ѐким чином ѐ з мого абсолят-
ного ego можу вийти до інших ego, котрі не існуять у мені ѐк 
справжні Інші", а ѐк такі лише інтенційно усвідомляятьсѐ 
в мені?". З оглѐду на ця складність, стаю зрозумілим, 
чому ego в його конкретності Гуссерль, слідом за 
Лѐйбніцем, іменую монадоя: монада випроміняю сенс 
ізсередини, але "не маю вікон" іззовні. 

Шлѐхом тонкого аналізу в уже окресленому річищі 
феноменологічного дослідженнѐ Гуссерль здобуваю-таки 
з глибин нашого трансцендентального ego аподиктичне 
(безперечне) знаннѐ про існуваннѐ інших. Цікаво, що 
важливу роль тут відіграю подальше послідовне прове-
деннѐ тіюї ж таки феноменологічної редукції: зводѐчи свій 
інтенціональний досвід до конкретного трансценден-
тального "а сам" і, відповідно, вилучаячи, виокрем-
ляячи з цього досвіду все "духовно-інше", всі результати 
інтенційної роботи, безпосередньо чи опосередковано 
пов'ѐзані з іншими суб'юктами, — ми саме таким чином 
і забезпечуюмо длѐ Іншого можливість "набути свій 
специфічний сенс". Інше поступово окресляютьсѐ перед 
нами ѐк "щось, що маю той сенс, ѐкий виклячаю про-
дукти конституяваннѐ з конкретного змісту... конкрет-
ного иа сам", ѐк деѐкий аналог останнього". 

Тим часом саме у власному інтенційному досвіді ѐ 
помічая поруч із собоя і нарівні з іншими інтенційними  
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предметами деѐкі психофізичні структури, в основних 
своїх рисах схожі на моя власну. Проте власну психо-
фізичну структуру — власну психіку і власне тіло — ѐ 
сприймая "зсередини"; що ж до інших подібних струк-
тур, то вони надаятьсѐ мені "ззовні", та ще й безпо-
середньо лише в тілесному аспекті, їхній психічний зміст 
ѐ можу розкрити длѐ себе лише за посередництвом його 
зовнішніх виѐвів (слів, учинків, жестів). І все ж, маячи й 
внутрішній досвід вирізненнѐ себе на тлі "духовно-
іншого", ѐ на підставі наданої мені зовнішньої подібності 
психофізичних структур отримуя, за Гуссерлем, можли-
вість "аналогізуячої апперцепції" (уподібнявального 
перед-сприйнѐттѐ) — баченнѐ, що за ціюя подібністя 
постаю інше трансцендентальне ego, інше а. Самий акт 
такого вбачаннѐ Гуссерль визначаю ѐк аппрезентація — 
"введеннѐ-до-співприсутності": лядина залучаютьсѐ до 
сфери принципово Іншого, але залучаютьсѐ лише опосеред-
ковано, ѐк монада до іншої монади (або системи монад).  

Надзвичайна важкість шлѐху до Іншого, що його торую 
Гуссерль (а шлѐх цей мав би бути природним длѐ ляди-
ни, ѐк диханнѐ), пов'ѐзана насамперед з характерними 
рисами гуссерлівського феноменологічного методу, ѐкий, 
висуваячи вимогу безпосередності вбачаннѐ і опису 
феноменів лядської свідомості, саме в цьому своюму 
спрѐмуванні призводив, за контрастом, до акцентуваннѐ 
суто зовнішніх і опосередкованих моментів у сприйнѐтті 
Іншого — настанова, ѐку, знову ж таки, доводилосѐ 
долати, аби не заскніти в одіозному методологічному 
соліпсизмі. 

Зрештоя, з глухого кута соліпсизму Гуссерль вихо-
дить. На останніх сторінках "Картезіанських розмислів" 
перед терплѐчим читачем відкриваятьсѐ, нарешті, 
мальовничі краювиди інтерсуб'юктивності: "перше буттѐ, 
що передую будь-ѐкій об'юктивності світу і несе її на собі, 
ю трансцендентальна інтерсуб'юктивність, всесвіт монад, 
об'юднаних в різноманітні спільноти", — стверджую тут 
філософ. А проте і на цьому рівні розглѐду "зберігаю своя 
фундаментальну значущість таке положеннѐ: все, що 
існую длѐ  мене,  може  почерпнути свій  буттювий  сенс  
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тільки з мене самого, зі сфери моюї свідомості". Тож 
серед філософських дисциплін першоя, на думку 
Гуссерлѐ, мала би стоѐти "соліпсистськи обмежена его-
логіѐ", і тільки слідом за нея — "узасадничена в ній 
інтерсуб'юктивна феноменологіѐ". 

Але у зв'ѐзку з цим неминуче постаю питаннѐ: чи 
можна говорити про подоланнѐ соліпсизму в етичному 
сенсі, ѐкщо юдиним джерелом осмисленнѐ буттѐ все ж 
таки визнаютьсѐ "мою" трансцендентальне ego? Винѐтко-
вість "мого" даютьсѐ взнаки і в розвиткові наведеної вище 
тези про спільноту монад, де саме моїй монаді ("прамо-
наді") від початку відводитьсѐ центральне, організуяче 
місце; щоправда, ѐк зауважую Гуссерль, на більш високих 
рівнѐх "інтермонадичного співтовариства" відбуваютьсѐ 
певне "вирівняваннѐ мого існуваннѐ й існуваннѐ усіх 
інших" у "взаюмному бутті один длѐ одного". 

ак зазначалосѐ, вказані складнощі на шлѐху фено-
менологічного "виходу до Іншого" передусім постаять ѐк 
такі, що маять методологічне походженнѐ. Однак сама 
методологіѐ у філософському і науковому мисленні доби 
Модерну не може бути повністя відокремлена від 
морально-світоглѐдних настанов, на ѐких вона часто-
густо й базуютьсѐ. І те, що длѐ Гуссерлѐ Інший виѐвивсѐ 
на такій важкоздоланній відстані від осердѐ лядського а — 
феномен не лише раціонально вибудованої методології, 
а й етики — звичайно, етики не самого Гуссерлѐ, самовід-
даного і щирого шукача істини, а епохи, що облашто-
вувала інтелектуальні й ціннісні обрії його думки.  

У будь-ѐкому разі слід віддати належне зусиллѐм 
мислителѐ, що вперто намагавсѐ прокласти — і, зрештоя, 
проклав — містки до інших "трансцендентальних ego", 
інших лядських "монад" із, можна сказати, самого 
епіцентру монологічної самосвідомості суб'юкта доби 
Модерну. До того ж, драматичний досвід лядської 
"монадичності" вже в нашому нинішньому світі, кон-
флікти, що повсѐкчас виникаять через непрозорість 
міжособистісних і міжспільнотних стосунків, і сьогодні 
надаять ідеї "співтовариства монад" у її гуссерлівській 
інтерпретації не такої вже несподіваної актуальності.  
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Основний твір М. Гайдеггера "Буттѐ і час" (1927) 
побачив світ чотирма роками раніше від "Картезіанських 
розмислів". Проте стадіально він ѐвлѐю собоя вже ре-
зультат творчого переосмисленнѐ самих засад феномено-
логічного вченнѐ. Прищепляячи настанови феномено-
логії до екзистенціальної аналітики тут-буттѐ (Dasein), 
Гайдеггер тим самим робить свою філософуваннѐ "спів-
мірним" конкретному лядському буття тут і тепер, а 
отже, придатним длѐ оцінки з оглѐду на те, ѐкий саме тип 
такого буттѐ воно встановляю, пропоную до "виконаннѐ". 
І ось ми бачимо, що в тій лядській "оселі", ѐку загалом 
досить надійно і детально, з увагоя до її повсѐкденного 
опорѐдженнѐ і до навколишніх ландшафтів вибудовую 
німецький мислитель, Інші (і ставленнѐ до них) ю ѐкщо не 
"архітектурноя надмірністя", то принаймні чимось 
периферійним, ѐкимсь "оздобленнѐм" стосовно самої 
суті лядського життѐ. В центрі уваги Dasein, про ѐке веде 
мову екзистенціальний аналітик, — проблематика 
власного буттѐ, власної смерті, заступаннѐ власної смерті, 
самовитлумаченнѐ, самостоѐннѐ, вибору "найбільш 
своюї" спроможності бути — зрештоя, все це сходитьсѐ 
воюдино. иа сам", що у Гуссерлѐ поставало суто теоре-
тичноя позиціюя при розкритті трансцендентального ego, 
у Гайдеггера заѐвлѐю про себе зсередини тут-буттѐ ѐк 
"спроможність бути, длѐ ѐкої ідетьсѐ про те, щоб бути 
цим сущим". У процесі свого екзистенціально-феноме-
нологічного проѐсненнѐ це визначальне налаштуваннѐ 
Dasein з'ѐсовуютьсѐ ѐк турбота (Sorge) — "вже-буттѐ-
поперед-себе-у (світі) ѐк буттѐ-при (внутрішньосвітово 
зустрічному сущому)". Лексична надускладненість ціюї 
типової длѐ Гайдеггера формули не повинна затулѐти від 
нас головне: філософ веде мову про те, що все насправді 
існуяче, присутню, завжди відчуваю себе вже схопленим 
непереборним прагненнѐм утвердитисѐ в бутті, "бути 
поперед себе". Мало сказати, що цѐ описана Гайдеггером 
турбота ю егоїстичноя: власне вона, на думку філософа, 
й витворяю лядську самість, ego ѐк таке, — тому вислів 
"турбота про самого себе" ю, за Гайдеггером, простоя 
тавтологіюя. 
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акщо озирнутисѐ назад, можна помітити, що гайдег-
герівське окресленнѐ турботи, по суті, ѐвлѐю собоя не 
що інше, ѐк подальший розвиток на екзистенціально-
феноменологічному грунті опрацьованого вже у філософії 
XVII—XVIII ст. концепту conatus essendi — зусиллѐ бути. Бути, 
з цього поглѐду, і означаю прагнути бути далі, наполѐгати 
на власному бутті. Звідси й гайдеггерівська турбота. 

Чи ю в такій концепції місце длѐ Іншого? На повер-
ховому рівні — звичайно ю; дивно було б, ѐкби в так 
ретельно обміркованій філософській системі трапилосѐ 
інакше. Тут слід зазначити принаймні дві речі: 

— по-перше, саме по собі тут-буттѐ (Dasein) ю, за 
Гайдеггером, співбуттѐ (Mitsein): "ізольованого а без інших" 
існувати просто не може. Більше того, в цьому співбутті  
тут-буттѐ постаю ѐк "екзистенціальне заради-інших"; 

— по-друге, це "заради-інших" у контексті гайдегге- 
рівського вченнѐ про турботу розкриваютьсѐ ѐк турбот 
ливість {Fursorge) — на відміну від стурбованості. Цілком 
зрозуміло:   коли  ляди  буваять  стурбованими  зазвичай 
чимось  своїм,   то   турботливість  вони   виѐвлѐять  про 
інших. Важливе етично змістовне розрізненнѐ Гайдеггер 
запроваджую і в межах самої турботливості. ак зазначаю 
філософ, турботливість одного гатунку прагне "знѐти"  
турботу з іншого лядського індивіда,  "замінити" його  
собоя,   перебрати   на  себе  його   відповідальність.   При 
цьому той, про кого турбуятьсѐ, часто-густо почуваютьсѐ 
"викинутим зі свого місцѐ, відступаю, аби потім прийнѐти 
те, про що турбувалисѐ, готовим у свою розпорѐдженнѐ  
або зовсім скинути із себе його тѐгар". Що стосуютьсѐ  
турботливості іншого, протилежного типу, то вона "не  
стільки заступаю на місце іншого, скільки заступаютьсѐ за 
нього в його екзистенціальному вмінні бути, аби не знѐти  
з нього "турботу", а власноручно ѐк таку її повернути. Цѐ  
турботливість... допомагаю іншому стати у своїй турботі  
прозірливим  і  длѐ неї вільним". Два  вказані  різновиди 
турботливості отримуять у Гайдеггера назви турботли  
вості "замінницько-підпорѐдкувальної", з одного боку, і 
"заступницько-визвольної", з іншого. Додамо, що за своїм 
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духом і, так би мовити, моральноя стилістикоя зазна-
чений розподіл може досить несподівано нагадати, з 
числа основних персоналій нашого курсу, Г. Батищева, з 
його няансованоя, чутливоя до внутрішніх супереч-
ностей і напівтонів етико-педагогічноя спрѐмованістя. 

Проте переоцінявати значеннѐ цих Гайдеггерових 
кроків до визнаннѐ Іншого не слід. Щодо турботливості 
ще Бубер свого часу слушно зауважив, що, попри свою 
антропологічне й етичне значеннѐ, сама по собі вона ще 
не втіляю справжній сутнісний зміст лядського спіл-
куваннѐ, не передбачаю ані відповіді, ані взаюмності: «У 
простій турботливості лядина, навіть спонукувана що-
найсильнішим співчуттѐм, залишаютьсѐ в сутнісному сенсі 
"при собі". ...їй, ѐк-то кажуть, "ю діло" до інших, але вона 
зовсім не прагне, щоб іншим "було діло" до неї». Неважко 
збагнути, що наведене зауваженнѐ не позбавлене 
реального грунту: кожен, хто потраплѐв у становище 
тривалої залежності, знаю, наскільки монологічноя і на-
бридливоя може бути "проста" турботливість. Стосовно 
ж загальної тези про тут-буттѐ ѐк співбуттѐ з "лядь-
ми", слід зазначити, що вектор гайдеггерівської думки 
спрѐмований ѐкраз на подоланнѐ "диктатури" "лядей" 
над нашоя самістя, нашим а. Філософа обуряю, що тут-
буттѐ "знаходитьсѐ на побігеньках у інших", що "інші 
позбавили його буттѐ". (Длѐ порівнѐннѐ: колись Б. Пас-
каль убачав саме в утвердженні "мого місцѐ під Сонцем" 
"джерело і символ незаконного привласненнѐ землі"'.) 
Роздратований повсядним пануваннѐм відчуженнѐ, 
Гайдеггер виплескую свій гнів на "інших лядей", що вви-
жаятьсѐ йому в образі всядисущого й анонімного "Хтось " 
{das Man): «Ми насолоджуюмосѐ і розважаюмосѐ, ѐк ляди 
розважаятьсѐ; ми читаюмо, дивимось і міркуюмо про літе-
ратуру й мистецтво, ѐк ляди дивлѐтьсѐ і міркуять; але ми 
й сахаюмосѐ від "натовпу", ѐк ляди відсахуятьсѐ; ми вва-
жаюмо "обурливим", що ляди вважаять обурливим» тощо. 

Щоправда, "інші ляди", про котрих ідетьсѐ в такому 
контексті, ѐк неодноразово наголошую Гайдеггер, не ю  

1
 Паскаль Б. Мысли. К., J994. С. 337. 
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певними, особистісно визначеними лядьми (з ѐкими, 
зокрема, можливі діалогічні стосунки). Швидше, це де-
ѐкий збірний феномен масового тиску на тут-буттѐ: 
вони "завжди на підхваті", але завжди й вислизаять там, 
де лядська самість "пробиваютьсѐ" до власного рішеннѐ; 
в повсѐкденності тут-буттѐ, зазначаю Гайдеггер, "майже 
все робитьсѐ через тих, про кого ми вимушені сказати, 
що ніхто ними не був". 

А втім, у цій зафіксованій філософом реальній і 
визначальній длѐ суспільства доби Модерну ситуації між-
лядського відчуженнѐ вектор, повторимо, гайдеггерів-
ських міркувань у "Бутті і часі" виѐвлѐютьсѐ спрѐмованим 
не на розкриттѐ інших ѐк інших, "відвойовуваннѐ" у das 
Man їхньої особистої неповторності, а винѐтково на ут-
вердженнѐ тут-буттѐ "власної" самості (ѐку Гайдеггер 
принципово відрізнѐю від усередненої "лядино-самості"). 
Самість маю повернути собі, "розімкнути" длѐ себе "свою 
власне буттѐ", — і "будь-ѐке співбуттѐ з іншими відмовлѐю, 
коли йдетьсѐ про найбільш своя спроможність бути". Тож 
стаю очевидним фундаментально егологічний характер 
згаданого вище екзистенціалу турботи: тут-буттѐ 
спрѐмоване завжди "поперед себе" "не ѐк відношеннѐ до 
іншого сущого, ѐким воно не ю, а ѐк буттѐ до вміннѐ бути, 
ѐким ю воно саме". Звичайно, завжди ю можливість де-
кларувати, що в рамках такої фундаментальної налашто-
ваності (й тільки в цих рамках!) зберігаютьсѐ місце і длѐ 
"турботливого співбуттѐ з іншими" — чом би й ні? А 
проте, залишаячисѐ з Гайдеггером, завжди маюмо пам'ѐ-
тати, що згадане "турботливе співбуттѐ" уможливляютьсѐ 
не чим іншим, ѐк "найбільш своюя спроможністя бути 
собоя", тобто, кажучи не по-гайдеггерівськи просто, его-
їстичним налаштуваннѐм суб'юкта, "стурбованого" ут-
вердженнѐм власного буттѐ, — наскільки таке налашту-
ваннѐ залишаю длѐ цього місце. Зовсім не парадоксально, 
що "розмиканнѐ" тут-буттѐ до такої "спроможності 
бути" ю, за Гайдеггером, водночас його "замиканнѐм": 
лядський суб'юкт, "відкритий" щодо повноти власного 
буттѐ, наданої йому в модусі турботи про самоутвер-
дженнѐ, залишитьсѐ, звичайно, радикально замкненим  
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щодо всіх інших суб'юктів, інших а. Важлива роль в усій 
системі гайдеггерівських екзистенціальних уѐвлень про 
лядину не випадково належить самотності. Причому, ѐк, 
знову ж таки, влучно підмітив Бубер, порівняячи Гай-
дюггера з К'юркегором, «лядина К'юркегора стаю самот-
ньоя "длѐ " — длѐ того, щоб увійти у зв'ѐзок з абсолятом; 
лядина Гайдюггера стаю самотньоя поза будь-ѐким "длѐ " — 
через те що вона не може прорвати межі своюї самості... 
У світі К'юркегора ю Ти... У світі Гайдюггера немаю такого Ти 
— істинного, вимовленого усім своїм юством. Таке Ти не 
може бути звернене до лядини, про ѐку всього-на-
всього "виѐвлѐять турботу"». 

Найвиразніше егоцентризм, притаманний концепції 
автора "Буттѐ і часу" загалом, постаю в його вченні про 
совість. Дивним длѐ ювропейської традиції чином Гай-
деггер послідовно монологізую совість, редукую притаман-
ний їй "вимір Іншості"2. Здавалосѐ б, елементарний дос-
від совісті підказую, що в ній ми маюмо справу з певноя 
"звісткоя", судженнѐм, ѐке надходить з-поза меж нашого 
а; здавалосѐ б, перше, чого вимагаю від нас совість, — це 
зважати на довколишніх Інших. Але ні: згідно з Гай-
деггером, совість саме обертаю лядину до себе самої, 
"викликаю самість тут-буттѐ із загубленості в лядѐх". 
Відповідно до цього і заклик совісті розглѐдаютьсѐ ѐк 
такий, що, "безперечно, йде не від когось іншого, хто 
існую зі мноя у світі. Заклик іде від мене і все ж понад 
мноя" — отже, просто від мене "справжнього", від "най-
більш свого" в мені самому. Рішучість ѐк відповідь на 
заклик таким чином витлумаченої совісті (зауважимо: не 
відповідальність, ѐка у своїй глибині обов'ѐзково перед-
бачаю певне відношеннѐ до інших, певну "відповідь" їм, 
а саме рішучість, що "розпочинаю із себе") знаменую 
собоя, за Гайдеггером, "найпервиннішу, бо власну істину 
тут-буттѐ". Філософ з неабиѐким пафосом визначаю таку 
рішучість ѐк "мовчазне, готове до жаху киданнѐ себе на  

2
 Див.: Колоѐрцев В. А. Понѐттѐ самості у М. Гайдюггера і П. Рікьора // 

Мультиверсум. Філос. альманах: 36. наук, праць. Вип. 39. К., 2004. С 
23. 
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найбільш свою буттѐ винним"; згадана "винність", по-
збавлена будь-ѐких зв'ѐзків із конкретноя відповідаль-
ністя, постаю тут ѐк своюрідний спосіб рафінованого 
самовиправданнѐ, що обґрунтовую готовність бути собоя 
"аж до свого кінцѐ". 

Ще задовго до Достоювського, ѐкий вважав, що най-
страшнішим злочином ю "кров по совісті", кров, про -
литтѐ ѐкої лядина собі дозволѐю, Блез Паскаль писав: 
"Ніколи зло не чинитьсѐ повніше і радісніше, ѐк 
унаслідок хибного висновку совісті"3. Звівши зміст совісті до 
екзистенціальної рішучості, Гайдеггер фактично 
"обдарував" лядину гострим і діѐльним почуттѐм власної 
правоти, позбавленим будь-ѐких справжніх моральних 
гальм. Не дивно, що "обдароване" в такий спосіб лядське 
тут-буттѐ дедалі виразніше засвідчую свій "наступаль-
ний" характер; усе сказане деѐкоя міроя поѐсняю ту 
легкість і "готовність", з ѐкими уславлений мислитель у 
фатальному 1933 р. піддавсѐ нацистській спокусі. При-
наймні текст відомої промови Гайдеггера при вступі на 
посаду ректора Фрайбурзького університету в травні 
1933 р. переконливо свідчить про те, що досить було у 
ролі суб'юкта хваленої "рішучості", замість індивідуаль-
ного тут-буттѐ виставити "народ", щоб вишукана 
філософська мова автора "Буттѐ і часу" замайоріла ѐскра-
вими і загрозливими барвами в дусі нацистської рито-
рики — тут і сояз науки з "німецькоя долея", і "землѐ і 
кров", і розподіл нації на натхненних "провідників" 
("фярерів") і "ведених", і "бойова спільність викладачів 
і студентів..." Найприкрішим тут було те, що на під-
мурівку впертої гайдеггерівської думки весь цей ідеоло-
гічний мотлох Третього райху, здавалосѐ б, отримував 
ѐкусь подобу філософської "легітимності". 

"Справа Гайдеггера", пов'ѐзана із з'ѐсуваннѐм сту-
пенѐ ангажованості філософа націонал-соціалізмом, 
обговоряютьсѐ вже не перше десѐтиліттѐ; ми тут не 
маюмо наміру в неї заглибляватисѐ. Наголосимо, однак, 
іще раз: саме принципова монологічність гайдеггерівських 

3
 Паскаль Б. Мысли. С. 251 
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екзистенціально-філософських побудов цілком конкретно 
зумовила їхня етичну вразливість і сприйнѐтливість до 
націонал-соціалістської ідеології. А втім, хоч би ѐкі 
серйозні звинуваченнѐ пред'ѐвлѐлисѐ Гайдеггерові у 
зв'ѐзку з цим, все ж неможливо ігнорувати ані величі 
його філософської праці, ані реального внеску в дослід-
женнѐ і витлумаченнѐ процесів діалогічного взаюморозу-
міннѐ, зробленого в пізніші роки (ѐк приклад варто 
відзначити його невеличку, але тонку і блискучу праця 
"З діалогу про мову. Між ѐпонцем і тим, хто запитую").  

Загалом залишаютьсѐ сказати, що, зважаячи на гли-
бину і "осьовий" характер філософських засновків Гус-
серлѐ і Гайдеггера, навіть їхні поразки в осѐгненні ляд-
ської інтерсуб'юктивності ю дуже повчальними, оскільки 
сприѐять осѐгнення реального рівнѐ складності пору-
шеної проблеми, глибини її, так би мовити, "підводної" 
частини, морально-етичної важливості її адекватної 
постановки і розв'ѐзаннѐ. 

ТЕМА Я ТА ІНШОГО 
 В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ Й ПЕРСОНАЛІЗМІ 

ТП ільш адекватним з поглѐду діалогічної D 
проблематики, хоча переважно й не таким рафінованим 
у методологічно-рефлексивному плані виѐвлѐютьсѐ 
підхід, представлений цілоя низкоя мислителів 
екзистенціального та персоналістичного спрѐмуваннѐ, 
ѐкі опрацьовували свої ідеї протѐгом 20—50-х років 
минулого століттѐ. 

Першим з-поміж них варто згадати основоположника 
релігійного (католицького) екзистенціалізму Габріелѐ 
Марселѐ (1889—1973). Саме цього мислителѐ Е. Левінас 
згодом назве першовиразником "нової раціональності", 
маячи на думці передусім невеличкий запис із "Мета-
фізичного щоденника" Г. Марселѐ, датований 21 жовтнѐ 
1919 p.: «Треба, безумовно, рішуче заперечувати класичну 
ідея про визначну цінність "автаркії", достатності себе 
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самого самому собі. Досконале — це не те, що задоволь-
нѐю самого себе...» Відкиданнѐ ідеалу автаркії, відмова від 
"егопоклоніннѐ" та усуненнѐ "захаращеності собоя" ви-
водѐть нас, за Марселем, на шлѐх кардинального пере-
осмисленнѐ всіюї цілісності лядського буттѐ. Останню маю 
бути осѐгнене й утверджене нами у своїй принциповій 
відмінності від володіннѐ ("Бути і мати" — назва і тема 
одніюї з головних праць Г. Марселѐ, що побачила світ 
1935 р.) — ѐк сутнісне спілкуваннѐ на засадах лябові, 
вірності й надії. 

Розрізнення "мати" і "бути" в Марселѐ відповідаю 
розрізненнѐ "проблеми" і "таїни". Проблема, — зазначаю 
філософ, — "ю чимось, що ѐ зустрічая, що повністя 
стоїть переді мноя і що ѐ відповідно можу визначити і 
обмежити, — у той час ѐк таїнство ю чимось, у що 
заангажований ѐ сам..." З проблемами лядина стикаютьсѐ 
в царині "володіннѐ" (близькій за своїм сенсом до бубе-
рівського "світу Воно"; до речі, Марсель високо цінував 
філософія Бубера). ак певна об'юктивна даність, про-
блема вимагаю конкретних дій і рішень відповідно до 
власних потреб лядини. Що ж до таїни, то вона не нада-
ютьсѐ нам у розпорѐдженнѐ чи володіннѐ, а робить нас 
такими, ѐкими ми ю. Буттѐ у своїй невичерпності ю 
таїнством, і таїнство ю самим буттѐм. Звичайно, завжди 
існую "спокуса перетвореннѐ таїнства на проблему"; 
особливо небезпечна цѐ спокуса, коли йдетьсѐ про наше 
ставленнѐ до іншої лядини, до Іншого, "проблематиза-
ціѐ" ѐкого здатна бути симптомом прагненнѐ підпорѐдку-
вати цього Іншого нашій волі. 

Подібно до Ф. Достоювського, Г. Марсель сповідував 
розуміннѐ лядини ѐк таїни — але не длѐ того щоб ця 
таїну "розгадати"4 (саме по собі вбачаннѐ таїни він 
вважав "позитивним актом розуму"), а передусім заради 
збереженнѐ цього глибинного виміру буттѐ, що виводить 
лядську особистість за межі егоцентричної "автаркії" та 
забезпечую справжню, духовно наснажене спілкуваннѐ з  

4
 Достоевский Ф. М. М. М. Достоевскому. 16 августа 1839. 

Петербург // Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С 63. 
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тими, "кого вона лябить і хто длѐ неї значить безмірно 
більше, ніж вона сама"5. 

Про таїну веде мову й інший ранній представник 
екзистенціальної думки, пристрасний і бунтівний іспан-
ський філософ, поет, новеліст Мігель де Унамуно (1864— 
1936) — відомий зокрема тим, що за кілька місѐців до 
власної смерті, перебуваячи на посаді ректора Саламан-
кського університету, мав мужність прилядно відмови-
тисѐ від співпраці з фалангістами, кинувши в обличчѐ 
франкістському генералу слова, що стали крилатими: "Ви 
можете нас перемогти, але не переконати!" Тож длѐ 
Унамуно "юдина справді таюмнича таїна — це таїна 
боля". 

Біль длѐ Унамуно — непозбутній стан лядини, істоти, 
ѐка усвідомляю і передчуваю свою вічне призначеннѐ і 
разом з тим залишаютьсѐ прикутоя до конечного, 
підвладного смерті земного буттѐ. Юдину розраду длѐ 
свого боля і відчая, юдині "ліки проти смерті" лядина 
знаходить в лябові, але, водночас, сама лябов постаю 
сестроя смерті — її сестроя, дочкоя і матір'я. В цьому 
полѐгаю трагічна діалектика лябові: вона спонукаю 
"віддавати себе, продовжувати себе в іншому; а продов-
жувати себе в іншому, віддавати себе — це значить 
умирати... Ми з'юднуюмосѐ з іншим, але лише длѐ того 
щоб роз'юднатисѐ; наші щонайінтимніші обійми — не що 
інше, ѐк щонайінтимніший розрив". Тому доводитьсѐ 
визнати, що в самій основі лябові, особливо в її первин-
ній чуттюво-плотській формі, закладене щось безнадійне, 
навіть "руйнівне"; свідченнѐм цього ю і постійно нависа-
яча над такоя лябов'я небезпека переродженнѐ на 
"обопільний егоїзм", замішаний длѐ кожного з партнерів 
на власній хтивості, власній жазі увічненнѐ. Тож насправді 
"в глибинах лябові приховуютьсѐ безоднѐ одвічного від-
чая", — але, додаю Унамуно, із самого цього відчая 
"пробиваятьсѐ на світ надіѐ і розрада": "адже з тіюї плот-
ської, примітивної лябові... з тіюї лябовної пристрасті  

5
 Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // Проблема 

человека в западной философии. М., 1988. С. 4J8. 
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виникаю лябов духовна, лябов, поюднана з болем і 
стражданнѐм". 

Саме біль і смерть лябові плотської разом із жалем і 
співчуттѐм, притаманними батьківській лябові, пород-
жуять зрештоя лябов духовну. "Коханцѐм, — зазначаю 
Унамуно, — не дано звідати справжньої самозреченої 
лябові, справжнього юднаннѐ не тільки тілом, а й душея, 
доти, доки могутній молот боля не розтрощить їхні 
серцѐ, перемоловши їх в одній і тій самій ступі страж-
даннѐ". У вищому, духовному розумінні "лябити — це й 
значить співстраждати, і ѐкщо тіла юднаю насолода, то 
душі юднаю стражданнѐ". 

Таким чином, Унамуно робить виразний наголос на 
агапічній лябові, лябові-жаля — наголос, загалом харак-
терний длѐ христиѐнського життюсприйнѐттѐ, зокрема — 
додамо від себе — узвичаюний у моральній традиції 
східнослов'ѐнських народів, де слова "лябити" і "жаліти" 
часто сприймаятьсѐ ѐк синоніми. Більш специфічним 
длѐ філософа із Саламанки — окрім пристрасної еле-
гантності викладу — ю, ѐк ми вже почасти бачили, 
обгрунтуваннѐ концепції лябові ѐк морального ставленнѐ 
до Іншого все ж таки на суто егологічному мотиві — 
мотиві суб'юктивної непримиренності зі смертя. І далі, 
простежуячи розвиток уже власне духовної лябові, 
Унамуно відзначаю такий її відправний пункт, ѐк 
"духовна лябов до самого себе, співстражданнѐ до самого 
себе"; філософ упевнений, що саме по собі таке почуттѐ 
ю чимось протилежним "пересічному егоїзмові". Так, 
можна сказати, що це "повна безнадіѐ", але ж саме цѐ 
безнадіѐ істоти, ѐка палко прагне, але не в змозі бути 
завжди і "бути всім", спонукаю лядину, на думку іспан-
ського мислителѐ, переходити "до співстражданнѐ, тобто 
до лябові до всіх своїх побратимів... нещасних тіней, що 
простуять із небуттѐ у небуттѐ, отих іскор свідомості, 
котрі спалахуять на мить у безконечному й вічному 
мороці. А від співстражданнѐ до інших лядей, до своїх 
ближніх, ...ти переходиш до співстражданнѐ до всього 
живого і навіть до того, що не живе, а проте існую". Варто 
зауважити органічний характер зв'ѐзку, ѐким у творчості  
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Унамуно виѐвлѐятьсѐ поюднані його вихідна егологічна 
настанова і всеосѐжне відчуттѐ лябові-жаля до всього 
існуячого. ак дещо наївно поѐсняю ця своя позиція 
філософ, "щоб лябити все, щоб відчувати співстраждан-
нѐ до всього — і лядського, і нелядського, і живого, і 
неживого, — ти маюш відчувати все зсередини себе 
самого". 

Що можна сказати з приводу етичної суті такої 
думки? З одного боку, тут неважко розпізнати відгомін 
певної декларативності, можливо, й самозамилуваннѐ: 
длѐ Унамуно вочевидь виѐвилисѐ не чужими деѐкі слабкі 
сторони національного символу — преславного лицарѐ 
Дон Кіхота Ламанчського, про ѐкого, до речі, він чимало 
розмірковував і писав. З другого — йдучи зовсім іншим 
шлѐхом, аніж, скажімо, М. Бубер, Унамуно, по суті, 
приходить до тіюї ж самої універсалізації принципу спілку-
ваннѐ: у світі, вибореному його пасіонарноя думкоя, 
його живоя фантазіюя, виѐвлѐятьсѐ морально немину-
чими і спілкуваннѐ з деревами, і дослуханнѐ до мов-
чазного життѐ скель, і "співчуттѐ й лябов до бідної зірки, 
ѐка колись повинна буде згаснути в небі..." Саме спів-
стражданнѐ і лябов "відкриваять нам цілий Всесвіт, що 
живе в боротьбі за здобуттѐ, збереженнѐ і примноженнѐ 
свідомості... Всесвіт, що відчуваю біль від розбіжностей, 
ѐкі виникаять у ньому, і тоді співстражданнѐ відкриваю 
нам, що Всесвіт подібний до нас, ...і спонукаю нас ви-
знати в ньому свого Отцѐ... лябов спонукаю нас 
персоналізувати те ціле, часткоя ѐкого ми ю". З "голоду 
за безсмертѐм" і відчуттѐ онтологічної нестерпності 
страждань, ѐкі переймаять собоя Всесвіт, і постаю в 
Унамуно досить-таки неканонічний різновид релігійної 
віри, що передбачаю сподіваннѐ на апокатастасис — 
всезагальне спасіннѐ всього творіннѐ Божого, апокатас-
тасис, попри ѐкий (або в повноті ѐкого) зухвалий мисли-
тель волію, проте, відстоѐти й свою право на трагедія, на 
"вічний біль". Бо ж, "ѐкщо там, на небесах, вони не 
страждаять за Богом, то ѐк же можуть вони лябити 
Його?.. Або... ѐкщо там нічого не залишаютьсѐ від внут-
рішньої трагедії душі, то ѐке ж це життѐ?" 
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Втім, розглѐд цих драматичних питань уже виходить 
за межі нашої теми. 

Вагомий внесок у розробку проблем філософії та 
етики спілкуваннѐ зробив Карл асперс (1883—1969) — 
один із засновників екзистенціальної філософії в 
Німеччині, чиѐ робота "Психологіѐ світоглѐдів" (1919), 
ѐк інколи вважаять, уперше репрезентую даний напрѐм. 
У своїх філософських розвідках асперс, докторант В. Він-
дельбанда, спираютьсѐ зокрема на практичний досвід, 
набутий ним під час роботи в психіатричній клініці 
Гайдельберга (1908—1915), досвід, ѐкий давсѐ взнаки й 
при формуванні підходу мислителѐ до проблематики 
лядського спілкуваннѐ. На відміну від Гайдеггера, з ѐким 
тривалий час підтримував товариські стосунки, асперс 
післѐ приходу Гітлера до влади перебуваю в опозиції до 
нацистського режиму; 1937 р. його усуваять від викла-
дацької діѐльності, згодом нацисти заборонѐять публіка-
ція його творів. Убачаячи відтоді в Гайдеггері свого 
"духовного ворога", асперс, проте, післѐ війни стаю на 
захист колишнього приѐтелѐ, ѐкому загрожували суворі 
заходи з боку комісії з денацифікації. Взимку 1945— 
1946 років у зруйнованій війноя Німеччині асперс 
мужньо звертаютьсѐ до своїх співвітчизників з циклом 
лекцій про "німецьку провину", що згодом утіливсѐ в 
окрему книгу ("Питаннѐ про провину", 1946). Це відверте 
і шлѐхетне зверненнѐ6 мало великий вплив на становленнѐ 
німецької моральної свідомості повоюнної доби, сприѐло 
утвердження в ній ідеї відповідальності. 

Власне предметом нашого розглѐду стане концепціѐ 
комунікації, викладена асперсом в одному з розділів 
другого тому його тритомної праці "Філософіѐ" (1931 — 
1932). Наголошуячи на фундаментальному значенні ко-
мунікації длѐ лядського буттѐ загалом, він тут передусім  

6
 Див. аналіз ѐсперсівської постановки питаннѐ: Рікер П. Карл 

асперс. Винуватість німців // Рікер П. Навколо політики. К., 1995. С  
149—161. 
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чітко розмежовую комунікація наѐвного буттѐ та екзи-
стенціальну комунікація. 

Зазначене розмежуваннѐ даю змогу зафіксувати в 
концептуальній формі ту очевидність, без урахуваннѐ 
ѐкої справжній моральний зміст спілкуваннѐ може 
залишитисѐ просто незрозумілим длѐ нас. Реальний 
досвід підказую, що одна справа — поверхова комуніка-
бельність, готовність обговорявати що завгодно і з ким 
завгодно; зовсім інша — глибинна, сутнісна відкритість 
Іншому, готовність поділѐти його проблеми і болі, діалог 
ѐк внутрішню спрѐмуваннѐ життѐ (екзистенціальна 
комунікаціѐ, у термінології асперса). Часто-густо траплѐ-
ютьсѐ так, що відкритість до контактів на рівні "наѐвного 
буттѐ" приховую не що інше, ѐк глибинну монологічність, 
нездатність і байдужість до будь-ѐких сутнісних стосунків з 
Іншими: лядині егоїстично налаштованій, самодостатній 
нерідко буваю аж надто легко вдаватисѐ до поверхового 
спілкуваннѐ з будь-ким, адже все це її всерйоз не зачіпаю, 
— можна сказати, що це стандартна риса сучасного 
"успішного" функціонера. Навпаки, особистість, справді 
відкрита, розімкнена на глибинних рівнѐх свого буттѐ, на 
поверхні може видаватисѐ замкненоя, 
"некомунікабельноя": адже длѐ неї ю важливим зберегти 
стан внутрішнього діалогу, разом з тим, вона відчуваю 
відповідальність за свої стосунки з лядьми і схильна 
морально поглиблявати їх. Згодом ми побачимо, ѐк до 
такого ж розподілу звертатимутьсѐ й інші представники 
філософії діалогу, зокрема Г. Батищев, котрий і вестиме 
мову саме про "глибинне" спілкуваннѐ. 

Але придивимосѐ, ѐк К. асперс розгортаю своя кон-
цепція. Найнижчий рівень "життѐ лядини серед інших 
лядей" (так він визначаю комунікація наѐвного буттѐ) — 
це "наївне, безпроблемне буттѐ лядини у спільноті". Таке 
безпроблемне співбуттѐ з іншими, власне кажучи, у 
прѐмому розумінні спілкуваннѐм ще і не ю, оскільки тут 
не йдетьсѐ про свідому особистість: просто "ѐ поводжусѐ 
ѐк усі, вважая так, ѐк вважаять інші, думая ѐк вони..." 
Буде вже "стрибком" від такого стану, зазначаю асперс, 
коли лядина розпочне свідомо  протиставлѐти свою а 
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іншим лядѐм і світові, адже тільки "післѐ вивільненнѐ 
незалежного а... виникаю запитаннѐ: ѐк ляди поводѐтьсѐ 
та розуміять одне одного?" Таку можливість порозумі-
тисѐ самостійні індивіди здобуваять передусім завдѐки 
спільному розуміння реалій об'юктивного світу або через 
загальні дії, мета ѐких усвідомляютьсѐ спільно. Втім, 
щонайпершоя чергоя відокремлене а отримую "можли-
вість поводитисѐ з іншими а ѐк з речами", роблѐчи їх 
"засобом" длѐ реалізації власних бажань. Коли ж такі 
стосунки стаять взаюмними, розпочинаютьсѐ вже відома 
нам гоббсівська "війна всіх проти всіх", bellum omnium 
contra omnes, невід'юмним атрибутом ѐкої ю "боротьба за 
те, щоб примусити іншого мовчати", і щойно народжена 
комунікаціѐ перетворяютьсѐ на техніку поводженнѐ з 
лядьми ѐк з керованоя річчя. 

Більш високий рівень комунікації досѐгаютьсѐ, коли 
лядські індивіди, виходѐчи за межі таких уречевлених 
форм зв'ѐзку, свідомо, на основі власного вибору, об'юд-
нуятьсѐ в спільноти, згуртовані "ідеюя чогось цілого — 
ціюї держави, цього суспільства, ціюї сім'ї, цього універ-
ситету, ціюї професії", додамо — ціюї нації тощо. Ляди, 
спілкуваннѐ ѐких базуютьсѐ на спільній причетності до 
такої ось ідеї, знаходѐть одне одного ѐк громадѐни, 
родичі, фахівці, колеги, патріоти; це спілкуваннѐ може 
бути дуже корисним і змістовним. А проте ѐк емпіричний 
індивід лядина "цілком розчинѐютьсѐ" в комунікації 
описаного типу. «Комунікаціѐ в межах ідеї... надзвичайно 
наближую лядину до інших лядей, але на цьому рівні ще 
не ю можливоя близькість до них "мене самого"», — 
зазначаю асперс. Справді, існую особлива близькість сто-
сунків між "своїми" — колегами, професіоналами, 
патріотами, однопартійцѐми, однодумцѐми, — близькість, 
ѐка може бути гранично щироя, дружньоя і проник-
ливоя. Але спробуйте лишень у такій компанії втратити 
фах, змінити національні або партійні симпатії, показати, 
що вболіваюте "не за ту" команду, — й одразу ж матимете 
нагоду збагнути, що власне про вас у цій компанії і не 
йшлосѐ, що ви тут були цікаві й поважані лише ѐк 
спільник; коли ж виѐвлѐютьсѐ, що під ця загальну вивіску 
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ви не підходите, інтерес до вас миттюво вщухаю або 
зміняю свій знак на протилежний. 

Неважко побачити, що саме такі — через "ідея 
цілого" — форми налагодженнѐ лядської комунікації ю 
надзвичайно впливовими в сучасній Україні, ѐк і в інших 
країнах посттоталітарного світу. Тож попри вся їхня 
можливу привабливість варто мати на увазі, що самі по 
собі вони ще далеко не вичерпуять моральний зміст 
спілкуваннѐ ѐк такого. ! той, хто сподіваютьсѐ втамувати 
своя самотність лише за рахунок активної участі в 
описаних "ідейно зумовлених" формах комунікації, ризи-
кую втратити себе, зазнати екзистенціального краху. 

Кожен із розглѐнутих трьох типів комунікації наѐв-
ного буттѐ, зазначаю асперс, маю своя принципову межу. 
На рівні наївного співбуттѐ з іншими такоя недосѐжноя 
межея постаю лядське а; на рівні комунікації окремих 
атомізованих а — загальна ідеѐ цілого; нарешті, на рівні 
комунікації, зумовленої ідейноя співпричетністя, прин-
циповоя межея виѐвлѐютьсѐ сама екзистенціѐ лядини, 
надана собі ѐк проблема цілісності її тут-і-тепер буттѐ. 
Причому останнѐ межа маю найбільш істотне значеннѐ, 
немовби акумуляячи в собі енергія обох попередніх: 
незадоволеннѐ будь-ѐкими типами комунікації наѐвного 
буттѐ, відчуттѐ їхньої обмеженості й засвідчую длѐ лядини її 
власну внутрішня суть, штовхаячи її на шлѐх екзи-
стенціального самоусвідомленнѐ. "акщо філософіѐ почи-
наютьсѐ зі здивуваннѐ, а пізнаннѐ світу — із сумніву, тоді 
висвітленнѐ екзистенції — з відчуттѐ недостатності 
комунікації", — резямую ця думку асперс. 

А значить, між комунікаціюя наѐвного буттѐ й екзи-
стенціальноя комунікаціюя пролѐгаю прірва лядської 
самотності. Відчути частковість, незадовільність, не-
справжність усіх наѐвних форм спілкуваннѐ передусім 
означаю опинитисѐ на самоті. Самотність — неминучий 
етап розвитку лядської екзистенції, лядина повинна 
мати досвід самотності, але зупинка на цій стадії ю длѐ неї 
нещастѐм. Наодинці із собоя лядина, всупереч Маркові 
Аврелія, не може ані зрозуміти сенс власного життѐ, ані 
відшукати істину, ані здобути бодай ѐкусь життюву пев- 
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ність. ''КОЛИ а ОДИН, а — спустошений... а не можу стати 
собоя, коли цього не хоче інша лядина", — констатую 
німецький філософ. 

Тож досвід самотності ю необхідним, але недостатнім; 
це крок до пробудженнѐ, але ще не саме пробудженнѐ. 
Самотність — стан, ѐкий спонукаю нас найгостріше відчути 
й усвідомити потребу у справжньому, невідчуже-ному, 
неформалізованому спілкуванні (в екзистенціальній 
комунікації, за асперсом), але біда й трагедіѐ длѐ 
багатьох полѐгаю в тому, що подолати цей стан суто 
"ізсередини", лише за рахунок своїх власних зусиль — 
неможливо. а мая дбати про те, щоб виробити в собі 
готовність до комунікації; саме в цьому розумінні в 
комунікації полѐгаю "і моѐ свобода", вона ю "ѐк моюя 
заслугоя, так і моюя провиноя. Адже ѐ можу легковажно 
кинути напризволѐще ті паростки, що розвиваятьсѐ в 
ній, пройти повз них або жити так, що зароджуване в 
комунікації одразу загине, відімре". Заразом, "ѐкщо при-
пиненнѐ комунікації породжую почуттѐ провини, то її 
здійсненнѐ — усвідомленнѐ ѐкогось незаслуженого 
подарунку", і таке почуттѐ не ю випадковим, адже загалом 
"історична унікальність комунікації — це та цілісність, 
що не виникаю завдѐки мені; навпаки, завдѐки саме їй ѐ 
стая самим собоя..." Отже, за недвозначним формуля-
ваннѐм філософа, "комунікаціѐ ю першопричиноя 
екзистенції"; саме на екзистенціальному рівні лядське 
буттѐ насправді "ю спів-буттѐм", тож "кожна втрата 
комунікації та її розриви і ю власне втратоя буттѐ". Звідси 
— екзистенціально обгрунтований імператив взаюмності і 
дбайливого ставленнѐ до Іншого: "Мені не потрібна 
покірність іншого, ѐк і пануваннѐ його наді мноя. Ми, ѐк 
особистості, обидва виростаюмо у взаюмному визнанні 
один одного. Лише разом ми можемо досѐгти того, чого 
бажав би кожен із нас, сам по собі". 

Що ж ѐвлѐю собоя власне екзистенціальна комуніка-
ціѐ, з ѐкоя проблематикоя стикаютьсѐ лядина, ѐкій 
пощастить залучитисѐ до неї? 

Передусім, зазначаю асперс, " в такій комунікації... 
інша лядина — це певна, саме цѐ інша лядина: її уні- 
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кальність ю вирішальноя длѐ субстанційності її буттѐ..." 
Згадана комунікаціѐ "відбуваютьсѐ між двома особистос-
тѐми, ѐкі не репрезентуять собоя щось або когось 
іншого... Саме в цьому процесі відбуваютьсѐ взаюмне 
твореннѐ особистостѐми одна одної". На відміну від 
розглѐнутого вище типу комунікації "за ідеюя", тут перед 
нами постаю не однопартіюць, однодумець, колега або 
співвітчизник, а жива неповторна лядина, наш кон-
кретний партнер у діалозі, наше Ти — хоча в динамічних 
стосунках до цього Ти можуть, звичайно, просвічувати й 
усі щойно згадані аспекти лядської спільності. Випли-
ваячи із живої, безпосередньої і цілісної налаштованості 
лядей одне стосовно одного, екзистенціальна комуніка-
ціѐ, — провадить далі філософ, — узагалі "унеможлив-
ляютьсѐ, коли до неї підходити з об'юктивно фіксованими 
мірками... Все, що маю екзистенціальний характер, неза-
лежно від мого бажаннѐ перебуваю за межами об'юктив-
ності". Разом з тим, саме ѐк унікальна лядська подіѐ, 
екзистенціальна комунікаціѐ маю певну історичну визна-
ченість і — в цьому розумінні — неминучі об'юктивні 
обмеженнѐ. Таким об'юктивним обмеженнѐм, котре 
потребую визнаннѐ й осмисленнѐ, ю, зокрема, те, що 
"вступ у процес комунікації маю своїм наслідком викля-
ченнѐ інших можливостей. а не можу спілкуватисѐ з 
усіма лядьми. Коли ѐ намагаясѐ це робити, комунікаціѐ 
руйнуютьсѐ. Адже намаганнѐ рахуватисѐ з усіма лядьми, 
ѐкі мені зустрічаятьсѐ, приводить до відчуттѐ поверхо-
вості мого буттѐ". 

Наведена думка асперса (щоправда, висловлена ним, 
ѐк на сьогоднішній поглѐд, у не позбавленій наївності 
формі) по суті відображую одну з найбільш принципових 
і драматичних проблем етики міжособистісних стосунків. 
Первинним етичним імпульсом, що надихаю лядину на 
шлѐху Добра, ю, безперечно, лябити всіх. Але ж, коли 
розуміти лябов і спілкуваннѐ взагалі не декларативно, а 
ѐк конкретну моральну активність, ѐк самовіддачу, дово-
дитьсѐ визнати, що лябити всіх і спілкуватисѐ з усіма 
може, напевно, тільки Бог — але не лядина. Ми не здатні 
водночас віддавати себе всім, бути зверненими однаково 

151 



Розділ III 

Філософія та етика спілкування в інтелектуальному просторі Заходу 

до кожного. акщо лябов, та й спілкуваннѐ взагалі, 
пов'ѐзані з жертовністя (а так воно і ю), повинно бути 
очевидним, що у пересічної лядини ресурс такої жертов-
ності обмежений: пожертвувавши собоя раз своюму 
конкретному ближньому, ми маюмо принаймні знову 
стати собоя, аби бути спроможними на нову, наступну 
жертву. Звичайно, такі межі не ю надто жорсткими і 
нездоланними — ляди праведні, свѐті, просто добрі 
здатні лябити багатьох, лябити насправді, — але все ж ці 
межі існуять. Морально-духовний ентузіазм (що маю свої 
шлѐхетні підстави) може спонукати нас згаданими 
межами легковажити, проте у своїй практичній реалізації 
такий ентузіазм здатен або призводити до відзначеної 
асперсом поверховості і спустошеннѐ (неважко збагнути, 
що мої лябов та увага, призначені длѐ конкретного 
ближнього, ѐкщо їх поділити на сто або на тисѐчу, в 
матеріально відчутному сенсі ѐвлѐтимуть собоя майже  
ніщо, а в сенсі духовному — ще менше) — або ж ставати 
простоя ширмоя длѐ власного себелябства і самоутвер-
дженнѐ: ось, мовлѐв, ѐкий ѐ чуйний, велелябний та 
всерозуміячий! (Невід'юмним компонентом такого само-
усвідомленнѐ ю, звичайно, завищена оцінка того значен-
нѐ, ѐкого, на нашу думку, можуть набути длѐ інших 
побіжні виѐви нашої уваги або прихильності, наші мізерні 
добродіѐннѐ.) У всѐкому разі, скромність та обережність 
вимагаять, щоб ми не переоцінявали свої здібності: ѐкщо 
вже енергіѐ нашого екзистенціального зверненнѐ до 
Інших переходитиме ѐкісь межі, котрі видаятьсѐ 
нездоланними, буде краще, ѐкщо це засвідчать самі ж 
Інші. 

Втім, порушене питаннѐ маю і протилежний бік, у 
проаналізованому фрагменті асперсом, на жаль, не ви-
світлений: заспокояватисѐ на усвідомленні обмеженості 
своїх комунікативних ресурсів, ѐк і своюї здатності 
жертвувати собоя заради ближніх, лядині морально 
небайдужій також не личить, оскільки це — прѐмий і 
вторований шлѐх до банального егоїзму. ак у багатьох 
інших випадках, творча сутність лядської моралі виѐвлѐ-
ютьсѐ тут у вмінні здобувати конкретні, життюво обгрун- 
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товані рішеннѐ таких ось радикальних суперечностей. І 
ми ще побачимо, ѐк буде розв'ѐзувати ця дилему 
зокрема Е. Левінас — у просторі стосунків між лябов'я та 
справедливістя, "інтимним" та громадѐнським 
суспільством. 

Але повернімосѐ до К. асперса та його теорії екзи-
стенціальної комунікації. Продовжуячи розглѐд останньої, 
філософ наводить декілька притаманних їй сутнісних 
опозицій, внутрішню напруженнѐ ѐких визначаю динаміку 
її розвитку. Це — опозиції самотність / юднаннѐ; виник-
неннѐ відвертості / виникненнѐ дійсності; ляблѐча 
боротьба / комунікаціѐ ѐк лябов; комунікаціѐ / зміст. 

Що стосуютьсѐ опозиції самотності і юднаннѐ, то її 
аналіз значноя міроя спираютьсѐ на вже висловлені 
філософом міркуваннѐ щодо ролі і трагізму самотності. 
Суть антиномії, ѐку тут висвітляю асперс, полѐгаю в 
тому, що, з одного боку, комунікаціѐ передбачаю моя 
самотність, а з іншого, ѐк ми вже чули, — у своїй 
самотності "ѐ ще не ю самим собоя; самотність ю усві-
домленнѐм можливої екзистенції, ѐка по-справжньому 
здійсняютьсѐ лише в комунікації". Тому "ѐ не можу стати 
собоя, не вступаячи в комунікація, але й вступити в неї 
не можу, ѐкщо ѐ не самотній". На підставі цих міркувань 
асперс виступаю проти уѐвленнѐ про спільноту (а отже, і 
проти способу її практичного твореннѐ) ѐк безальтер-
нативного об'юднаннѐ лядських індивідів за допомогоя 
чи то грубої сили, чи то накинутого згори поверхового 
взаюморозуміннѐ. Справжнѐ життюздатна й морально 
повноцінна спільнота маю базуватисѐ на визнанні ляд-
ської окремішності, її сенсу і прерогатив. Відповідно й 
буттѐ самої лядської особистості в межах такої спільності 
позначене непозбутнім екзистенціальним "неспокоюм", 
постійноя "напругоя між самотністя та комунікаціюя". 
Взагалі, екзистенціальна комунікаціѐ, за асперсом, 
попри свою спасенне значеннѐ длѐ лядських індивідів, 
менш за все нагадую стан блаженного обопільного вдово-
леннѐ. Причому, ѐк ми це вже бачили у Бубера і будемо 
бачити далі, асперс теж наголошую на ролі моральної 
самостійності лядського а в забезпеченні повноцінного 
й автентичного юднаннѐ з Іншими. 
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Стосовно другої з числа наведених опозицій філософ 
зазначаю, що виникненнѐ екзистенціальної відвертості "ю 
водночас і справжнім виникненнѐм мого а ѐк самості". З 
емпіричного поглѐду, звичайно, відвертість нічого іншого 
не означаю, окрім щирого визнаннѐ вже існуячого стану 
справ. Але справжню, екзистенціальне а лядини тільки й 
народжуютьсѐ разом із власноя відвертістя; до її поѐви 
воно не просто не знало себе, але й не складалосѐ, не 
засновувало себе ѐк певну неповторну цілісність. Почи-
наячи ще від неоплатоніків, ювропейська філософіѐ 
опрацьовувала уѐвленнѐ про те, що ю речі, ѐкі виникаять, 
народжуятьсѐ, здійсняятьсѐ внаслідок поглѐду, звер-
неного на них; саме такі справи, доводить асперс, із 
автентичним лядським а. Тож "відкритість та екзистен-
ціальна дійсність так відносѐтьсѐ одна до одної: вини-
каять із небуттѐ, підтримуячи одна одну". 

Третѐ опозиціѐ екзистенціальної комунікації акцентую 
її граничну небайдужість, що ю спільним грунтом ѐк длѐ 
лябові, так і длѐ боротьби. Справжнѐ комунікаціѐ — саме 
через небайдужість, щиру взаюмну прихильність парт-
нерів один до одного — ю справоя серйозноя і вимогли-
воя. ак лябов вона передбачаю відкритість і відвертість, 
рішучість ставити принципові запитаннѐ і відповідати на 
них. ак боротьба, комунікаціѐ — "це не боротьба двох 
екзистенцій одна з одноя, а спільна боротьба супроти 
себе й супроти іншого, та насамперед — це боротьба за 
істину". Обидва ці аспекти екзистенціальної комунікації 
мусѐть злитисѐ воюдино, аби ми отримали її цілісний 
образ — образ ляблѐчої боротьби. 

Нарешті, четвертоя й останньоя в переліку асперса ю 
опозиціѐ комунікації самої по собі та змісту, що її напов-
няю. Йдетьсѐ, знову ж таки, про своюрідну антиномія 
спілкуваннѐ: з одного боку, коли лядина залучаютьсѐ до 
екзистенціальної комунікації, "її метоя ю безпосередню 
юднаннѐ лядських душ, без оглѐду на ѐвища світу 
наѐвного буттѐ". З іншого — "екзистенціѐ зустрічаютьсѐ у 
світі з іншоя екзистенціюя не безпосередньо, а лише за 
допомогоя змісту". Хоч би ѐк ляди цінували саме 
безпосередність стосунків — від еротичних контактів до 
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взаюмного мовчаннѐ — все ж цѐ безпосередність, на 
думку асперса, "захлинаютьсѐ в межах вітального руху, 
зникаю разом із ним... Позбавлений смислу будь-ѐкий 
безпосередній контакт залишаютьсѐ пустим". Розв'ѐзок 
окресленої антиномії філософ убачаю в тому, що екзи-
стенціальна комунікаціѐ повинна мати зміст, але вкорі-
нений "у трансцендентному, поза буттѐм у світі". Тільки в 
такому разі може бути збереженоя і отримати необхідне 
підґрунтѐ самоцінність безпосередніх лядських стосун-
ків, тож "лише трансцендуячий зміст може стати міроя 
справжньої комунікації". 

Дещо відволікаячисѐ від специфічної термінології 
асперса, але спираячисѐ на запропонований ним спосіб 
баченнѐ даної проблемної ситуації, до сказаного варто 
додати, що будь-ѐке спілкуваннѐ, від еротичного до 
політичного, неодмінно висуваю проблему наѐвності (або 
відсутності) в його учасників певних спільних цінностей. 
Цінності — це не прагматичні цілі, переважаяча оріюнтаціѐ 
на ѐкі здатна опосередкувати спілкуваннѐ, перетворити 
його на засіб. Цінності — надіндивідуальні смисло-творчі 
засади життѐ, ѐкі у просторі лядської свободи 
уможливляять взаюморозуміннѐ, забезпечуять тѐглість 
культурного розвитку, поюднуять індивідів одного з 
одним і зі світом, у ѐкому вони живуть. Позбавлене 
основи у виглѐді певної сукупності спільно визнаних 
цінностей, лядське спілкуваннѐ справді стаю крихким, 
обтѐженим внутрішніми непорозуміннѐми й конфлік-
тами. Разом з тим, досѐгши певної глибини, спілкуваннѐ 
в будь-ѐкому конкретному своюму виѐві здатне утворя-
вати й консолідувати власну систему цінностей і на цій 
аксіологічній основі нарощувати, сказати б, власну до-
центрову силу; в цьому розумінні, ѐк зазначав М. С. Ка-
ган, "мета спілкуваннѐ — залученнѐ". Що ж до автора 
цих рѐдків, то він свого часу обґрунтовував тезу про те, 
що ціннісно зумовлене спілкуваннѐ між лядьми у сфері 
їхньої свободи ѐвлѐю собоя осердѐ культури ѐк такої7; 
ціюї точки зору ми, відверто кажучи, дотримуюмосѐ і досі. 

7
 Див.: Малахов В. А. Культура и человеческаѐ целостность. К., 1984. 
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Загалом, резямуячи розглѐд теми екзистенціальної 
комунікації у асперса, слід відзначити її виразну мораль-
нісну спрѐмованість, а також незмінне наполѐганнѐ філо-
софа на — діалогічно й екзистенціально інтерпретованій — 
ліберально-гуманістичній системі цінностей. Не маячи 
під собоя методологічно-рефлективного підґрунтѐ, на-
стільки ретельно опрацьованого, ѐк це можна спостеріга-
ти у Гайдеггера, побудови асперса інколи здатні справ-
лѐти враженнѐ деѐкої непослідовності або двозначності. 
А проте саме асперс із його лядѐноя, морально наси-
ченоя екзистенціальністя позначив у розвиткові ідей 
філософії та етики спілкуваннѐ незамінний дороговказ 
сучасної гуманістичної думки — тверезої, стійкої, готової 
до випробовувань. 

асперсівська концепціѐ екзистенціальної комунікації 
знайшла подальше осмисленнѐ і розвиток зокрема у 
творах Отто-Фрідріха Больнова (1903—1991), німецького 
мислителѐ, ѐкий, працяячи в традиції екзистенціалізму, 
прагнув надати цьому вчення більш "позитивний", 
життюствердний характер. Світ інтерсуб'юктивних стосунків 
— це, за Больновим, царина, в ѐкій сучасна лядина, 
беззахисна і безпритульна, маю здобути длѐ себе "новий 
захисток" ("Новий захисток. Проблема подоланнѐ 
екзистенціалізму", 1959 р. — назва одніюї з основних 
праць філософа), вибудувати собі "домівку" за власноя 
"міркоя", з надійними стінами і дахом, "домівку", обме-
жений, але захищений і затишний простір ѐкої ѐвлѐв би 
собоя належне місце длѐ осмисленого, впорѐдкованого 
буттѐ і глибокого спілкуваннѐ з ближніми. Дім ѐк сут-
нісний топос лядського буттѐ-в-спілкуванні — взагалі 
один із найважливіших концептуальних символів ювро-
пейської культури і сучасної гуманітарної думки8; необ- 

8
 Дин., напр.: Дольскаѐ О. А. Концепт "Дом": этимологиѐ и генезис 

(филоеофско-антропологический аспект) // Вісник Харківського 
національного університету. Харків, 2001. № 499. С. 46—53; її ж. 
Метафорика Дома и Бездомности в культурно-семиотической модели 
европейской культуры // Вісник Харківського національного 
університету. Харків; Суми, 2002. № 562. С. 30—34. 
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хідний поштовх длѐ його власне філософського опраця-
ваннѐ дав саме Больнов. 

У річищі нашої теми становить інтерес і те, що 
впродовж усього свого творчого життѐ Больнов виѐвлѐв 
глибокий інтерес до проблем педагогіки ("Екзистенціальна 
філософіѐ і педагогіка", 1969 р. тощо), послідовно осмис-
ляячи спілкуваннѐ ѐк справжня основу, конститутивний 
чинник виховного процесу. 

Слідом за М. Бубером, К. Льовітом, Р. Гвардіні, Н. Ко-
гартеном та ін., О.-Ф. Больнов удаютьсѐ до філософського 
аналізу понѐттѐ зустрічі, вбачаячи в ньому "клячове 
слово нашого часу". В цьому аналізі Больнов акцентую 
саме екзистенціальний сенс зустрічі. Згідно з його 
баченнѐм цього феномена, "зустріч у точному значенні 
слова ю екзистенціальноя категоріюя. Лише там, де ля-
дина доторкуютьсѐ останнього осердѐ своюї особистості, 
відбуваютьсѐ подіѐ, ѐку ми називаюмо зустріччя". Визна-
чальними длѐ ціюї події, за Больновим, можна вважати 
такі її моменти: 

а) несподіваний і непередбачуваний характер зустрічі, 
ѐка захопляю нас зненацька і завжди розкриваю 
перед 
нами щось нове — ѐк у тому, кого ми зустріли, так і в нас 
самих,  у глибині  нашої власної суб'юктивності;  таким  
чином, тут «завжди маятьсѐ на увазі дві реальності, що з  
усіюя силоя зіштовхуятьсѐ одна з одноя. В такий спосіб 
зустріч   виказую   своя   власну  силу  та   невблаганність. 
Зустріч із дійсністя буквально "приголомшую" лядину...»; 

б) досѐгненнѐ автентичності. ак зазначаю дослідник,  
"зустріч ю випробуваннѐм длѐ лядини. її натиск про  
ѐсняю, ким лядина ю насправді...  Іншими словами, в  
зустрічі не просто дістаю підтвердженнѐ деѐка вже наѐвна 
в лядині субстанціѐ, а проѐвлѐютьсѐ лядина ѐк така, сама 
по собі...  Тільки  в зустрічі з іншоя лядиноя,  з   Ти, 
лядина приходить до самої себе" (неважко помітити, що  
це зверненнѐ Больнова до буберівської "системи коор  
динат"   баченнѐ   міжлядських   стосунків   зовсім   не   ю 
випадковим: позиції справді близькі); 

в) доленосність зустрічі. Больнов неодноразово заува 
жую "власну силу та невблаганність" зустрічі, її "надзви- 
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чайну, чужу та незнану силу". Цѐ внутрішнѐ енергетика 
зустрічі не може не приводити до зміни самої суб'юк-
тивності тих, хто зустрічаютьсѐ. "Говорити про зустріч у 
власному розумінні можливо лише тоді, коли хтось або 
щось торкаютьсѐ глибинної суті лядини, коли це порушую 
все її попередню життѐ з його планами і сподіваннѐми, 
коли длѐ лядини починаютьсѐ щось нове. Цѐ доленосна 
подіѐ і ю власне зустріччя". 

В першому розділі ми вже зазначали, що в анонімних 
"Пролегоменах до платонівської філософії" доби пізньої 
Античності серед істотних рис діалогу наводиласѐ, зо-
крема, здатність його персонажів до зміни й удоскона-
леннѐ. Отже, з оглѐду на спостереженнѐ Больнова, 
можемо констатувати, що перед нами — справді сутнісна, 
трансісторична риса лядського спілкуваннѐ ѐк такого: за 
своюя природоя воно виклячаю затѐтість, позитивні 
перспективи його розвитку корінѐтьсѐ в його внутрішній 
рухливості. І, звичайно ж, власній "силі" самої зустрічі (і 
спілкуваннѐ взагалі), що спричиняютьсѐ до зміни ляд-
ської суб'юктивності, маю відповідати готовність до такої 
зміни з боку самої лядини. Йдетьсѐ, зрештоя, про те, чи 
налаштовані ми на відкриті контакти з навколишнім 
буттѐм, на зустрічі, що розкриваять і витворяять длѐ нас 
незнані або й цілком нові виміри нашої власної 
суб'юктивності — або, спіткавшисѐ з кимось, тільки про 
те й дбаюмо, ѐк нам вийти сухими з води, не втративши 
ані крихти, ані волосинки нашого старого доброго а. В 
останньому випадку зустріч, природно, не відбуваютьсѐ — 
або ѐкщо прихований у ній потенціал ю вже аж надто 
великим, зваляютьсѐ на нас, немов снігова лавина, обер-
таютьсѐ зламом, руйнаціюя, катастрофоя. 

Доленосність справжньої зустрічі передбачаю і трива-
лий вплив її наслідків на подальше життѐ, причому цей 
вплив може дуже далеко відходити від вражень, отри-
маних лядиноя під час самої зустрічі. В цьому відно-
шенні евристично плідним ю також поставленнѐ Боль-
новим проблеми співвідношеннѐ зустрічі і життѐ післѐ 
неї. (До речі, ѐк ми вже мали нагоду зазначити при 
розглѐді філософії Бубера, по-лядськи дуже важливим і 
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повчальним нам уѐвлѐвсѐ б розглѐд ще одного співвідно-
шеннѐ — зустрічі і розлуки.) 

Чітке артикуляваннѐ Больновим питаннѐ про те, що ю 
справжньоя екзистенціальноя зустріччя, даю змогу "від 
супротивного" чіткіше побачити й те, що такоя 
зустріччя не ю, — і таких речей чимало в нашому світі. Це 
будь-ѐкі поверхові контакти, надмір ѐких робить зреш-
тоя поверховими нас самих; заздалегідь розплановані 
стосунки, в ѐких ми вперто не бажаюмо бачити нічого, 
окрім вкладеного нами самими заради власної користі; 
агресивні "напади" на інших, з ким ми прагнемо 
"розібратисѐ", самі залишаячисѐ при цьому в деѐкому 
екзистенціальному затінку; рутинізовані спітканнѐ, котрі 
нічого не пробуджуять у нашій душі й не спонукаять до 
жодних змін. 

Відтоді, ѐк О.-Ф. Больнов побачив у терміні зустріч 
"клячове слово нашого часу", плин цього ж таки часу 
вивів на поверхня чимало інших клячових слів. І все ж 
спостереженнѐ філософа-педагога, будівника екзистен-
ціальної домівки не втратило своюї актуальності. Адже ми 
й справді дедалі більше живемо у світі постійних зустрічей 
— зустрічей лядей, конфесій, народів, культур. Ці зустрічі 
інколи ведуть до взаюмозбагаченнѐ, інколи породжуять 
конфлікти й ворожнечу. Хантінгтонівське "зіткненнѐ 
цивілізацій" (the Clash of Civilizations) — це теж зустріч. 
Зіткненнѐ з терористом — теж зустріч, та ще й вельми 
змістовна саме в екзистенціальному плані... Поруч із 
усім цим, можемо спостерігати й велике поширеннѐ не 
зустрічі — такого собі збайдужілого проход-женнѐ-повз-
те-що-траплѐютьсѐ-раз-у-житті; ляди можуть роками 
працявати поруч — і не зустрітисѐ; шалено 
витанцьовувати на дискотеці — і не зустрітисѐ; одру-
житисѐ, прожити разом усе життѐ — і не зустрітисѐ. І так 
само, ѐк і окремі індивіди, часто-густо в холодній відчу-
женості проходѐть повз одна одну цілі лядські спіль-
ноти...Тож тема зустрічі, цікаво проаналізована Больновим, 
і нині залишаютьсѐ актуальноя. 
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На відміну від шойно розглѐнутих філософів, лідер 
французького атеїстичного екзистенціалізму Жан-Поль 
Сартр (1905—1980) аж ніѐк не належить до когорти 
мислителів діалогічної оріюнтації: в центрі його уваги 
лядська самість (буттѐ-длѐ-себе) та проблема її автен-
тичності. Найвідомішим і найбільш характерним сартрів-
ським висловом про Інших ю фраза із п'юси "Під замком": 
"Пекло — це Інші". Проте пекельність Інших не означаю, 
що вони не потрібні. В сучасне розуміннѐ теми Іншого 
Сартр вніс істотну і своюрідну тональність. 

Справді, Інший, за Сартром, — предмет дражливий. У 
світі, що ѐ вибудовуя навколо себе, він одразу даютьсѐ 
взнаки ѐк "чиста дезінтеграціѐ'" і "постійна втеча речей" 
від мене; досить йому з'ѐвитисѐ, і предмети, здавна мені 
знайомі, з ѐкими ѐ перебувая, можна сказати, в інтимних 
стосунках, раптом починаять "уникати" мене, поверта-
тисѐ, так би мовити, до мене спиноя, а обличчѐм до 
цього зухвалого Іншого, котрий, таким чином, "у мене 
краде світ". Завдѐки Іншому мій універсум пронизуютьсѐ 
"ѐкимось спустошливим отвором в осерді свого буттѐ і... 
невпинно виливаютьсѐ крізь цей отвір" — просто "чорна 
діра" ѐкась, дарма що на час поѐви цитованого трактату 
Сартра "Буттѐ і ніщо" (1943) про "чорні діри" ще не було 
знано! 

Але це ще тільки початок розрахунків філософа з Іншим. 

Продовжуячи справу Гуссерлѐ, Сартр прагне, оми-
нувши "підводний камінь соліпсизму", з'ѐсувати перед-
усім витоки нашої певності в самому існуванні Іншого. 
Справді-бо, ѐк це виходить: з точки зору логіки  соліп-
сизм виглѐдаю цілком послідовноя позиціюя, а проте 
"ніхто по-справжньому не ю соліпсистом"? Сартр твер-
дить, що в основі підвладного логіці об'юктного сприй-
нѐттѐ Іншого завжди лежить певне "первинне відношен-
нѐ" моюї свідомості до нього, тож до будь-ѐких теоретич-
них міркувань з цього приводу ѐ вже неѐвно зная про 
існуваннѐ Іншого, причому «це "доонтологічне" розуміннѐ 
містить у собі глибше й безперечніше осѐгненнѐ природи 
Іншого та його буттювого зв'ѐзку з моїм буттѐм, ніж усі  
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теорії, ѐкі можна було б побудувати без нього». Тео-
ретично ѐ можу сумніватисѐ в чому завгодно; проте ѐк 
жива лядська істота, ѐк лядина-суб'юкт ѐ зная, що Інші — 
ю. В цьому знанні немаю й нічого містичного. Воно 
зумовлене тіюя простоя обставиноя, що до будь-ѐкого 
мого усвідомленнѐ Інший уже впливаю на мене; під цим 
впливом Іншого і народжуютьсѐ, і формуютьсѐ моѐ свідо-
мість. Осердѐм і, разом з тим, клячовим символом цього 
випереджаячого впливу, ціюї "первинної присутності 
Іншого" ю поглѐд: "Інший, у принципі, ю той, хто на мене 
дивитьсѐ"; відповідно мій фундаментальний зв'ѐзок із 
ним "зводитьсѐ до моюї постійної можливості бути баче-
ним Іншим". Феноменології поглѐду, ѐка розкриваю цей 
зв'ѐзок, Сартр присвѐчую десѐтки блискучих сторінок 
свого трактату. 

Отож, історіѐ стосунків з Іншим постаю у фран-
цузького мислителѐ-екзистенціаліста драмоя і боротьбоя 
(інколи й ляблѐчоя — згадаймо асперса!) поглѐдів у 
найбуквальнішому значенні цього слова. Поглѐд Іншого 
длѐ мене і спасенний, і згубний. З одного боку, він ю 
"необхідноя умовоя моюї об'юктивності": адже сам ѐ 
зсередини ніколи не можу пізнати і усвідомити себе 
таким, ѐким ѐ ю, — а отже, і реалізувати, втілити себе 
відповідно до цього. І тільки Інший своїм поглѐдом 
"формую мою тіло в його наготі, породжую його, вирізьб-
ляю, створяю таким, ѐким воно ю, бачить його так, ѐк ѐ 
ніколи не побачу. Інший володію таюмницея — таюмницея 
того, чим ѐ ю". І ця таюмниця ѐ можу вивідати тільки в 
Іншого. З другого боку, однак, об'юктиваціѐ, що її надаю 
мені поглѐд Іншого, — це ѐк наданнѐ реальності, так і 
позбавленнѐ свободи водночас: той, хто "спричинѐю мою 
буттѐ", той і "володію мноя". Стверджуячи  мене ѐк 
об'юкт — детермінований, обмежений, конечний, — Інший 
тим самим здобуваю длѐ себе статус вільного суб'юкта, що 
виходить за межі будь-ѐких об'юктивних визначень, ба 
більше — у прогресуячому масштабі позбавлѐю таких 
визначень увесь світ, ѐким він ю длѐ мене. У зв'ѐзку з цим 
Сартр вдаютьсѐ до вражаячого образу: «...Мою сприйнѐттѐ 
поглѐду,   зверненого   на   мене,   виѐвлѐютьсѐ   на   тлі  
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руйнуваннѐ очей, що "на мене дивлѐтьсѐ"; ѐкщо ѐ 
вловляя поглѐд, то ѐ вже не сприймая очі... Поглѐд 
Іншого маскую його очі, здаютьсѐ, що він іде попереду них». 
Так і всяди: "поглѐд з'ѐвлѐютьсѐ на тлі руйнуваннѐ  
об'юкта, ѐкий його маніфестую. акщо цей огрѐдний і 
негарний перехожий, ѐкий, підстрибуячи, наближаютьсѐ 
до мене, раптом дивитьсѐ на мене... у той час, коли ѐ 
відчувая, що мене розглѐдаять, він ю чистоя опосеред-
ковуячоя свободоя між мноя самим і мноя". 

Такому поглѐду, що приковую нас до нашого суто 
об'юктного "тут" і "тепер" і позбавлѐю наше власне 
сприйнѐттѐ будь-ѐкої об'юктивності, ми можемо проти-
ставити одне: свій власний поглѐд, здатний перетворити 
суб'юкта, ѐкий бачить нас, на об'юкт, що його бачимо ми. 
Отже — боротьба поглѐдів... 

Тут нам саме час утрутитисѐ в сартрівське розкриттѐ 
стосунків з Іншим і поставити собі запитаннѐ: ѐкоя 
міроя логіка цього розкриттѐ ю неминучоя? 

Безперечно, сама по собі теза про засадничу і "ви-
переджальну" роль стосунків з Іншими щодо індивідуаль-
ної свідомості лядини з невідворотністя постаю у 
філософії XX ст. загалом, хоч формулявати її можна по-
різному. Специфіка висвітленнѐ її Сартром пов'ѐзана з 
усілѐким підкресляваннѐм саме агресивних, загарбниць-
ких моментів в образі Іншого — вище ми вже мали нагоду 
переконатисѐ в цьому. І от саме такий аспект сприйнѐттѐ 
Іншого, що його пропоную Сартр, аж ніѐк не можна 
вважати чимось обов'ѐзковим, безальтернативним.  

Маячи на увазі саме сартрівське сприйнѐттѐ Іншого, 
С. С. Аверинцев ѐкось зазначав, що длѐ христиѐнської 
свідомості "один і той самий вогонь ю ѐк символом 
лябові, так і символом геюни", — так і з образом Іншого, 
в ѐкому може домінувати длѐ нас або "пекло" — або 
лябов та спасіннѐ, все залежить від нашої власної 
вихідної налаштованості. 

Ціннісний вибір мислителѐ в підході до Іншого 
безпосередньо впливаю на вибір можливостей розглѐду, 
ѐкі задіяю Сартр. Справді, погодимосѐ, що Інший — це 
поглѐд, а поглѐд — це об'юктиваціѐ; але чому ж тільки 
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так? Стосовно поглѐду, то, не заперечуячи все правдиве 
й посутню, про що мовить Сартр, завважимо — в ньому 
можна читати й тепло, і підтримку. Інша річ — коли 
йдетьсѐ про симпатія і тепло в лядських стосунках, вони 
першоя чергоя асоціяятьсѐ вже не з поглѐдом. Але ж 
"первинна присутність Іншого" (див. вище) може роз-
криватисѐ, наприклад, і ѐк заклик, і ѐк турбота, і ѐк 
ласка: всі ці можливості тіюя чи іншоя міроя теж були 
апробовані філософськоя думкоя. Те, що цѐ присут-
ність, ѐк твердить Сартр, ѐвлѐю себе саме в поглѐді, ѐкий 
прагне "схопити", об'юктивувати, привласнити свій пред-
мет, повторяюмо, маю своя переконливість — але щоб ця 
переконливість абсолятизувати, надати їй статусу 
безальтернативної істини, потрібен певний суто вольовий 
акт відданнѐ переваги, акт, що може спиратисѐ лише на 
відповідний різновид цілком емпіричного сприйнѐттѐ 
лядських стосунків. 

Зазначивши даний "пункт біфуркації", простежимо 
далі логіку сартрівської думки. 

Одним із найѐскравіших свідчень акцентованої Сарт-
ром онтологічної сили поглѐду Іншого ю сором, це про-
низливо-виразне у своїх виѐвах і разом з тим загадкове, 
часто-густо невловиме почуттѐ, котре, ѐк слушно 
зазначаю філософ, у мене може виникнути лише "перед 
кимось". Ось "ѐ... зробив недоречний чи вульгарний жест. 
Цей жест прилипаю до мене, ѐ його не осуджуя і не 
звинувачуя, ѐ просто переживая його... Та от раптом ѐ 
піднѐв голову: хтось був тут і бачив мене. Зненацька ѐ 
відчувая уся вульгарність мого жесту, і ѐ соромлясѐ". 
Таким чином, "Інший ю необхідним посередником між 
мноя і мноя ж: ѐ соромлясѐ себе таким, ѐким ѐ постав 
перед Іншим". Отже, сором за своюя природоя ю об'юк-
тивуячим визнаннѐм: "а визная, що ѐ ю таким, ѐким 
Інший мене бачить". А оскільки ю такі ѐкості особистого 
буттѐ, ѐкі не просто помічаятьсѐ, а й уперше створя-
ятьсѐ в процесі інтерсуб'юктивних контактів — напри-
клад, "наодинці вульгарним не буваять", — доводитьсѐ 
визнати, що в розглѐнутому епізоді "Інший... не лише 
розкрив мені те, чим ѐ був: він конституявав мене в  
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новому типі буттѐ, ѐкий мусить підтримувати нові 
ѐкості". В зазначений спосіб сором спричиняютьсѐ до 
того, що під поглѐдом Іншого ѐ сам вибудовуя себе ѐк 
об'юкт. 

Узагалі, поруч з Володимиром Соловйовим Сартр 
може бути названий одним із мислителів, ѐкі найглибше 
проникли в сутність феномену сорому — одного з 
основоположних длѐ лядської моральності. Проте по суті 
справи таке проникненнѐ слугую Сартрові саме длѐ 
виходу за межі тих структур підпорѐдкуваннѐ Іншому, ѐкі 
й породжуять це відчуттѐ. 

Розмірковуячи над конкретними відносинами з 
Іншим — причому саме в клячі екзистенціальної бороть-
би з ним, — Сартр окресляю дві основні позиції, два 
шлѐхи в таких стосунках, ѐкі можна визначити ѐк шлѐх 
привласненнѐ і шлѐх протистоѐннѐ. Перша з цих позицій 
розгортаютьсѐ у послідовності "коханнѐ — мова — 
мазохізм", друга — у послідовності "байдужість — бажаннѐ 
— ненависть — садизм". Сенс першої Сартр убачаю в 
привласненні, "поглинанні" Іншого з його свободоя ѐк 
основи мого власного буттѐ, сенс другої — у спробі звіль-
неннѐ від Іншого через наданнѐ йому самому об'юктної 
форми. Кожна з цих позицій, ѐк зазначаю філософ, ю 
"смертя" длѐ іншої, а проте вони постійно чергуятьсѐ і 
проникаять одна в одну, тож лядській самості (длѐ-себе, 
за термінологіюя Сартра) нічого й не залишаютьсѐ, ѐк 
бігати по їхньому зачарованому колу. 

В дослідженні філософом першої із зазначених 
позицій ю один істотний (певно, найцікавіший) момент, 
на ѐкому варто було б зупинитисѐ  докладніше; він 
пов'ѐзаний із сартрівськоя філософіюя коханнѐ. 

Вихідний пункт ціюї філософії — не що інше, ѐк 
лядське буттѐ длѐ-себе. "а вимагая того буттѐ, ѐким ѐ ю", 
точніше кажучи, ѐ і ю ціюя вимогоя; "ѐ ю проектом 
оволодіннѐ своїм буттѐм", — наполѐгаю Сартр. "а", 
"мою", "свою" тут безперечно на передньому плані. Але ж 
"таюмницея того, чим ѐ ю", володію Інший; ѐк ми вже 
бачили, він ю справжньоя основоя мого буттѐ. Отже, аби 
"заволодіти собоя" і повернути собі самодостатність, ѐ  
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мая "поглинути" Іншого. В проекті такого "поглинаннѐ" 
длѐ мене йдетьсѐ про те, щоб "спричинити свою буттѐ, 
здобувши можливість ставати щодо себе на точку зору 
Іншого". Але це, своюя чергоя, означаю, що згаданий 
Інший мене цікавить аж ніѐк не ѐк об'юкт, позбавлений 
власної волі й поглѐду; ні, "ѐ хочу засвоїти Іншого ѐк /ншого-
що-дивитьсѐ-на-мене", а отже, в його свободі. Таким чином, 
"мій проект заволодіти моїм буттѐм реалізуютьсѐ тільки 
тоді, коли ѐ привласня ця свободу і зведу її до буттѐ 
свободоя, підпорѐдкованоя моїй свободі". А значить, 
"нездійсненним ідеалом" коханнѐ, його мотивом, метоя та 
унікальноя цінністя постаю парадоксальний, внутрішньо 
суперечливий імператив "діѐти на свободу Іншого ". 

Зі своїх позицій Сартр, звичайно, висловляю тут 
істину, знайому будь-ѐкому закоханому, котрий щоразу 
опинѐютьсѐ перед нерозв'ѐзноя, здавалосѐ б, дилемоя. 
Справді, "той, хто хоче бути коханим, не прагне понево-
леннѐ коханої істоти" — і водночас жадаю від неї 
відданості. "Він хоче володіти свободоя ѐк свободоя... 
Він хоче бути коханим завдѐки свободі й вимагаю, щоб цѐ 
свобода ѐк свобода була вже невільноя. Він хоче, щоб 
свобода іншого сама вирішувала стати коханнѐм... щоб 
вона, немов у нападі безумства, немов у мрії, повернуласѐ 
проти себе й зажадала свого полону. І цей полон маю бути 
вільним, а водночас закутим у кайдани зреченнѐм у 
наших руках". "Отже, — продовжую Сартр, — хотіти бути 
коханим — це заражати іншого своюя фактичністя, 
прагнути примусити його постійно відтворявати вас ѐк 
умову свободи, що коритьсѐ й віддаютьсѐ"; йдучи далі, це 
означаю, що длѐ Іншого, ѐкий кохаю мене, "ѐ мая бути 
абсолятноя метоя". Хотіти бути коханим — це прагнути 
стати длѐ коханої істоти "умовоя всѐкого оціняваннѐ і 
об'юктивноя основоя всіх вартостей"; в очах коханого "ѐ 
не повинен бути баченим на тлі світу ѐк певне це серед 
інших цих", — навпаки, "світ маю розкриватисѐ через 
мене. Фактично, тіюя міроя, ѐкоя поѐва свободи 
спричинѐю існуваннѐ світу, ѐ мая бути... самоя умовоя 
поѐви світу. а мая бути тим, чиѐ функціѐ — спричинѐти 
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існуваннѐ дерев і води, міст, ланів і решти лядей, щоб 
потім віддати їх Іншому, що впорѐдковую їх у світ... У 
певному розумінні, ѐкщо ѐ мая бути коханим, ѐ ю 
агентом, за посередництвом ѐкого світ існуватиме длѐ 
Іншого, а ще в іншому розумінні світом ю ѐ. Замість бути 
ѐкимсь цим, що вирізнѐютьсѐ на тлі світу, ѐ ю об'юктом-ѐк-
тло, на ѐкому вирізнѐютьсѐ світ... а мая бути даним ѐк 
абсолятна тотальність, на основі ѐкої слід розуміти всі її 
дії і геть усі буттѐ". 

Ми не випадково навели тут такі розлогі текстуальні 
витѐги із Сартра. Безперечно, його дескрипції коханнѐ 
неможливо відмовити ані у своюрідній духовній експресії, 
ані в проникливості, чутливості до все ще мало усвідом-
лених аспектів ціюї унікальної царини лядського досвіду. 
До того ж, самий намір оволодіннѐ свободоя Іншого в наш 
час засвідчую своя присутність не лише в коханні: ѐкщо 
типовий длѐ доби Модерну образ маніпуляваннѐ свідо-
містя передбачав перетвореннѐ лядини на позбавлений 
волі об'юкт (що згодом стало своюрідноя соціально-
ідеологічноя "страшилкоя"), то нині ми часто-густо 
можемо спостерігати небезуспішні спроби маніпуляван-
нѐ свідомістя лядей саме ѐк суб'юктів і саме за допо-
могоя їхньої свободи, майже за методологіюя, описаноя 
Сартром стосовно царини коханнѐ. 

І все ж неважко помітити, що наведений сартрівський 
опис інтенції коханнѐ під кінець починаю справлѐти 
враженнѐ деѐкої незбалансованості: зрештоя впадаю у 
вічі відсутність з боку закоханого моменту самозреченнѐ, 
вільної жертовності, ѐка, власне, і могла б гідно втілити 
жадану ним свободу — і разом з тим парадоксально 
завершити візія цілісності дарованого ним світу. Така 
відсутність, безперечно, не ю дивноя в контексті відзна-
ченого вище стрижневого длѐ всього цього міркуваннѐ 
наміру забезпечити буттѐ длѐ-себе, тобто буттѐ лядської 
самості, длѐ ѐкої Інший завжди залишаютьсѐ ѐкщо не 
"пеклом" і перешкодоя, то, щонайбільше, "посередником 
між мноя і мноя ж". "Справжньоя метоя закоханого", 
за Сартром, виѐвлѐютьсѐ дещо протилежне лябові — 
нездійсненне, проте настирливе прагненнѐ стати "своюя 
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власноя основоя". Звісно, так спрѐмоване коханнѐ знаю 
свої радощі — певна річ, від відчуттѐ "виправданості свого 
існуваннѐ", — але, зрештоя, воно не може не зазнати 
невдачі. Цѐ невдача провокую колишнього закоханого на 
протилежний щодо коханнѐ "проект" мазохізму — вже ѐк 
способу самому бути "поглиненим" Іншим, "загубитисѐ" 
в його суб'юктивності і бодай таким чином усунути 
перешкоду "первинному актові, ѐким Інший заснував би 
мене в моюму бутті". Втім, і зазначена спроба зазнаю 
невдачі, усвідомленнѐ ѐкої ю, далебі, втішним, оскільки 
саме такої невдачі — невдачі власного самоусуненнѐ — 
суб'юкт зрештоя і прагне ѐк своюї головної мети.  

Не менш невдалим длѐ лядського длѐ-себе в його 
стосунках з Іншими виѐвлѐютьсѐ і другий, альтернативний 
шлѐх — ѐк ми пам'ѐтаюмо, шлѐх протистоѐннѐ, котрий 
пролѐгаю крізь байдужість, бажаннѐ, ненависть, садизм. 
На всіх етапах цього шлѐху лядське длѐ-себе у "боротьбі 
двох свобод" прагне опанувати Іншого ѐк суб'юкта, проте 
навіть у разі своюї перемоги воно насправді нічого не 
досѐгаю: переможений миттюво стаю звичайним собі 
об'юктом. Узагалі, зазначаю Сартр, схема ситуації така: "ѐ 
спрѐмовуя свій поглѐд на Іншого, що дивитьсѐ на мене. 
Але на поглѐд дивитисѐ не можна: тільки-но ѐ дивлясь у 
напрѐмі поглѐду, ѐк він зникаю і ѐ бачу самі тільки очі". 
Мені здаютьсѐ, ніби ѐ заволодівая таюмничим внутрішнім 
буттѐм Іншого, "буттѐм, ѐке маю кляч до моюї об'юкт-
ності", — а "насправді все валитьсѐ, бо буттѐ, ѐке лиша-
ютьсѐ в моїх руках, ю /ншіш-ѐк-об'юкт", втрачаю вимір 
суб'юктності, ѐкий ѐ саме і мав намір здолати й підпорѐд-
кувати собі. За будь-ѐких обставин /ишмй-суб'юкт утікаю 
від нас і торжествую над нами, навіть ѐкщо ми  його 
вб'юмо: адже "те, чим ѐ був длѐ Іншого, зафіксовано 
смертя Іншого... ѐ мая бути ним, і то таким самим 
чином, у теперішньому, ѐкщо й далі дотримуватимусь 
позиції, проектів і способу життѐ, що їх оцінявав Інший. 
Смерть Іншого конституяю мене ѐк неминучий об'юкт, 
точнісінько так, ѐк моѐ власна смерть". Тож бідолашному 
лядському  длѐ-себе,  ѐк  вже  зазначалосѐ,   знову дово- 
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дитьсѐ рухатисѐ по колу своїх невдач, знову і знову 
чергуячи можливості безнадійного протистоѐннѐ Іншим. 

Щоправда, на завершеннѐ свого розглѐду стосунків з 
Іншими Сартр звертаютьсѐ-таки до сфери "досвіду, в 
ѐкому ми відкриваюмо себе не в конфлікті з Іншим, а в 
соязі з ним", — до сфери Ми, — але тільки длѐ того, щоб 
констатувати: відчуттѐ Ми "не може бути основоя нашої 
свідомості про Іншого". "Суть відносин між свідомостѐми 
не Mitsein (співбуттѐ — В. М.), а конфлікт". 

Звичайно ж, — згадаймо, — і "пекло" длѐ чогось 
потрібне, причому потрібне істотно. Длѐ Сартра ю оче-
видним, що без Іншого а просто не існувало б, не могло 
б стати собоя. "J? ю відчуттѐм Іншого — ось де первинний 
факт", — зазначаю філософ. Інший увиразняю, робить 
об'юктивноя реальністя мою буттѐ-у-світі, він "надаю длѐ-
себе буттѐ-в-собі-серед-світу"; а проте нічого особливо 
відрадного такий вихід до буттѐ в собі не містить: "Це 
скам'ѐніннѐ-в-собі через поглѐд Іншого ю глибоким 
значеннѐм міфу про Медузу". Зрештоя, згідно із сартрів-
ським формуляваннѐм, ѐке вже не раз наводилосѐ вище, 
"Інший ю необхідним посередником між мноя і мноя ж"; 
одержавши досвід стосунків з ним, ѐ мая вбудувати цей 
досвід і саму присутність Іншого в проект власного буттѐ. 
Увиразнити, поставити перед свідомістя цей проект, 
ѐким, власне, і живе лядина, покликаний, за Сартром, 
екзистенціальний психоаналіз — "метод, що в суворо 
об'юктивній формі маю висвітлявати суб'юктивний вибір, 
ѐким кожна особа робить себе особоя, тобто повідомлѐю 
собі самій те, чим вона ю". Наслідком застосуваннѐ цього 
методу маю бути звільненнѐ від пануячого над світом духу 
серйозності, ѐкий накидаю лядѐм цінності і цілі зовні. 
Натомість лядина повинна відкрити длѐ себе, що 
реальноя метоя її життювих пошуків ю "буттѐ ѐк синте-
тичне поюднаннѐ в-собі й длѐ-себе", "буттѐ, через ѐке 
існуять цінності"; власна свобода розкриютьсѐ перед нея 
ѐк "юдине джерело цінності та ніщо, через ѐке існую 
світ". Втім, тут одразу ж — і цілком закономірно — 
народжуютьсѐ сумнів: а чи потрібні будуть такій само-
детермінованій і самодостатній свободі цінності взагалі?  
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"І що означало б, ѐкби свобода могла хотіти саму себе ѐк 
свою власне можливе і своя визначальну цінність"? 

Так чи інакше, в контексті нашої проблематики век-
тор цього спрѐмуваннѐ думки виглѐдаю цілком однознач-
но: від Іншого — до Себе. Але ж зважимо і на таке: 
викриваячи структури буттѐ, ѐкі зумовляять поѐву в 
лядини почуттѐ сорому, Сартр подаю чудову феномено-
логічну дескрипція сорому. Долаячи "тѐжіннѐ" Іншого, з 
безпрецедентноя виразністя відтворене ним, — він 
надзвичайно гостро і змістовно ставить проблему спів-
буттѐ з цим Іншим. Залишати її поза увагоя післѐ Сартра 
стаю вже неможливо. 

Наприкінці цього розділу нам залишилосѐ коротко 
розглѐнути місце діалогічної проблематики в контексті 
такого впливового напрѐму ювропейської філософської 
думки XX ст., ѐк персоналізм. Приступаячи до цього 
питаннѐ, ми стикаюмосѐ з поширеним передсудом, що 
персоналізм ѐк утвердженнѐ духовної цінності лядської 
особистості ю, по суті, не чим іншим ѐк звеличеннѐм 
окремого індивіда; а тому терміни "персоналіст" та 
"індивідуаліст", ніде правди діти, часто сприймаятьсѐ ѐк 
синоніми. 

Однак прихильників такого спрощеного розуміннѐ 
мала б насторожити вже та глибока інтелектуальна сим-
патіѐ, з ѐкоя лідери російського персоналізму М. Бердѐев 
і Л. Шестов ставилисѐ до М. Бубера та його філософії 
діалогу. Ще більш промовистими в цьому плані ю поглѐди 
засновника французької школи персоналізму Еманяелѐ 
Мунью (1905—1950). У своїй праці "Персоналізм" (1949) 
він, здаютьсѐ, розставлѐю всі крапки над "і" з приводу 
зазначеного непорозуміннѐ, формуляячи та обстояячи 
тезу "Персоналізм проти індивідуалізму". 

Згідно з Мунью, "індивідуалізм — це система мораль-
них ідей і настанов, почуттів, думок, котрі керуять ляди-
ноя, ѐка перебуваю в стані ізолѐції і самозахисту"; носій і 
споживач ціюї ідеології — лядина замкнена, "позбав-
лена прихильностей і природного оточеннѐ, сама собі 
Бог; ...у неї нема почуттѐ міри, вона недовірлива й корис- 
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лива в стосунках з лядьми" — коротше кажучи, пере-
буваю в стані війни, конфлікту з навколишнім світом. 
(Цікаво, що той самий спосіб осмисленнѐ індивідуалізму, 
треба думати, незалежно від Мунью, продемонстрував 
філософ пізньорадѐнської доби Генріх Батищев, одна із 
статей ѐкого в "Литературной газете" так і називаласѐ — 
"Логіка стану облоги".) 

У будь-ѐкому разі, зазначаю Мунью, "індивідуалізм — 
це антипод персоналізму та його найлятіший ворог". 
Через це "особистості слід невтомно звільнѐтисѐ від 
індивіда, ѐкий переховуютьсѐ в ній"; передусім вона маю 
стати вільноя, не зайнѐтоя, не заповненоя собоя і саме 
завдѐки цій внутрішній незайнѐтості — відкритоя длѐ 
глибинних стосунків з іншими лядьми. (Висуваячи тезу 
про "незайнѐтість", Мунью посилаютьсѐ на Г. Марселѐ, 
але це положеннѐ маю і значно глибші витоки; тут можна 
згадати і христиѐнський кенозис (спорожніннѐ), і юврей-
ський цимцум (стисненнѐ), і давній китайський смисло-
образ кун (порожнеча): ще в "Дао де цзині" було сказано 
про позитивну роль порожнечі і про те, що смиренно-
мудрий правитель залишаю серцѐ підданців порожніми.)  

Показово, що всі п'ѐть "оригінальних діѐнь", на ѐких, 
на думку Мунью, повинна базуватисѐ автентична спіль-
нота особистостей, маять найбезпосередніший стосунок 
саме до етики спілкуваннѐ. Мунью формуляю їх у виглѐді 
своюрідних імперативів: 

1. Вийти за власні межі.  "Особистість ю існуваннѐ, 
здатне від'юднатисѐ від самого себе, відмовитисѐ 
від 
самого  себе,   розсекретити  себе,   аби  відкритисѐ 
Іншому". А значить, особистістя може стати лише 
той, хто в змозі подолати в собі егоїзм, нарцисизм, 
індивідуалізм. 

2. Розуміти.  Слід зазначити,  що під цим  пунктом 
Мунью подаю принципово важливу характеристику 
саме діалогічного розуміннѐ, кожен няанс ѐкої вар 
тий уваги. Через це ми наводимо її тут майже  
цілком:  "Слід не обмежуватисѐ власноя точкоя 
зору і вміти прийнѐти позиція Іншого. Це не озна- 
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чаю шукати себе в Іншому, подібному до тебе, не 
означаю це й осѐгати Іншого взагалі... Це означаю 
поюднувати наші відмінні одна від одної позиції в 
ні з чим не зрівнѐному порозумінні. 

Пристосовуватисѐ до всіх, не втрачаячи влас-
ного а, — це зовсім не те ж саме, що все розуміти, 
не ляблѐчи нікого; розчинитисѐ в Іншому зовсім не 
означаю "зрозуміти Іншого". 

3. Взѐти на себе відповідальність за доля Іншого. 

4. Віддавати. Життюдайна сила особистісного буттѐ, 
ѐк вважаю Мунью, полѐгаю в безкорисливій велико  
душності,   в  щедрій   і  безвідплатній  самовіддачі. 
"Економіка особистості,  — наполѐгаю він,  — не 
будуютьсѐ на розрахунку і компенсації, це — еко 
номіка даруваннѐ". Сьогодні можна було б сказати, 
що концепціѐ особистості у Мунью ѐвно не ладнаю  
з прагматизмом,  натомість дотримуютьсѐ старого  
правила: "Що ти віддав — те твою". Або точніше: 
"Віддав — і став собоя". 

5. Бути вірним. Вірність — незамінна й неоціненна 
моральна ѐкість,   утвердженнѐ  ѐкої  в  сучасному  

! світі нерідко набуваю, втім, консервативно -догма-
' "■ тичного або й сфанатизованого виглѐду. Мунью 
звертаю увагу на істотну обставину: оскільки світ, у ѐкому 
живе лядина, мінливий, а саме життѐ ю "нескінченноя 
пригодоя", постійність (ѐка не маю нічого спільного з 
одноманітністя), а тим паче вірність, аби бути собоя, 
конче повинні мати творчий характер. Вірним ю той, хто 
щоразу наново доводить і обстояю своя вірність, не 
втрачаячи при цьому чутливості до світу навкруги, 
його запитів і вимог. 

Ще одним французьким персоналістом, ѐкий зробив 
істотний внесок у розробку особистісних засад етики 
спілкуваннѐ, ю Габріель Мадінью (1895—1958). Лейтмо-
тивом його праці "Свідомість та лябов" (1938) постаю 
тема лябові в контексті твореннѐ міжсуб'юктної лядської 
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спільності Ми (котру він, на відміну від Сартра, розглѐдаю 
ѐк основоположний вимір лядського буттѐ). 

У своюму дослідженні Мадінью фокусую увагу на 
глибокій, принциповій двозначності самого понѐттѐ 
лябові. "Справді, — цитую він Л. Брянсвіка, — лябов 
означаю часом бажаннѐ суб'юкта володіти улябленим 
об'юктом, часом... підкореннѐ суб'юкта вищій реальності, 
ѐка виѐвлѐютьсѐ длѐ нього ближчоя, аніж він сам... 
Лябов... містить у собі протилежні речі, в ній сусідѐть, а 
інколи й сплітаятьсѐ воюдино абсолятний егоїзм та 
абсолятна відданість". 

Звичайно, ми можемо сказати: "а лябля вино", — 
так само, ѐк говоримо: "а лябля батьківщину"; в сут-
ності лябові справді ю дещо, що нерідко дозволѐю нам не 
зосереджуватисѐ на тільки-но згаданій розбіжності 
егоїзму та відданості. Однак у безлічі інших випадків таке 
розрізненнѐ виѐвлѐютьсѐ обов'ѐзковим; зокрема воно 
набуваю принципового значеннѐ при оцінці морального 
аспекту коханнѐ. А тому не втрачаю актуальності питаннѐ, 
ѐке формуляю Мадінью: "чи належать бажаннѐ і само-
зреченнѐ до одного й того ж самого порѐдку *речей+?".  

Мадінью вважаю, що ні; на його думку, "перехід від 
бажаннѐ до самопожертви" тѐгне за собоя кардинальну 
зміну самої "структури лябові". Лябов-бажаннѐ, лябов-
потѐг зводѐтьсѐ у своїй основі до загального розуміннѐ 
лябові ѐк "прагненнѐ істоти до свого блага". В рамках 
такої лябові, по-перше, будь-ѐка безкорисливість завжди 
залишитьсѐ тільки підпорѐдкованим моментом ѐкогось 
"вищого інтересу", ѐкогось більш потужного "а хочу". 
Справді, лядина може прагнути благ повсѐкденного життѐ 
і в цьому розумінні лябити їх; але вона здатна зректисѐ 
комфорту і спокоя повсѐкденнѐ заради, скажімо, насо-
лоди змаганнѐ або ѐкихось духовних цінностей чи 
переваг. Так само вона може домагатисѐ благ земних або 
поступитисѐ ними заради благ небесних — у будь-ѐкому 
разі її поведінка, її лябов не вийдуть за рамки більш або 
менш рафінованого самоутвердженнѐ. Так само, ѐкщо 
згадати Сартра, комусь буде достатньо заволодіти пред-
метом свого коханнѐ ѐк об'юктом, засобом невибагливої  
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еротичної насолоди, тоді ѐк хтось інший відкидатиме 
можливості об'юктного володіннѐ заради того, щоб опану-
вати саму свободу коханої істоти, — і це буде просто 
більш витонченим егоїзмом. Так само ми можемо відмо-
витисѐ від утамуваннѐ своїх власних бажань заради тіюї 
приюмності, котрої сподіваюмосѐ длѐ себе від ощаслив-
леннѐ тих, кого ми лябимо, — і тут ми ще не вирвемосѐ 
із зачарованого кола буттѐ-длѐ-себе. Так само, нарешті, 
ми можемо забути про свою емпіричне а заради того 
цілого, до ѐкого ми належимо, того буттѐ, ѐке здатне 
компенсувати недостатність нашого власного існуваннѐ 
або надати йому сенс, — і це теж буде самоутвердженнѐм, 
віднайденнѐм-оновленнѐм себе у складі деѐкої потужні-
шої, життюздатнішої буттювої цілісності. 

По-друге, лябов ѐк прагненнѐ до свого блага у будь-
ѐкому зі своїх незліченних виѐвів передбачаю бажаннѐ у 
той чи інший спосіб "злитисѐ воюдино" із шуканим 
благом — засвоїти його або ж бути "засвоюним" ним 
самим (скажімо, залучитисѐ до певної лядської спіль-
ноти, авторитету ѐкоїсь могутньої ідеї тощо). В такому 
розумінні, лябов — сила, ѐка з різних буттів прагне 
витворити одне, цілісне, нездоланне; за термінологіюя 
Мадінью, таку "структуру лябові" описую її "унітарно-
моністична концепціѐ". Слід сказати, що це терміноло-
гічне узагальненнѐ надаю Г. Мадінью можливість типо-
логічно поюднати сукупність поглѐдів на лябов, що 
незмінно справлѐли значний вплив в історії ювропейської 
думки. У своюму розглѐді Мадінью не згадую Платона, 
проте саме в платонівському діалозі "Бенкет" Сократ, зі 
слів мантинеѐнки Діотими, визначаю лябов ѐк прагненнѐ 
"до вічного володіннѐ благом"; і саме цей поглѐд на 
лябов знаходить свою втіленнѐ ѐк у славнозвісному вчені 
про еротичне сходженнѐ лядської душі до ідеї прекрас-
ного, ѐке тут-таки викладаю Сократ, так і в наведеному в 
цьому ж діалозі (в промові Арістофана) міфі про андро-
гінію — легендарних двостатевих істот, розчленуваннѐ 
ѐких Зевсом спричинило поѐву в лядських "половинок" 
палкого, хоча й невтамовного бажаннѐ злитисѐ воюдино, 
відновляячи   порушену   первинну  цілісність.   Відгомін 
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цих шіатонівських оповідей, ѐк відомо, пронизую вся 
подальшу історія ювропейської духовної культури. 

Здавалосѐ б, — і вже сам платонівський "Бенкет" 
свідчить про це, — що розглѐдувана "унітарно-моніс-
тична концепціѐ" ю достатньо юмноя, щоб умістити 
найбільш піднесені проѐви лябовного почуттѐ... І все ж 
онтологічний аналіз з'ѐсовую її докорінну обмеженість: у 
сутнісному плані вона зводить лябов до самоутверджен-
нѐ суб'юкта за допомогоя шуканого блага, а ѐкщо приди-
витисѐ пильніше — самоутвердженнѐ самого буттѐ за 
спиноя цього суб'юкта, анонімного conatus essendi. 

Висловляячи це інакше, унітарна концепціѐ лябові 
на те й унітарна, що вона не зберігаю осібного статусу 
ляблѐчого і лябимого, розчинѐю їх у суцільній буттювій 
стихії. Насамперед позбавлѐютьсѐ своюї самостійності 
лябимий (ѐкому, ѐк ми бачили, відводитьсѐ роль 
"блага"), тобто лябовне відношеннѐ втрачаю свою 
справжню Ти; знаменно, що в тому ж "Бенкеті" Платона 
можемо читати про те, що "ляблѐчий божественіший за 
лябимого". Згодом, однак, і сам ляблѐчий щезаю у все-
поглинальній тотожності, й на арену виходѐть анонімні, 
безособові сили буттѐ, постаять чарівливі, проте нівеля-
ячі конкретну лядську ситуація міфи, на зразок щойно 
згаданої казки про андрогінів, та ін. 

У своюму протистоѐнні "унітарній" концепції лябові Г. 
Мадінью виглѐдаю вражаяче близьким до М. Бубера, 
чия полеміку з "доктриноя зануреннѐ" ми вже про-
стежили. 

Натомість, ѐк показую дослідник, лябов, що справді 
гідна свого йменнѐ, утворяю спільність, ѐка "не ю ані 
тотожністя, ані злиттѐм". Цѐ лябов зацікавлена в існу-
ванні "іншого а, наділеного власним буттѐм1'. Замість 
"зливати воюдино", вона саме й "тримаютьсѐ на відмін-
ностѐх істот, зберігаю й підсиляю ці відмінності... вбачаю в 
лябимому унікальну істоту, певне Ти, існуваннѐ і розквіту 
ѐкого вона жадаю..." Лябити, твердить Мадінью, власне й 
означаю "перетворявати Він на 7м"; відповідно до цього, 
категоріальними визначеннѐми стосунків між 
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лядьми в лябові постаять присутність, діалог, взаюм-
ність — ознаки, протилежні злиття. 

Заразом саме в такий діалогічний спосіб лябов поюд-
ную — "поюдную, не руйнуячи того, що сполучаю". Своюя 
первинноя енергіюя вона витворяю нову спільність — 
лядське Ми. Це Ми, на думку Мадінью, не може бути 
засноване на самому лише спільному прагненні до юдиної 
мети (згадаймо ѐсперсівський аналіз комунікації "через 
ідея цілого"!) або на самій лише солідарності: адже 
"солідарність утворяю тільки об'юктивне ціле, до котрого 
кожен залучений лише залежно від тіюї чи іншої ролі або 
функції, а не ѐк певне а". Безперечно маячи моральне 
походженнѐ (насильницька солідарність — понѐттѐ, що 
саме себе заперечую), солідарність, однак, не передбачаю 
уваги до особистої неповторності тих, хто становить дану 
"щільну" (solida), згуртовану масу лядей. Важливо, що 
"разом нас багато", — подробиці несуттюві... На щастѐ 
длѐ себе, Мадінью, певно, не мав внутрішньої потреби 
залучати до розглѐду ще й горезвісне тоталітарне Ми 
Ю. Зам'ѐтіна, інакше його оглѐд негативних форм ціюї 
спільності безперечно збагативсѐ би більш драматичними 
барвами. 

Ми, ѐк його окресляю Мадінью, — онтологічний коре-
лѐт і водночас результат лябові, спільність, у ѐкій ніхто 
не ю "ним", "третім". "Лябити, — пише Мадінью, — зна-
чить утворявати деѐке Ми, всередині ѐкого свідомість 
покладаютьсѐ ѐк відношеннѐ а в ім'ѐ Ти і Ти заради а... 
Справжню Ми засноване на лябові, воно ю співдружністя 
особистостей... котрі, взаюмно віддаячи себе одна одній, 
утворяять ціле, де кожна з них, обміняячисѐ життѐм з 
іншими, знаходить свою щастѐ". Цѐ співдружність, це 
ціле зрештоя стаю немовби новоя складно організованоя 
істотоя, ѐка живе й розвиваютьсѐ в спілкуванні Нас, 
наших а і Ти, дивитьсѐ на світ нашими очима, і кожен з 
нас переймаютьсѐ її глибокими почуттѐми, — тож будь-
ѐка серйозна лядська розлука ѐвлѐю собоя і смерть ціюї 
дивної складної істоти, ім'ѐ ѐкої — Ми. 

Реактуалізуячи длѐ себе завдѐки лябові структуру Ми, 
лядська   особистість,   ѐк   зазначаю   дослідник,   згодом 
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переконуютьсѐ, що цѐ структура ю автентичноя основоя 
самого її буттѐ; що, по суті, вона вже перебуваю у світі 
Ми, тож і суб'юкта ѐк такого насправді можна помислити 
лише у спільноті суб'юктів, і будь-ѐка "справжнѐ свідо-
мість завжди ю свідомістя Ми". 

Усвідомленнѐ онтологічного статусу стосунків, що їх 
творить лябов — аж до універсальних масштабів, — 
спонукаю й будь-ѐку одиничну лядську лябов розглѐдати 
в онтологічному плані, ѐк проѐв лябові всеосѐжної, 
вселенської, лябові, що породжую буттѐ. "...Бути означаю 
лябити", — говорить Мадінью; все буттѐ пронизане 
лябов'я, тож коли ми лябимо когось — ми лябимо саму 
буттюву "основу його юства", хоч би ѐкими були його 
емпіричні ѐкості: "Ми лябимо когось за те, що він ю, а 
не за те, що він ось такий; ми лябимо когось не за те, 
що він маю цінність у наших очах; навпаки, він набуваю 
цінності і його присутність стаю дорогоя длѐ нас, тому 
що ми його лябимо". 

Парафразуячи давню богословське вченнѐ, Мадінью 
стверджую субстанційність лябові і несубстанційність 
ненависті: "По суті... ми не можемо не лябити. Лябов, 
тобто підпорѐдкуваннѐ Іншому, ю конституяячим 
елементом нашого буттѐ... Ненависті ѐк такої не існую. 
Ми завжди лябимо, проте можемо лябити погано, тобто 
недостатньо". 

Звичайно, ці твердженнѐ можуть видатисѐ парадок-
сальними — або ж застарілими, старомодними. Проте, 
роблѐчи висновок щодо самої суті концепції Мадінью, 
варто замислитисѐ: чи не приховані часом причини її 
можливого неприйнѐттѐ нами не тільки у її недоліках, а 
й у нашому власному досвіді, що заблукав у лабіринтах 
нинішньої безлябовної цивілізації? Що, коли за всіма 
термінологічними і концептуальними недосконалостѐми 
в цих міркуваннѐх нам справді надаютьсѐ ѐкась істотна 
альтернатива, фундаментальніша, ніж будь-ѐкі славно-
звісні опозиції Модерну? Альтернатива, шо, раз по раз 
просвічуячи крізь плин нацяхвилинних подій і обставин, 
знову і знову повертаю нас до вибору між двома 
основоположними твердженнѐми, кожне з ѐких у свій  
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спосіб   налаштовую   все   наше   життюставленнѐ:   "Таке 
Буттѐ" — і "Буттѐ — це Лябов"? 

Запитання 

• У чому суть „комунікативного повороту"  в європейській 

філософії XX ст.? Як він відбився в її основних напрямах? 

• Яке   місце   посідає   тема   Іншого  у   феноменологічних 

дослідженнях Е. Гуссерля? 

• Яким чином Гуссерль встановлює аподиктичний характер 

існування Іншого? 

• Яке місце посідає тема Іншого у філософії М. Гайдеггера? 

• Чим різниться осмислення людського співбуття у М. Гай 

деггера та М. Бубера? 

• Які специфічні риси притаманні гайдеггерівському баченню 

совісті? 

• Чим визначається внесок Г. Марселя у розвиток діалогічної 

філософії та етики? 

• У чому близькими і в чому відмінними є опозиції „бути" і 

„мати" у Г. Марселя та „Я—Ти"\ „Я—Воно'"у М. Бубера? 

• Як співвідносяться прагнення до безсмертя та любов до 

ближнього у філософії М. де Унамуно? 

• Які рівні міжлюдської комунікації розрізняє К. Ясперс? 

• Як, за Ясперсом, співвідносяться екзистенція та екзистен 

ціальна комунікація? 

• Які внутрішні суперечності, згідно з Ясперсом, притаманні 

екзистенціальній комунікації? 

       • Які риси людського буття актуалізує символ Дому? Як Ви            

описали  б   відмінність  між  спілкуванням-на-майдані  та 

спілкуванням-в-домі? 

• Які специфічні риси, за О.-ф. Больновим, характеризують 

екзистенціальну зустріч? 

• Як Ви проінтерпретуєте думку сартрівського персонажа: 

„Пекло — це інші"? 

• Яке  місце  в  сартрівській дескрипції  Іншого належить 

феноменові погляду? 

• У чому специфіка сартрівського осмислення любові? 

• На яких п'яти „оригінальних діяннях" базується, за Е. Муньє, 

справжнє особистісне спілкування? 
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• Яке бачення Ми обстоює Г. Мадіньє? Які альтернативні 

уявлення про Ми можете Ви вказати? 

• Які   характерні   риси   позначають,   на  думку   Мадіньє, 

„унітарну" концепцію любові? 
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 ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ 

 ПАРАДИГМИ В РОСІЙСЬКІЙ ДУХОВНІ
 КУЛЬТУРІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX СТ.:
 НАВКОЛО М. М. БАХТІНА  

аралельно духовним процесам, ѐкі у XX ст. 
відбувалисѐ на Заході, в російській філософії та 
культурі цього часу також виникаю і знаходить 
ѐскраві й специфічні форми виѐву тенденціѐ 
діалогічного мисленнѐ. Проте в Росії цѐ тенденціѐ 

народжуваласѐ і розвиваласѐ в контексті інших традицій, 
іншої послідовності культурних подій. Звичайно, дещо 
було запозичене із Заходу; даласѐ взнаки і певна 
глибинна односпрѐмованість магістральних ліній 
духовного розвитку — односпрѐмованість, що, власне, і 
даю змогу говорити про філософія діалогу ѐк ѐвище 
транскультурне, принаймні загальноювропейського мас-
штабу. І все ж — ѐкі внутрішні процеси російського 
духовного життѐ зумовили зверненнѐ до діалогічної 
проблематики в даному регіоні світу? 

Друга половина XIX ст. і дореволяційні роки XX ст. в 
російському осмисленні засад лядського спілкуваннѐ 
були позначені домінуваннѐм ідеї соборності — вільного 
духовного юднаннѐ в братерстві й лябові. Пафос собор-
ності ѐвлѐв собоя основу самовідчуттѐ російського сло-
в'ѐнофільства; концептуальне осмисленнѐ ціюї ідеї пов'ѐ-
зане з іменами Олексіѐ Степановича Хом'ѐкова (1804— 
1860), Івана Васильовича Киреювського (1806—1856), Воло-
димира Сергійовича Соловйова (1853—1900), Сергіѐ Мико-
лайовича Булгакова (1871 — 1944) та ін. Неперекладне, ѐк 
вважаять, іншими мовами понѐттѐ соборності маю сми-
слові відтінки, що саме з етичного поглѐду набуваять 
надзвичайно важливого значеннѐ. 
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По-перше, справжнѐ соборність передбачаю вільний і 
відкритий характер твореннѐ лядської спільноти. Зна-
менно, що христиѐнські першовчителі слов'ѐн свѐті 
Кирило та Мефодій скористалисѐ понѐттѐм "соборна" 
при перекладі IX члена Символу віри, де згадуютьсѐ 
"кафолична" {/caffoAiiaj) Церква. Йдетьсѐ не обов'ѐзково 
про "вселенський", емпірично всеосѐжний характер 
Церкви; згідно з давнім слововжитком, помісна церква 
могла зберігати найменуваннѐ "кафоличної", навіть 
зменшуячисѐ до двох або трьох членів — бо ж, ѐк сказав 
Христос, "де двою чи трою в Ім'ѐ Мою зібрані, — там а 
серед них" (Мт. 18, 20). Те, що насправді позначаютьсѐ 
прикметником "кафолична" (відповідно, "соборна") 
Церква, — це прагненнѐ до безмежного поширеннѐ 
досконалого спілкуваннѐ віруячих во Христі, спілку-
ваннѐ, до ѐкого може залучитисѐ кожен, можуть залучи-
тисѐ всі незалежно від своїх місцевих, етнічних, соціаль-
них та інших особливостей. У цьому вихідному розумінні, 
"соборність" маю відтінок "збірності" й означаю вільне і 
кількісно не обмежене зібраннѐ лядей у спільному по-
клонінні, навколо спільної свѐтині. 

По-друге, у своюму реальному здійсненні соборність, 
за словами одного з її сучасних проникливих і спів-
чутливих інтерпретаторів, постаю ѐк "благодатне поюд-
наннѐ засад влади і рівності, влади й лябові"1. Це 
поюднаннѐ влади й лябові, попри своя благодатність, 
часто-густо виѐвлѐлосѐ й фатальним — ѐк длѐ духовного 
розвитку, так і длѐ повсѐкденного життѐ, ѐк длѐ самої 
Росії, так і длѐ її сусідів. Своюрідний "ми-світоглѐд" (С. 
Л. Франк), що постаю неодмінним супутником соборності, 
схильний виправдовувати (точніше кажучи, "не помічати") 
надмірне втручаннѐ влади в приватне життѐ громадѐн і 
водночас — незважаячи на вся своя щирість і 
сердечність — виѐвлѐю невгамовну підозріливість до всіх 
"чужинців", "не наших". У рамках зазначеної життювої 
настанови   зазвичай   втрачаютьсѐ   усвідомленнѐ   границі 

1
 Струве Н. А. О соборной природе церкви // Струве Н. А. Право-

славие и культура. М., 1992. С 183. 
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між моралля, релігіюя та політикоя, розвиваютьсѐ "не-
здатність до компромісів, до розумного об'юднаннѐ і 
розмежуваннѐ інтересів"2. З плином часу все це даютьсѐ 
взнаки. 

Втім, так чи інакше, ідеал соборності ѐк досконалого 
духовного спілкуваннѐ справді ю одним із найпосутніших 
здобутків російської культури. Тож бажаннѐ втримати 
його позитивний моральний зміст — високе духовне 
горіннѐ, утвердженнѐ щирості, відкритості, довіри в 
лядських стосунках, співчутливе ставленнѐ до ближнього 
— аж ніѐк не втрачаю своюї актуальності за умов  
нашого прагматичного сьогоденнѐ. 

Треба, однак, визнати, що перемога більшовицької 
револяції 1917 р. не могла не призвести до цілковитої 
компрометації ідеї соборності на російському грунті. ак 
зауважив з цього приводу Г. Д. Гачев, "це в XIX ст., коли 
особистості були в панах, — оті, не цінуячи це ѐвище, 
ідеалізували Соборність і Общину. А в XX ст., коли душа-
особа звідусіль вичавлена котком маси, колективу-колек-
тора... тут бодай за соломинку смеречини-недоноска... 
учепитисѐ, або за росинку на павутинці: аби підживити 
вертикаль самодержавства в лядині". 

Спеціально це сказано з приводу творчої позиції 
М. М. Пришвіна (до розглѐду ѐкої незабаром зверне-
мосѐ), проте й загальна ситуаціѐ була саме такоя: ляди, 
що все життѐ вимріявали, звеличували й оспівували 
злиттѐ особистих свідомостей і воль у всеосѐжній і 
всеузгоджуячій юдності — раптом отримали у "подару-
нок" від нової влади блязнірське "здійсненнѐ" цих своїх 
ідеалів у виглѐді самовпевненого і переможного проле-
тарського колективу, верховодам ѐкого, ѐк дуже швидко 
з'ѐсувалосѐ, були зовсім не потрібні ані вони самі, ані 
виплекані ними цінності. Тож закономірно, що дискурс 
соборності, з оглѐду на його глибоке коріннѐ, ще міг 
тривати в середовищі російської еміграції на Заході — але 
не в самій револяційній Росії, де він не тільки суперечив  

2
 Франк С. Л. Русское мировоззрение // Франк С. Л. Духовные 

основы общества. М., 1992. С. 489. 
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основному налаштування життѐ, а повсѐкчасно знаходив 
в останньому онтологічне засвідченнѐ власної недореч-
ності. Трагедіѐ Олександра Блока — представника і 
спадкоюмцѐ рафінованої духовної культури, самосвідо-
мого й самокритичного інтелігента, що, зачарований 
"музикоя Револяції", вийшов їй назустріч і згинув у її 
заметілі, — позначила межу, далі ѐкої йти було нікуди. 
Потрібно було шукати нові шлѐхи, нові виміри реалізації 
одвічної лядської потреби в духовному спілкуванні. 

Однак перш ніж розглѐнути спроби, що йшли в цьому 
"пошуковому" напрѐмі, — декілька слів про російських 
мислителів-емігрантів, ѐкі працявали у більш традиційній 
парадигмі. З оглѐду на нашу основну тему, привертаять 
увагу такі постаті, ѐк Лев Платонович Карсавін (1882-1952) 
та Семен Людеігович Франк (1877-1950). 

Л. П. Карсавін — один із найѐскравіших пізніх ви-
разників духу Срібного віку російської культури, росій-
ського релігійно-філософського ренесансу. Вигнаний 
Радѐнськоя владоя 1922 p., вкупі з іншими відомими 
представниками немарксистської думки, за межі Росії 
(акціѐ цього вигнаннѐ стала сумнозвісноя ѐк історіѐ 
"філософського пароплаву"), Карсавін, перебувши період 
типових емігрантських мандрів, оселѐютьсѐ в Литві, 
посідаю професорську кафедру в Каунасі, згодом у Віль-
нясі. Зрештоя, його не оминаю лиха долѐ "вченого 
мракобіса", ідейного ворога більшовицького режиму, і 
післѐ утвердженнѐ Рад у повоюнній Балтії філософа було 
заарештовано й відправлено на північ республіки Комі, 
де він і помер. 

Ідейна спадщина Лева Карсавіна ю доволі супереч-
ливоя. Видатний знавець історії і релігії Західної Ювропи, 
передусім католицького Середньовіччѐ, автор блискучих 
праць у цій галузі, Карсавін разом з тим — один з 
ідеологів ювразійства, більше того — бере на себе роль 
філософа цього руху; ювразійство ж базуютьсѐ саме на 
гаслі розриву з Ювропоя і "виходу на Схід", де й уба-
чаютьсѐ величне майбутню Росії і Православ'ѐ. Так само 
суперечливо у життюрозумінні Карсавіна поюднуятьсѐ 
надзвичайно гостре відчуттѐ трагізму і моральної напруги 
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індивідуального лядського буттѐ (див., зокрема, його 
"Поему про смерть", 1931 р. — одне з найпроникливіших 
осмислень теми смерті у філософській літературі XX ст.) — і 
показове длѐ російської філософської думки наголошу-
ваннѐ на Всеюдності, Всезагальності. У своюрідному "полі 
зіткненнѐ" цих двох протилежно спрѐмованих детер-
мінант карсавінської думки і формуютьсѐ вченнѐ про 
симфонічну особистість — "мабуть, найвідоміше з усіюї 
його філософії", ѐк зазначаю сучасний дослідник3. 

Оскільки, понад усе сказане, Карсавін ю христиѐн-
ським мислителем, не дивно, що й згадане вченнѐ маю у 
нього свій "пролог на небесах". Власне особистісність ю 
атрибутом божественним; а тому — зазначаю філософ — 
"точно кажучи, нема і не може бути лядської або тварної 
іпостасі чи Особистості..." 3 цього основоположного 
засновку в Карсавіна випливаять принаймні три важливі 
лінії думки. 

По-перше, цілком очевидно, що особистісність ѐк 
така наділѐютьсѐ у нього щонайвищим — божествен-
ним — ціннісним статусом; водночас стверджуютьсѐ, що 
цѐ особистісність ю досконалоя лише на рівні Божест-
венного Абсоляту, ѐкий підпорѐдковую собі універсальне 
буттѐ в його всеюдності (принцип статики) і триюдності 
(принцип динаміки). 

По-друге, власне лядська індивідуальність цим оста-
точно не позбавлѐютьсѐ особистісного начала, але 
повинна його здобувати і невтомно вдосконалявати через 
своя причетність до вищих порѐдків буттѐ і, зрештоя, до 
Самої Божественної Особистості. Сенс існуваннѐ лядини 
таким чином розкриваютьсѐ ѐк "уособленнѐ" (лицетво-
рение); його вона в змозі досѐгти у своюму зверненні до 
Лику божественного, котрий надаютьсѐ її недосконалій 
особі ѐк "її справжню юство, ідеал і завданнѐ".  

По-третю, в процесі сходженнѐ лядини до абсолятної 
Особистості значущим виѐвлѐютьсѐ те, що Бог, ѐкий ю 
такоя   Особистістя,   —   триіпостасний;   отже,   шлѐхом 

3
 Хоружий С. С. Жизнь и учение Льва Карсавина // Карсавин Л. П. 

Религиозно-философские сочинениѐ: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. XXXI. 

184 



формування діалогічної парадигми в російській духовній культурі 

перших десятиліть XX ст.: навколо М. М. Бахтіна 

Богоспілкуваннѐ ми "здобуваюмо юдність, вищу за інди-
відуальну особистість". Цим, згідно з Карсавіним, "усува-
ютьсѐ, ѐк помилкове, визнаннѐ індивідуальної особис-
тості юдиним конкретно-особистим буттѐм... і, навпаки, 
утверджуютьсѐ реальність симфонічно-особистого буттѐ..." 

Заходѐчи далі з протилежного боку, від самого ляд-
ського індивіда та його елементарних повсѐкденних вра-
жень, Карсавін виокремляю ѐк "первинний вихідний 
факт " "юдність моя з інобуттѐм" — юдність, котра поюдную 
безперечними, хоча й рухливими ѐкісними зв'ѐзками 
лядське а і навколишній світ, що відкриваютьсѐ длѐ 
цього а в процесах пізнаннѐ, праці, та й просто безпо-
середнього плину життѐ. Зважаячи на характер та спосіб 
існуваннѐ ціюї своюрідної юдності лядської особи з 
інобуттѐм, філософ доходить висновку, що сама вона, цѐ 
юдність, своюя чергоя, теж маю бути визнана особистістя — 
особистістя вже не індивідуальноя, а симфонічноя. Зако-
номірним подальшим розвитком ціюї ж тези виѐвлѐютьсѐ 
думка про те, що насправді змальована "двомоментність" 
"симфонічної особистості" — а і мою інобуттѐ — "ѐвище 
досить рідкісне, і, ѐк правило, вона не двоюдина, а 
багатоюдина"; що така "симфонічна особистість" здатна 
охоплявати чимало конкретних індивідуальних осіб та 
їхніх інобуттів... Зрештоя, світ загалом, за переконаннѐм 
Карсавіна, постаю ѐк "симфонічна всеюдина особистість 
або іюрархічна юдність безлічі симфонічних особистостей 
різних порѐдків, а в них і особистостей індивідуальних"; 
в цьому його безконечному, примноженому на себе 
самого симфонізмі й засвідчую себе Триіпостасна Божест-
венна Сутність. 

Таким чином, у світобудові, ѐк її уѐвлѐю та описую Лев 
Карсавін, виникаять, розгалужуятьсѐ і взаюмодіять одна 
з одноя цілі іюрархії над-індивідуальних "симфонічних 
особистостей" — націй, культур, церков, соціальних груп, 
партій... Здавалосѐ б, щось подібне до карсавінської 
"симфонічної особистості" ми вже мали нагоду спосте-
рігати на прикладі того, ѐк Г. Мадінью осмисляю фено -
мен Ми (див. попередній розділ). Проте відмінності між 
тим і тим ю принциповими. У Мадінью про Ми йдетьсѐ ѐк 
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про утвореннѐ, що втіляю лябов, взаюмну прихильність 
вільних лядських а, котрим і належить "останню слово"; 
карсавінська ж "симфонічна особистість" саме анексую, 
відчужую у лядського а його істотні особистісні риси, в 
певному істотному розумінні витискаю його собоя. В 
порівнѐнні з такими збірними "симфонічними" супер-
організмами (ото вже царина соборності!) звичайний 
лядський індивід опинѐютьсѐ десь на найнижчому щаблі 
особистісного розвитку, його покликаннѐ — бути "мо-
ментом" у процесі реалізації "особистостей" більш висо-
кого рівнѐ. 

Звичайно, все зазначене даю достатньо підстав убачати 
в карсавінському вченні про "симфонічну особистість" 
безперечний "примат колективного над 
індивідуальним" і "прѐму протилежність 
персоналізму". В контексті нашого розглѐду особливо 
значущим ю контраст між окресленоя концепціюя 
"симфонічної" особистості і її поліфонічним розуміннѐм, 
ѐке на матеріалі аналізу творчості Достоювського 
розроблѐв М. М. Бахтін — до речі, в ті ж самі роки, коли й 
Карсавін працявав над своїми основними 
філософськими творами. 

Справедливість вимагаю додати, що сам Лев Карсавін 
у своїх пізніших працѐх, а надто в останніх, Терцинах і 
Сонетах, створених уже в концтаборі напередодні страд-
ницької смерті, — до ідеї "симфонічної особистості" 
більше не повертаютьсѐ. Владу "посередників" тут подо-
лано, і "читача зустрічаю стихіѐ напруженого особистіс-
ного Богоспілкуваннѐ", де діять тільки "Бог і лядина, Ти і 
а" (див. цитовану розвідку С. С. Хоружого). 

Значно ближче до принципових настанов філософії та 
етики діалогу підходить С. Л. Франк. Один із найглибших 
російських філософів своюї доби, Франк чудово засвоїв 
надбаннѐ класичної філософської традиції і західної 
думки початку XX ст. Подібно до Л. Карсавіна, він 
базуютьсѐ на запровадженій В. С. Соловйовим і відтоді 
досить типовій длѐ російського філософуваннѐ ідеї Все-
юдності — проте розвиваю її у цілком оригінальний 
спосіб, ѐк наближену до даних і свідчень конкретного 
лядського життѐ; це надаю дослідникам творчості Франка 
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достатні підстави характеризувати його метафізику Всеюд-
ності ѐк персоналістичну (Г. Ю. Алѐюв). 

Традиції філософії Всеюдності Франк збагачую, зверта-
ячисѐ до спадщини представників апофатичної теології 
та христиѐнського платонізму, передусім до творчості 
видатного мислителѐ раннього Відродженнѐ Ніколауса 
Казанського (1401 — 1464), ѐкого вважав своїм "юдиним 
учителем філософії". Послідовне дотриманнѐ зазначеної 
стратегії думки приводить Франка до усвідомленнѐ світу і 
буттѐ загалом — у їхній першооснові і в основних проѐвах 
— ѐк незбагненних: таких, що «не тільки взагалі 
незбагненні, а й збігаятьсѐ з "незбагненним"». "Не-
збагненне" — назва і тема головної філософської праці 
С. Л. Франка (1939). Утвердженнѐ незбагненності буттѐ 
не робить, однак, Франка супротивником розуму — ѐк на 
підставі схожих засновків не був супротивником розуму, 
скажімо, й Паскаль. Просто,  доводѐчи принцип 
Всеюдності до його логічного завершеннѐ, російський 
мислитель небезпідставно вважаю, що Всеюдність маю 
обіймати ѐк те, що підвладне розумові, так і те, що 
виходить за межі раціональності, так само ѐк і те, на чому 
сама цѐ раціональність базуютьсѐ, що ю її онтологічним 
підґрунтѐм. Незбагненне буттѐ не лише, немовби ѐкийсь 
темний океан, оточую з усіх боків острівець пізнаного 
нами, — цей острівець здіймаютьсѐ з його несповідимих 
глибин, саме завдѐки йому виступаячи на поверхня. Тож 
будь-ѐка раціональність, залишаячисѐ собоя і ѐк така 
заслуговуячи на повагу, обов'ѐзково маю ще й своя 
"трансраціональну", "металогічну" підкладку; за словами 
Франка, "буттѐ завжди і на будь-ѐкому своюму відтинку ю 
пізнаваним і водночас незбагненим. Все пізнане, знайоме, 
відоме не перестаю залишатисѐ длѐ нас незбагненноя 
таїноя". Незбагненне залучаю до своюї повноти і нас 
самих, кому воно надаютьсѐ, й усѐку іншу лядину. ак 
резямую ці роздуми мислитель, "будь-ѐка річ і будь-ѐка 
істота у світі ю дещо більше та інше, аніж усе, що ми 
про неї знаюмо і чим її вважаюмо, — мало того, ю 
дещо більше па інше, аніж усе, що ми будь-коли 
зможемо про неї дізнатисѐ..." 



Розділ IV 
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Із сказаного, за переконаннѐм Франка, випливаять 
деѐкі висновки, що стосуятьсѐ ѐк теорії пізнаннѐ, так і 
етики спілкуваннѐ, і принципового ставленнѐ до світу 
загалом. "ак жити і поводитисѐ з тим, чого ми не 
знаюмо? — ось проблема"4; по суті, це проблема цілого 
нашого світовідношеннѐ5. Врахуваннѐ принципової 
незбагненності буттѐ, наѐвності у ньому таких рівнів, 
ѐкостей та елементів, ѐкі перевершуять нашу здатність 
засвоюннѐ, в гносеологічному відношенні маю налашто-
вувати на обережність. Ми не повинні надмірно покла-
датисѐ на конструктивні можливості нашого розуму, не 
повинні вбачати в його побудовах остання істину про 
світ і буттѐ — аби не втратити відчуттѐ живої конкретики і 
таюмничої глибини останніх і не нав'ѐзувати їм замість 
цього свої абстрактні, хай навіть і "діалектичні", концеп-
туальні схеми. Натомість відчутного значеннѐ набуваю 
непідлегле об'юктивуячій систематизації "живе знаннѐ", 
ѐке лядина отримую в повноті свого неповторного до-
свіду, ізсередини власного співбуттѐ зі світом. Парадокс, 
але ѐкраз послідовне продумуваннѐ тези про Всеюдність, 
всеосѐжну цілісність буттѐ приводить Франка до наполег-
ливого акцентуваннѐ внутрішнього досвіду окремої 
лядської індивідуальності; річ у тім, що цей досвід обме-
жено, зате безпосередньо вірогідно засвідчую нам реальні 
тенденції і проѐви буттѐ, будь-ѐка узагальняяча теоре-
тична модель ѐкого завжди залишитьсѐ вторинноя, 
неповноя, відірваноя ("абстрагованоя") від його гли-
бинних джерел. Власне, такий спосіб засвідченнѐ і дії 
Всезагального в повноті і "тут-присутності" індивідуального 
лядського буттѐ здавна привертав увагу східно-
христиѐнської і, зокрема, російської духовної культури — 
звідси й невідступний, морально вибагливий інтерес 
останньої, саме у нерозривному зв'ѐзку з її вселенсько-
соборними   уподобаннѐми,   до   "внутрішньої  лядини". 

4
 Гачев Г. Д. Русскаѐ Дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991. С. 

173. 

3
 Див.: Малахов В. А. Искусство и человеческое мироотношение. К., 

1988. С. 18-19, 29-34, 113-141. 
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Зазначену рису неважко помітити і в чернечій духовній 
практиці, й у віѐннѐх візантійського ісихазму, й у До-
стоювського; присутнѐ, ѐк бачимо, цѐ особливість право-
славної духовної традиції і у творчості С. Л. Франка. В 
окресленому контексті вельми значущоя видаютьсѐ авто-
характеристика російським мислителем своюї методоло-
гічної настанови ѐк "феноменології духовного життѐ"; 
він зауважую в одному зі своїх пізніх листів (до П. Б. Струве), 
що «момент "емпіризму", простого досвідного (в 
широкому розумінні слова) констатуваннѐ ѐ тепер усві-
домляя ѐк основоположний у знанні й зрікаясѐ гордині 
прагненнѐ все "доводити" й "дедукувати". Тут, ѐк і 
усяди, вища мудрість — у смиренні». 

Що ж до власне етики спілкуваннѐ — коли буттѐ 
загалом, згідно з Франком, постаю ѐк незбагненна й 
чудесна, "світлоосѐѐна" таїна, ѐка маю викликати благо-
говіннѐ, то це, звичайно, визначаю і наше сприйнѐттѐ 
іншої лядини, і наше ставленнѐ до неї, а також нашу 
моральну позиція у світі загалом. У цьому зв'ѐзку Франк 
піддаю жорсткій моральній критиці егоцентричну життюву 
настанову, відповідно до ѐкої "світ нам відомий і... 
відоме, знайоме, звичне длѐ нас становить собоя весь 
світ". Така "замкненість свідомості" в межах узвичаю-
ного, вже пізнаного і засвоюного нея ю, на думку філо -
софа, не що інше, ѐк основна ознака "божевіллѐ". Саме 
маніѐ — чи то маніѐ величності, чи то маніѐ пересліду-
ваннѐ — «завжди передбачаю, що лядина відчуваю себе 
центром світу, сприймаю світ перекручено саме тому, що 
бере його не в усьому його обширі, тобто не враховую тих 
його сторін і ділѐнок, ѐкі не стосуятьсѐ її власної особи, 
не входѐть до складу її видноколу, зумовленого її інте-
ресами, — коротко кажучи, не сприймаю світу, замежо-
вого щодо її власного "світика". Ототожняячи свій 
"світик" — те, що йому "відоме" і "знайоме", — а це ю 
особисто "важливе" длѐ нього у зв'ѐзку з його особисти-
ми інтересами, — з безмежноя повнотоя, багатством, 
складністя світу загалом... маніак неминуче приходить до 
ѐкогось цілковито хибного уѐвленнѐ про світ». Знаходѐчи 
риси такої "маніакальності" в різних галузѐх лядської  
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поведінки, Франк мало не зітхаю: «Скільки суперечок 
було б усунено, ѐкби кожен міг побачити і реально 
відчути, що "світик" його ближнього ю так само реаль-
ним, ѐк і його власний! Скільки соціальних і політичних 
трагедій пощезали б самі собоя, ѐкби кожна партіѐ могла 
вийти конкретно-психологічно за межі свого власного, 
часткового світика (згадаймо, що слово "партіѐ" похо-
дить від слова pars — "частина"!), відчути його обмеже-
ність і відносність і рівноправність поруч із ним тих 
"світиків", у ѐких живуть інші "партії"!» 

Тож на противагу замкненості й зосередженості на 
собі і "своюму", що призводить до ігноруваннѐ дивовиж-
ної незбагненності буттѐ, Франк обстояю «позірно 
"романтичну" вимогу виразної й напруженої свідомості 
широчини буттѐ за межами вже "відомого" й "знайо-
мого"» — вимогу, що з практичного поглѐду виѐвлѐютьсѐ 
досить істотноя ѐк "необхідна умова справді неуперед-
женого — такого, що відповідаю самій реальності, — 
ставленнѐ до буттѐ". 

Таким чином, С. Л. Франк, по суті, даю свою тлума-
ченнѐ кардинальних питань лядського світовідношеннѐ, 
акцентуячи власне моральні обриси, моральний сенс 
останнього — і підносѐчи до цього рівнѐ осмисленнѐ 
моральної проблематики загалом. 

Саме в окресленому контексті розгортаннѐ своюї 
головної, принципової тези про буттѐ ѐк "незбагненне" 
філософ порушую тему відносин а і Ти. Відзначаячи, 
подібно до інших уже згадуваних нами мислителів XX ст., 
унікальність онтологічного статусу Ти, незамінне значеннѐ 
відношеннѐ до Ти длѐ формуваннѐ нашого а, нашої 
самості й основоположний характер відношеннѐ а і Ти ѐк 
деѐкої "первинної форми буттѐ", С. Л. Франк вносить до 
розглѐду ціюї теми низку оригінальних мотивів, пов'ѐ-
заних, ѐк зазначено, з розвитком його основної концепції 
Незбагненного. Так, унікальність Ти розкриваютьсѐ у 
Франка саме в цьому висвітленні: Ти, на думку філософа, 
і ю не що інше, ѐк "одкровеннѐ незбагненного", ѐке в 
даному разі не просто стоїть перед нами або навіть охоп-
ляю, переймаю нас, а "іззовні вторгаютьсѐ в нас", 
активно 
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спрѐмовуютьсѐ на нас і торкаютьсѐ нас ѐк "промінь живої 
динамічної сили". Відповідно до цього, і зустріч а і Ти, 
спілкуваннѐ ѐк таке ю "найконкретнішим виѐвом одвічної 
таїни", і Ми — забігаячи дещо вперед — розкриваютьсѐ 
ѐк "ще більш первинний рід одкровеннѐ... первинна 
юдність зовнішнього і внутрішнього буттѐ". 

Ти у своїй первинній безпосередності сприймаютьсѐ і 
переживаютьсѐ нами, за Франком, передусім ѐк "щось 
чуже, жахливе, загрозливе" — щось, що перебуваю не-
мовби на одному рівні буттѐ зі мноя самим, а водночас 
мноя не ю, а ю моїм страхаячим "двійником", "не-моїм 
а". Прикутістя до Ти ѐк до ворожого і загрозливого 
начала і зумовляютьсѐ самозамкненість і відчуженість 
нашого власного а. Разом з тим, поруч із ціюя "першоя і 
основоположноя" формоя відношеннѐ а і Ти поступово 
набираю сили й інша, альтернативна щодо неї. "Без-
посередню самобуттѐ пізнаю в Ти заспокійливу, відрадну 
йому реальність схожого, спорідненого, рідного, реальність 
поза собоя самим, але внутрішньо йому тотожну. Зустрі-
чаячисѐ з таким Ти або вловляячи цей момент у складі 
Ти, ѐ усвідомляя себе вже не юдиним, не самотнім — 
поза мноя ѐ знайшов мені-подібне..." Відповідно і наше а 
в стосунках з так осѐгнутим Ти утверджую себе в інший 
спосіб, увиразняячи неповторність, законність, лядську 
зрозумілість свого юства. Таким чином, виокремлене 
Бубером а—Ти-відношеннѐ зазнаю у Франка своюрідної 
диверсифікації, причому, що істотно, в кожному кон-
кретному проѐві такого відношеннѐ, чи то "позитив-
ному", чи то "негативному", обов'ѐзково присутні, на 
думку філософа, обидва зазначені його моменти. Тож "у 
будь-ѐкому, навіть лябимому і рідному длѐ мене Ти ю 
щось жахливе і незрозуміле длѐ мене" — і навпаки. 

авлѐячи собоя "конкретну юдність роздільності та 
взаюмопроникненнѐ", відношеннѐ а—Ти, за Франком, 
стаю основоя подальшого діалектичного розвитку. Зокре-
ма, взѐте з боку його юдності, це відношеннѐ результу-
ютьсѐ в понѐтті Ми; останню Франк характеризую ѐк 
"дещо третю: цше, що складаютьсѐ з а і 7и". Заразом, 
аналіз самого феномена Ми розкриваю 
взаюмодоповнѐль- 
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ність "трансцендуваннѐ назовні" (в бік Ги) і "трансцен-
дуваннѐ всередину", в "первинну глибину і грунт самого 
безпосереднього самобуттѐ". акраз останню, тобто "транс-
цендуваннѐ всередину" або "вглиб", сѐгаю зрештоя 
царини "Духа" або "духовного буттѐ", ѐка і стаю пред-
метом подальшого аналізу. 

У зв'ѐзку з цим Франк висловляю і намагаютьсѐ 
обгрунтувати ще одну оригінальну тезу — про те, що 
безпосередню самобуттѐ або, кажучи простіше, "душа" 
лядини, попри все досі зазначене, "не може задоволь-
нитисѐ трансцендуваннѐм до Ти, здійсненнѐм себе в 
спілкуванні". Першу, більш очевидну причину ціюї 
"екзистенціальної недостатності" спілкуваннѐ Франк 
убачаю в уже згаданому вище моменті чужості й воро-
жості, властивому, по суті, будь-ѐкому Ти. Через присут-
ність в собі цього моменту навіть найінтимніша лябов 
"не маю права намагатисѐ проникнути в... самотність" 
коханої лядини; навпаки, вона маю бути — "ѐк десь 
тонко зазначаю P. M. Рільке — ніжним бережіннѐм" її 
самотності. Кожна лядина маю право на таку остання 
самотність, котра ю "не що інше, ѐк вираженнѐ її непов-
торної своюрідності". 

Ю, однак, ще одна — на думку Франка, глибша — 
причина неможливості повного вдоволеннѐ лядини спіл-
куваннѐм ѐк таким. І полѐгаю цѐ причина в тому, що 
жодна суб'юктивність Іншого або Ти не в змозі "врѐтувати 
мене від моюї власної суб'юктивності". Лядський суб'юкт 
прагне вкоріненнѐ в певній об'юктивності, в чомусь 
здатному бути длѐ нього "непорушно-міцним грунтом", — 
і відчуваю, що Ти ѐк таке йому в цьому прагненні надій-
ноя підмогоя бути не може. 

Слід сказати, що загалом цей порушений С. Л. Фран-
ком пункт недостатності, або, інакше кажучи, принципо-
вих меж спілкуваннѐ, безперечно, важливий у контексті 
всього розглѐду нашої теми; далі ми побачимо, що його 
не омине ані М. М. Бахтін, ані Е. Левінас. У Франка, 
однак, цей пункт означаю, на жаль, не вихід за межі 
діалогічної парадигми, до нових обріїв осѐгненнѐ ляд-
ської присутності у світі, а радше деѐкий крок назад — до 
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тіюї ж буттювої всеюдності, ѐка від початку приковувала до 
себе теоретичний поглѐд Франка. 

Вище вже зазначалосѐ, що аналіз відношеннѐ а і Ти 
франк уписую в загальний суто онтологічний план до-
слідженнѐ — в розглѐд питаннѐ про буттѐ ѐк "незбаг-
ненне". В принциповому розумінні і Ти, і Ми, і а—Ти 
відношеннѐ цікавлѐть цього філософа переважно ѐк 
проѐви "незбагненної" буттювості — не менше, але й не 
більше. Тож і не дивно, що те, чого лядський індивід не 
може знайти в Ти ѐк такому, тобто у відкритих діало-
гічних стосунках з Іншим, він, за Франком, маю віднайти 
в буттювій основі цього Ти, тобто у чомусь, відверто 
кажучи, неспецифічному длѐ даного типу стосунків. Так, 
"істинну суть лябові" російський філософ зрештоя 
вбачаю в "живому досѐгненні... і визнанні повноцінної 
реальності в глибині Іншого". Та й узагалі — "юдино 
істинне, адекватне, актуальне відношеннѐ до Ти полѐгаю, — 
твердить Франк, — саме в тому, що ми вловляюмо в його 
складі транссуб'юктивну глибину реальності"'. В цій "транс-
суб'юктивній глибині", рухаячисѐ "всередину", тобто за 
межі стосунків спілкуваннѐ, душа, на думку філософа, 
відкриваю длѐ себе шукану "непорушно-міцну" об'юктив-
ність у виглѐді власне духовного начала, але очевидно, що 
передусім це — онтологічна редукціѐ а—Ти-відношеннѐ ѐк 
такого. І хоча в подальшому франківському дискурсі Ти 
з'ѐвлѐютьсѐ знову — вже в контексті Богоспілкуваннѐ, — все 
ж загальна настанова на редукція діалогіки до 
онтології всеюдності залишаютьсѐ в силі. Чим, треба 
сказати, й підтверджуютьсѐ причетність Франка до 
усталеної парадигматики російської релігійної філософії 
кінцѐ XIX — початку XX ст. — парадигматики, в межах ѐкої 
даний мислитель зробив, здаютьсѐ, стільки длѐ 
розвитку засад філософії та етики спілкуваннѐ, скільки це 
взагалі було можливо. 

Втім, лядѐм, котрі, не поділѐячи більшовицького 
пафосу, залишилисѐ в пореволяційній Росії, мислити й 
усвідомлявати свою становище в рамках парадигм, ѐкі ще 
надихали Карсавіна, Франка та їхніх співрозмовників із  
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вже зовсім неможливо. Volens-nolens потрібно було про-
кладати нові духовні стежки. І ось тут із загальної 
морально-духовної атмосфери геть перемішаного і пере-
влаштованого світу, ѐкий, проте, продовжував існувати, 
немовби сам собоя виникав образ діалогу, образ а—Ти-
відношеннѐ — "короткого", не перевантаженого ідеоло-
гічними тѐгарѐми і спасенного. Довірливого, переважно 
усамітненого відношеннѐ а до іншої лядини, до іншої 
живої істоти взагалі. Неначе паростки трави, такі уѐв-
леннѐ пробивалисѐ в найрізноманітніших місцинах 
тодішнього культурного середовища; декілька характер-
них проѐвів цього пробудженнѐ діалогічного світоглѐду 
на російському пореволяційному фунті ми тепер і 
розглѐнемо, передусім — з "позафілософських" галузей 
духовного життѐ. 

Вище вже згадувалосѐ ім'ѐ Михайла Михайловича 
Пришвіна (1873—1954). Чудовий російський письменник, 
Пришвін був і самобутнім мислителем; особливий інте-
рес із цього поглѐду становить щоденник, ѐкий він вів 
протѐгом майже всього дорослого життѐ. "а головні сили 
свої письменника витрачав на писаннѐ щоденників", — 
зізнаютьсѐ Пришвін в одному зі своїх підсумкових 
записів. 

Народивсѐ майбутній майстер слова й оспівувач 
російського лісу в Юлецькому повіті Орловської губернії в 
купецькій родині; цікаво, що в самому м. Орлі згодом 
народивсѐ М. М. Бахтін. Про Пришвіна і Бахтіна 
культуролог Г. Д. Гачев дотепно писав: "Залишилисѐ нам 
Два Ведмеді — два російські тотеми, два Михайла Михай-
ловича... У страхітливу добу нашу панічно кинулисѐ 
навтьоки в рѐтівне лоно, позакопувалисѐ: перший — в 
Природу, другий — в Душу (книга про Достоювського) і 
Тіло (книга про Рабле) — з механічності зверхнього світу 
сього, із Суспільства та Історії". 

Аби "тікати" до рѐтівного світу Природи, у Пришвіна, 
крім безпосередньої і непогамовної лябові до нього, були 
й інші причини. Нещаслива закоханість, невміннѐ знайти 
себе ще в дореволяційному російському суспільстві (в 
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записах Пришвіна ю чіткі свідченнѐ його душевного 
незбігу ѐк із символістами, так і з натуралістами-народ-
никами, а надто з тим спільним, що, за його спостере-
женнѐми, забезпечувало взаюморозуміннѐ між, напри-
клад, декадентом Д. С. Мережковським, "справжнім 
іноземцем у Росії" — і звичайними собі російськими 
мужиками, "хитрими, прикутими до міщанського факту 
буттѐ"), релігійні сумніви ("...а не релігійна лядина. 
Мені хочетьсѐ самому жити, творити не Бога, а свою 
власне нескладуще життѐ", — занотовую письменник) — 
все це, сплітаячисѐ воюдино, навіявало Михайлові 
Пришвіну відчуттѐ нерозуміннѐ сердечного життѐ лядини, 
налаштовувало на творчу усамітненість, на шлѐх "тихого 
подвигу". Цариноя цього "тихого подвигу" і постаю світ 
Природи — безсловесної, такої близької і далекої 
водночас... 

Основні діалогічні міркуваннѐ Пришвіна пов'ѐзані з 
осмисленнѐм ним процесу власної творчості. Парадок-
сально, але саме "позалядський" характер творчих заці-
кавлень письменника, здаютьсѐ, спонукав його до особ-
ливо гострого усвідомленнѐ міжсуб'юктної, "спілкуваль-
ної" природи творчої діѐльності в мистецтві. В одному із 
записів 1928 р. Пришвін формуляю принципову з цього 
поглѐду тезу: «...Під-сонѐчний світ ѐвлѐю нам сам по собі 
необмежений матеріал длѐ розрізненнѐ, ѐкий вимагаю до 
себе длѐ цього тісного наближеннѐ з родинноя увагоя. 
Ось цѐ здатність роз-різнѐти в під-сонѐчному світі і ю 
головноя засадоя "мистецтва бачити світ"». Іншими 
словами, ѐкщо прислухатисѐ до російського оригіналу: 
раз-личать — художник, письменник, митець маю розріз-
нити, вирізнити в зображуваному ним саме обличчѐ, особу 
{лицо, личность), нехай це буде всього-на-всього "особа" 
ведмедѐ, зайцѐ або горобцѐ, інакше всі його зусиллѐ 
виѐвлѐтьсѐ марними. 

"Родинна увага", про ѐку тут — і ще неодноразово — 
згадую Пришвін, — необхідний момент зазначеного вмін-
нѐ роз-різнѐти, при цьому вона не відаю обмежень 
антропоцентризму. ак заѐвлѐю письменник, "ми в спо-
рідненості з усім світом" — і тільки тому "відновляюмо 
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силоя родинної уваги загальний зв'ѐзок і відкриваюмо 
свою ж особисте в лядѐх іншого способу життѐ, навіть у 
тваринах, навіть у рослинах, навіть у речах". А значить, 
"коло нашого, лядського, розмикаютьсѐ", виѐвлѐютьсѐ 
лише часткоя сукупної і безупинної творчості самої 
природи. (Далі ми ще побачимо, наскільки ці уѐвленнѐ 
близькі до поглѐдів іншого самобутнього і глибокого 
виразника російської діалогічної традиції — філософа 
Генріха Батищева.) 

Втім, заповідний лядський елемент художньо-творчої 
налаштованості "за Пришвіним" виѐвлѐютьсѐ вже в тому, 
що стверджувана спорідненість художника з природоя і 
зовнішнім світом узагалі постаю лише через деѐкий 
первинний розрив, утрату, відчуженнѐ. ак прѐмо за-
значаю Пришвін, оптимізм творчого співбуттѐ з приро-
доя "стаю можливим за умови особистої трагедії". Вже 
згадувалосѐ, що в житті самого письменника була траге-
діѐ нерозділеного коханнѐ; він і не приховую її вплив ѐк 
на власну творчість, так і на розуміннѐ ним творчості 
взагалі. "Можливо, й саме мистецтво розпочинаютьсѐ 
взамін утраченої ѐкось лябові", — меланхолійно заува-
жую він. В інших місцѐх пришвінських записів це суд-
женнѐ лунаю більш твердо, впевнено, даю початок цілій 
низці глибоких міркувань: "а думая про мистецтво, що 
воно взагалі даю нам образи наших особистих утрат — ѐк 
же інакше? Неодмінно ѐ мая полябити щось, розлучи-
тисѐ, обірвати шлябний політ і біль заліковувати обра-
зами втраченого. Тому всі поети починаять співати про 
природу, бо втрачувати природні багатства властиво 
всім", — і далі йде вже знайоме нам судженнѐ про 
"спорідненість з усім світом" і втрачений загальний 
зв'ѐзок з ним, зв'ѐзок, ѐкий силоя "родинної уваги" що-
разу й відновляю кожен поет у конкретній ситуації своюї 
творчості... 

Але справжнѐ втрата — це, зрештоя, і ѐкесь внутрішню 
звільненнѐ, хоч інколи й невимовно гірке. Внаслідок 
невіджалуваних утрат, котрі неможливо скомпенсувати, 
забути, перерости, в серці лядини оселяютьсѐ порожнеча, 
інколи — порожнеча чутлива, творча, сприйнѐтлива до 
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тих царин буттѐ, що, так би мовити, продовжуять длѐ 
суб'юкта вектор ним утраченого. З'ѐвлѐютьсѐ деѐке внут-
рішню "розумне місце" длѐ глибокого сприйнѐттѐ і одухо-
твореного відтвореннѐ образів реальності. "Порожнеча 
неодмінно входить до складу душі поета... Душа поета 
неодмінно маю бути порожньоя, немов турбіна", — 
недаремно наполѐгаю Пришвін. (Слід зауважити потуж-
ний кроскультурний характер традиції, ѐку російський 
письменник тут зачіпаю: вище вже йшлосѐ про роль 
порожнього простору Між в діалогічній концепції М. Бу-
бера, що, своюя чергоя, спираютьсѐ на ядейський прин-
цип цимцум, а також про христиѐнську ідея кенозису — 
спорожненнѐ, самоприменшеннѐ. Йдучи далі, можна 
згадати безсмертну давньокитайську книгу "Дао де цзін", 
де про дао (універсальний природний закон) написано, 
що воно ю порожнім, але в застосуванні невичерпним і 
виглѐдаю "прабатьком усіх речей"; прикладів творчого 
застосуваннѐ смислообразу порожнечі чимало ѐк у 
давньому, так і в сучасному мистецтві тощо. Втім, не-
важко переконатисѐ, що в кожному зі згаданих тут при-
кладів культурно-ціннісний і особистісний сенс "порож-
нечі" ю своюрідним; не позбавлене своюрідності і її 
сприйнѐттѐ М. М. Пришвіним.) 

Нарешті, екзистенціальний "ландшафт" творчості в 
пришвінському її розумінні буде неповним, ѐкщо не 
врахувати притаманну йому атмосферу особливої мораль-
ної прозорості. Трагедіѐ і невіджалувана втрата, зачіпаячи 
сутність суб'юктивного лядського буттѐ, здатні позбавити 
це буттѐ його внутрішньої "субстанційної" напруги, зро-
бити його бодай у ѐкомусь відношенні безпристрасним, 
безопірним, прозорим. Лядині, просто кажучи, не стаю 
куди поспішати, задлѐ чого мобілізовувати свої зусиллѐ: 
окресляютьсѐ можливість позбутисѐ заздрості, душевної 
метушні, стати простішим і уважнішим, ѐкоясь міроя 
повернути собі втрачену наївність. Вочевидь плекаячи 
ця важко здобуту нескаламутненість духу, Пришвін 
стверджую: "...Поезіѐ ... народжуютьсѐ в простій, безне-
винній і неображуваній частині нашої душі, про існуваннѐ  
ѐкої сила-силенна лядей  навіть  і   не   підозряю..."  
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"...Всѐ поезіѐ випливаю з неображуваної частини ляд-
ської істоти, і ѐ взѐвсѐ за неї, ѐк за ѐкір особистого 
порѐтунку від ображаннѐ і злості. Ось через що у своїх 
книжках ѐ оптиміст і зовсім невиправний, бо всього себе 
віддав служіння неображуваного юства лядини".  

Щойно розглѐнуті нами загальна спорідненість зі 
світом, феномени втрати, розриву, внутрішньої порож-
нинності і прозорості (безпристрасності, неображува-
ності) творчої частини душі, ѐк видаютьсѐ, і формуять 
екзистенціальне тло своюрідного (одного з можливих) 
комунікативного етосу творчості, характерно розпізна-
ного М. Пришвіним на матеріалі власного письменниць-
кого досвіду. Тло, на ѐкому уможливляютьсѐ, увиразня-
ютьсѐ і творчо спрѐмовуютьсѐ згаданий вище первинний 
діалогічний імпульс від а до Іншого — іншої лядини чи 
іншої живої істоти. У творчості Пришвіна цей імпульс 
незмінно зберігав своюрідний інтимно-зосереджений 
характер; письменник мав свідомий намір дотримуватись 
у своїх творах мови, "котроя ми перешіптуюмосѐ... з 
близьким другом", уважав, що секрет красного письмен-
ства взагалі полѐгаю у виборі найближчого свого "ближ-
нього". 

Про характер такого "вибору ближнього", зробленого 
самим Пришвіним ѐк письменником (звісно, такий 
творчий вибір неможливо зводити до реалій емпірично-
біографічного плану, хоч би ѐк спокусливо це виглѐдало), 
можливо, здатен дещо сказати нам один фрагмент із 
пришвінського щоденника, датований ще 27 травнѐ 
1920 р. (коли, нагадаюмо, основні праці Ф. Ебнера, Ф. Ро-
зенцвайга та М. Бубера, присвѐчені філософії діалогу, ще 
не вийшли з друку). Цього днѐ Пришвін занотовую:  

«Поштовх до творчості: хтось близький відзначить 

вашу думку, лябовно розвине її і взагалі підтримаю, 

душа окриляютьсѐ, увага зосереджуютьсѐ на одному, і 

розпочинаютьсѐ   робота...   Тож   в   основі   творчості 

лежать немовби дві сили: а і Ти. 

а лінуясѐ, сумуя, нічого не робля, тому що немаю 

Тебе: "а це Ти в моюму серці юдиний". 
Мою Ти: 
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Ти прилітаюш до мене, неначе лебідь, щоб разом 
летіти у спільному нашому повітрі, або пливти нашоя 
водоя, або спочивати в наших заростѐх, у нашій траві, 
білѐ наших квітів. 

а чекая на тебе і дуже сумуя, коли ти довго не 
приходиш, але щастя моюму немаю межі, коли ти 
з'ѐвлѐюшсѐ, тоді всесвіт у мені і два горобці, що 
потраплѐять мені на очі, здаятьсѐ різними (sic! — В. 
М). акщо ти не хочеш, ѐ ніѐк не можу викликати тебе, 
ти сам приходиш, і прихід твій завжди длѐ мене стаю 
несподіваноя радістя... 

Ти страшенно боїшсѐ насильства, і за будь-ѐкої 
спроби моюї утримати тебе силоміць ти зникаюш і 
довго не з'ѐвлѐюшсѐ. 

а шукая тебе в лісі, тихо переступаячи від дерева до 
дерева... і вичікуя, і коли птахи та звірі, вважаячи мене 
за свого, перестаять лѐкатисѐ мене й розбігатисѐ, ти, 
бува, приходиш до мене. 

а шукая тебе в лісі, мені здаютьсѐ, що дім твій там 
серед зелені, але ѐ зустрічав тебе в сонѐчних зибульках 
води, і в хмаринах неба, і на камінні свого дворика. 
...Часто траплѐютьсѐ, ѐ зрадія твоїм вісникам, а ти не 
з'ѐвлѐюшсѐ. І коли буваю все зруйновано в саду 
буревіюм осені і на сірих гілках залишаютьсѐ лише 
декілька червоних листочків, ти до мене з'ѐвлѐюшсѐ... 

Що ж, чи мені зовсім не треба шукати тебе, адже 
ти не буваюш там, де ѐ шукая тебе? Але ѐкщо ѐ не 
буду шукати тебе, ти не прийдеш ніколи. 

а шукая, ѐ дія, ѐ живу, а ти приходиш немовби 
на заклик мій, але зовсім з іншого боку і не тоді, коли ѐ 
зву тебе. 

Ні, ніколи мені не дізнатисѐ, звідки ти приходиш і 
коли, хіба що спробувати шлѐх інший, коли ти 
прийдеш до мене, то йти за тобоя, все кинути і за 
тобоя йти?» 

Нам  залишаютьсѐ  лише   здогадуватисѐ   про  те,   на-
скільки близький чи далекий був цей пришвінський Ти 
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від тих різноманітних живих створінь, роз-різнѐти ѐких у 
під-сонѐчному світі вчив письменник. 

...Невідомо з ѐких причин, вмираннѐ і смерть лядини 
нерідко перебуваять у певній відповідності з основноя 
спрѐмованістя її життѐ. Михайло Пришвін помер від 
раку в січні 1954 p., свій щоденник він вів до останнього 
днѐ життѐ. З передсмертних записів ми довідуюмосѐ не 
про стражданнѐ і страхи, а про праця і відпочинок післѐ 
праці ("слабкий, значить, не треба працявати"), про нові 
публікації, про сонѐчні й морозні днини, що "виграять 
пречудово..." 

Останньоя виданоя його книгоя, ѐку Пришвін встиг 
побачити перед смертя, був підсумковий збірник "Весна 
світла". 

Простежену нами на прикладі М. М. Пришвіна 
тенденція "проростаннѐ" діалогічних уѐвлень у перево-
рушеному бурхливими револяційними подіѐми інтелек-
туальному середовищі Радѐнської Росії виѐвлѐять, у 
найрізноманітніших її аспектах, чимало творчих постатей і 
культурних феноменів тіюї доби. Вплив таких уѐвлень, 
зокрема, ю відчутним у поглѐдах Лева Семеновича Ви-
готського (1896—1934), блискучого психолога з широким 
загальногуманітарним обріюм, автора культурно-історич-
ної теорії розвитку лядської психіки. Згідно з концепціюя 
мовленнювого мисленнѐ, найповніше викладеноя в 
посмертно виданій монографії Л. С. Виготського "Ми-
сленнѐ і мовленнѐ" (1934), саме участь у зовнішніх 
мовленнювих стосунках стимуляю розвиток у лядського 
індивіда внутрішнього мовленнѐ, "внутрішнього діалогу", 
на ѐкому і базуютьсѐ мисленнѐ. "Слово вмираю у 
внутрішньому мовленні, народжуячи думку", — резямую 
вчений. І, продовжуячи, висловляю ще більш фундамен-
тальне припущеннѐ: "Слово відіграю центральну роль у 
свідомості загалом, а не лише в її окремих функціѐх. 
Слово і постаю у свідомості ѐк те, що, за висловом 
Л. Фейербаха, абсолятно неможливе длѐ одніюї лядини і 
можливе длѐ двох". Діалогічне підґрунтѐ такої настанови в 
дослідженні лядської свідомості ю цілком очевидним.  
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Істотний внесок у розвиток діалогічного напрѐму в 
сучасній гуманітаристиці зробив видатний російський 
фізіолог Олексій Олексійович Ухтомський (1875—1942). 
Закінчивши Петербурзький університет, він на все життѐ 
залишивсѐ вірним своїй almae materi, завідував тут 
кафедроя фізіології лядини і тварин, заснував науково-
дослідний фізіологічний інститут. Під час блокади 
Ленінграда Ухтомський залишаютьсѐ працявати в універ-
ситеті; зустрів своя смерть, готуячисѐ до чергового 
наукового виступу. ак фахівець у своїй галузі, О. О. Ух-
томський здобув визнаннѐ завдѐки дослідженнѐм одного 
з головних принципів діѐльності нервової системи лядини, 
названого ним домінантоя ("Домінанта ѐк робочий 
принцип нервових центрів", 1923 p.). Домінанта, за 
Ухтомським, — осередок збудженнѐ в центральній нервовій 
системі, ѐкий тимчасово визначаю характер реакції 
організму на внутрішні й зовнішні подразники. Акуму-
ляячи відносно слабкі збудженнѐ, що надходѐть від 
інших центрів, домінанта водночас гальмую роботу самих 
цих центрів заради активізованої нея нервової ланки. 
Вироблена одного разу, домінанта може бути викликана 
до активного стану знову, ѐк тільки відновляютьсѐ 
відповідний подразник. 

Проте значно ширший культурний резонанс, ніж 
фахові праці Ухтомського, мали опубліковані в 1973 р. 
листи вченого, де понѐттѐ домінанти застосовуютьсѐ до 
осмисленнѐ морально-етичних аспектів лядського життѐ і 
стосунків. 

Ухтомський констатую тут, що наші домінанти, стоѐчи 
між нами та іншими лядьми, зазвичай затулѐять від нас 
наших реальних співрозмовників. "...Лядина бачить 
реальність такоя, ѐкими ю її домінанти, тобто провідні 
напрѐми її діѐльності. Лядина бачить у світі й у лядѐх те, що 
ю визначеним наперед її діѐльністя, тобто, так чи інакше, 
саму себе. І в цьому, можливо, щонайбільше її покараннѐ". 
Це "покараннѐ" спостигаю нас в образі власного нашого 
Двійника; керовані своїми домінантами, ляди, ѐкі не 
докладаять спеціальних моральних зусиль Длѐ їх 
подоланнѐ, "не можуть позбутисѐ свого Двійника,  
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хоч би куди вони пішли, хоч би що побачили, хоч би з 
ким розмовлѐли". Кошмар такого поневоленнѐ власним 
Двійником (пор. образ Двійника ѐк "не -мого а" у 
С. Л. Франка) Ухтомський іляструю прикладом п. Голѐд-
кіна, героѐ повісті Ф. Достоювського "Двійник" — зазна-
чивши, втім, що, на відміну від багатьох персонажів 
реального життѐ, п. Голѐдкін "доходить до свѐтої нена-
висті до свого Двійника, тобто до свого самозамкненого а, 
налаштованого на самоутвердженнѐ і самовиправданнѐ. А 
це вже початок виходу!". 

Звернімо увагу: засвідчувану "двійництвом" егоїстичну 
самозамкненість Ухтомський міцно пов'ѐзую із зосе-
редженістя на власній діѐльності, що й спричиняютьсѐ 
до поѐви у лядини відповідних домінант. Разом з тим, 
зазначена позиціѐ, згідно з міркуваннѐми вченого, 
виѐвлѐютьсѐ досить-таки природноя длѐ лядини ѐк 
психічно активної істоти, отже, длѐ її подоланнѐ потрібні 
ѐкісь особливі настанови, свідомі вольові заходи. «...Всі 
сили і всѐ напруга, всѐ "цільова установка" маю бути 
спрѐмована на те, щоб прорвати свої межі і домогтисѐ 
виходу у відкрите море — до Ти». «ак нарочиту праця, — 
підкресляю Ухтомський, — слід культивувати й 
виховувати домінанту і поведінку "за Коперніком" — 
поставивши "центр тѐжіннѐ" поза собоя, на Іншому, це 
означаю налаштувати і виховувати своя поведінку й діѐль-
ність так, аби бути готовим кожної миті віддати пере-
вагу... самобутнім рисам і інтересам іншої "особи" перед 
будь-ѐкими своїми інтересами і теоріѐми стосовно них». 
Таку настанову, що потребую, повторимо, свідомих мо-
рально-вольових зусиль, Ухтомський називаю "домінантоя 
на обличчѐ Іншого "; згодом цей термін став одним із най-
більш уживаних у філософії та етиці спілкуваннѐ XX ст. 
Тільки завдѐки реальному втілення ціюї домінанти перед 
нами, зрештоя, розкриваютьсѐ "важлива й безконечно 
цікава, незвідана таїна — життѐ іншої лядини". 

Домінанта на обличчѐ Іншого розкриваю перед нами, 
згідно з Ухтомським, шлѐх від Двійника до Співроз-
мовника. В цьому зв'ѐзку вчений формуляю так званий 
"закон заслуженого співрозмовника". Суть його в тому,  
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що мій співрозмовник відкриваютьсѐ переді мноя "таким, 
ѐким ѐ його заслужив усім моїм минулим і тим, що ѐ ю 
тепер". Чому це так — зрозуміти неважко. Адже те, ѐк ми 
сприймаюмо і розуміюмо іншу, зустрічну лядину, "ви-
значаю нашу поведінку у відношенні до неї, а отже, і її 
поведінку у відношенні до нас. 

Іншими словами, ми завжди маюмо в зустрічній ляди-
ні більш або менш заслуженого співрозмовника. Зустріч з 
лядиноя викриваю і робить очевидним те, що досі 
приховувалосѐ в нас; і виходить найсправжнісінький, най-
більш реальний — об'юктивно закріплений суд над тим, 
чим ми потай жили й що собоя потай ѐвлѐли. 

Ось таким чином принцип домінанти в соціальному 
аспекті перетворяютьсѐ на закон заслуженого співрозмов-
ника. акщо зустрічна лядина ю длѐ тебе поганоя, то ти 
заслужив її собі поганоя, — длѐ інших вона, можливо, 
була і ю гарноя!". 

Звідси в Ухтомського — тема ближнього. Адже з 
наведених міркувань випливаю, що переважно від самого 
лядського суб'юкта та його морального розвитку 
залежить здатність убачати свого основного шуканого й 
бажаного співрозмовника не десь там за обріюм, у царстві 
абстрактних ідеалів, а просто в "щонайближчій зустрічній 
лядині". Втім, автор ученнѐ про домінанту не легкова-
жить тим, що таке щасливе знаходженнѐ співрозмовника 
поруч себе можливе далеко не завжди. Навіть більше, 
саме із завбачуваноя складністя шлѐху до адекватного 
співрозмовника Ухтомський пов'ѐзую лядський сенс 
мистецтва. «а здавна вважая, — пише він в одному з 
листів, — що красне письменство виникло в лядстві "з 
горѐ", через невтамовану потребу мати перед собоя 
співрозмовника і друга! Не знаходѐчи цього скарбу із 
собоя, лядина й вигадала писати ѐкомусь уѐвному, 
далекому співрозмовникові і другу, невідомому, алгеб-
раїчному іксу, маячи на увазі, що там десь удалині 
знайдутьсѐ душі, котрі зарезонуять на твої запити, думки 
та висновки! Справді-бо: кому писав, скажімо, Ж.-Ж. Руссо 
своя "Сповідь"? Або Паскаль свої "Думки про релігія"? 
Або Платон свої "Діалоги"? акомусь безособовому, 
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далекому, невідомому адресату — вочевидь, через незна-
ходженнѐ білѐ себе особисто-близького, відомого до 
кінцѐ Співрозмовника, ѐкий усе б вислухав і допоміг би 
розібратись у тривогах і негараздах». 

І все ж головний наш співрозмовник, за Ухтомським, — 
наш ближній, той, хто поруч із нами. Саме в стосунках із 
ним ми маюмо передусім учитисѐ ставити домінанту нашої 
уваги і поведінки "на живе лице, в кожному окремому 
випадку юдине, надане нам у житті тільки раз, і ніколи не 
повторяване, нічим не замінне". Приклади такого "про-
никненнѐ в щонайближче... ѐк у свою родинне" Ухтом-
ський теж знаходить у мистецтві слова, в самій структурі 
творчого акту, й ось тут на нас очікую несподіваний діа-
логічний перегук, бо взірцем такого спорідненого 
творчого вдивлѐннѐ длѐ нього постаю... не хто інший, ѐк 
М. М. Пришвін. "У найостанніший час, — пише Ухтом-ський 
у серпні 1928 р., — ѐ познайомивсѐ з несподіваним 
однодумцем із... професійних письменників, тобто таких, 
котрі прагнуть утамувати тугу за живим співрозмовником 
процесом писаннѐ задлѐ дальнього. Це М. Пришвін. 
Подекуди він вражаю мене збігом з моїми найзаповіт-
нішими думками..." Те, про що веде мову Пришвін, — це 
і ю, на думку Ухтомського, «"...домінанта на обличчѐ 
іншого..." Треба дуже рекомендувати досвіди Пришвіна 
на цьому шлѐху, — пише вчений. — ...Він у красному 
письменстві — відкривач нового (а длѐ простих лядей — 
старого ѐк світ!) методу, ѐкий полѐгаю водночас у роз-
чиненні всього свого і в зосередженні всього свого на 
іншому (на зустрічній реальності, зустрічній лядині)». 

І ще одне діалогічне спітканнѐ, цього разу вже по-
тенційно дискусійного характеру. Великий поет Осип 
Емільович Мандельштам (1891 — 1938) десь у ті самі роки, 
що й Ухтомський, замисляютьсѐ над ролля співрозмов-
ника та його значеннѐм длѐ поетичної творчості. На ця 
тему він написав невеличку стаття "Про співрозмов-
ника" (у збірнику "Про поезія", 1928 p.). З Ухтомським 
Мандельштама зближуять дві важливі тези: по-перше, 
поет категорично стверджую: "Немаю лірики без діалогу"; 
по-друге,  і на його думку, поезіѐ звертаютьсѐ саме до  
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формування діалогічної парадигми в російській духовній культурі 

перших десятиліть XX ст.: навколо М. М. Бахтіна 

далекого співрозмовника. Однак, ѐк ми пам'ѐтаюмо, таке 
зверненнѐ до "дальнього" Ухтомський розглѐдаю ѐк 
вимушене, зумовлене відсутністя — або нашим невмін-
нѐм побачити чи відшукати! — реального співрозмовника 
поблизу нас самих, "ближнього", ѐкий і ю длѐ нас мо-
рально найважливішоя особистістя. 

Що ж до Мандельштама, то, на його поглѐд, навпаки, 
саме зверненнѐ до фактично конкретного "ближнього" ю 
програшним варіантом длѐ поезії, тоді ѐк екзистенційна 
віддаленість у даному разі — не просто неминучий стан 
справ, а певна позитивна цінність, що надихаю поета. 
Поѐсняячи своя точку зору, Мандельштам цитую рѐдки 
Ювгена Баратинського: 

И как нашел ѐ друга в поколеньи, 
Читателѐ найду в потомстве ѐ. 

«Проникливий поглѐд Баратинського, — зазначаю 
Мандельштам, — спрѐмовуютьсѐ повз поколіннѐ, — а в 
поколінні ю друзі, — щоб зупинитисѐ на невідомому, але 
певному "читачеві". І кожен, хто натрапить на вірші 
Баратинського, відчуваю себе таким "читачем" — обра-
ним, окликнутим на ім'ѐ... Чому ж не живий конкретний 
співрозмовник, не "представник епохи", не "друг у поко-
лінні"? а відповідая: зверненнѐ до конкретного співроз-
мовника обезкриляю вірш, позбавлѐю його повітрѐ, 
польоту. Повітрѐм вірша ю несподіване. Звертаячисѐ до 
відомого, ми можемо висловити тільки відоме. Це — 
владний, непохитний психологічний закон. Неможливо з 
належноя силоя підкреслити його значеннѐ длѐ поезії». 

Мандельштам запроваджую в осмисленні поетичної 
творчості ідея провіденційного співрозмовника: провіден-
ційного, тобто завбачуваного, але наѐвно не присутнього — 
і все ж співрозмовника. "Відмова від співрозмовника" 
загалом, уважаю Мандельштам, ю длѐ поезії справоя 
згубноя. "Не можна третирувати співрозмовника: незро-
зумілий і невизнаний, він жорстоко помщаютьсѐ".  

Таким чином, ми спостерігаюмо зародженнѐ і розви-
ток діалогічних уѐвлень у різноманітних галузѐх росій - 
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ської культури післѐреволяційної доби, в поглѐдах і 
творчості представників різних фахів, ментальностей, 
світоглѐдних настанов. Не обійшли стороноя такі віѐннѐ і 
царину власне філософської думки. Звернімо увагу на 
характерну постать Олександра Олександровича Мейюра 
(1875—1939) і діѐльність очоляваного ним філософсько-
релігійного гуртка "Воскресіннѐ" (1917—1928). 

Академік Д. С Лихачов про О. О. Мейюра писав, що 
найголовніше в ньому — це "геніальність самої його 
особистості". ак і деѐкі інші персонажі нашого викладу, 
цѐ лядина сприѐла розвиткові філософії та етики 
спілкуваннѐ не лише своїми текстами (хоча були і вони), 
а передусім безпосереднім особистісним впливом, безпо-
середньоя участя у творенні реальних лядських стосун-
ків, насичених своюрідним філософсько-етичним змістом. 

Власний шлѐх філософського розвитку О. О. Мейюр 
прокладав у самовизначенні щодо популѐрних на початку 
XX ст. ідейних позицій марксизму, містичного анархізму, 
національного месіанізму, богошуканнѐ. Серед ранніх 
ідейних здобутків Мейюра — актуальне ѐк на той час 
розвінчаннѐ "культуртрегерської спокуси", облудної 
форми самоутвердженнѐ а через абсолятизація внутрі-
культурних ідеалів та цінностей. Культура, на думку 
Мейюра, справді розвиваютьсѐ лише в процесі самопере-
вершеннѐ, трансцендуваннѐ заради цінностей, що 
перебуваять ѐк поза стихіюя, так і поза самоя ж куль-
туроя; такі цінності Мейюр і вбачав у просторі співтвор-
чого діалогу лядини з іншоя лядиноя, Богом і світом. 
Критика висунутої Й. Г. Фіхте концепції "чистого а" (до 
деѐкої міри спонукувана подіѐми Першої світової війни) 
ѐк "відмови від ідеї особистості" приводить Мейюра до 
протиставленнѐ індивідуалістичного та особистісного і до 
тези про "зневажаннѐ особистості в індивіді" (вже 
знайомої нам, в іншому словесному вираженні, з роз-
глѐду персоналістичної філософії Е. Мунью). Потенційно в 
такому рухові думки вже було закладено перспективу 
поюднаннѐ сенсів особистісності й жертовності, що вті-
литьсѐ в пізніших роздумах і текстах Мейюра. 
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формування діалогічно! парадигми В російській духовній культурі 

перших десятиліть XX ст.: навколо М. М. Бахтіна 

Активний член Сан кт-Петербурзького (згодом Петро-
градського) Релігійно-філософського товариства, Мейюр, 
у пошуках нових форм філософського спілкуваннѐ, 
одразу післѐ жовтневого перевороту 1917 р. ініціяю ство-
реннѐ своюрідного гуртка "Воскресіннѐ", ѐкому судилосѐ 
проіснувати ціле десѐтиліттѐ і вплинути на долі й 
світоглѐд низки визначних представників тодішнього 
петербурзького культурного середовища. 

Судѐчи з того, що ми знаюмо, головноя метоя гурт-
ківців було саме формуваннѐ осередку духовного спілку-
ваннѐ деѐкого нетрадиційного типу. Гурток об'юднував 
таких різних лядей, ѐк біолог Г. А. Орбелі, художники К. 
С Петров-Водкін і Л. А. Бруні, літературознавець Л. В. 
Пумп'ѐнський; тісні зв'ѐзки підтримувалисѐ з 
дослідником міської культури М. П. Анциферовим, філо-
софами Г. П. Федотовим та — що длѐ нас ѐвлѐю особливий 
інтерес — М. М. Бахтіним. У гуртку відзначалисѐ свої свѐта, 
практикувалисѐ спільні трапези, виконувалисѐ особливі 
ритуали (так, перед початком співбесіди всі присутні 
потискали один одному руки й утворявали спільне коло, 
на кшталт хороводу). Головним у діѐльності 
"Воскресіннѐ", за словами дослідника ціюї сторінки 
історії діалогічної думки, було ось що: його члени «знай-
шли один одного, аби посеред розшматованого дощенту 
побуту і перед лицем загибелі звичного світу звести 
церкву нової — діалогічної — духовності. Проте останні 
слова, — продовжую цитований нами К. Г. Ісупов, — 
точніше взѐти в... лапки: це не зовсім "церква", оскільки 
вона ю над-конфесійноя; це не цілком "діалог", бо 
підсумок його вбачаютьсѐ у фіналі будь-ѐкої діалогічності ѐк 
злиттѐ особистостей у верховному а; це не тільки 
духовність, бо плоди її визріваять у сфері цілком емпі-
ричного, діѐльного облаштуваннѐ Буттѐ за внутрішньо 
притаманноя йому міроя правди». 

Наприкінці 1928 р. гурток "Воскресіннѐ" був розгром-
лений: його визнали "антирадѐнськоя організаціюя". 
Відповідно були заарештовані Л. В. Пумп'ѐнський (не-
вдовзі звільнений), М. М. Бахтін, М. П. Анциферов. 
Мейюра навесні 1929 р. засудили до розстрілу, вирок був 
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замінений строком на Соловках, потім у Білбалтлазі. 
Звільнили філософа у 1935 p.; через чотири роки він 
помер. 

Паралельно до текстів раннього Бахтіна, в розвідках 
Мейюра, починаячи з 1927 p., з'ѐвлѐютьсѐ категоріѐ 
Іншого; між обома мислителѐми вочевидь відбуваютьсѐ 
інтенсивний ідейний обмін. При цьому в Бахтіна, ѐк 
побачимо нижче, практично відсутні категорії Ти, Ми, 
Він; у Мейюра ж вони виходѐть на передній план, із 
характерним перенесеннѐм на стосунки а і Ти положень 
христиѐнської догматики про збіг "цілковитої юдності" й 
"цілковитої незмісимості". Окреслене ще в ранніх працѐх 
мислителѐ запереченнѐ індивідуалізму (див. вище) 
втіляютьсѐ на цьому етапі в розробці ювхаристичної етики 
спілкуваннѐ й містеріально-жертовної культурології 
("Нотатки про сенс містерії. (Жертва)", написано в 
1933 p.), де «"жертва" виѐвлѐютьсѐ немовби "засадничим 
міфом" усѐкої лядської й загальносвітової екзистенції"» 
(К. Г. Ісупов). На базі обміну жертовними дарами вибу-
довуютьсѐ коло спільного переживаннѐ буттѐ (еклезіѐ; 
пор. задум самого гуртка "Воскресіннѐ"), в ѐкому слова і 
вчинки кожної окремої індивідуальності (її відгуки на 
заклики ззовні), залишаячисѐ її власноя свободноя 
справоя, набуваять разом з тим матеріального значеннѐ, 
стаять утіленнѐм і розкриттѐм самої онтологічної Таїни. 

Таким чином, ѐскраві діалогічні інтенції Мейюра, саме 
на шлѐхах їх поглибленого морально-етичного продуму-
ваннѐ, призводѐть зрештоя до відродженнѐ деѐких 
істотних і впізнаванних рис соборності ѐк парадигми 
"істинного" лядського спілкуваннѐ, в екзистенціально 
загостреній і онтологізованій її формі. Дещо подібне до 
зазначеного руху думки ми згодом матимемо нагоду 
спостерігати у Г. С Батищева. З іншого боку, зовсім інші 
інтелектуальні й духовні обрії увиразняю розвиток 
діалогічних поглѐдів у роботах М. М. Бахтіна. До роз-
глѐду його постаті, творчого шлѐху і концепції ми зараз і 
переходимо. 
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Творче становлення Михайла Бахтіна та 

формування його діалогічних поглядів 

ТВОРЧЕ СТАНОВЛЕННЯ 

МИХАЙЛА БАХТІНА ТА ФОРМУВАННЯ 

ЙОГО ДІАЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ________  

сновоположник російської філософії діалогу XX ст., 
лядина, що й досі ю своюрідним "символом" 
зазначеного напрѐму думки, Михайло Михайлович 
Бахтін (1895—1975) народивсѐ в м. Орлі; батько 

майбутнього мислителѐ був службовцем комерційного 
банку. Гімназійні роки Михайла Бахтіна пройшли у Вільні й 
Одесі. 

У 1913 р. він вступаю на відділеннѐ класичної філології 
історико-філологічного факультету Новоросійського уні-
верситету (або принаймні слухаю там лекції). У 1916 р. 
переїжджаю до Петрограда, де продовжую освіту за тіюя ж 
спеціальністя. 

Серед професорів, чиї лекції Михайло Бахтін запевне 
мав слухати під час навчаннѐ в Петрограді, слід згадати 
Олександра Івановича Введенського (1856—1925) — за 
характеристикоя В. Зеньківського, найправовірнішого 
російського кантіанцѐ, ѐкий свого часу був чи не 
найбільш відомим і поважаним професором філософії в 
Санкт-Петербурзі. (До речі, в О. І. Введенського у різні 
роки вчилисѐ С. Л. Франк, М. О. Лосський і деѐкі інші 
відомі російські філософи.) Саме від Введенського 
Михайло Бахтін, судѐчи з усього, вперше міг почути про 
наріжне значеннѐ і своюрідний характер відношеннѐ а до 
Іншого (принаймні в гносеологічному плані). ак ревний 
кантіанець, спираячисѐ на позиції теоретичного 
агностицизму, Введенський формуляю так званий "закон 
відсутності об'юктивних ознак одуховленнѐ": "Діѐльність 
нашого пізнаннѐ і наш досвід улаштовані так, що даять 
змогу всім і кожному без будь-ѐкого порушеннѐ логіки й 
без будь-ѐкого протиріччѐ з фактами... заперечувати 
існуваннѐ душевного життѐ всяди, окрім самого себе". 
Юдиноя, — наголошую Введенський, — підставоя длѐ 
визнаннѐ чужого душевного життѐ ю длѐ нас постулати 
морального почуттѐ, непохитність морального обов'ѐзку. 
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Інакше кажучи, тільки належність до морально-прак-
тичного співбуттѐ з іншими лядьми даю нам надійний 
фунт длѐ судженнѐ про них ѐк про відмінних від нас 
самих одуховлених істот; трохи нижче ми побачимо, 
наскільки це твердженнѐ близьке до настанов бахтінської 
філософії вчинку. Інтуїції Введенського можна буде роз-
пізнати і в деѐких інших основних положеннѐх Бахтіна, 
зокрема в принциповому длѐ нього понѐтті "позазна-
ходженнѐ" {вненаходимости) та ін.6 

Револяціѐ обернуласѐ длѐ Бахтіна не лише особистим 
потрѐсіннѐм, а й сімейноя драмоя. Старший брат Ми-
хайла, Микола Бахтін (1894—1950) пішов до Білої армії, 
воявав, потім емігрував до Франції, де подавсѐ на службу 
в Іноземний легіон. Служба, зрозуміло, була вимушеноя — 
в ті роки чимало молодих росіѐн під тиском лихої долі 
шукали собі шматок хліба і місце під палячим сонцем у 
кровопролитних сутичках в ім'ѐ чужої держави. Водно-
раз, цѐ служба виѐвиласѐ співзвучноя ѐкимсь потаюмним 
струнам душі самого Миколи Бахтіна, зробила його 
поглѐд на світ жорстким і проникливим. Згодом, повер-
нувшисѐ післѐ тѐжкого пораненнѐ до мирного життѐ, він 
здобув визнаннѐ ѐк мислитель, лектор, автор коротких, 
надзвичайно юмних за думкоя, нерідко відважних до 
зухвальства есеїв. Коло гуманітарних інтересів і симпатій 
Миколи Бахтіна було широким, але внутрішньо визна-
ченим: природа поетичного слова, культура класичного 
еллінства, феномен трагедії, глибинні моральнісні засади 
філософії Ф. Ніцше та естетичного світоглѐду П. Валері... У 
1932 р. Микола Бахтін переїжджаю з Парижа до Англії, де 
з часом обіймаю посаду професора кафедри мовознавства 
у Бірмінгемі; підтримую дружні стосунки з Л. Віт-
генштайном. До самої смерті, за деѐкими свідченнѐми, 
про доля молодшого брата майже нічого не знаю.  

Тим паче заслуговуять на увагу пункти схожості у 
поглѐдах і зацікавленнѐх братів Бахтіних, а також основні 

6
 Див., напр.: Бонецкаѐ Н. К. М. М. Бахтин и традиции русской 

философии // Философиѐ не кончаетсѐ... Из истории отечественной 
философии: XX век: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 518-520. 
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розбіжності між ними. ак і братові Михайлу, Миколі 
Бахтіну був притаманний глибокий інтерес до комуні-
кативно-смислової скерованості художнього слова; тут 
він беззастережно віддаю перевагу еллінській поезії, роз-
рахованій на живе мовленнѐ, перед новоювропейськоя, 
"письмовоя", що передбачаю усамітнене сприйнѐттѐ: 
"двері її вузькі й замкнені: треба довго стукати". ак і 
молодший брат, Микола Бахтін у своюму мисленні по-
всѐкчас на межі філософії та філології, лядської екзи-
стенції і літературного тексту. Обидва брати Бахтіни 
стверджуять активну, вольову, відповідальну позиція 
лядського а у світі. Нічого, можливо, не знаячи про 
спеціальну розробку братом теорії вчинку ѐк philosophiae 
ргітае, Микола Бахтін, зі свого боку, критикую відсто-
роненість сучасної особистості від власних учинків (Ми-
хайло Михайлович писатиме в цьому зв'ѐзку про "кризу 
вчинку"), твердить, що, оскільки "а— це суб'юкт дії", то й 
"розкриваютьсѐ тільки в ній"; подібність останньої тези до 
засновків праці Михайла Бахтіна "До філософії вчинку" ю 
вражаячоя. 

Разом з тим істотних ознак діалогізму, зверненості до 
Іншого ѐк філософськи обгрунтованої екзистенціальної 
позиції ми в текстах Миколи Бахтіна не знаходимо. 
Навпаки, ѐвно не без впливу Ніцше (можливо, що й 
Іноземного легіону) старший Бахтін послідовно відстояю 
тезу "буттѐ, що утверджую себе": "Жити це означаю... бути 
собоя. Утвердити себе, ѐк особливого, обмеженого, юди-
ного". В по-своюму блискучому, хоча й ризикованому в 
усіх відношеннѐх есеї "Паскаль і трагедіѐ" (1927) він 
піддаю великого французького мораліста нищівній критиці 
саме за те, що здавна вважалосѐ чи не найвищим його 
заміром, — за спробу поюднати христиѐнство з трагічним 
усвідомленнѐм життѐ. На думку Миколи Бахтіна, хрис-
тиѐнство і трагедіѐ ю речами несумісними, причому саме 
тому, що в христиѐнстві лядина принципово покладаю 
центр ваги поза собоя, тож її "цілісне самоутвердженнѐ... 
стаю неможливим", а трагедіѐ, за Бахтіним-старшим, 
навпаки, "починаютьсѐ саме там, де ю остаточне самоут-
вердженнѐ і свідомість повної відповідальності за себе — 
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перед одним собоя: нема і не може бути можливості 
скласти із себе цей тѐгар, перенести його на іншого". 

Понад усѐкий сумнів, у рамках окресленого таким 
чином протиставленнѐ всі симпатії Миколи Бахтіна 
нероздільно були на боці трагічної свідомості, ѐк він її 
розумів. Але до складу ціюї свідомості неминуче входить і 
усвідомленнѐ власної приреченості: результат боротьби 
визначено наперед, лядина, що вільно обрала залише-
ність на саму себе, рано чи пізно не може не загинути під 
ударами стихій. А тому до деѐкої міри логічним продов-
женнѐм окресленої позиції у Миколи Бахтіна постаю 
позитивне сприйнѐттѐ смерті. В тексті з характерноя 
назвоя "Похвала смерті" (1926) знаходимо цілком "гай-
дегтерівське" за своїм духом міркуваннѐ: "Те, що робить 
мене — мноя, що робить мене живим, це і ю моѐ конеч-
ність... І за це радісне й відважне протиставленнѐ себе 
всьому ѐ повинен і ѐ хочу сповна заплатити: своїм зни-
щеннѐм". Більше того, смерть постаю тут і ѐк певна само-
достатнѐ цінність, і ѐк "несхибна міра" самого життѐ, 
тож виправдати смерть — значить "виправдати саме життѐ 
в його божественній обмеженості"; один із учасників 
бахтінської "розмови" про смерть патетично розповідаю, 
ѐк смерть "визріваю" ізсередини будь-ѐкої живої істоти, 
"годуютьсѐ й міцнію її радістя, її мудрістя, її болем, і 
повільно, ѐк сонце, сходить з її власної глибини".  

Натомість длѐ Михайла Бахтіна парадигмальноя і, по 
суті, неминучоя виѐвиласѐ позиціѐ своюрідного ціннісно-
смислового "подоланнѐ" смерті — адже зосередженість 
на останній несумісна з акцентуваннѐм діалогічної від-
критості й незавершеності лядського суб'юкта. Недаремно 
про Достоювського, ѐкий був длѐ нього взірцем діало-
гічного осмисленнѐ життѐ, молодший Бахтін зазначаю: «в 
його світі, де домінантоя образу лядини ю самосвідо-
мість, а основноя подіюя — взаюмодіѐ повноправних 
свідомостей, смерть не може мати жодного завершаль-
ного і такого, що висвітляю життѐ, значеннѐ. Смерть у 
толстовському її осмисленні у світі Достоювського взагалі 
відсутнѐ. Достоювський зобразив би не смерті своїх героїв 
(на противагу "Трьом смертѐм" та іншим творам Л. Тол- 
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стого. — В. М.), а кризи і злами в їхніх життѐх, тобто 
зобразив би їхні життѐ на порозі. І герої його 
залишилисѐ б внутрішньо незавершеними (адже 
самосвідомість не може завершитись ізсередини)». 

Але повернімосѐ до нашої розповіді. У 1918 p., закін-
чивши університет, Михайло Бахтін вирушаю з 
холодного й голодного Петрограда до м. Невелѐ, на 
межі Псковської і Вітебської губерній. Там він потраплѐю 
в компанія свого давнього однокашника Л. В. 
Пумп'ѐнського, а також російського філософа-
неокантіанцѐ М. І. Кагана — невельчанина, на той час 
уже доктора Марбурзького університету, шанобливого і 
вдумливого учнѐ Германа Когена та Паулѐ Наторпа. 
Саме М. І. Каган уперше знайомить М. М. Бахтіна з 
діалогічними ідеѐми Г. Когена (див. розділ II ) ,  що 
справили на майбутнього класика російського діалогізму, 
за його власним свідченнѐм, визначальний вплив. М. М. 
Бахтін, М. І. Каган та Л. В. Пум-п'ѐнський утворяять ѐдро 
так званої Невельської школи філософії, організуять 
камерний філософський семінар, ѐкий сучасники, 
певно, не без підстав, називали "кантівським". У 
Невелі побачила світ перша публікаціѐ М. Бахтіна — 
невеличка статтѐ "Мистецтво і відповідальність" (1919); 
слід гадати, що саме в цей час формуятьсѐ основи його 
філософських поглѐдів. 

У 1920—1924 роках Бахтін мешкаю у Вітебську, місті з 
досить різноманітним культурним життѐм (тоді тут 
перебували художники М. 3. Шагал, М. В. Добужин-
ський, К. С. Малевич). До кола вітебських знайомців 
Бахтіна входѐть літературний критик П. М. Медведев, 
музикознавець І. І. Соллертинський. У Вищому інституті 
народної освіти Бахтін викладаю історія літератури; тут 
же, у Вітебську, він пише свої перші великі праці — "До 
філософії вчинку" та "Автор і герой в естетичній 
діѐльності". 

Від 1924 р. Михайло Бахтін знову в Петрограді (Ленін-
граді). Тут його і заарештовано наприкінці груднѐ 1928 р. — 
ѐк ми пам'ѐтаюмо, за участь у "антирадѐнській 
організації". У 1929 p., вже післѐ оголошеннѐ вироку — 5 
років таборів, — з друку виходить книга, ѐкій судилосѐ 
стати чи 
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не найуславленішим твором російської гуманітаристики 
радѐнської доби, — монографіѐ Бахтіна "Проблеми твор-
чості Достоювського". На долі автора це не відбилосѐ; 
втім, з оглѐду на катастрофічний стан його здоров'ѐ і 
клопотаннѐ К. П. Пюшкової, Соловки все ж були замінені 
на засланнѐ до Казахстану (м. Кустанай). Відтоді в житті 
Михайла Бахтіна потѐглисѐ довгі роки утисків і поневірѐнь, 
упродовж ѐких він, проте, ще спромагавсѐ думати, 
писати чудові твори, інколи — викладати, а в 1946 р. 
навіть захистив кандидатську дисертація "Рабле в історії 
реалізму" (щоправда, ВАК видав йому диплом лише у 
1952 p., через шість років післѐ захисту). 

На схилку свого життѐ і під завісу хрущовської "відлиги" 
Михайло Михайлович таки дочекавсѐ широкого, дарма 
що трохи запізнілого, визнаннѐ. До Саранська, де він 
викладаю, від початку 1960-х років приїздѐть, аби 
поспілкуватисѐ з ним, молоді філологи, літературознавці, 
філософи. Перевидаютьсѐ книга "Проблеми поетики 
Достоювського" (1963) — так тепер звучить назва ціюї 
праці; побачило світ і друге фундаментальне дослідженнѐ 
М. Бахтіна "Творчість Франсуа Рабле і народна культура 
середньовіччѐ й Ренесансу" (1965). У 1967 р. його, на-
решті, реабілітуять. Потроху Бахтін стаю живим класиком, 
але час невблаганний: Михайло Михайлович тѐжко хворію, 
вмираю дружина, з ѐкоя він пройшов усе життѐ. акийсь 
час Бахтін мешкаю в пансіонаті длѐ лядей похилого віку 
під Подольськом, де, за деѐкими свідченнѐми, конкретно 
доводить своя вірність діалогічній моралі ѐк уважний і 
терплѐчий співрозмовник самотніх старих, котрі вже не 
могли скласти докупи власні думки, а проте мали потребу 
в тому, щоб хтось їх доброзичливо вислухав. 

Помер Михайло Бахтін, не доживши півроку до свого 
80-річчѐ. 

Справжнім початком філософії та етики Михайла  
Бахтіна ю писаний ним у Вітебську, але так і не завер-
шений твір, ѐкий було опубліковано лише у 1986 р. під 
назвоя "До філософії вчинку". Власне терміна "діалог"  
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ми в цьому тексті ще не знайдемо, проте саме тут викла-
дені вихідні позиції, розвиток ѐких зрештоя зумовив і 
неминучість зверненнѐ Бахтіна до діалогічної проблема-
тики, і своюрідність бахтінського розуміннѐ діалогу та 
його лядського сенсу. 

Головна ідеѐ праці полѐгаю в тому, що ані наука, ані 
філософська метафізика, ані естетична інтуїціѐ, ані 
теоретична етика ѐк об'юктивовані галузі лядської 
свідомості й досвіду не даять нам задовільного доступу 
до юдино реального конкретного буттѐ, ѐк воно безпо-
середньо переживаютьсѐ нами; "тільки ізсередини справ-
жнього вчинку, унікального, цілісного і юдиного в своїй 
відповідальності, ю підхід і до юдиного й унікального 
буттѐ в його конкретній дійсності, тільки на ньому може 
оріюнтуватисѐ перша філософіѐ". Лише в акті свого "від-
повідального вчиняваннѐ", тобто в цілісній самодетермі-
нованій моральній дії лядина здатна адекватно розкрити 
і осѐгнути "подія буттѐ" (событие бытиѐ) — а значить, і 
філософіѐ маю розпочинати своя справу осмисленнѐ 
лядського становища у світі саме від цього пункту. На 
місце декартівського cogito ergo sum ѐк позиції суто теоре-
тичної і, отже, непридатної длѐ зазначеної ролі Бахтін 
висуваю засаду, сформулявати ѐку найвірогідніше можна 
було б так: "вчиняя, отже, стая собоя". Тож саме філо-
софіѐ вчинку розглѐдаютьсѐ ним ѐк philosophia prima, 
"перша філософіѐ"; і зрозуміло, що така філософіѐ у 
своюму намаганні розкрити "буттѐ-подія, ѐк її знаю 
відповідальний учинок", не може втіляватисѐ в систему 
абстрактно-теоретичних положень і законів, а маю бути 
"лише описом, феноменологіюя цього світу вчинку".  

Про такий початок філософії з повним правом можна 
сказати, що він ю показовим водночас і длѐ 
ювропейської, і длѐ російської мисленнювої традиції. З 
філософськоя думкоя Заходу його спорідняю 
характерний суб'юкто-центризм, точніше кажучи, 
методологічний ^-центризм, настільки виразний, що 
Бахтін вважаю за потрібне кількаразово застерігати 
свого сподіваного читача: "Жити із себе, виходити із себе 
у своїх вчинках зовсім не означаю ще жити  і вчинявати 
длѐ себе".   І  разом  з тим  цей  
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вихідний рух "із себе" по суті виѐвлѐютьсѐ актом власне 
моральнісного самоусвідомленнѐ, та ще й із типовим длѐ 
російської думки наголосом на "цілісності" й "життювій 
конкретності" — хоча і ѐвно поза рамками парадигми 
"соборності". 

Суто моральнісна зоріюнтованість бахтінської наста-
нови "відповідального вчиняваннѐ" ѐк вихідного пункту 
"першої філософії" заслуговую на пильну увагу. Вчинок ѐк 
першопочаток   філософуваннѐ   —   зовсім   не   те,   що, 
скажімо, почуттѐ чи життювий порив (філософія життѐ 
Бахтін критикую), чи навіть екзистенціѐ або присутність. 
Бахтіна абсолятно не влаштовую тривіальне, ѐк на по -
чаток XX ст., відкиданнѐ раціональності заради ірраціо-
нальної буттювої стихії — ні, він ѐкраз проти ірраціо-
нального "вчуттѐ", він відстояю раціональність вчинку, 
але раціональність суто моральну, ѐка ю "лише моментом 
відповідальності". В тім-то й особливість, і концептуальна 
продуктивність бахтінського начала вчинку, або вчи-
няваннѐ,   що   воно,   вочевидь  ѐвлѐячи   собоя   певний 
цілісний  самодетермінований  (і  в  цьому розумінні  — 
"елементарний",   першопочатковий)   акт,   разом  з  тим 
"стѐгую, співвідносить і завершую" величезний мораль -
нісний зміст, основні виміри ѐкого поступово й окресля-
ятьсѐ автором "До філософії вчинку" ѐк смислові кон-
станти світу лядського буттѐ загалом. 

Безперечно, марно було б шукати в цій бахтінській праці 
конкретне визначеннѐ вчинку ѐк певної етичної категорії, 
що маю загальнозначущий об'юктивний зміст. Тут ми 
маюмо точнісінько таку саму ситуація, ѐку ще на початку 
нашої розвідки довелосѐ констатувати стосовно філософії 
діалогу загалом: вихідний пункт філософського 
дослідженнѐ зовсім не обов'ѐзково і не одразу постаю 
його предметом, тим паче — набуваю рис об'юктивності. 
акби йшлосѐ про об'юктивний етичний аналіз вчинку, 
нам було б що закинути Бахтіну, маячи на увазі, зокрема, 
граничну широту застосуваннѐ ним ціюї категорії, що 
збігаютьсѐ длѐ нього, з одного боку, з усіюя цілісністя 
свідомого морально зоріюнтованого лядського життѐ, а з 
іншого — зі щонайменшими подробицѐми цього життѐ. 
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"...Вчинком маю бути все в мені, кожен порух, жест, 
переживаннѐ, думка, почуттѐ — лише за такої умови ѐ 
дійсно живу, не відривая себе від онтологічних коренів 
справжнього буттѐ", — декларую молодий (на час напи-
саннѐ даної праці) мислитель. Даруйте, але що б то було 
за життѐ, коли б кожну його деталь доводилосѐ від-
войовувати шлѐхом вчинку — беручи ця категорія в її 
конкретному об'юктивному значенні?  

Проте специфіка філософського поглѐду Бахтіна полѐгаю 
в тому, що він бере вчинок ізсередини, вже звідти 
"намацуячи", роблѐчи виразними, зрозумілими і світо-
глѐдно значущими длѐ нас його глибинні засади. Можна з 
певністя твердити, що навіть попри згаѐні 60 років, коли 
дана робота Бахтіна залишаласѐ недоступноя длѐ читачів, її 
поѐва наприкінці XX ст. відіграла неабиѐку роль уже тим 
одним, що привернула увагу широкого гуманітарного загалу 
до зазначеного феномена лядської моральності та його 
ціннісно-смислового підґрунтѐ. З не меншоя певністя 
можна стверджувати також, що зауважена Бахтіним ще 
на початку 20-х років минулого століттѐ "криза сучасного 
вчинку" залишаютьсѐ болячоя і актуальноя темоя і длѐ 
нас, у нашому сьогоденні — хоча, можливо, з дещо інших 
причин, аніж той розрив між мотивом і продуктом 
вчинку, ѐкий безпосередньо мав на думці філософ. 

акі ж саме морально-смислові виміри лядського існу-
ваннѐ, за Бахтіним, "стѐгую" і тѐгне за собоя вчинок? 

Передусім, звичайно, вчинку немаю там, де відсутнѐ 
повинність (долженствование) — але повинність не аб-
страктно-загальна, що виводитьсѐ з теоретичного споглѐ-
даннѐ певного об'юктивного стану лядських справ, а саме 
ѐк "категоріѐ індивідуального вчинку, ...його незамін-
ності й незаступимості"; безпосередньо звернена до мене 
і саме мене зобов'ѐзуяча "юдина повинність з мого 
юдиного місцѐ в бутті". Спонукальність (нудительность), 
ѐку втіляю длѐ мене цѐ моѐ неповторна повинність, 
постаю безпосередньо з моюї специфічної залученості до 
"події буттѐ" — але про це трохи пізніше. 
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Там, де ю повинність, покладено й відповідальність, 
так само неповторно-індивідуальну; стосовно категорії 
вчинку це тим більше виправдовуютьсѐ, бо самий учинок 
у будь-ѐкому разі ю діюя ризикованоя, котра базуютьсѐ на 
моральному самовизначенні суб'юкта. Тому відповідаль-
ність у Бахтіна — це, можна сказати, перше, що задаю 
вчинкові характер його смислової ідентичності: вчинок ю 
справжнім учинком, коли він — учинок відповідальний. 
Так, відповідальність учинку постаю внутрішнім мірилом 
його свободи (зміст справжнього учинку — "відповідально-
довільний"), раціональності ("вчинок в його цілісності ю 
більш ніж раціональним — він відповідальний"), індиві-
дуальної цілісної організації ("...відповідальність вчинку ю 
врахуваннѐ в ньому всіх факторів") тощо. (Нагадаюмо, що 
загалом тему відповідальності Бахтін порушую вже в 
першому своюму виступі в пресі — коротенькій статті 
"Мистецтво та відповідальність".) 

І повинність, і, ще очевидніше, відповідальність — 
категорії, вкорінені в реальних стосунках, про ѐкі тут поки 
не йшлосѐ: ми кимось зобов'ѐзані, комусь винні, відпо-
відаюмо перед кимось і за щось. Цей безпосередньо-
комунікативний сенс може зніматисѐ, долатисѐ у міру 
узагальненнѐ зазначених категорій, наданнѐ їм універ-
сально-теоретичного статусу. Але ж Бахтін, ѐк бачимо, 
саме й маю на меті відновити їхня індивідуальну безпо-
середність, подати їх такими, ѐкими їх "знаю" конкрет-
ний лядський учинок, "мій" учинок! А проте обрії кон-
кретної моральної адресованості вчинку в його основних 
вимірах вимальовуятьсѐ у Бахтіна не просто і не одразу — 
хоча з'ѐсоване й досліджене ним на цьому шлѐху стало 
безперечним здобутком сучасної етики спілкуваннѐ і 
морально зоріюнтованого розуміннѐ лядського буттѐ 
загалом. 

ак уже згадувалосѐ, жити із себе, згідно з Бахтіним, 
зовсім не означаю жити длѐ себе. Вчинок ѐк такий 
принципово виходить за межі будь-ѐкого егоцентричного 
ізолѐціонізму (далі ми ще матимемо нагоду простежити 
ця тезу грунтовніше), принаймні в тому розумінні, що 
сама його можливість зумовляютьсѐ фактом причетності 
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лядського суб'юкта до цілісності буттѐ, ѐке його оточую, 
участі цього суб'юкта в процесах, що визначаять істо-
ричний (у широкому сенсі) розвиток буттѐ ѐк такого. 
Саме унікальність такої причетності лежить в основі 
зазначеної вище "юдиності" вчинку та його основних 
моральних характеристик: "...а причетний до буттѐ юди-
ним і неповторним чином, ѐ посідая в юдиному бутті 
юдине, неповторне, незаступиме і непроникне... длѐ іншого 
місце. В даній юдиній точці, в котрій ѐ тепер перебувая, 
ніхто інший у юдиному часі і юдиному просторі юдиного 
буттѐ не перебував. І навколо ціюї юдиної точки розта-
шовуютьсѐ все юдине буттѐ юдиним і неповторним чином. 
Те, що мноя може бути здійснене, ніким і ніколи здій-
снене бути не може". (Чи не правда, непоганий розвиток 
виплеканої ще класичним протестантизмом ідеї 
покликаннѐ?) У морально зобов'ѐзуячому визнанні такої 
причетності — "моюї юдиної причетності з мого юдиного 
місцѐ" — вбачаю Бахтін і "виток учинку й усіх категорій 
конкретної юдиної спонукальної повинності". 

Онтологічна причетність учинку знаходить свою вті-
леннѐ в причетному мисленні (участием мышлении), при-
четній свідомості, що відрізнѐятьсѐ від абстрактно-теоре-
тичних своюя залученістя до "конкретної одиничності" 
вчинку та його ціннісно-смислового спрѐмуваннѐ (нага-
даюмо, що вчинком, за Бахтіним, може бути й усе життѐ 
лядини в цілому). Причетне мисленнѐ зрікаютьсѐ безсто-
ронності "теоретизму", його оріюнтиром ю "синтетична 
правда" конкретного вчинку. Реалізуютьсѐ таке мисленнѐ 
тільки в полі випереджаячої моральної скерованості з 
притаманним їй пафосом, "емоційно-вольовим тоном"; 
відповідно й саме воно переймаютьсѐ таким пафосом^ 
послуговуютьсѐ його мовоя, стаю мисленнѐм "емоційно-
вольовим ", "інтонуячим": "Емоційно-вольовий тон обтікаю 
весь смисловий зміст думки у вчинкові й відносить її до 
юдиного буттѐ-події". 

Останню згадане понѐттѐ (буттѐ-подіѐ) також набуваю 
істотного значеннѐ в контексті ѐк власне бахтінської 
системи поглѐдів, так і сучасної світової гуманітаристики в 
цілому. Лядина ѐк суб'юкт "відповідального вчиняван- 
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нѐ", що визнаю і реалізую своя неповторну буттюву при-
четність і виміряю ціюя причетністя,  оріюнтую на неї 
власні мисленнюві й духовні здібності ("причетне мис -
леннѐ"), — у такий спосіб отримую, по-перше, можли-
вість активного і свідомого впливу на саму недіювість 
буттѐ, незворотний перебіг змін у ньому, а по-друге — 
здобуваю  становище  повноправного  учасника  процесів 
співбуттѐ, онтологічного спілкуваннѐ з іншими рівно-
порѐдковими   суб'юктами.   (Російський   термін   событие 
бытиѐ, до ѐкого вдаютьсѐ Бахтін, не випадково поюдную 
обидва ці взаюмозв'ѐзані значеннѐ.) В обох відношеннѐх 
зберігаю своя вагу ще одне засадниче бахтінське понѐттѐ, 
що ѐвлѐю собоя, по суті, зворотний бік вимоги причет-
ності,   —  понѐттѐ  не-алібі в  бутті.   Нагадаюмо,   що  в 
перекладі з латини alibi означаю "десь в іншому місці"; 
загалом Бахтін хоче сказати, що лядина маю визнати свою 
неповторне місце у світі ѐк точку власної зобов'ѐзуячої 
причетності; визнати відповідальність, що очікую на неї в 
"юдиності"  її  наѐвного  буттѐ.   Не  личить  моральному 
суб'юктові відшукувати длѐ себе алібі в бутті, ховатисѐ від 
свого життювого  завданнѐ  "кудись  в  інше  місце";   це 
загрожую йому втратоя не лише права відповідати за свої 
вчинки, а й сенсу власного існуваннѐ, своюї "повиннісної 
юдиності" і впадіннѐм у самозванство. He-алібі в событии 
бытиѐ ѐк у "події" обертаютьсѐ, таким чином, непри -
пустимістя втечі від відповідальності за свою втручаннѐ в 
буттювий   розвиток,   а   ѐк   у   "співбутті"   —   вимогоя 
автентичного ставленнѐ до інших учасників цього "спів-
буттѐ"; тут доречно буде згадати і "домінанту на обличчѐ 
Іншого" О. О. Ухтомського, і сумну розповідь М. Бубера 
про   молоду  лядину,   ѐка   наклала   на   себе   руки,   не 
дочекавшисѐ допомоги від професора, котрий, очевидно, 
перебував думками на той час "десь в іншому місці".  

Нарешті, принциповим моментом ученнѐ М. Бахтіна 
про причетність ю розмежуваннѐ справжньої "причетності 
буття-події світу" — й "безвідповідального самовідданнѐ 
бутгя, одержаннѐ буттѐм" (до чого, на думку Бахтіна, 
значноя міроя зводитьсѐ "пафос філософії Ніцше"). 
Критерій такого розмежуваннѐ цілком прозорий: в акті 
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відповідальної причетності, тобто у своюму вчинку, лядина,   
ѐк   ми   бачили,   щонайбільшоя   міроя   присутнѐ, 

активно виѐвлѐю себе, в стані ж "одержаннѐ буттѐм" її ѐк 
моральної суб'юктивності просто нема — буттѐ  цілком 

заволодіваю нея, призводить її до "втрати себе". Прик-
метно,   що   зазначений   стан   самовтрати   Бахтін   чітко 

відрізнѐю   і   від  морально   мотивованого   самозреченнѐ: 
"Пасивне вживаннѐ, одержаннѐ, втрата себе нічого спіль-
ного не маять з відповідальним актом — учинком відвер-
таннѐ   від   себе   або   самозреченнѐ,   в   самозреченні   ѐ 
максимально активно і повністя реалізуя юдиність свого 
місцѐ в бутті". Отже, справжня загрозу етиці відпові -

дальної причетності Бахтін пов'ѐзую з протилежним щодо 
морально мотивованого самозреченнѐ феноменом  "су-

часного діонісійства", оргіастичної екзальтації, що при-
зводить до самозабуттѐ, або ж з естетськоя ритуалізаціюя 

буттѐ, внаслідок ѐкої ми підміняюмо свою а, а непов-
торного вчинку, фальшивими двійниками-самозванцѐми. В 

усій цій низці міркувань М. Бахтіна неважко помітити 
юдине смислове осердѐ, юдиний нерв — до речі, той 

самий, що й у розглѐнутій у розділі II буберівській кри-
тиці "доктрини зануреннѐ". ак там, так і тут ідетьсѐ про 
те,  що  саме  почуттѐ  відповідальності  перед Іншим  (у 
Бубера перед 7м, у раннього Бахтіна — перед буттѐм, до 
ѐкого ми причетні) вимагаю від нас утриманнѐ власного а 
ѐк неповторної моральної суб'юктивності; натомість не 
що інше, ѐк егоїзм, жадоба влади або насолоди часто-
густо призводѐть до самовтрати, одержимості, безвідпо-

відального сп'ѐніннѐ "стихіѐми буттѐ". І так само, ѐк у 
випадку з Бубером, ю підстави завершити розглѐд цього 

моменту   концепції   Бахтіна   вказівкоя   на   соціальний 
контекст порушеної проблеми. Бахтін недаремно зазна-

чаю, що в сучасному світі "ми впевнено вчиняюмо тоді, 
коли вчиняюмо не від себе, а ѐк одержимі". Страшна 
впевненість,   ѐку   породжую   лядська   одержимість,   на 
жаль, мала згубні наслідки не лише в тоталітарних сус-

пільствах недавнього минулого; надто часто вона даютьсѐ 
взнаки і за умов сьогоденнѐ. 
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Але продовжимо наш оглѐд основної проблематики 
бахтінської філософії вчинку. ак уже зазначалосѐ, цѐ 
філософіѐ, за переконаннѐм її творцѐ, може бути тільки 
феноменологіюя "світу вчинку". Що ж це за світ, ѐка 
його структура і, головне, де нам у цьому світі шукати 
"адресата" самого вчинку? 

Передусім, очевидно, цей світ ю таким, ѐким він 
розгортаютьсѐ перед суб'юктом вчинку. Саме ізсередини 
вчинку, говорить Бахтін, "той, хто відповідально вчиняю, 

знаю ѐсне і виразне світло, в ѐкому й оріюнтуютьсѐ ....... Він 

ѐсно вбачаю і цих індивідуальних юдиних лядей, котрих 
він лябить, і небо, і земля, і ці дерева... і час, разом з тим 
йому надано й цінність, конкретно, дійсно утверджену 
цінність цих лядей, цих предметів, він інтуїяю і їхні 
внутрішні життѐ й бажаннѐ, ѐсним длѐ нього ю і справжній 
та належний сенс взаюмовідносин між ним і цими 
лядьми й предметами — правда даного становища, і його 
повинність учинкова, не абстрактний закон вчинку, а 
дійсна конкретна повинність, зумовлена його юдиним 
місцем у даному контексті події, — і всі ці моменти, що 
становлѐть подія в цілому, надані й задані йому в 
юдиному світлі, юдиній і унікальній відповідальній свідо-
мості, і здійсняятьсѐ в юдиному й унікальному відпові-
дальному вчинку". Істотно, що весь цей "світ-подіѐ" 
(хоча в даному разі рівноя міроя — і "світ-співбуттѐ") 
"не ю світом буттѐ лише, даності, жоден предмет, жодне 
відношеннѐ не надане тут ѐк просто дане, просто су -
цільно наѐвне, а завжди даютьсѐ пов'ѐзана з ними 
заданість: повинно, бажано". 

Таким чином, перед лядиноя ѐк суб'юктом вчинку 
навсібіч простѐгаютьсѐ світ конкретних речей і обставин, 
світ, що потребую не систематичного, а архітектонічного 
(тобто через побудову) осмисленнѐ, світ, юдиним смисло-
творчим центром ѐкого залишаютьсѐ вона сама, лядина, 
точніше кажучи, її відповідальне вчиняваннѐ, — у 
першій своїй поѐві, ѐк бачимо, досить-таки монологічний 
світ. 

Це і не затушковуютьсѐ автором: "...а причетний до 
буттѐ ѐк юдиний його діѐч", — характеризую він стано- 
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вище суб'юкта вчинку (ѐке, втім, слід сприймати зі 
смиреннѐм, і нижче ми побачимо, що длѐ такого сми-
реннѐ ю-таки підстави). "Длѐ моюї причетної... свідомості — 
він (світ. — В. М.) ѐк архітектонічне ціле розташований 
навколо мене ѐк юдиного центру виходу (исхождениѐ) 
мого вчинку... З моюї юдиності наче розходѐтьсѐ про -
мені", котрі, пронизуячи світовий простір і час, немовби 
"наливаять їх плоття і кров'я", "ціннісно ущільняять" їх, 
— у будь-ѐкому разі ѐ, розпочинаячи з місцѐ мого 
відповідального морального акту, уможливляя розбудову 
навколо себе "світу вчинку" ѐк просторово-часового і, 
невіддільно від цього, ціннісно-смислового цілого. В 
цьому зв'ѐзку роль а суб'юкта вчинку ѐк "центру... ви-
знаннѐ будь-ѐкої цінності" з особливоя наполегливістя 
неодноразово відзначаютьсѐ М. Бахтіним. 

Тут слід зауважити, що монологізм сприйнѐттѐ світу з 
позицій лядського вчинку ю рисоя цілком збагненноя — 
не лише логічно, а й етично. Сам по собі вчинок ю 
різновидом дії, а не формоя спілкуваннѐ. Наші потен-
ційні партнери і співрозмовники, навіть ті, заради кого 
ми безпосередньо свій учинок звершуюмо, у "світоглѐді 
вчинку" не перебуваять на передньому плані — потрібно 
спочатку врѐтувати лядину або вибороти її права, щоб 
згодом мати задоволеннѐ спілкуватисѐ з нея, відкрити 
длѐ себе її неповторну особистість. Звичайно, без завба-
чуваної співприсутності Інших у нашому бутті, без 
визнаннѐ нами їхньої основоположної цінності втратив 
би сенс і самий наш учинок. Проте, щоб цѐ співпри-
сутність справді опинилась у фокусі нашої уваги, щоб ми 
готові були вслухатисѐ і вдивитисѐ в неї, потрібен уже 
вихід за межі точки зору вчинку ѐк такої/ Зрештоя, це у 
свій спосіб і зробить Бахтін, про що йтиметьсѐ далі.  

Так чи інакше, наведені міркуваннѐ філософа вказу-
ять підхід до осмисленнѐ світу лядини ѐк певної 
багатовимірної цілісності (центрованої на самому суб'юкті 
вчиняваннѐ): "Тут стѐгуятьсѐ в конкретно-унікальну 
юдність різні з абстрактного поглѐду плани: і просторово-
часова визначеність, і емоційно-вольові тони й сенси". 
Інтуїції зазначеної цілісності судилосѐ вшіграти важливу 
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роль у подальших літературознавчих та культурфілософ-
ських студіѐх ѐк самого Бахтіна, так і його наступників: на 
її основі вчений формуляю надзвичайно евристичну 
концепція хронотопу ѐк категорії, що відбиваю "істотний 
зв'ѐзок часових і просторових відносин, художньо 
освоюних у літературі". (До речі, ще один реальний 
приклад творчого перегуку між лядьми, чиї думки 
розвивались у схожих, дарма що тематично віддалених 
напрѐмах: за свідченнѐм М. Бахтіна, термін "хронотоп" 
він почув у присвѐченій біологічній проблематиці 
доповіді О. О. Ухтомського, на ѐкій був присутній влітку 
1925 р.) Нині, однак, длѐ нас посутнішим ю те, що саме 
окреслений у такий спосіб світ учинку і ѐвлѐю собоя, на 
думку Бахтіна, справжній предмет моральної філософії 
(ѐк ми пам'ѐтаюмо, феноменологічно налаштованої), і 
архітектоніка цього світу — це саме те, що цѐ філософіѐ 
маю описувати. Тут одразу постаять два закономірні 
питаннѐ: по-перше, чому предметом моральної філософії 
визнаютьсѐ лише "світ" учинку, а не самий його суб'юкт, 
лядина, ѐка вчиняю? І по-друге: ѐкий власне філо-
софський інтерес може становити опис цього "світу 
вчинку" або навіть його архітектоніки самий по собі?  

Щодо самого вчинявача, то питаннѐ про нього вида-
ютьсѐ тим паче закономірним, бо на його морально 
спрѐмованій активності тримаютьсѐ, ѐк бачимо, всѐ 
цілісність "світу вчинку", від просторово-часових до 
ціннісних її вимірів. Але де парадокс, там і розв'ѐзок: 
саме тому, що ціннісно завершений і осмислений світ 
лядського буттѐ надаютьсѐ лядині, ѐк неодноразово 
підкресляю Бахтін, ізсередини її учинку, — вона цього 
вчинку і не бачить, не бачить і себе, його суб'юкта. З 
особливого становища вчинку в "події буттѐ", за Бах-
тіним, зовсім не випливаю, що ми маюмо мислити себе і 
свій учинок ѐк "змістовну визначеність, це неможливо і 
не потрібно". Рѐтуячи ближнього, засвідчуячи правду, 
виборяячи права лядини, ми зосереджені на меті цього 
вчинку, на тій реальності, до ѐкої усвідомляюмо себе 
причетними, саме в цьому напрѐмі длѐ нас — з нашої 
юдиної позиції вчиняваннѐ — простѐгаютьсѐ наш світ; 
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себе ѐк суб'юктів ми за даної ситуації не бачимо і бачити  

не повинні: тут неможливість не стільки фактична, скільки 
морально-ціннісна, закладена в самій суті відповідаль-
ного вчиняваннѐ. ак чітко визначаю Бахтін, "централь-
ність моюї юдиної причетності буття в архітектоніці 
переживаного світу зовсім не ю центральністя пози-
тивної... цінності..." Моѐ відповідальна причетність 
буття не тільки не ю длѐ мене вищоя життювоя цінністя, а 
й бути нея не може, бо це внутрішньо її унеможливило 
би. Будучи центром визнаннѐ та утвердженнѐ цінностей 
довколишнього буттѐ, ѐ аж ніѐк не ѐвлѐя собоя кон-
кретний ціннісний центр цього буттѐ, цього світу, 
навколо ѐкого вибудовуваласѐ б іюрархіѐ інших прилеглих 
цінностей. Більш того, і мій учинок, і ѐ, вчинявач, 
узагалі перебуваюмо поза архітектонічноя цілісністя світу, 
"виклячені з неї". Точка виходу моюї суб'юктивної актив-
ності маю в цьому відношенні "тільки одне визначеннѐ — 
позазнаходженнѐ (вненаходимость) щодо всіх моментів 
архітектонічної юдності". (Далі ми ще зупинимосѐ на ролі 
щойно наведеного понѐттѐ позазнаходженнѐ в пізніших 
працѐх Бахтіна.) 

І все ж цілком зрозуміло, що оріюнтаціѐ на ту чи іншу 
"центральну позитивну цінність", "конкретний ціннісний 
центр" буттѐ длѐ вчинку ю неминучоя — інакше 
незбагненно, задлѐ чого цей учинок звершуютьсѐ і, 
взагалі, що він собоя ѐвлѐю. акщо таким ціннісним 
центром аподиктично не можу бути ѐ, ним цілком може 
постати інша лядина. Зрештоя, ѐ ообля свій учинок 
заради лядини; але таке твердженнѐ залишитьсѐ абсолят-
но беззмістовним, доки не уточнити: заради себе чи 
заради Іншого. Себе ѐ іззовні не бачу, не зная, Інший 
бачить і знаю мене переважно іззовні. Себе ѐ, за Бахті-
ним, лябити не можу (егоїзм — не лябов), ѐ лябля 
Іншого; Інший так само може лябити мене, а себе не 
може. Длѐ мене світ розкриваютьсѐ з позиції мого відпо-
відального вчиняваннѐ, длѐ Іншого — з позицій його 
причетності, його вчинку; в його світі мені належатиме 
принципово інше місце, аніж у моюму, і навпаки.  
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Отож ми наближаюмосѐ до відповіді на друге із 
сформульованих запитань: про філософський сенс до-
слідженнѐ та опису архітектоніки світу вчинку. Цей сенс — не 
перекресляячи можливості інших, альтернативних 
способів його знаходженнѐ — можна вбачати в тому, що 
дана архітектоніка вочевидь засвідчую длѐ нас осново-
положне значеннѐ міжсуб'юктного позиціонуваннѐ ляд-
ського буттѐ, втіляю структуру й основні виміри такого 
позиціонуваннѐ. В термінології М. Бахтіна, такими 
вимірами ("моментами") постаять передусім а-длѐ-Себе, 
Інший-длѐ-Мене та а-длѐ-Іншого; "всі цінності дійсного 
життѐ і культури, — вважаю філософ, — розташовані 
навколо цих основних архітектонічних точок дійсного 
світу вчинку..." 

Говорѐчи більш узагальнено, Бахтін стверджую "прин-
ципову архітектонічну різнозначність моюї юдиної юди-
ності і юдиності будь-ѐкої іншої... лядини, конкретного 
переживаннѐ себе і переживаннѐ Іншого. а-юдиний із себе 
виходжу, а всіх інших знаходжу — в цьому полѐгаю 
глибока онтологічно-подіюва різнозначність". Тому "ви-
щим архітектонічним принципом дійсного світу вчинку", 
згідно з Бахтіним, ю "архітектонічно-значуще протистав-
леннѐ а та Іншого. Два принципово відмінних, але 
співвіднесених між собоя ціннісних центри знаю життѐ: 
Себе та Іншого, і навколо цих центрів розподілѐятьсѐ й 
розташовуятьсѐ всі конкретні моменти буттѐ". 

Можна сказати, що в наведеному висновку М. Бахтін 
формуляю длѐ себе цілісну концептуальну позиція, з ѐкої 
виходитиме в усіх своїх подальших дослідженнѐх, — хоча 
до створеннѐ на цій основі розвиненого діалогічного 
вченнѐ було ще далеко. Найперше, що стало можливим 
длѐ Бахтіна завдѐки цій концептуалізації стосунків а та 
Іншого, — це обгрунтований перехід зі сфери вчинково-
моральнісної до сфери естетичної, де образ Іншої лядини 
(що досі, ѐк ми бачили, перебував у деѐкому затінку 
внаслідок "а-центризму" самого акту вчиняваннѐ) саме 
ѐвлѐю себе нам — в ореолі "об'юктивної естетичної 
лябові", ѐк "лябовно утверджена конкретна дійсність".  
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Творче становлення Михайла Бахтіна 

та формування його діалогічних поглядів 

Зазначимо, що ѐк бахтінська філософіѐ вчинку зали-
шитьсѐ незбагненноя, коли не враховувати своюрідність 
авторського осмисленнѐ лядського а, так само до 
естетики Бахтіна відчинѐю двері лише розуміннѐ осново-
положного значеннѐ категорії Іншого. При цьому залиша-
ятьсѐ значущими не лише наслідки, а й загальна ситуаціѐ 
попереднього розглѐду: сама естетична архітектоніка маю 
за собоя "відповідальну причетність" автора, здійсняютьсѐ 
і підтримуютьсѐ у своїй сталості його вчинком. Однак перед 
вчинявачем (автором, творцем) ѐк адресат його ціннісних 
інтенцій тут у всій своїй ѐвленості постаю Інший, інша 
лядина — справжній змістовий ціннісний центр 
естетичного баченнѐ, центр, ѐкий "і мислитьсѐ, і бачитьсѐ, 
і лябитьсѐ". Саме лядина, причому лядина смертна — 
"лядина й усе лядське" — тут виѐвлѐютьсѐ своюрідноя 
точкоя кристалізації, навколо ѐкої зосереджуютьсѐ весь 
можливий сенс естетичного феномена, естетичного 
баченнѐ, ѐке в найрізноманітніших своїх формах і 
проѐвах залишаютьсѐ "всеприймаячим лябовним 
утвердженнѐм лядини". 

Лябов — перше "клячове слово", ѐким послуго-
вуютьсѐ Бахтін, характеризуячи специфіку естетичного 
відношеннѐ: "Тільки лябов може бути естетично продук-
тивноя", — зазначаю він. Причому йдетьсѐ про лябов 
засадничу, в певному сенсі апріорну/ ѐка не виникаю 
внаслідок знаходженнѐ в її предметі ѐкихось конкретних 
позитивних ѐкостей, а, навпаки, зумовляю саму можли-
вість їх вбачаннѐ. Характеризуячи ця неодмінну, на його 
поглѐд, передумову естетичного сприйнѐттѐ, Бахтін цитую 
російське прислів'ѐ: "не по хорошу мил, а по милу хорош ". 
Справді, цѐ основоположна естетична лябов не може 
залежати від наѐвності чи відсутності позитивних власти-
востей у тих або інших персонажів уже хоча б через те, 
що поза її шлѐхетноя атмосфероя повноцінне естетичне 
ставленнѐ взагалі неможливе. Адже "безлябість, байду-
жість ніколи не розів'ять достатньо сил, аби напружено 
уповільнитисѐ над предметом, закріпити, виліпити кожну 
щонайменшу подробиця і деталь його". Це стосуютьсѐ і 
найбільш негативних персонажів,  найчорніших образів  
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світового мистецтва, жодним чином не перешкоджаячи 
моральному судження щодо них, а, навпаки, роблѐчи це 
судженнѐ естетично і художньо обгрунтованим. Можна 
засуджувати шекспірівського аго, але захопляватисѐ 
трагічноя картиноя життѐ, розгорнутоя перед нами 
великим англійським драматургом. "Чисте запереченнѐ 
не може породити образ. В образі (навіть найнегатив-
нішому) завжди ю момент позитивний (лябові — 
замилуваннѐ)", — вже на схилку літ зазначав Бахтін у 
своїх робочих нотатках. 

Розглѐдаячи питаннѐ у доктринальному плані, вчений 
відзначаю "рецептивний, позитивно-сприйнѐтливий харак-
тер " естетичного ѐк його основну рису, що "гостро від-
різнѐю його від пізнаннѐ і вчинку". Враховуячи, що йдетьсѐ 
про "позитивну рецептивність" стосовно чогось, по -
перше, зовнішнього щодо нашого а і, по-друге, наданого 
нам у своюму чуттюво-образному втіленні, — а поза цими 
моментами не існую й самого феномена естетичного, — 
легко бачити, наскільки, справді, небезпідставним ю 
запровадженнѐ у поѐсненнѐ естетичного парадигми 
лябові, що ми спостерігаюмо в Бахтіна. Адже й лябов 
принаймні постаю ѐк цілісно-життюве утвердженнѐ буттѐ, 
зовнішнього щодо нашої власної суб'юктивності і пред-
ставленого нам у своюму конкретному чуттювому втіленні! 
Прикметним, однак, ю й інше: зближуячи естетичне 
відношеннѐ з лябов'я, Бахтін, з іншого боку, схильний 
вбачати в ньому своюрідний момент "антиципації смерті", 
необхідний длѐ "естетичного завершеннѐ лядини". 
«Естетичний підхід до живої лядини, — пише Бахтін у 
своїй праці "Автор і герой в естетичній діѐльності" (що, 
ѐк зазначалосѐ, за часом свого написаннѐ безпосередньо 
продовжую "До філософії вчинку"), — немовби виперед-
жаю її смерть, наперед визначаю майбутню і робить його 
ніби непотрібним...» 

Так само ѐк і акцентуваннѐ теми лябові в її 
конститутивному значенні длѐ естетичного відношеннѐ, 
наголос на "антиципації смерті" в даному зв'ѐзку теж маю 
свої вагомі підстави. Властива естетичному відношення, 
за Бахтіним, повнота чуттюво-образного виѐвленнѐ Іншого, 
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Творче становлення Михайла Бахтіна то 

формування його діалогічних поглядів 

роблѐчи можливим лябовне сприйнѐттѐ цього Іншого 
(адже лябити відірвану від чуттювості абстракція не-
можливо), водночас сутнісно окінцевляю його длѐ нас, 
замикаячи його в наѐвний конкретний образ, представ-
лений нашим почуттѐм. Так, ми лябимо його, цього 
Іншого, милуюмосѐ ним, але саме таким, ѐким його 
сприймаюмо, ми, правду кажучи, не хотіли б, аби він, 
реалізуячи ѐкісь приховані від нас можливості власного 
буттѐ, ставав ще іншим, порушуячи свій звичний образ, 
ѐкий нам до вподоби. "...Ми повинні його всього бачити, 
хоча б у потенції всього" — і заради ціюї повноти свого 
лябовного баченнѐ позбавлѐюмо його "смислової таїни", 
внутрішньої незавершеності — а отже, volens-nolens, 
антиципуюмо його смерть. Із повсѐкденного досвіду 
кожному, напевно, знайомий такий не позбавлений 
елементу егоїстичності різновид лябові, ѐкий базуютьсѐ 
саме на замиканні лябимої істоти в узвичаюний длѐ нас, 
"уже-здійснений" її образ. Саме такий різновид лябові, 
очевидно, і маю на увазі Бахтін у своїй концепції 
естетичного. 

В цій концепції можна зауважити такі принципово 
важливі длѐ нас моменти: 

1. Міжсуб'юктний характер  естетичного  відношеннѐ. ^        
ак ми вже бачили,  співвідношеннѐ а та Іншого і        

Бахтін покладаю в основу всіюї архітектоніки лядського  
буттѐ.   Відповідно  в  естетичній  сфері   це ::        

співвідношеннѐ постаю у виглѐді взаюмин автора і :.        
героѐ естетичної діѐльності. Останнѐ, таким чином, і,-        

на відміну від домінуячих у філософії та естетиці П:       
Модерну моносуб'юктних уѐвлень про естетичне, набуваю 

виразного міжсуб'юктного характеру. "Естетична 
творчість,  — чітко зазначаю Бахтін,  — не ь       може 

бути поѐсненоя та осмисленоя іманентно одній 
юдиній свідомості", автор тут завжди  маю, зрештоя, 

справу не просто з тим чи тим естетичним   предметом,   
а   з   Іншоя  лядиноя,   з   Іншим, котрий передбачаютьсѐ 
і відшукуютьсѐ в епіцентрі естетичного відношеннѐ, його 

смислових енергій: 
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"...Тільки Інший ѐк такий може бути ціннісним 
центром художнього баченнѐ..." Тож "в естетичній 
події ми маюмо зустріч двох свідомостей, принци-
пово незмісимих..." 

2. Естетична лябов та її спасенне значеннѐ. Вище 
зазначалосѐ, що лядина ѐк суб'юкт учиняваннѐ, за 
Бахтіним, не в змозі й не повинна перейматисѐ 
самоспоглѐданнѐм. "Моѐ вчиняяча свідомість ѐк 
така висуваю тільки питаннѐ: навіщо, длѐ чого, ѐк, 
правильно або ні, потрібно чи не потрібно, повин-
но чи не повинно, добре чи не добре, але ніколи не 
ставить питань: хто ѐ, що ѐ і ѐкий ѐ". ак естетичний 
суб'юкт, ѐ не наданий собі ѐк ціле, цілісність мого 
вольового акту спрѐмована за межі мого а і 
зумовляютьсѐ характером моюї причетності до події 
буттѐ; навіть власної душі ѐк "наѐвного в мені 
ціннісного цілого" "ізсередини мене самого... немаю, 
у відношенні до себе самого ѐ не мая з нея справи". 
Самого себе ѐ, згідно з переконаннѐм Бахтіна (ѐке 
в даному випадку розходитьсѐ зі словом Ювангелії) 
не можу і лябити: " Егоїст чинить так, начебто він 
лябить себе, але, звичайно, нічого подібного до 
лябові й ніжності до себе він не відчуваю... 
Самозбереженнѐ — холодна й жорстока емоційно-
вольова настанова, цілком позбавлена будь-ѐких 
лябовно-милуячих та естетичних елементів". 

Лябити лядину і милуватисѐ нея може тільки 
Інший. І тільки Інший здатний не лише побачити 
лядину, ѐкоя вона ю (і, відповідно, надати їй самій 
можливість по-справжньому побачити себе), але й 
уперше зібрати й утвердити її ѐк цілісну індиві-
дуальність (порівнѐймо роль поглѐду Іншого у 
Ж.-П. Сартра). Звідси — моѐ "абсолятна потреба 
в лябові, ѐку тільки Інший зі свого юдиного місцѐ 
поза мноя здатен здійснити внутрішньо", "абсо-
лятна естетична потреба лядини в Іншому, в... 
активності Іншого, що одна може створити її зов-
нішньо завершену особистість; ціюї особистості не  
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та формування його діалогічних поглядів 

буде, ѐкщо Інший її не створить..." На підставі своюї 
позиції "позазнаходженнѐ", використовуячи по-
в'ѐзаний з ціюя позиціюя "надлишок баченнѐ", 
суб'юкт естетичного відношеннѐ отримую привілей 
"лябовно завершувати" суб'юктивну юдність свого 
візаві, привілей "ціннісного утвердженнѐ... всіюї 
наѐвної даності внутрішнього буттѐ Іншого..." 
Загалом, за Бахтіним, можна твердити, що "цілісна 
лядина ю продукт естетичної творчої точки зору, 
тільки її одної" — продукт ціннісного завершеннѐ 
внутрішнього життѐ лядської суб'юктивності ляб-
лѐчим ПОГЛаДОМ ІЗЗОВНІ. 

Втім, здатність до "завершеннѐ" спорідняю ля-
бовну інтенція естетичного відношеннѐ з тим її 
неминучим доповненнѐм, ѐке Бахтін назвав "анти-
ципаціюя смерті". 

3. Естетичне окінцевленнѐ лядської суб'юктивності. 
"Антиципаціѐ смерті", закладена, ѐк ми вже ба-
чили, М. Бахтіним у структуру естетичного відно-
шеннѐ, безпосередньо не містить ніѐких фізичних 
загроз, а ю феноменом суто смислового плану, 
корелѐтивним щодо виѐвленої мислителем нездат-
ності лядського суб'юкта завершити — не тільки 
"пізнати" або "створити", але й "скінчити", "окін-
цевити" себе — ізсередини. ак зазначаю Бахтін, 
"мою власне слово про себе принципово не може 
бути останнім, завершальним моїм словом; мою 
слово длѐ мене самого ю мій учинок, а він живий 
тільки в юдиній унікальній події буттѐ; а тому 
жоден учинок не може завершити власного життѐ, 
бо він пов'ѐзую життѐ з відкритоя безконечністя 
події буттѐ". "...Навіть ѐкщо б нам удалосѐ охопити 
завершене... ціле нашої свідомості, то це ціле не 
могло б заволодіти нами... наша свідомість урахувала 
б його і подолала б його ѐк один із моментів своюї 
заданої і в істотному прийдешньої юдності; останню 
слово належало б нашій власній свідомості... а 
наша свідомість ніколи не скаже самій собі завер- 
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шального слова". "...Не може бути розпочата і не може 
бути завершена смислова низка життѐ, тобто 

пізнавально-етична   напруга   життѐ   ізсередини нього 
самого". Базуячисѐ на доступному всім нам досвіді   

загальнолядського,   ці   міркуваннѐ   легко продовжити: 
спробуймо лишень чесно уѐвити собі власну  смерть,   
власне   небуттѐ,   власний   кінець! Наврѐд чи це нам 

удастьсѐ. Але ось до нас наближаютьсѐ ляблѐчий, 
милуячий, естетичний поглѐд ззовні — і виконую длѐ нас 

ця необхідну справу. Звичайно ж, цей поглѐд, ѐк уже 
зазначалосѐ, ціннісно утверджую  наѐвну даність 

нашого буттѐ.  Річ, однак, у тому, що не просто ще 
одніюя частиноя цього нашого суб'юктивного буттѐ, а 

саме його нервом ю те, що виводить за межі згаданої 
наѐвної даності, у царину ще не звіданого, не 

досѐгнутого, сповненого екзистенціального ризику. Саме 
це,  ймовірно, найцінніше длѐ нас, ляблѐчий та 

естетичний (але, повторимо, внутрішньо не позбавлений 
елементів егоїстичності) поглѐд ззовні і відтинаю. І тоді 

стаю поглѐдом смерті. 

Мало сказати, що длѐ такого поглѐду внутрішні пори-
ваннѐ і "смислові одкровеннѐ" лядини, ѐка стаю його 
предметом ("героѐ", за Бахтіним), немовби не існуять, ю 
байдужими. Оскільки будь-ѐкий подібний проѐв діячої 
свідомості "принципово заперечую ціннісну самостійність 
усього даного, вже наѐвного... завершеного", длѐ есте-
тично-завершального поглѐду йдетьсѐ не тільки про те, 
щоб винести такі проѐви, пориви і одкровеннѐ за дужки, 
але й про їх цілковите викоріненнѐ. В естетичному 
відношенні ми, за словами Бахтіна, "передбачаюмо 
смерть Іншого ѐк неминучу смислову нездійсненність, ѐк 
смислову невдачу всього життѐ". В цьому, можливо, 
найстрашнішому сенсі герой "маю бути мертвим длѐ нас, 
формально мертвим"; естетичний підхід до його буттѐ 
"вимагаю передусім, щоб ми не вірили і не надіѐлисѐ на 
нього, а ціннісно приймали його поза віроя і надіюя". 
Все зображеннѐ такого героѐ відсуваютьсѐ в "принципове 
минуле": "Пам'ѐть починаю діѐти ѐк сила, що збираю й 
завершую, з першої ж миті поѐви героѐ він народжуютьсѐ  
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в цій пам'ѐті (смерті), процес оформленнѐ (героѐ. — В. М.) 
ю процесом поминаннѐ". Звичайно, справа маю й інший 
бік: естетичне завершеннѐ буттѐ Іншого — це і "завер-
шеннѐ смерті", і разом з тим "естетична перемога над 
смертя"; відсунуте в "принципове минуле" лядське життѐ 
в мистецтві, проте, ю "збережене, виправдане й завер-
шене в пам'ѐті вічній..." Втім, ѐк зауважую тонкий 
дослідник творчості Бахтіна К. Г. Ісупов у статті під 
прикметноя назвоя "Смерть Іншого", прикро, що "нікому 
від цього не легше". 

Мабуть, окреслена трагічна антиноміѐ естетики ран-
нього Бахтіна найвиразніше постаю саме при застосуванні 
її за найбільш прѐмим предметним призначеннѐм, 
тобто в осмисленні проблематики художньої творчості. 

З одного боку, ми, справді, мохСемо констатувати, що 
артикульована Бахтіним несумісність прекрасного ѐк 
форми естетичного завершеннѐ з віроя, надіюя та їхнім 
спрѐмуваннѐм у майбутню ю цілком реальним феноменом, 
що визначаю певний тип новоювропейського (суб'юкто-
центричного) художньо-естетичного досвіду. Не без пев-
них підстав ще Поль Валері писав: "Визначити Прекрасне 
легко: воно — те, що позбавлѐю наді'Г. Схожі думки ви-
словлявали, інколи надаячи їм принципового значеннѐ, 
й інші представники ювропейського мистецтва та есте-
тичної думки; серед прибічників ціюї позиції в російській 
літературі XX ст. можна назвати зокрема В. В. Набокова. 
Власне обгрунтуваннѐ зазначеного поглѐду запропонував 
свого часу й автор ціюї книжки. 

Однак це ж саме уѐвленнѐ про "безнадійність" пре-
красного, ѐкщо його вульгаризувати, позбавити духов-
ного змісту, може стати досить-таки ефективним знарѐд-
дѐм обивательського і комерційно-маскультівського 
"розсмоктуваннѐ" мистецтва, нищеннѐ його художнього 
й морального пафосу. Дія такої вульгаризації легко собі 
уѐвити. Припустимо, перед нами — натхненний музика, 
що всім своїм юством рветьсѐ до ніким ще не втілених 
гармоній, цілих музичних світів, присутність ѐких він 
відчуваю, так само ѐк і своя нездатність бодай щось із них 
перелити у власні твори. У своїй творчій жазі і своїй надії 
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на неможливе він не зможе не бути критичним до своїх 
наѐвних досѐгнень — саме тому що виміряю їх масшта-
бом недосѐжного і сподіваютьсѐ на чудо. Те саме можна 
бачити і в інших видах мистецтва. За вдумливим висло-
вом Ж.-Ф. Ліотара, "в письменникові присутнѐ ненависть 
до літератури, в художникові — до мистецтва, цѐ нена-
висть ю лябов'я до того, що мистецтво і література при-
ховуять, і що потрібно знову пред'ѐвити, тобто пред-
ставити, і наново сховати". 

З іншого боку, цілком закономірним і поширеним 
варіантом сприйнѐттѐ такої ситуації буде обивательський 
"ціннісно-завершальний" захват перед суто "позасмисло-
вими" її елементами: ах, ѐкий натхненний виглѐд у цього 
янака! ах, ѐке бліде його чоло! ах, ѐк красиво підніс він 
руки над клавіатуроя роѐлѐ! тощо. Захват такого зразка 
не маскую, а утверджую приреченість нашого музики на 
творчу і смислову невдачу; ѐкщо від нього і очікуять 
"геніальних творів", так теж на означеннѐ ціюї невдачі, в 
загальному контексті його "прекрасної даності", де 
справжній прорив до Абсоляту виѐвивсѐ б не просто 
неможливим, а й небажаним, неприйнѐтним... 

Безперечно, Бахтін мав на увазі зокрема і можливість 
такої вульгаризації, коли зазначав: "а мушу поставити 
свій творчо активний акт поза зазіханнѐми на красу, аби 
буттѐ могло ѐвитисѐ мені прекрасним". І все ж необ-
хідних застережень проти універсалізації описаного 
варіанта естетичного відношеннѐ ми в раннього Бахтіна 
не знайдемо; схоже на те, що в його уѐвленні художник 
тільки тим і переймаютьсѐ, що накидаю своїм героѐм і 
світові навколо них той самий лябовно-спустошуячий 
образ ціннісного завершеннѐ й окінцевленнѐ, оперуячи 
ѐким на своюму духовно вбогому рівні пересічний оби-
ватель витруяю художню начало, притаманні йому неспо-
кій і "смислову таїну" з безпосередньої дійсності. Можна, 
звичайно, знаходити втіху в тому, що смертне завер-
шеннѐ Іншого (себто, естетичного героѐ) супроводжуютьсѐ 
у Бахтіна асоціаціѐми "оживленнѐ", "збереженнѐ", 
"воскрешениѐ", "пам'ѐті вічної", проте справжнѐ життю- 
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вість усе одно залишаютьсѐ осторонь усього цього — за-
губленоя десь за межами самої сфери завершеності. 

На підставі сказаного основний парадокс філософії 
раннього Бахтіна можна вбачати в тому, що суб'юкт, 
внутрішньо підготовлений до діалогічного спілкуваннѐ, 
ѐкий зосередив у собі потрібні длѐ цього смислові та 
свідомісні ресурси, — саме там, де таке спілкуваннѐ, 
здавалосѐ б, мало стати екзистенційноя реальністя, в 
царині первинно міжсуб'юктних, за Бахтіним, естетичних 
відносин раптом виѐвлѐютьсѐ "завершеним", окінцев-
леним, замкненим, вибитим із життювої колії своюя 
"смисловоя невдачея"; хоча і прощеним, утвердженим, 
урѐтованим у "прекрасній даності" свого наѐвного буттѐ. 

Конкретний аналіз бахтінських текстів показую, ѐк длѐ 
мислителѐ і в щойно зазначеному, і в деѐких інших 
істотних пунктах (приміром проблема моральної провини 
героѐ, що руйную авторський привілей позасмислового 
художнього баченнѐ) дедалі ѐсніше вимальовуютьсѐ 
концептуальна недостатність розглѐнутої нами тут 
естетики завершеннѐ. Однак вирішальну роль у виході 
за її обрії відіграло, треба гадати, студіяваннѐ М. Бахтіним 
творчості Достоювського, обмірковуваннѐ засад її сми-
слової архітектоніки. 

Взагалі кажучи, в розвиткові Бахтіна ѐк мислителѐ 
Достоювський, напевно, відіграв роль, цілком зіставну з 
ролля хасидів у духовно-творчому житті й літературній 
діѐльності М. Бубера. (Причому згодом Достоювського 
виѐвилосѐ так само важко "відокремити" — задлѐ більш 
об'юктивного й різнобічного його дослідженнѐ — від 
накинутої Бахтіним "поліфонічної" версії його прочи-
таннѐ, ѐк і хасидську спадщину — від її буберівської 
інтерпретації.) Звертаячисѐ до письменницького досвіду 
Достоювського вже в ранніх своїх працѐх, Бахтін перед-
усім відзначаю деѐкий досить виразний незбіг цього 
досвіду з обстояваноя ним о тій порі концепціюя сто-
сунків автора і героѐ в естетичній діѐльності: Достоюв-
ський, на думку Бахтіна, демонструю випадок, коли "герой 
заволодіваю автором". Згодом Бахтін усвідомляю масштаб 
художнього новаторства Достоювського, новизну запро- 
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понованого ним типу героѐ, чиѐ власне естетична ѐкість 
(притаманна йому специфічна "завершеність") полѐгаю 
саме у принциповій незавершуваності, у здатності і схиль-
ності робити предметом рефлексії і моментом нескінчен-
ного самовизначеннѐ будь-ѐкі усталені, тверді, позірно 
незаперечні риси свого зовнішнього буттѐ і характеру. 
Всупереч розглѐнутій вище естетичній "антиципації 
смерті", длѐ героѐ Достоювського, домінантоя образу 
ѐкого ю самосвідомість, "смерть не може мати жодного 
завершального і такого, що висвітляю життѐ, значеннѐ... 
адже самосвідомість не може завершитисѐ ізсередини".  

Водночас — і на цьому треба особливо наголосити — 
актуальними при новому баченні героѐ, ѐкого Бахтін 
знаходить у Достоювського, длѐ філософа залишаятьсѐ 
такі постулати його попередньої теорії, ѐк запереченнѐ 
"злиттѐ з Іншим", утвердженнѐ "позиції позазнаходжен-
нѐ" щодо нього і пов'ѐзаного з нея "надлишку баченнѐ і 
розуміннѐ". Проте метоя, до ѐкої застосовуютьсѐ цей 
надлишок, визнаютьсѐ вже не "уречевленнѐ і завершен-
нѐ", а лябов у більш глибокому, аніж суто естетичне, 
духовно-моральному її значенні, в поюднанні з такими 
засадничими длѐ лядського спілкуваннѐ ѐкостѐми, ѐк 
визнаннѐ, прощеннѐ, розуміннѐ, почутість. Зрештоя, з 
урахуваннѐм усіх цих моментів, нова художнѐ позиціѐ 
автора, ѐку Бахтін відкриваю длѐ себе в романах До-
стоювського і робить темоя далекосѐжних філософських 
узагальнень, — це "всерйоз здійснена і до кінцѐ проведена 
діалогічна позиціѐ, котра утверджую самостійність, внут-
рішня свободу, незавершеність і невирішеність героѐ. 
Герой длѐ автора не Він і не а, а повноцінне Ти, тобто 
інше чуже повноправне а... Слово автора про героѐ 
організоване в романах Достоювського ѐк слово про при-
сутнього, ѐкий чую його (автора) і здатен йому відповісти". 

Отже, під ініціяячим впливом творчості Достоюв-
ського Бахтін робить вирішальний крок від естетики 
завершеннѐ до естетики діалогу — а разом з тим і до своюї 
загальнофілософської діалогічної концепції, складність і 
поступовість шлѐху до ѐкої значноя міроя і зумовила її 
внутрішню смислове багатство. 
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Діалогічна концепція М. 

М. Бахтіна 

ДІАЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ М. М. БАХТІНА 

ередусім — декілька слів про контрастне 
тло бахтінської діалогічної думки. 

1 У 1923 р. в Берліні вийшла друком книга Аарона 
Захаровича Штейнберга (1891 — 1975) "Система свободи 
Достоювського". її автор здобув філософську освіту в Гай-
дельберзі, де слухав лекції В. Віндельбанда та Г. Рікерта, 
згодом брав участь у діѐльності петербурзькоя Релігійно-
філософського товариства, у 1919 р. став одним із заснов-
ників "Вільної Філософської Асоціації" (Вольфіли); 
підтримував знайомство і дружні зв'ѐзки з видатними 
представниками тодішньої російської культури, серед 
ѐких О. Блок, А. Бюлий, В. Брясов; філософські знайомці А. 
Штейнберга — зокрема О. Мейюр і Л. Карсавін. 
Наприкінці 1922 р. Штейнберг емігрував до Німеччини. 

ак і на декого з героїв ціюї книжки, на Штейнберга 
справила враженнѐ філософіѐ Германа Когена, в ѐкого 
він особливо ціную поюднаннѐ суворої систематичності, 
системи, і свободи у глибокому концептуальному її осмис-
ленні. Під кутом зору юдності вказаних начал філософіѐ 
Когена вимальовуютьсѐ перед Штейнбергом ѐк "перехід 
від Канта до Гегелѐ", спроба "по-гегелівськи реформу-
вати Канта", сама ж "канто-гегелівська система" постаю 
епіцентром великої філософської традиції, що спираютьсѐ 
аж на самого Платона. Коли хтось жартома висловив 
побояваннѐ, що Штейнберг у своїй книзі про Достоюв-
ського зробить з нього "ѐкого-небудь кантіанцѐ", Штейн-
берг відповів: "Ні, кантіанцем ѐ Достоювського не зробля, 
а от послідовником Платона — спробуя". 

Внаслідок цих старань А. Штейнберга Достоювський в 
його інтерпретації, справді на кшталт "божественного" 
давньогрецького мислителѐ, виѐвлѐютьсѐ великим діалек-
тиком і водночас діалогістом, на сторінках творів ѐкого 
перед читачем розкриваютьсѐ "діалектична система 
свободи з її діалогічноя структуроя". На думку Штейн-
берга, в мисленні і художньо-образній системі Достоюв-
ського найгостріші суперечності лядського буттѐ впліта- 
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ятьсѐ, ѐк діалектичні моменти, в юдину канву поступаль-
ного розвитку, із зіткнень тези й антитези народжуютьсѐ 
синтез, що їх охопляю, несумісні, здавалосѐ б, голоси 
окремих персонажів — згадаймо лишень усіх братів Кара-
мазових! — утворяять зрештоя всеосѐжну "симфонічну 
цілісність"; відповідно й сам автор, у всеозброюнні своїх 
діалогічних прийомів і методів, характеризуютьсѐ Штейн-
бергом ѐк "систематик", творець "симфонічної діалек-
тики"7. 

У праці Бахтіна "Проблеми творчості Достоювського" 
посилань на книгу Штейнберга немаю; втім, існуять 
вагомі підстави длѐ припущеннѐ, що Бахтін знав праця 
свого попередника (Л. Н. Столович). Досить красномов-
ними з цього поглѐду ю такі факти: коли Штейнберг, ѐк 
бачимо, веде мову про ашфонізм Достоювського, Бахтін, 
зі свого боку, підкресляю йол/фонізм його художнього 
мисленнѐ; коли Штейнберг наголошую на сутнісному 
взаюмозв'ѐзку діалогу і діалектики, Бахтін всілѐко їх 
розмежовую. В першому розділі нашого посібника при 
висвітленні сократичного типу філософуваннѐ вже наво-
диласѐ ѐк контрастна щодо розуміннѐ, узвичаюного в 
античні часи, пристрасна бахтінська характеристика 
відмінностей між діалогом і діалектикоя. Конкретизуячи 
свою загальне баченнѐ цього питаннѐ на матеріалі твор-
чості Достоювського, Бахтін зазначаю: "...Цілковито по-
милковим ю твердженнѐ, що діалоги Достоювського діа-
лектичні. Адже тоді ми повинні були б визнати, що 
справжнѐ ідеѐ Достоювського ѐвлѐю собоя діалектичний 
синтез, наприклад, тез Раскольникова й антитез Соні, тез 
Альоші й антитез Івана тощо. Таке розуміннѐ ю глибоко 
недоладним... Ні про ѐкий синтез не може бути й мови; 
може йтисѐ лише про перемогу того або іншого голосу 
або про поюднаннѐ голосів там, де вони суголосні. Не 
ідеѐ ѐк монологічний висновок, хоча б і діалектичний, а 
подіѐ взаюмодії голосів ю останньоя даністя длѐ Досто-
ювського". 

7
 Цит. за: Столович Л. Н. Диалог и диалектика // Вопросы фило-

софии. 2002. № 11. С. 180, 181. 
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Заради справедливості слід сказати, що наведене мір-
куваннѐ з "Проблем творчості Достоювського" Бахтін 
вилучив із наступних видань своюї праці, однак можна з 
певністя припустити, що суть його позиції не зазнала 
істотних змін. Намір Бахтіна ѐк мислителѐ-діалогіста 
дистанціяватисѐ від діалектики надто легко поѐснити 
відразоя до "діалектичного матеріалізму", тобто до 
діалектики в радѐнсько-марксистському, ідеологізовано-
му її варіанті. Проте суть справи, цілком очевидно, 
лежить глибше. Адже в будь-ѐкій своїй версії діалектика 
передбачаю, що протилежні сторони водночас охопля-
ятьсѐ певним юдиним цілим і постаять ѐк його частини 
або моменти — тож-бо і мовитьсѐ про "юдність проти-
лежностей", — а значить, неминуче втрачаять здатність 
до власного самовизначеннѐ. Альоша або Іван, або 
Дмитро Карамазов, залучені до такої діалектичної струк-
тури, з'ѐвилисѐ би перед нами ѐк "відносно самостійні" 
виразники певних мотивів, поглѐдів, ідей, неминуче в той 
чи інший спосіб детерміновані такоя, що охопляю їх, 
"симфонічноя" цілісністя, тобто, попри вся можливу 
глибину і характерність репрезентованого кожним із них 
ідейного і життювого змісту, позбавлені саме вирішаль-
ного голосу щодо себе і свого місцѐ у світі, отже — етич-
ного виміру свого існуваннѐ. Утвердженнѐ цього етичного 
виміру буттѐ конкретної лядської особистості, нероз-
ривно пов'ѐзаного з її внутрішньоя незавершеністя, її 
здатністя до невпинного самовизначеннѐ, — принципова 
риса діалогічної думки зрілого Бахтіна, хоча б у ѐкі фахові 
літературознавчі шати вона вбираласѐ, риса, що пов'ѐзую 
цей період творчості мислителѐ з розглѐнутими вище 
пошуками доби його молодості. 

Спадкоюмні зв'ѐзки з напрацьованим у попередні 
роки баченнѐм лядини ѐк "лядини вчинку", морально 
активної, причетної до всього, що діютьсѐ навкруги, 
схильної до цілісного осмисленнѐ світу і свого становища 
в ньому, лядини, що усвідомляю себе на грунті не 
ѐкихось відсторонених об'юктних характеристик, а внут-
рішнього відчуттѐ власного покликаннѐ і власної відпо-
відальності,   даятьсѐ   взнаки   у   "Проблемах   творчості 
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Достоювського" буквально на кожному кроці. Суть "ко-
перніківського перевороту", вчиненого Достоювським у 
мистецтві роману, Бахтін передусім і вбачаю саме в 
принципово новому підході до художнього осѐгненнѐ 
внутрішньої смислотворчої лядської активності: Досто-
ювський, за його словами, "зробив моментом самовиз-
наченнѐ героѐ те, що було твердим і завершальним 
авторським визначеннѐм... Те, що виконував автор, 
виконую тепер герой, висвітляячи себе сам з усіх можли-
вих точок зору..." Реалізуячи покликаннѐ морального 
суб'юкта, персонаж Достоювського ізсередини опановую 
власне буттѐ, стаю немовби автором власних дій, власного 
життѐ і, хочетьсѐ сказати, власної смерті, ѐку теж прагне 
перетворити на своюрідне осмислене висловляваннѐ — а 
отже, позбавити властивої їй позасмислової остаточності 
(згадаймо лишень з роману "Ідіот" репліку Іпполіта: 
"...Ніѐк не можна вмерти без поѐснень", — та й увесь 
багатослівний процес його вмираннѐ). 

Відповідно до цього, Достоювського ѐк автора фактич-
ного (сказати б, метаавтора) цікавить у його героѐх 
передусім сам спосіб і спрѐмованість їхньої внутрішньої 
активності, втілена кожним із них "особлива точка зору на 
світ і на себе самого... Те, що маю бути розкрито й охарак-
теризовано, ю не певним буттѐм героѐ, не його твердим 
образом, а останнім підсумком його свідомості й самосві-
домості, зрештоя останнім словом героѐ про себе самого і 
про свій світ". Отож і ми, читачі романів Достоювського, 
бачимо в кожному з його героїв "не хто він ю, а ѐк він 
усвідомляю себе..." — саме такі способи усвідомленнѐ, 
баченнѐ, світовідношеннѐ, напруженого морального 
пошуку головним чином і становлѐть основу неповторної 
індивідуальності образів Раскольникова, кнѐзѐ Мишкіна, 
Кирилова, Шатова, братів Карамазових... 

Характерно, що зазначене перенесеннѐ наголосу з 
"твердих" об'юктних характеристик героѐ на ідейно-
смислові домінанти його внутрішньої самовибудови аж 
ніѐк не скасовую і не послабляю принципову вимогу 
Бахтіна стосовно дотриманнѐ дистанції між реальним 
автором  твору  та  його   героѐми.   Маю   бути   виконана 
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необхідна умова, що "герой ѐк самосвідомість справді 
зображуютьсѐ... тобто не зливаютьсѐ з автором, не стаю 
рупором длѐ його голосу... що акценти самосвідомості 
героѐ справді об'юктивовані і що в самому творі даютьсѐ 
дистанціѐ між героюм та автором". Разом з тим, згадана 
дистанціѐ — можливо, вперше у Бахтіна — осмисляютьсѐ 
в цьому контексті ѐк дистанціѐ власне діалогічна (порів-
нѐймо буберівське міжі). Продовжуячи низку цих розду-
мів, Бахтін зазначаю, що представлена в окресленому 
ракурсі лядина у Достоювського не може бути ані 
предметом об'юктивістського натуралістичного опису, ані 
темоя суб'юктивного вчуттѐ, ѐке нищить межу і дистан-
ція між і? та Іншим: по суті вона ю "суб'юктом зверненнѐ. 
Про неї не можна говорити, — можна лише звертатисѐ до 
неї". Плетиво таких звертань (героїв між собоя, автора і 
читача з героѐми), що ставлѐть собі на службу мову, 
факти лядського життѐ, розмаїттѐ соціальних реалій, 
власне, й формую буттювий світ романів Достоювського: 
тут "бути — значить спілкуватисѐ діалогічно... Все в 
романах Достоювського сходитьсѐ до діалогу, до діалогіч-
ного протистоѐннѐ ѐк до свого центру. Все — засіб, 
діалог — мета". 

Занурені в це плетиво діалогічних стосунків, кожне 
слово, кожна думка у Достоювського набуваять різно-
манітних подіювих відтінків, стаять — не тільки всі 
поспіль, але й кожне зокрема у свій неповторний спосіб — 
по-справжньому багатоголосними. Вслухаячись у мову 
будь-ѐкого персонажа Достоювського, ми вловляюмо в 
ній не лише своюрідність внутрішнього світу даного 
героѐ, а й — у відображеному, запозиченому, часто-густо 
полемічному виглѐді — відлуннѐ інших слів, сліди 
присутності інших лядських світів і налаштувань. Іван, 
ведучи розмову з Альошея, глузливо утрирую його інто-
нації, маю на увазі настрої і думки брата Дмитра, 
намагаютьсѐ ѐкнайдалі обійти спомини про Смердѐкова 
та про своя розмову з чортом; все це відбиваютьсѐ в його 
слові. З іншого боку, "акцент щонайглибшого переко-
наннѐ у висловляваннѐх героїв Достоювського у вели-
чезній більшості випадків ю тільки результатом того, що  
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слово, ѐке вимовлѐютьсѐ, ю реплікоя внутрішнього діа-
логу і маю переконати самого мовцѐ". Висловляячи, 
здавалосѐ б, своя суто монологічну думку, лядина у 
Достоювського втіляю і оживляю в ній, ѐкщо приди-
витисѐ, цілий комплекс діалогічних стосунків зі своїми 
ближніми, а ведучи ѐвну суперечку з останніми, нама-
гаютьсѐ таким чином упевнити в чомусь саму себе — так 
бачить і так зображую лядський світ великий російський 
письменник, "реаліст у вищому розумінні", ѐк він сам 
себе називав, і ми слідом за Бахтіним і завдѐки йому 
поступово починаюмо розуміти, що саме так стоѐть 
справи і саме так переважно спілкуятьсѐ ляди в житті. А 
отже, читаячи Достоювського, входѐчи в його непов-
торний художній світ, ми разом з тим ѐкоясь міроя 
залучаюмосѐ до більш глибокого розуміннѐ лядського 
співбуттѐ взагалі. Втіливши це розуміннѐ у відкритому та 
опрацьованому ним типі поліфонічного роману, Достоюв-
ський не випадково став одним із най впливовіших нова-
торів і перетворявачів у світовому літературному процесі 
XIX—XX ст. Значноя міроя саме завдѐки йому і його 
творчості у свідомості широкої ювропейської і світової 
читацької аудиторії вкоріняютьсѐ переконаннѐ — хай 
навіть спочатку неусвідомлене, — що "справжню життѐ 
особистості ю доступним лише длѐ діалогічного проник-
неннѐ в нього, котрому вона сама вільно розкриваю себе 
у відповідь". Бахтінське дослідженнѐ діалогічної поетики 
Достоювського цілком закономірно набуваю в цьому 
контексті рис своюрідного практичного вступу до філософії 
та етики діалогу ѐк такої. 

Звичайно, ѐк будь-ѐкій піонерській праці, розглѐнутій 
роботі Бахтіна можна закинути деѐкі однобічності та 
перебільшеннѐ. Зокрема в критичній літературі неодно-
разово зазначалосѐ, що досить-таки несподівано длѐ 
автора "До філософії вчинку" Бахтін у "Проблемах 
творчості Достоювського" зводить діалогічне буттѐ лядини 
до суто смислових, вербально-свідомісних його вимірів. 
Тематику свого, без перебільшень, епохального дослід-
женнѐ Бахтін резямую сентенціюя: "Твори Достоювського — 
це слово про слово, звернене до слова"; читаячи його  
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праця, неважко й забути, що лядина, ѐка веде діалог, 
це — в романах Достоювського, а в реальному житті й 
поготів — не тільки точка зору, функціѐ самосвідомості 
або суб'юкт мовленнѐ, а й занурена в неповторний світ 
цілісна душевно-тілесна істота, ѐка лябить і ненавидить, 
радію і страждаю, переймаютьсѐ, зрештоя, такими праг-
неннѐми й відчуттѐми, до розуміннѐ ѐких можна бодай 
ѐкось наблизитисѐ лише завдѐки розробленій Достоюв-
ським техніці їх діалогічного розкриттѐ. Але ж усѐ 
виразність смислових діалогічних стосунків, скажімо, в 
"Злочині і карі" або "Братах Карамазових", нерозривно 
пов'ѐзана з конкретними реаліѐми відповідної онтології 
лядського життѐ — онтології індивідуальної, національ-
ної, соціально-історичної, міської тощо, — на базі ѐкої, 
можна сказати, й проростаю аж до найвищих своїх про-
зрінь, найтонших вібрацій сенсу, найостанніших інто-
націй. Чи можна справді уѐвити собі Раскольникова, 
перейнѐтисѐ його екзистенціальноя драмоя, нехтуячи 
такими онтологічними "дрібницѐми", ѐк тіснота його 
схожої на шафу занедбаної комірчини, сумовита пожовть 
одноманітних будівель "спіднього" Петербурга, вуличний 
сморід, усі страшні деталі, пов'ѐзані з приміряваннѐм до 
вбивства старої лихварки й самим його скоюннѐм? Що 
залишитьсѐ від роману взагалі, ѐкщо вивести його за 
межі конкретно і жорстко виписаної петербурзької 
міської аури? ак слушно зазначав з цього приводу 
академік Д. С. Лихачев, «Достоювський не "вигадував" 
дійсність, а "додумував" до неї свої твори». Безперечно, 
ѐк письменник він аж ніѐк не натураліст і не "психолог" 
у поверховому позитивістському значенні останнього 
терміна — тут ми можемо покластисѐ на його відому 
самохарактеристику. Але його "реалізм у вищому розу-
мінні" ю принаймні скільки діалогічним, стільки ж і 
онтологічним — і методологічна недооцінка ціюї обста-
вини досить відчутно обмежую ѐк тлумаченнѐ М. М. Бах-
тіним творчості Достоювського, так і утверджене на цій 
основі загальне розуміннѐ лядської суб'юктивності та її 
діалогічної суті. 
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Тим часом розкриттѐ Бахтіним поліфонічної структури 
світу лядини, можна сказати, просто провокую на деѐкі 
висновки філософсько-онтологічного характеру, що 
стосуятьсѐ ѐк епістемології, так і етики. Справді, наді-
лений свідомістя індивідуальний лядський суб'юкт 
здатен ставити під сумнів і заперечувати будь-ѐкі об'юк-
тивні визначеннѐ власного буттѐ і навколишньої реаль-
ності; однак діалогічне зіткненнѐ різних суб'юктивних 
думок і поглѐдів призводить не лише, згідно з відомим 
прислів'ѐм, до народженнѐ істини (що саме по собі може 
бути процесом суто епістемічним, замкненим у логіко-
пізнавальній сфері), але й до того, що поступово з'ѐсо-
вуятьсѐ, даятьсѐ взнаки онтологічні підвалини поглѐдів 
дискутуячих суб'юктів, розкриваютьсѐ взаюмозв'ѐзок цих 
підвалин, вимальовуютьсѐ доти неочевидний буттювий 
ландшафт світу, в ѐкому такі суперечки можливі. Так 
само ляди, наділені сумліннѐм, можуть мати різні суд-
женнѐ щодо тих чи інших моральних проблем; зіткненнѐ 
цих суджень веде не лише до намацуваннѐ пунктів згоди 
і виробленнѐ консенсусу (або, навпаки, до фронтального 
розмежуваннѐ), але й до виѐвленнѐ глибинних духовно-
моральнісних засад представлених позицій (надзвичайно 
показовими в цьому плані ю, зокрема, розмови Расколь-
никова з Сонючкоя Мармеладовоя), зрештоя — до 
окресленнѐ загальнозначущої духовно-моральної пер-
спективи, ѐка охопляю дану "подія буттѐ" в цілому. В будь-
ѐкому разі, виѐвлена Бахтіним у Достоювського смислова 
поліфоніѐ набуваю своюї справжньої драматичної сили і 
глибини лише в "силовому полі" онтологічних першооснов 
лядського існуваннѐ; у XX ст. практику подібного виходу 
до онтології лядини через зіткненнѐ світів особистої 
свідомості ѐскраво засвідчили такі шедеври світової 
літератури, ѐк "Улісс" Дж. Джойса або "йокнапатофський" 
цикл романів В. Фолкнера. На жаль, згаданий сутнісний 
вимір започаткованої Достоювським поетики поліфонізму 
переважно залишаютьсѐ поза увагоя дослідника; в цьому 
розумінні, ѐк зазначаю Н. К. Бо-нецька, "задумане ѐк 
онтологіѐ, вченнѐ Бахтіна перетворяютьсѐ на... естетику 
словесної творчості". Втім, такий 
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висновок не може бути остаточним — не кажучи про те, 
що й естетика, і поетика Бахтіна, ѐк ми вже мали змогу 
переконатисѐ, приховуять у собі основоположний етич-
ний зміст. 

Чи змінявалисѐ філософські позиції Бахтіна протѐгом 
пізніших періодів його творчості? 

Біографи мислителѐ акцентуять дивовижну цілісність 
його довгого духовного життѐ, цілісність, що виѐвлѐютьсѐ 
скоріше в запитаннѐх, котрі він висував перед собоя, і аж 
ніѐк не у відповідѐх — украй різноманітних, — ѐкі він 
пропонував на різних етапах свого творчого шлѐху 
(К. Кларк, М. Холквіст). У контексті такого "діалогічного" 
осмисленнѐ авторської ідентичності самого Бахтіна 
вимальовуютьсѐ певна схожість бахтінської манери мис-
леннѐ і писаннѐ в найбільш ранній ("До філософії 
вчинку" та ін.) і найпізніший періоди творчості («Відповідь 
на запитаннѐ редакції "Нового мира"», 1970 p., "З нотаток 
1970—1971 років", "До методології гуманітарних наук", 
1974 р. та ін.) — і там, і тут Бахтін безпосередньо 
звертаютьсѐ до філософії, використовую притаманну їй 
методологія і термінологія. Однак ѐкщо ранній Бахтін 
працявав переважно з категоріѐми, котрі характеризуять 
індивідуальне буттѐ лядини, то у свій пізній період він 
більшоя міроя виходить на осмисленнѐ загальнокуль-
турних і загальногуманітарних проблем; початковий 
інтерес до естетики трансформуютьсѐ в герменевтичний: 
на передній план бахтінських студій дедалі виразніше 
виступаю феномен розуміннѐ. 

Так чи інакше, перше окресленнѐ понѐть, ѐкі набу-
ваять клячового значеннѐ в системі поглѐдів Михайла 
Бахтіна 1960—1970 pp., доводитьсѐ шукати в ранніх 
працѐх мислителѐ. Ще в 1924 р. Бахтін чітко формуляю 
надзвичайно важливу длѐ сучасної культурології думку 
про межовий характер культури: "Внутрішньої території 
культурна галузь не маю: вона всѐ розташована на межах, 
межі проходѐть повсядно, крізь кожен момент її... Кожен 
культурний акт сутнісно живе на межах: у цьому його 
серйозність і значущість..." Перероблѐячи на початку 
1960-х років своя книгу про Достоювського, Бахтін по- 
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вертаютьсѐ до цих тез уже в узагальненому філософсько-
антропологічному плані, викарбовуячи, напевно, одне з 
найкращих у світовій літературі роз'ѐснень філософії 
діалогу: "Несамодостатність, неможливість існуваннѐ 
одніюї свідомості. # усвідомляя себе і стая самим собоя, 
тільки розкриваячи себе длѐ Іншого, через Іншого і з 
допомогоя Іншого. Найважливіші акти, що конституя-
ять самосвідомість, визначаятьсѐ відношеннѐм до іншої 
свідомості (до Ти). Відрив, від'юднаннѐ, замиканнѐ в себе 
ѐк головна причина втрати себе самого. Не те, що 
відбуваютьсѐ всередині, а те, що відбуваютьсѐ на межі 
своюї й чужої свідомості, на порозі. І все внутрішню... 
звернене назовні, діалогізовано, кожне внутрішню пере-
живаннѐ опинѐютьсѐ на межі, зустрічаютьсѐ з іншим, і в 
цій напруженій зустрічі — всѐ його сутність. Це виший 
ступінь соціальності (не зовнішньої, не речової, а внут-
рішньої)... Саме буттѐ лядини (і зовнішню, і внутрішню) ю 
щонайглибшим спілкуваннѐм. Бути — значить спілкува-
тисѐ. Абсолятна смерть (небуттѐ) ю непочутість, невиз-
наність, незгаданість (Іпполіт). Бути — значить бути длѐ 
Іншого і через нього — длѐ себе. У лядини немаю внут-
рішньої суверенної території, вона всѐ і завжди на межі, 
дивлѐчисѐ вглиб себе, вона дивитьсѐ в очі Іншому або 
очима Іншого". 

Чи варто й казати, що длѐ Бахтіна з його унікальноя 
культурологічноя інтуїціюя ці філософсько-антропологічні 
міркуваннѐ не затулѐли собоя, а підтверджували 
наведену вище думку про межовість культури ѐк такої? 
Цілком очевидно, до речі, що зазначене положеннѐ 
набуваю особливої ваги в сучасній українській ситуації, 
коли нам доводитьсѐ осмислявати "феномен Межі" ѐк 
невід'юмний і разом з тим постійно діячий (неначе 
вулкан на Камчатці), здатний на нові й нові несподівані 
проѐви складник — ѐкщо не основу — нашої культурної 
ідентичності. Сам Київ — це "місто-центр і місто-межа"8. 

8
 Див.: Ткачук М. Л. Київська академічна філософіѐ XIX — початку XX 

ст.: методологічні проблеми дослідженнѐ. К., 2000. С 127; Горський В. 
С Місто на межі // Практична філософіѐ. 2002. № 2. С 98—107. 

246 
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Проблеми й незручності, пов'ѐзані з таким межовим 
станом, усім добре відомі; Бахтін навчаю цінувати й 
використовувати позитивний творчий потенціал, без-
перечно закладений у ньому. 

Але межовість, звісно, передбачаю розмежуваннѐ, 
тобто дотриманнѐ партнерами певної дистанції, режиму 
"нейтральної смуги". "Доброзичливе розмежуваннѐ" (без 
"бійок на межі"), за Бахтіним, — необхідна передумова 
будь-ѐкої згоди і кооперуваннѐ різних суб'юктів, у науці 
воно ю поживним грунтом длѐ виникненнѐ нових на-
прѐмів і дисциплін; що ж до процесів міжкультурного 
взаюморозуміннѐ, то тут особливого значеннѐ набуваю по-
в'ѐзаний із розмежуваннѐм феномен позазнаходженнѐ — 
теж уже опрацьований у ранніх працѐх філософа. В 
"Авторі й герої..." Бахтін, ѐк пам'ѐтаюмо, розглѐдав "від-
ношеннѐ напруженого позазнаходженнѐ" в його власне 
естетичній функції — ѐк спосіб "зібрати усього героѐ", 
сказати "останню, завершальне слово" про нього, цін-
нісно утвердити наѐвну даність його внутрішнього буттѐ. 
Згодом, у процесі осмисленнѐ уроків Достоювського, на 
передній план виходѐть екзистенціально-моральнісні 
характеристики позазнаходженнѐ, його зв'ѐзок із 
визнаннѐм, увагоя і прощеннѐм; нарешті, в пізніх працѐх 
позазнаходженнѐ розглѐдаютьсѐ переважно в культуро-
логічному й герменевтичному аспекті — ѐк "найпотуж-
ніший важіль розуміннѐ" у галузі культури, "велика 
справа" длѐ творчого розуміннѐ чужої культури. Ювро-
пеюць, ѐкщо він, наприклад, хоче зрозуміти культуру 
Китая, маю осѐгти її саме ѐк ювропеюць, у всеозброюнні 
надбань власної культури, власного розуміннѐ життѐ — 
інакше у нього просто не виѐвитьсѐ діалогічних засобів, 
потрібних длѐ її розуміннѐ. (Додамо, що теза Бахтіна про 
позазнаходженнѐ ѐк передумову розуміннѐ ю слушноя 
також і в обмежувальному відношенні — адже коли б 
ішлосѐ не про розуміннѐ, а, скажімо, про такий різновид 
смислового залученнѐ, ѐк вниканнѐ в суть тих чи інших 
релігійних текстів, потребу в позазнаходженні й саму 
його доречність наврѐд чи можна було б довести.)  
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Втім, у Бахтіна ѐк мислителѐ-діалогіста будь-ѐкі межі й 
дистанції, про ѐкі він веде мову, не роз'юднуять, а 
поюднуять суб'юктів (роз'юдную невідчуттѐ межі). Понад 
цими межами — і саме завдѐки їм — формуютьсѐ 
"складна юдність усього лядства, всіх лядських культур". 
Наочний приклад такої юдності — це долѐ великих творів 
мистецтва, ѐкі "розбиваять грані свого часу" й живуть у 
"великому часі, причому... інтенсивнішим і повнішим 
життѐм, ніж у своїй сучасності". В цей великий час куль-
тури вони несуть із собоя ѐк усвідомлено зроблене їхніми 
творцѐми, так і смислові здобутки, неусвідомлено, мимо-
вільно успадковані ними від власних культур, здобутки, 
здатні розкритисѐ й розвинутисѐ в нових, сприѐтливих 
длѐ цього контекстах наступних епох, у відповідь на 
запити нових поколінь, у процесі творчого діалогу з 
ними. Отож, "у процесі свого посмертного життѐ" такі 
шедеври "немовби переростаять те, чим вони були в 
епоху свого створеннѐ". Своюя чергоя, репрезентовані 
ними культурні формації, реалізуячи — але і нагромад-
жуячи — в процесі таких трансісторичних діалогів свої 
"величезні смислові можливості", вплітаятьсѐ в юдиний 
процес становленнѐ культури лядства — і продовжуять 
жити в ньому ѐк відкриті цілісності, відповідаячи на 
виклики часу розкриттѐм "нових смислових глибин".  

Однак, звичайно, самими лише художніми шедеврами 
й іншими вершинними досѐгненнѐми справа розвитку й 
консолідації смислових багатств лядської культури не 
вичерпуютьсѐ. Згаданий вище великий час — це, за пере-
конаннѐм Бахтіна, такий "нескінченний... діалог, у ѐкому 
жоден смисл не вмираю" — хоча й жоден не залиша-
тиметьсѐ стабільним, підлѐгаячи ненастанному оновлен-
ня. Суть у тому, щоб смисл був дійсно смислом, — а длѐ 
цього у Бахтіна ю чіткий критерій: "Смислами ѐ називая 
відповіді на запитаннѐ. Те, що на жодне запитаннѐ не 
відповідаю, позбавлене длѐ нас сенсу". 

Майже так само і в той самий час (у тексті, опуб-
лікованому в 1972 р.) визначав смисл і Г.-Г. Гадамер: 
"Запитаннѐ, ѐке стоїть за висловляваннѐм, — ось те 
юдине, що надаю йому смисл". Однак длѐ нас на ниніш- 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діалогічна концепція М. 

М. Бахтіна 

ньому етапі розглѐду найцікавішим і, можна сказати, 
неминучим виѐвлѐютьсѐ питаннѐ про співвідношеннѐ 
Бахтіна з уже знайомим нам Мартіном Бубером (див. 
розділ II) — іншим протагоністом ювропейської філософії 
діалогу XX ст. 

Безперечно, названі мислителі глибоко різнѐтьсѐ між 
собоя своюя етнокультурноя належністя, релігійним 
досвідом, характером свого філософського становленнѐ. 
Що їх від початку поюдную, так це історичний час 
формуваннѐ обох ѐк філософів (справді "великий час"!) і 
більш ніж відчутний вплив на них неокантіанцѐ Г. Ко-
гена. Наші знаннѐ щодо впливу на Бахтіна самого Бубера 
залишаять місце длѐ різноманітних припущень. Відомо, 
що загалом Бахтін знав і цінував Бубера. Разом з тим, 
посилань на юврейського філософа-діалогіста в його пра-
цѐх немаю; за свідченнѐм Михайла Гаспарова, коли Сергій 
Аверинцев при зустрічі запитав його про це, Бахтін визнав 
за краще дати уникливу відповідь9. З іншого боку, читач 
шостого тому зібраннѐ творів М. М. Бахтіна може звернути 
увагу на дивний факт: конспектуячи десь у середині 
1960-х років, тобто вже на схилку життѐ, К. Кереньї 
та інших західних авторів, Бахтін виписую з них 
бібліографічні дані основних праць Бубера. Навіщо б це 
йому?.. 

Втім, у будь-ѐкому разі найважливішим і гідним 
подиву ю те, що, йдучи різними траюкторіѐми думки, ці 
два мислителі, такі несхожі один на одного, відкриваять у 
своїх пошуках один і той самий феномен діалогічної свідо-
мості, котрий у творчості кожного з них виѐвлѐю свої 
основні ознаки. 

Обох юднаю передусім висуненнѐ діалогічності ѐк 
універсального філософського принципу — принципу, ѐкий 
знаходить своя реалізація не лише в галузі словесної 
культури (більший акцент на цій стороні справи робив 
Бахтін), але і ѐк визначеннѐ цілісного лядського буттѐ в  

'Див.: Гаспаров М. Из разговоров С. С. Аверинцева // 
МЕЕНМВРІА. Българо-руски сборник в мест на Сергей Аверинцев. 
Софиѐ, 1999. С. 134. 
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його екзистенціальному аспекті (сильніший наголос на 
чому бачимо вже у Бубера). Далі, ѐк длѐ Бубера, так і длѐ 
Бахтіна діалогічний принцип вклячаю в себе ідея 
подіювості буттѐ, специфічної длѐ кожної точки остан-
нього комунікативно-творчої напруженості, що виходить 
за межі будь-ѐкого "теоретизму", будь-ѐких апріорних 
побудов і абстракцій. Щойно розглѐнута нами бахтінська 
ідеѐ "позазнаходженнѐ" суб'юктів діалогу й "межі" ѐк 
передумови діалогічного спілкуваннѐ культур і окремих 
лядських суб'юктів безперечно відповідаю буберівському 
"між", котре, на поглѐд юврейського мислителѐ, постаю 
ѐк "істинне місце і носій міжлядської події". ак в 
одному, так і в іншому випадку підкресляютьсѐ надзви-
чайно важливий длѐ діалогічної філософії й етики посту-
лат нерозчиненнѐ суб'юктів спілкуваннѐ один в одному і в 
бутті загалом. У Бахтіна цей постулат конкретно втіля-
ютьсѐ в протистоѐнні спокусі "одержаннѐ буттѐм", у 
Бубера — в полеміці з різноманітними проѐвами "док-
трини зануреннѐ", її світоглѐдними і моральними імплі-
каціѐми. Нарешті, обидва мислителі, кожен по-своюму, 
акцентуять основні етичні складники філософії діалогу: 
викриттѐ егоїзму, утвердженнѐ відкритості до інших (до 
Ти) ѐк передумови духовно повноцінного існуваннѐ 
лядини, вимогливу свідомість власної причетності, від-
повідальності, "не-алібі" в "події буттѐ", обов'ѐзок нести 
"тѐгар юдиного в світі а". 

Разом з тим, не менш прикметними ю відмінності у 
поглѐдах обох мислителів-діалогістів. Про відносно 
більший ступінь скерованості Бубера в бік філософської 
антропології екзистенціалістського гатунку, а Бахтіна — в 
бік філологічних і культурологічних студій вже згаду-
валосѐ. Істотнішим, однак, ю інше. акщо длѐ Бубера діа-
логічний принцип був незмінним вихідним пунктом, 
основоя всіх його філософських роздумів, то Бахтін не 
тільки довго йшов до своюї діалогічної концепції, але й, 
уже виробивши її, міг зберігати, кажучи його ж словами, 
певну "позиція позазнаходженнѐ" стосовно неї самої. Це 
стаю особливо помітним у пізніх текстах Бахтіна і ѐвлѐю 
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собоя ще одну, можливо, найважливішу відмітну рису 
останнього періоду його творчості. 

У зв'ѐзку зі згаданоя відмінністя надзвичайно пока-
зовим видаютьсѐ характер ставленнѐ творців філософії 
діалогу до критичних пунктів існуваннѐ лядини, сто-
совно ѐких діалогічний принцип мав або засвідчити своя 
обмеженість — або ж постати в ролі своюрідного екзи-
стенціального "метанаративу" з універсальними поѐсня-
вальними можливостѐми. 

Зокрема, і в Бахтіна, і в Бубера ми знаходимо згадки 
про такі кризові длѐ діалогічної антропології моменти, ѐк 
мовчаннѐ і стражданнѐ (біль). Суть буберівської апології 
мовчаннѐ зводитьсѐ до розкриттѐ незамінної ролі мов-
чаннѐ в процесах діалогічного спілкуваннѐ а і Ти. Водночас 
філософ рішуче заперечую продуктивність ціннісного 
утвердженнѐ мовчаннѐ за межами діалогічної інтенції — 
ѐк виѐву ѐкоїсь "безсловесної глибини", ѐкоїсь глибшої 
за діалогічне спілкуваннѐ основи лядського буттѐ у світі. 
Що стосуютьсѐ теми стражданнѐ і співчуттѐ, то у Бубера 
можна констатувати наѐвність стійкої тенденції зведеннѐ 
цих феноменів до лябові ѐк більш суттювого втіленнѐ а— 
7м-відношеннѐ; цѐ тенденціѐ помітна й у розглѐді гайде-
ггерівського екзистенціалу турботливості, і далі, в блис-
кучому аналізі боля та його інтерпретації в антропології 
М. Шелера. Все це ю характерним длѐ загальної позиції 
Бубера, ѐкий сприймаю діалогічний принцип справді ѐк 
остаточний у процесі осмисленнѐ лядського буттѐ. 
Осѐгнути фундаментальні властивості останнього — зна-
чить, за Бубером, звести їх до цього основоположного 
принципу. 

Дещо інша картина вимальовуютьсѐ під час розглѐду 
зазначених критичних пунктів існуваннѐ лядини у працѐх 
Бахтіна. Тут і мовчаннѐ, і стражданнѐ в низці випадків 
постаять ѐк цілком нередуктивні феномени, інтерес до 
ѐких не може бути замкнений у сфері застосуваннѐ 
наѐвної діалогічної методології і набуваю стосовно 
останньої своюрідного "намацуячого" характеру. Так, 
розмірковуячи над темоя (тут точніше сказати — таїноя) 
мовчаннѐ, Бахтін звертаютьсѐ до образу Христа з "Поеми 
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про Великого інквізитора", згадую про Його поцілунок, 
утілену в ньому "незреченну правду", що немовби ста-
вить крапку в потенційно нескінченному процесі запиту-
ваннѐ— відповіданий. Розпочате з 1970 р. опрацяваннѐ 
теми чужого слова (ймовірно, останнього творчого задуму 
Бахтіна) — на відміну від того вже відомого нам 
"мажорного" поліфонічного контексту, в ѐкому подібна 
тематика звучала в "Проблемах поетики Достоювського", — 
раз по раз обертаютьсѐ ѐвним або прихованим 
зазираннѐм у безодня незреченності й мовчаннѐ, 
своюрідноя "заміноя" або прикриттѐм ѐких слугуять 
зокрема іроніѐ, інакомовленнѐ, різноманітні форми 
десуб'юктивованого письма. Аби літературний твір став 
можливим, аби залунала внутрішньо притаманна йому 
художнѐ мова, "первинний автор", ѐк підкресляю Бахтін, 
"огортаютьсѐ в мовчаннѐ"; пошуки "власного слова" в 
системі жанрово визначених і санкціонованих культуроя 
способів висловляваннѐ насправді маскуять прагненнѐ 
автора "піти від своїх слів, за допомогоя ѐких нічого 
істотного сказати не можна". Саме мовчаннѐ починаю 
усвідомляватисѐ ѐк відмова говорити, тобто ѐк свідомий 
морально-вольовий акт: "У тиші ніщо не звучить (або щось 
не звучить) — в мовчанні ніхто не говорить (або хтось не 
говорить)", — а міг би і заговорити... 

Що ж до стражданнѐ, то російський мислитель-
діалогіст не зводить його ні до діалогу, ні до лябові ѐк 
таких, а специфікую ѐк самостійну проблемну галузь і 
форму світосприйнѐттѐ ("сентименталізм", "співстраж-
даннѐ", "сльозний аспект світу"); певним корелѐтом тут 
ю лише "сміховий світ" — тема славнозвісної бахтінської 
праці про Ф. Рабле. Увага до зазначеного "сльозного 
аспекту" лядського буттѐ (інспірована, зокрема, осмис-
леннѐм творчості Достоювського) веде Бахтіна до надзви-
чайно важливої в етичному відношенні тематизації жаля 
і "нижчих видів лябові": лядина, осѐгнута крізь призму 
цих почуттів, "перестаю бути річчя, але не стаю особис-
тістя, тобто залишаютьсѐ об'юктом, що лежить у зоні 
Іншого, переживаютьсѐ в чистій формі Іншого, у віддаленні 
від зони а". По суті, Бахтін тут — незалежно від власної 
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інтерпретації — увиразняю феномен, перехідний щодо 
самого діалогічного відношеннѐ: фіксуютьсѐ "зона", в 
ѐкій соціальні зв'ѐзки, втрачаячи свій міжособистісний, 
діалогічний у власному розумінні характер, залишаятьсѐ 
все ж спілкуваннѐм, що маю свій особливий моральний 
зміст. На Заході на ця "зону", де немаю Ти, але ю Інші, де 
немаю "другого", а ю "треті", звернуть пильну увагу Е. Ле-
вінас, П. Рікер. Будуть відшукуватисѐ способи "навести 
містки" між "інтимним суспільством" ("суспільством 
двох") та "громадѐнським суспільством", між безпосеред-
нім вольовим поривом та інституційноя активністя, між 
лябов'я та справедливістя. Бахтін, навчений Достоюв-
ським, намацую конче потрібну длѐ такого переходу опо-
середковуячу ланку в дусі російської моральної традиції — 
жаль, співстражданнѐ. 1, безперечно, незважаячи на 
ескізний характер пізніх розвідок Бахтіна, ю підстави вба-
чати в них ознаки наближеннѐ до оригінальної моральної 
філософії, що поюднала би діалогічну чесноту відкритості 
до інших з почуттюво-моральноя засадоя жаля10. 

Таким чином, попри вся очевидність і незаперечність 
тези про діалогічний характер поглѐдів Бахтіна і попри 
всесвітню значеннѐ його саме ѐк діалогічного мислителѐ, 
аналіз низки бахтінських текстів, особливо пізнього 
періоду, засвідчую і деѐкі важливі відступи від діалогічної 
парадигми або ж прориви за її межі — у бік пост-діа-
логічного мисленнѐ і пост-діалогічної моральної 
свідомості. Цим Бахтін радикально відрізнѐютьсѐ від 
Бубера, у ѐкого екзистенціальний контур лядського 
буттѐ, можна сказати, незмінно й цілковито збігаютьсѐ зі 
смисловоя структуроя діалогічності ѐк такої. 

Можливо, найѐскравішим виѐвом амбівалентного 
ставленнѐ пізнього Бахтіна до постулатів діалогізму ю його 
ідеѐ нададресата. акщо длѐ Бубера всеосѐжна зосеред-
женість суб'юкта спілкуваннѐ на Ти постаю своюрідним 
діалогічним абсолятом, то Бахтін починаю відчувати в 
такій нероздільній зосередженості щось, що сковую ляд-
ську індивідуальність, позбавлѐю її духовної перспективи. 

10
 Див.: Rarot H. Filozofia moralna Michatfa Bachtina. Lublin, 2002. 
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Аби цьому запобігти, ѐк вважаю Бахтін, "автор висловля-

ваннѐ з більшоя або меншоя усвідомленістя передбачаю 

вищого нададресата (третього) (не плутати з "третім" у 

щойно згаданому сенсі позаособового адресата жаля і 

соціальної справедливості! — В. М.), абсолятно спра-

ведливе відповідне розуміннѐ ѐкого передбачаютьсѐ або в 

метафізичній далині, або в далекому історичному часі 

(пор. мандельштамівську ідея "провіденційного співроз-

мовника". — В. М.). (Лазівковий адресат.) У різні епохи 

й за різного світорозуміннѐ цей нададресат та його іде-

ально правильне відповідне розуміннѐ набуваять різних 

конкретних ідеологічних виѐвів (Бог, абсолятна істина, 

суд неупередженої лядської совісті, народ, суд історії, 

наука тощо). 

Автор ніколи не може віддати всього себе і вся своя 
мовну поведінку на повний і остаточний розсуд наѐвним 
або близьким адресатам... Кожен діалог відбуваютьсѐ 
немовби на тлі відповідного розуміннѐ незримо присут-
нього третього, що стоїть над усіма учасниками діалогу 
(партнерами). (Пор. розуміннѐ фашистської катівні або 
пекла у Т. Манна ѐк абсолятної непочутості, ѐк абсо-
лятної відсутності третього.)" 

Варто вдуматисѐ, вникнути в те, що ж такого страш-
ного, на кшталт фашистської катівні, міг розгледіти Бахтін 
— цей славнозвісний діалогіст! — у ситуації 
нероздільного а— 7і/-відношеннѐ, благословенній длѐ 
його однодумцѐ Бубера? 

Звичайно, парадоксальність цього протиставленнѐ 
можна дещо пом'ѐкшити тим простим міркуваннѐм, що 
в буберівському Ти, мовлѐв, завжди ю дещицѐ від Бога, 
тоді ѐк длѐ Бахтіна Інший — це передусім просто наш 
ближній, ѐкий здатен і помилѐтисѐ, і забувати. Однак 
головне вочевидь полѐгаю не в цьому. Головне, що на-
штовхую на порівнѐннѐ з катівнея і чим справді поза-
бивані вщерть усі гідні своюї назви катівні світу, — це жах 
абсолятної залежності від Ти, залежності, що позбавлѐю 
суб'юкта свободи, вільного простору і повітрѐ, відбираю у 
нього право перебувати у себе — необхідну основу ляд-
ського буттѐ-самим-собоя. 
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Значеннѐ вказаної бахтінської перестороги длѐ діа-
логічної моральності важко переоцінити. Недаремно 
справжнѐ лябов — цей вищий тип лядського спіл-
куваннѐ — завжди опікуютьсѐ тим, щоб забезпечити длѐ 
лябимої істоти свободу, зокрема й необхідний "квант" 
життювої незалежності від того, хто її лябить. Зі свого 
боку, гідність самих лябимих вимагаю від них тонкого 
мистецтва поюднувати відданість і лябов з обстояваннѐм 
свого права бути собоя і вихованнѐм у ляблѐчих поваги 
до цього свого права. Причому йдетьсѐ не просто про 
механічне поюднаннѐ свободи і відданості, обраності і 
всезагальності — таке механічне поюднаннѐ і неможливе. 
Справді, — в цьому Сартр, безперечно, маю рація — 
тільки свобода здатна лябити і втамовувати нашу лябов. 
А свобода — ніщо без волі, без широкого обрія навкруги, 
без затишного, заспокійливого світу невід'юмно свого, що-
миті не пронизуваного вимогливим поглѐдом іззовні.  

Звісно, можна мати сумніви стосовно сумісності ля-
бові або просто глибокого діалогічного спілкуваннѐ, про 
ѐке мріѐв Бубер, зі свідомим об'юктивуячим самокон-
тролем і розсудливим дотриманнѐм універсальних норм 
моралі. Із чим глибокі міжособистісні стосунки у будь-
ѐкому разі можуть і маять бути сумісними, так це з 
моральним кліматом лядѐності — тим, що чудовий 
російський мислитель Г. П. Федотов називав "світлоя 
мірністя" лядського буттѐ. Фанатизована зверненість до 
Ти, ладна розчинити в собі вся правду індивідуального 
існуваннѐ лядини і все притаманне їй прагненнѐ 
Абсоляту, просто краде у свого Ти найкраще, що в нього 
ю, — його Співрозмовника. 

Гадаюмо, суть наведеного міркуваннѐ неважко пере-
нести й за межі індивідуальних міжлядських стосунків, 
передусім до царини спільнотної моралі (де нероздільна 
відданість "нашим" кумирам і зазираннѐ їм у вічі нерідко 
робить особу сліпоя щодо загальногуманітарних та інди-
відуально-особистісних аспектів лядського буттѐ), а 
також у релігійну царину, де беззастережна абсоляти-
заціѐ а— 7н-відношеннѐ теж, по суті, лише відкриваю 
шлѐх длѐ фанатизму і нетерпимості. 
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Розділ IVДіалогічні ідеї М. М. Бахтіна в контексті російської 

філософії та культури  

Але повернімосѐ до Бахтіна. Діалогічний, попри все 

зазначене, характер його основної філософської налаш-

тованості вже самий по собі виѐвивсѐ настільки само-

бутнім і виразним, що це навіть накликало на нього 

закиди щодо його "неросійськості": «Пафос "іншості", — 

зазначаю один із його дослідників, Н. К. Бонецька, — ю 

дуже сильним в етиці Бахтіна, і це не церковний, більше 

того — не російський пафос, ѐкщо згадати про врод-

жений потѐг російської лядини до общинності... Право-

славній лядині не притаманне це почуттѐ "іншості" 

іншого, таке загострене у Бахтіна...» З одного боку, 

звичайно, констатації такого гатунку важливі длѐ нас ѐк 

підтвердженнѐ ѐскравої своюрідності Бахтіна і духовно 

близьких йому лядей на тлі традиційної російської 

парадигми спілкуваннѐ з її "метанаративом" соборності. 

З іншого — виникаю закономірне питаннѐ: чи варто так 

жорстко пов'ѐзувати "російське" і "православне" з 

нездатністя до переглѐду традиційних світоглѐдних догм? 

Ухтомський або Пришвін, ѐкі, не поділѐячи ідеологічних 

кліше більшовизму, були водночас далекі й від ідеалів 

соборності — що, вони теж були недостатньо "росій-

ськими"? А ѐк бути з цілоя когортоя представників так 

званої "російської контр-ідеї" (термін запровадили 

Г. С Морсон та К. Емерсон), відмітними рисами поглѐдів 

ѐких саме і стали, по-перше, критика колективістських 

ідеологій свого часу, і, по-друге, — принципове 

"витвережуваннѐ", прозаїзаціѐ світу і лядських стосунків? 

Усупереч наведеній характеристиці Бахтіна та його 
«почуттѐ "іншості"» ми тут намагалисѐ розкрити при-
четність бахтінської творчості до глибинних шарів росій-
ської духовно-моральної традиції — хоч, звісно, не до 
"общинницького" її начала. Але хто сказав, що у націо-
нальної культури може бути лише одна-юдина сутнісна 
форма, одна-юдина можливість автентичного розвитку? 
Надзвичайно гостре відчуттѐ саме моральної (не просто 
екзистенціальної чи навіть духовної) закликаності ляд-
ського суб'юкта, що й робить його справжнім і непов-
торним а, постійне і невгамовне кружлѐннѐ навколо 
теми сповіді, сповідальності, повнота — аж до побутових  
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Діалогічна концепція М. М. Бахтіна  

дрібниць — свідомого входженнѐ в атмосферу непри-
миренного, запального, самозабутнього обговореннѐ 
"останніх питань", такого типового длѐ "російських 
хлопчиків" від часів Достоювського донині, — все це, ѐк 
нам здаютьсѐ, вже не залишаю сумнівів щодо представ-
ницького характеру постаті Бахтіна длѐ російської націо-
нальної культури, і не лише з її модерному стані. Однак 
найважливішим і, принаймні з нашого поглѐду, найбільш 
вартим уваги ю інше: причетність Бахтіна — нехай часом і 
полемічна — до тих прихованих, негучномовних витоків 
ціюї культури, ѐкі лежать, так би мовити, по той бік 
діалогу і будь-ѐкого цілеспрѐмованого смислового 
увиразненнѐ і ѐкими, в їхній смиренній непоказності, 
схильні зазвичай нехтувати ѐк нинішні палкі критики 
"російського духу", так і його надмірно завзѐті адепти. ак і 
багатьом іншим усталеним в історичному часі культурам 
(зокрема й українській), російській культурі властива 
біполѐрність, ѐку можна позначити опозиціѐми сильне/ 
слабке, чоловіче/жіноче, ѐвне/потаюмне. Так склалосѐ, 
що і длѐ захисників, і длѐ викривачів "російського світо-
глѐду" (С. Л. Франк) юдино збагненними і "реальними" 
найчастіше видаятьсѐ найбільш монументальні, сильні і 
владні його риси, ѐк-от потѐг до общинності і собор-
ності, третируваннѐ раціоналізму і партикулѐризму, 
несприйнѐтливість "серединних цінностей" лядського 
буттѐ, абсолятизаціѐ державності упереміш з анархіст-
ськими зальотами, очікуваннѐ Царства Божого на землі 
тощо. Однак не менш посутнім длѐ російської традиції ю 
й альтернативне, "жіноче" її начало, що теж маю свій 
загальнозначущий моральний сенс. 

Вище (у розділі I I )  йшлосѐ про те, що в західній версії 
діалогічної парадигми, кажучи загалом, порівнѐно більше 
акцентуютьсѐ інтерогативна (питальна) настанова, тоді ѐк 
в ядейській — респонзивна (відповідна). На тлі цього 
типологічного поділу (ѐкий, попри своя очевидну схема-
тичність, маю під собоя певне культурно-історичне 
підґрунтѐ) східнослов'ѐнський, пов'ѐзаний із право -
слав'ѐм тип діалогічності можна було б визначити ѐк 
ювхаристичний:  культурний  наголос тут не  стільки  на 
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Розділ IV 

Діалогічні ідеї М. М. Бахтіна в контексті російської філософії та культури 

запитанні чи відповіді, скільки на жертовному даруванні, 
офірі. Нічого патетичного, жодних натѐків на духовну 
винѐтковість це визначеннѐ приховувати в собі не 
повинно: варто лише пам'ѐтати, що на Давня Русь літе-
ратура, тобто самосвідоме слово, прийшла разом з хрис-
тиѐнством, тобто з Новим Завітом, і засадничі акції 
вітчизнѐної словесності були оповиті атмосфероя цер-
ковних таїнств. Тож слово первинно не запитую, не 
відповідаю, а приноситьсѐ в дар; наслідуячи Христа, 
відчуваячи містичну всенародну співпричетність із Ним, 
лядина офірую свою слово і себе в ньому, і цѐ офіра 
сповнена урочистої радості ізсередини себе самої, поза 
будь-ѐкими розрахунками на майбутню і "стратегіѐми 
спасіннѐ". Саме так, радісно і безкорисливо, приносѐть у 
жертву свою яне життѐ перші давньоруські свѐті, 
страстотерпці Борис і Гліб — ѐк підкресляю дослідник, 
"за Христа", а не "за віру Христову"", — й у "великому 
часі" історії їхнѐ жалісна і світла кончина та її житійне 
зображеннѐ — то ю юдина цілісна подіѐ, що маю засадниче 
значеннѐ длѐ всіюї духовної культури (і релігії, і моралі, і 
словесності) Давньої Русі та її наступників. "Коники 
Бориса і Гліба" скачуть відтоді путівцѐми східнослов'ѐн-
ських країв... 

Але жертовність, звернена на саму себе, породжую 
терпіннѐ; їй не потрібні самопоѐсненнѐ, самовиправ-
даннѐ, самозвеличеннѐ. Оскільки Бог у світі вже ю, ос-
кільки Спаситель вже прийшов і ю ближчим до нас, аніж 
ми самі, Йому не треба давати звіт, Його треба лябити: 
бути мовчаннѐм длѐ Його слова. І в досвіді, побуті, 
психології народу поколіннѐ за поколіннѐм вкоріняютьсѐ 
мовчаннѐ, вкоріняютьсѐ смиреннѐ — не те, що "понад 
гордість", бо те, що "понад гордість", йому теж ні до чого. 

Сказане — аж ніѐк не спроба "поѐснити" те, що вище 
було назване "жіночим", "потаюмним" началом російської 
культури, а тільки один із можливих підходів до його 
осмисленнѐ. Зробимо в цьому напрѐмі ще кілька кроків.  

11
 Федотов Г. П. Свѐтые древней Руси (X—XVII ст.). 4-е изд. Paris, 

1989. С. 28. 
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Діалогічна концепція М. 

М. Бахтіна 

Відповісти на Хресну жертву Спасителѐ жертовноя 
лябов'я — це, звичайно, в певному розумінні лише 
граничний випадок уже знайомої нам респонзивної 
моделі буттѐ-ѐк-спілкуваннѐ, але такий, за ѐкого дана 
настанова немовби зміняю свій характер на протилеж-
ний: від індивіда тут вимагаютьсѐ не "виконати" себе в 
автентичному відповіданні Богові, а, навпаки, вільно 
пожертвувати собоя, а отже, й усіма можливостѐми 
власного буттѐ й відповіданнѐ. Іншими словами — не 
екзистенціальне відповіданнѐ, а самозреченнѐ, смиренне 
перебуваннѐ у своїй жертовній наѐвності тут і тепер.  

Цілком зрозуміло, що описана настанова не вельми 
сприѐю цілеспрѐмованому проектування лядської діѐль-
ності на майбутню. Через це у своюму, так би мовити, 
надуживанні вона здатна бути підпороя, своюрідним 
духовним обгрунтуваннѐм таким загальновідомим рисам 
слов'ѐнської "трудової етики" навиворіт, ѐк її дискрет-
ний характер, чергуваннѐ активних зусиль, часто-густо 
героїчних і самовідданих, з періодами непорушної сплѐч-
ки, сповнене віри покладаннѐ на всемогутню "нехай", 
шановані народом звички і способи "випадати" з про-
цесів осмисленого лядського спілкуваннѐ. Разом з тим, у 
духовно-моральній галузі простежуваннѐ даної настанови 
даю нам своюрідну "Аріаднину нитку", що даю можливість 
наблизитисѐ до згаданої вище "жіночої", прихованої, 
мовчазної іпостасі російського національного етосу. 

Тут ми стикаюмосѐ з реаліѐми, ѐкі неможливо імену-
вати гордо або викривально, швидше можна осѐгати 
серцем, у простоті й мовчанні. їхні словесні позначеннѐ — 
безмовність, сумирність (російськоя — кротость, тобто 
добровільне в-короченнѐ себе), жалість, відхідливість, 
покладливість, без відповіді... Без відповіді ("безответность"), 
зокрема, — аж ніѐк не безвідповідальність: цѐ моральна 
ѐкість, притаманна персонажам давніх житій, російських 
духовних віршів, деѐким героѐм і героїнѐм Достоюв-
ського, а багатьом ще знайома з перших вражень ран-
нього дитинства, зі стиля стосунків, що безповоротно 
втрачаютьсѐ нині, у своюму екзистенціальному аспекті 
може бути ескізно осмислена саме ѐк мовчазна прими- 
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реність з  відсутністя  перспективи  самореалізашї  —  і 
життѐ в цій примиренності. 

В наш час за умов нестримної глобалізації і комер-
ціалізації все, що не підходить під загальні стандарти й 
саме за себе постоѐти не може, виглѐдаю не просто 
вразливим — приреченим. Скидаютьсѐ на те, що саме такі 
справи з розглѐнутоя нами "слабкоя" іпостасся 
російського етосу, ѐка нині вже геть вивітряютьсѐ навіть 
із самого — теж глобалізованого! — загальнозрозумілого 
уѐвленнѐ про "російське". А тим часом цѐ іпостась маю 
загальнолядське значеннѐ, і не лише ѐк утіленнѐ непов-
торного багатовікового морального досвіду, а і ѐк свою-
рідний ресурс духу, засвідченнѐ істотного виміру транс-
цендуваннѐ діалогічності, співбуттѐ за межами діалогу, що 
ѐкимсь таюмничим, до сьогодні наврѐд чи з'ѐсованим 
чином і робить діалог по-лядськи бажаним, формую його 
глибинне онтологічне середовище. акщо слово народжу-
ютьсѐ в мовчанні, то зрештоя не може не постати питаннѐ 
про позитивний зміст мовчаннѐ ѐк такого — і тут досвід 
російської культури, не виклячаячи, звісно, важливості 
здобутків інших національних моральних культур, може 
виѐвитисѐ повчальним. Зазирнувши за край ним же 
дослідженої і опрацьованої діалогічної парадигми, Бахтін 
не лише відкриваю там царство карнавального сміху, але 
й "намацую" стрижневу длѐ зазначеної іпостасі росій-
ського етосу проблематику мовчаннѐ, непочутості, жаля, 
надаячи їй нового ступенѐ увиразненнѐ. Це, безперечно, 
збагачую, робить об'юмнішим загальний етичний сенс 
діалогічної концепції Бахтіна, на передньому плані ѐкої — 
відкритість до Іншого, причетна свідомість, повага до 
внутрішнього світу і вільного самовизначеннѐ кожного 
лядського суб'юкта. 
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Діалогічна філософія пізньорадянськоїдоби. 

Генріх Батищев: на шляху до етики глибинного спілкування 

ДІАЛОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ 

ПІЗНЬОРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ. ГЕНРІХ 

БАТИЩЕВ: НА ШЛЯХУ ДО ЕТИКИ 

ГЛИБИННОГО СПІЛКУВАННЯ 

тіл 

рочитаннѐ і "відкриттѐ" Михайла Бахтіна в 60-х роках 
минулого століттѐ виѐвилосѐ прелядіюя до нового 
спалаху діалогічної думки в середовищі   радѐнських   
гуманітаріїв   тіюї   доби.   Глибинним стимулом длѐ 

цього стало різке розширеннѐ культурних обріїв, 
характерне длѐ того часу відчуттѐ оновленнѐ життювого  
й  інтелектуального  простору і  на  цьому тлі   — 
катастрофічна  непридатність  монологічного  радѐнського 
марксизму длѐ осмисленнѐ цього нововідкритого 
простору, незвіданого  манливого світу лядського буттѐ.  
Останній творчий підйом, ѐкий сѐк-так ще виѐвивсѐ 
можливим на марксистському фунті — і то, головним 
чином, завдѐки видання ранніх творів  Маркса,  що  
стаять своюрідним філософським "бестселером" кінцѐ 
50—60-х років — це справді   бурхливий   розвиток   
радѐнської   філософської естетики даного періоду; що 
ж до, скажімо, етики або культурології, то згаданий 
вище засади ичий монологізм радѐнської версії 
марксизму створявав на шлѐху їхнього розвитку 
перешкоди, вже нездоланні в її власних межах. 
Санкціонуячи у своюму соціальному вченні юдиновладдѐ, 
цѐ ідеологічна система й  у світоглѐдній  царині  запро -
ваджувала моносуб'юктну схему осмисленнѐ, згідно з 
ѐкоя всі категоріальні поділи буттѐ сходилисѐ в одній-
юдиній точці,   одному-юдиному  поглѐді   і  зводилисѐ  до   
певних способів взаюмодії лядини зі світом. Лядина — це 
слово в радѐнсько-марксистській філософії незмінно 
вживалосѐ в однині, ѐк і у відомому гаслі 
соціалістичного гуманізму "Все заради Лядини, все в 
ім'ѐ Лядини!" — на ѐке в громадѐн   ідеологічно   не   
витриманих   була   напоготові відповідь: "А покажіть-но 
нам ця Лядину!" 

Всупереч цьому ідеологічному монологізму та його 
гальмівній силі, в гуртках гуманітарної інтелігенції і сту-
дентства від другої половини 60-х років починаю 
куль- 
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тивуватисѐ альтернативний, діалогічний спосіб мисленнѐ і 

розуміннѐ лядського світу і, відповідно, напрацьо-

вуватисѐ нова діалогічна методологіѐ, зоріюнтована на 

конкретні галузі історії культури, логіки наукового 

пізнаннѐ, естетики, психології тощо. Дана тенденціѐ, не 

вельми потужна, проте стійка, мала у своїй основі і деѐкі 

реальні риси тодішньої радѐнської (чи, точніше, при-

радѐнської) філософської культури. Сьогодні, в ретро-

спективі, останнѐ може видаватисѐ одноманітноя і 

похмуроя, проте насправді в ній буѐли оригінальні ідеї, 

ѐкі давно вже вибилисѐ за межі парадигми "юдино 

правильного вченнѐ", хоча ще й вбиралисѐ в "пристойні" 

марксистські термінологічні шати. Біда в тому, що від 

вільної і компетентної філософської думки тодішнього 

Заходу ці ідейні пошуки теж були відмежовані (хоча і в 

інший спосіб), внаслідок чого нині інколи буваю важко 

знайти адекватну, "розуміячу" фахову мову длѐ їхнього 

опису й осмисленнѐ. Був у цій ситуації, проте, і свій 

виграшний бік: попри ідеологічні гальма, філософський 

пошук значноя міроя був позбавлений того, що зветьсѐ 

"опором матеріалу"; кожен на своюму місці міг відчувати 

себе першовідкривачем. Отож, непоганим позначеннѐм 

характерного стану справ, що склавсѐ у філософії 

пізньорадѐнського періоду, стаю народжений у ті роки 

термін міжпарадигмальність; саме цѐ міжпарадигмаль-

ність і ѐвлѐла собоя іманентно-філософське підґрунтѐ 

паростків діалогізму, надавала їм вірогідності й пере-

конуячої сили. 

Відверто зазначимо, що згадана діалогічна оріюнтаціѐ 
не була сильноя стороноя Київської філософської школи 
того періоду. Київські філософи 60—70-х років мали 
серйозні здобутки в дослідженні світоглѐду і культури, 
мистецтва, логіки наукового пізнаннѐ, у вивченні пам'ѐ-
ток вітчизнѐної філософської думки давніх часів, проте 
серйозні свідченнѐ "діалогічного повороту" надійшли 
сяди з Півночі, переважно від московських і ленін-
градських колег. Серед лядей, ѐкі зробили найбільше длѐ 
вкоріненнѐ діалогічної парадигми, — Леонід Михайлович 
Баткін (народ. 1932), історик культури, котрий на той час 
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досліджував жанр гуманістичного діалогу і запровадив 
уже згадане нами розуміннѐ італійського Ренесансу ѐк 
"культури спілкуваннѐ культур", Володимир Соломонович 
Біблер (1918—2000), Генріх Степанович Батищев 
(1932— 1990); дещо пізніше і в специфічному 
методологічному опорѐдженні семіотики культури — Юрій 
Михайлович Лотман (1922—1993); згодом до обговореннѐ 
комплексу проблем лядського спілкуваннѐ залучаятьсѐ 
Мойсей Са-мійлович Каган (1921—2006) та деѐкі інші 
автори. 

Власне з темоя "діалогу", "діалогіки", "діалогізму" у 
свідомості пострадѐнського гуманітаріѐ найтісніше пов'ѐ-
зане ім'ѐ В. С Біблера, в центрі уваги ѐкого постійно 
перебував саме діалог у термінологічно точному значенні — 
ѐк зустріч різних логосів, логік, теоретичних позицій. Ще з 
1965 р. на московській квартирі Біблера регулѐрно від-
буваятьсѐ філософські семінари, де не лише обговоря-
ятьсѐ проблеми діалогу, а й практично розігруютьсѐ си-
туаціѐ "суперечки логічних начал". Імітуячи славнозвісну 
"Республіку листів" ("Республіку вчених") XVII ст., 
учасники семінару розпочинали уѐвне листуваннѐ, ѐке, 
за словами В. С. Біблера, «актуалізувало ті нескінченні 
можливості зустрічних відповідей і запитань... ѐкі завжди 
притаманні справжнім філософським системам. Декарт 
знаходив усе нові відповіді на сумніви й аргументи 
Спінози або Лѐйбніца; Лѐйбніц продовжував сперечатисѐ 
зі Спінозоя; Спіноза в діалозі з "монадологіюя" без 
кінцѐ (усе по-новому й по-новому...) розвивав ідея 
"causa sui". Паскаль знову й знову переводив ця супе-
речку в річище трагічної "екзистенції" "мислѐчої трос-
тини..." Неѐвно до діалогу залучалисѐ Кант і Гегель, 
Гуссерль і сучасна філософська думка, ѐка надавала, 
строго кажучи, юдиний контекст, контрапункт усій цій 
поліфонії». 

У 1975 р. виходить з друку монографіѐ Біблера "Мис-
леннѐ ѐк творчість. (Вступ до логіки мисленнювого діало-
гу)", де розкриваютьсѐ і докладно простежуютьсѐ — 
зокрема на прикладі Галілео Галілеѐ та становленнѐ в 
його особі образу "теоретика-класика" — діалогічна при-
рода наукового мисленнѐ і творчої діѐльності в науці.  
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Суперечливі логічні засади, що стикаятьсѐ в мисленні 
науковцѐ Нового часу, в інтеріорізованій формі втіляять, 
за Біблером, діалог різних Розумів, різних логічних куль-
тур. Дослідницький шлѐх самого Біблера пролѐгав від 
аналізу "маювтичного експерименту", що його "теоретик-
класик" ставить на самому собі в межах власної юдиної 
свідомості, до спроб осмисленнѐ процесів діалогу куль-
тур, начерку філософської "логіки культури" ѐк такої. 

Повертаячисѐ до бахтінської ідеї "великого часу", 
Біблер залучаю до її діалогічного ресурсу інтелектуальні 
системи, філософські й логічні побудови. Співбуттѐ 
культур у цьому "великому часі" нагадую, за Біблером, 
"розвиток драматичної дії", коли персонажі не зникаять 
із поѐвоя нового героѐ, але сяжет набуваю нового, мож-
ливо, несподіваного повороту, за ѐкого відомі, здавалосѐ, 
характери раптом розкриваятьсѐ по-новому, виѐвлѐ-
ятьсѐ далеко не вичерпаними. 

Згаданий "великий час" досить несподівано ототож-
няютьсѐ Біблером з нашоя сучасністя. Річ у тім, що, ѐк 
вважаю філософ, саме XX ст. уможливляю універсальне 
спілкуваннѐ ідейних здобутків лядства, хоч би до ѐких 
галузей вони належали, саме ѐк творів культури, а твір — 
це така точка присутності лядини у світі, де лядина цей 
світ започатковую, вихопляю з небуттѐ ѐкусь досі незві-
дану його можливість. Світ культури XX ст. розкриваютьсѐ 
саме ѐк діалог спів-авторів таких світових творів, діалог 
світів... У цьому осѐгненні, коли кожен вартий своюї 
назви твір постаю ѐк "буттѐ вперше", "світ наново", — 
сучасна культура ѐк арена і результат спілкуваннѐ таких 
творів-світів висуваю ідея початку ѐк основоположну 
длѐ себе. Цей момент, зазначаю уважний і співчутливий 
співрозмовник Біблера А. В. Ахутін, не позбавлений 
парадоксальності: в наш "апокаліптичний час, коли з 
усіх боків тільки й говорѐть про кінець — філософії, 
літератури, гуманізму, усіюї попередньої історії, — філософ 
Біблер умудривсѐ побачити можливості початку всього 
того, що не лише, вважаять, добігаю кінцѐ, але хтозна-коли, 
впевнені, закінчилосѐ... Філософіѐ В. С. показую, що 
Платон, Арістотель, Августин, Декарт... ще 
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не прочитані, що вони не сказали не тільки останнього 
слова, але, по суті, й першого. Все ще тільки розпо-
чинаютьсѐ..."12 

На підставі цих настанов Біблер піддаю рішучій критиці 
дуже поширену в наш час точку зору морального 
ретроспекціонізму, "хитрі спроби схопитисѐ за один зі 
старих, добрих... до-культурних або у мораль вироджених 
культурних смислів" — чи буде це вигаданий сільський 
лад, позаособовий і позараціональний Схід — "Схід 
сучасного малоосвіченого ювропейцѐ", ілязіѐ відродженої 
релігійності, чергова соціальна утопіѐ або будь-що інше. 
Всі подібні «солодкі ретроспекції сучасної втомленої 
свідомості, свідомості "на схилі"», всі ці занадто легко 
здобуті способи "ціннісної розради" грішать, на думку 
філософа, тим, що "одразу ж підміняять моральність 
запозиченими, такими, що десь і колись мали сенс, 
сухими, однозначними моральними нормативами"; у будь-
ѐкому разі «особиста відповідальність перекладаютьсѐ "на 
совість" ѐкихось анонімних спільнот (патріархальних, 
свѐщенних або — прийдешніх)». Тим часом, наполѐгаю 
Біблер, справжній сенс сучасної моральної колізії — це 
«"вперше — починаннѐ" одвічних і всезагальних мораль-
нісних форм — у точці, де їх ще немаю... в точці їхнього — 
лише можливого — буттѐ. Але це означаю — відповідаль-
ність і свобода їхнього початку... — ...відповідальність і 
свобода лядського буттѐ напередодні цих форм мораль-
ності, в "дірках" їхнього небуттѐ». 

Можна по-різному оцінявати ці думки Біблера; на 
наш поглѐд, у них ю чимало дискусійного. Ю, однак, і та 
конче потрібна увага до нового, до того, що формую 
ціннісну унікальність сьогоденнѐ, ѐкої, справді, так часто 
не вистачаю пострадѐнським концепціѐм морального 
розвитку. акщо згадати бахтінське визначеннѐ смислу ѐк 
відповіді на запитаннѐ (його, до речі, поділѐю і розвиваю 
Біблер), доведетьсѐ визнати, що чимало вагомих течій і 
вчень  нашого  часу  намагаятьсѐ   —  і   не  без  певного 

12
 Ахутин А. В. Всё ещё только начинаетсѐ... Памѐти В. С. Библера 

Антинекролог // Вопросы философии. 2001. № 6. С. 157. 
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апломбу — втамувати духовно-моральнісну стурбованість 
нинішньої лядини авторитетними відповідѐми на запи-
таннѐ, ѐкі були висунуті років 100—150 тому, коли і світ, і 
життѐ були дещо інші, й ціла низка незворотних подій, що 
обтѐжуять досвід нашого сучасника, перебували ще в 
майбутньому. Про Біблера принаймні можна сказати, що 
його розуміннѐ моральності вимагаю відповіді на запи-
таннѐ, задані тут і тепер, за мить до народженнѐ світу: 
адже все тільки починаютьсѐ... 

Втім, попри вся вагомість згаданої "моральної скла-
дової" в поглѐдах В. С. Біблера, загалом, ѐк уже зазна-
чалосѐ, його філософіѐ ю саме філософіюя діалогу, а не 
цілісного лядського спілкуваннѐ, та ще й діалогу вельми 
абстрактних сутностей, ѐк-от логічні начала, культурні 
образи світу, віртуальні можливості філософуваннѐ тощо. 
Такі діалоги справді можуть відбуватисѐ в голові одного й 
того самого теоретика, поза актуальним міжособистісним 
контекстом, що, за всіюї вишуканості розробки ціюї проб-
лематики у В. С. Біблера, віддалѐю її від магістральної 
теми нашого викладу. 

Я. М. Лотман, один із найвидатніших учених-гумані-
таріїв другої половини XX ст., засновник усесвітньо 
відомої школи в галузі семіотики культури, маю бути зга-
даний тут принаймні у трьох важливих аспектах. 

По-перше, розглѐдаячи проблематику типології куль-
тури, Я. М. Лотман переконливо доводить хибність 
використаннѐ мови власної культури ѐк метамови типо-
логічного опису культур. (В контексті нашої теми цѐ 
позиціѐ може бути сформульована ѐк критика методо-
логічного монологізму в теорії культури.) Наслідком 
такого "зловживаннѐ" мовоя власної культури (вкля-
чаячи втілені в цій мові традиції, ідеї та уѐвленнѐ) перед-
усім виѐвлѐютьсѐ те, що характерні риси своюї культури 
ми мимоволі сприймаюмо "у виглѐді підсумків усього 
культурного шлѐху лядства", а будь-ѐкі інші культури — 
лише ѐк окремі сходинки на цьому шлѐху. Саме таким 
чином, іронізую Лотман, "коли дослідник, прагнучи 
з'ѐсувати історичні корені поезії Дем'ѐна Бедного, описую 
творчість  поетів XIX ст.  в термінах поетики Дем'ѐна 
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Бедного, він неминуче доходить висновку, що Пушкін і 
Люрмонтов — лише етапи на шлѐху до його об'юкта 
вивченнѐ. Тут справа не в захопленні, а в методиці 
опису". Крім спровокованої зневаги до інших, "іншо-
мовних" щодо нас суб'юктів культури, в результаті 
подібної монологічної практики власна культура втрачаю 
длѐ нас своя специфіку (ѐка може бути усвідомлена лише 
на тлі чогось іншого, контрастуячого з нея). Ми також 
позбавлѐюмосѐ можливості робити будь-ѐкі серйозні 
припущеннѐ стосовно майбутнього, оскільки "побудова-
на у такий спосіб модель не тільки неминуче приводить 
до заздалегідь заданого об'юкта, але й на ньому закін-
чуютьсѐ". 

По-друге, важливим длѐ теорії спілкуваннѐ аспектом 
досліджень Лотмана ю типологічний розподіл культур за 
ознакоя переважаннѐ в них оріюнтації на повідомленнѐ 
(комунікація в системі а—Він, за термінологіюя Лот-
мана) або на автокомунікація (тобто комунікація в сис-
темі а—а). 

Слід сказати, що автокомунікаціѐ в лотманівському її 
розумінні не ю тотожноя ані солілоквії А. Е. К. Шефтсбері та 
И. Г. Гамана, ані мисленнювому діалогу В. С. Біблера. 
Підкресляячи інформаційний аспект її специфіки, 
Лотман пов'ѐзую культурну функція автокомунікації з 
такими процесами, ѐк, зокрема, підвищеннѐ рангу 
повідомленнѐ (поет читаю свого вірша, надрукованого в 
престижному виданні) або з'ѐсуваннѐ суб'юктом самому 
собі суті ѐкоїсь справи чи власного настроя (щоден-
никові записи тощо). Кажучи загалом, у каналі а—Він 
змінними ю носії інформації (адресант зміняютьсѐ 
адресатом), а незмінним — повідомленнѐ; в каналі а—а 
носій інформації залишаютьсѐ тим самим, а от повідом-
леннѐ зміняютьсѐ, перебудовуютьсѐ або набуваю нового 
сенсу. Втім, "ѐкісне трансформуваннѐ" інформації, що 
відбуваютьсѐ в каналі а—а, спонукаю самого засадничо 
тотожного собі носіѐ ціюї інформації до внутрішньої 
перебудови, активізую його інтерпретативні та творчі 
здібності. Відповідно до цього, культури, оріюнтовані 
переважно на повідомленнѐ (зв'ѐзок а—Він) — класич- 
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ним взірцем тут ю, за Лотманом, ювропейська культура 
XIX ст. — маять більш динамічний характер, забезпе-
чуять швидший ріст знань. Разом з тим, можна назвати 
їхні небезпечні риси: "тенденція до розумового спожи-
вацтва", поділ суспільства на активну і пасивну частини 
(на тих, умовно кажучи, хто передаю, і тих, хто отримую 
інформація). Своюя чергоя, культури, оріюнтовані на 
автокомунікація, здатні розвивати більшу духовну і творчу 
активність, проте часто страждаять від нестачі внутрішньої 
динаміки. 

Нарешті, по-третю, Я. М. Лотман розвиваю принци-
пову тезу про те, що культура, так само ѐк і індивідуальна 
свідомість і будь-ѐкий "мислѐчий устрій" узагалі, обо-
в'ѐзково повинна "мати... (у мінімальній схемі) діалогічну 
(двомовну) структуру", "обов'ѐзково... містити в собі 
різномовні семіотичні утвореннѐ, ѐкі не перекладаятьсѐ 
одне на одне". Саме властива культурі внаслідок її інтер-
суб'юктивної організації ситуаціѐ неперекладності, на-
гальна "вимога перекладу попри запевну його неможли-
вість" спонукаю до вибору, доланнѐ перешкод, пошукової 
активності, наштовхую на творчі знахідки й осѐѐннѐ; 
"саме такий переклад неперекладного і ю механізмом тво-
реннѐ нової думки". 

Згадана різномовність культури маю, на думку дослід-
ника, істотне практичне значеннѐ. Адже притаманний 
кожній складноорганізованій культурній системі непоз-
бутній дефіцит інформації може бути компенсований 
лише її стереоскопічністя, тобто "можливістя отримати 
зовсім іншу проекція тіюї ж реальності" завдѐки "пере-
кладові її на зовсім іншу мову". Таким чином, «колек-
тивна вигода учасників комунікативного акту полѐгаю в 
тому, щоб розвивати нетотожність тих моделей, у формі 
ѐких відбиваютьсѐ зовнішній світ у їхній свідомості... Аби 
бути взаюмно корисними, учасники комунікації повинні 
"розмовлѐти різними мовами"». 

Втім, у контексті вищесказаного читачеві маю бути 
зрозуміло, шо необхідність Іншого та його роль у форму-
ванні лядського суб'юкта, чи то індивідуального, чи то 
колективного, культурного, аж ніѐк не зводитьсѐ навіть  
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до таких важливих речей, ѐк "вигода" і "нестача інфор-
мації". Зрештоя, це цілком зрозуміло і Я. М. Лотманові, 
спосіб висловляваннѐ ѐкого зумовляютьсѐ в даному разі 
саме "методикоя опису". 

Головна працѐ М. С. Кагана, присвѐчена теорії спіл-
куваннѐ ("Світ спілкуваннѐ: Проблема міжсуб'юктних 
стосунків", 1988 р.) підсумовую поглѐди і думки автора, 
що формувалисѐ та оприляднявались у наукових статтѐх 
протѐгом принаймні трьох попередніх десѐтиліть. Із 
тематики ціюї юмної праці особливий інтерес становить 
длѐ нас чітке розрізненнѐ М. С. Каганом власне спілку-
ваннѐ і комунікації (ѐк ми щойно могли переконатисѐ, 
Лотман його не акцентую). Згідно з Каганом, комунікаціѐ і 
спілкуваннѐ різнѐтьсѐ між собоя в двох істотних 
аспектах. По-перше, ѐкщо "спілкуваннѐ маю і практичний, 
матеріальний, і духовний, інформаційний, і практично-
духовний характер", то "комунікаціѐ... ю суто інформацій-
ним процесом — передаваннѐм тих або інших повідом-
лень". Друга відмінність стосуютьсѐ самого способу 
зв'ѐзку тих, хто залучаютьсѐ до взаюмодії. Спілкуваннѐ ѐк 
таке ѐвлѐю собоя суб'юкт-суб'юктну взаюмодія, передбачаю 
ставленнѐ до Іншого, хоч би ким цей Інший був — 
дитиноя, учнем, хворим, солдатом, — ѐк до наділеного 
свідомістя і моральноя волея суб'юкта, такого суб'юкта, 
ѐк і ми самі, ѐкщо навіть нам випало бути при цьому 
дорослим, учителем, лікарем, генералом. Комунікаціѐ ж у 
точному її розумінні — це "інформаційний зв'ѐзок суб'юкта 
з тим або іншим об'юктом — лядиноя, твариноя, маши-
ноя". Вона вимагаю тільки того, щоб одержувач (прий-
мальний устрій) її сприйнѐв, зрозумів (правильно 
декодував), добре засвоїв — і взѐв длѐ виконаннѐ. Певна 
річ, у стосунках учителѐ з учнем, лікарѐ з хворим, гене-
рала із солдатом може домінувати і такий аспект; часто-
густо він виѐвлѐютьсѐ навіть функціонально необхідним. 

На відміну від цього, у справжньому спілкуванні "не-
маю відправника й одержувача повідомлень — ю співроз-
мовники, співучасники спільної справи". акщо в комуні-
кації інформаціѐ лине тільки в один бік і, отже, її 
кількість неухильно зменшуютьсѐ, то в спілкуванні вона  
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циркуляю між рівноправними активними партнерами — 
і, отже, не зменшуютьсѐ, а збільшуютьсѐ, збагачуютьсѐ. 
Втім, мета справжнього спілкуваннѐ — це "не обмін 
інформаціюя... а... пошук деѐкої спільної позиції", взагалі 
твореннѐ або здобуттѐ, або відкриттѐ спільності лядей, 
що спілкуятьсѐ. Підсумкове формуляваннѐ ціюї тези 
М. С. Каганом краше, напевно, навести мовоя оригіналу: 
"...Цель общениѐ — приобщение субъекта к субъекту...1" 
Неважко побачити, що ціла низка основоположних етич-
них характеристик спілкуваннѐ ѐк такого — і толерант-
ність, і повага, і співчуттѐ, і співстражданнѐ, і лябов — 
можуть бути представлені й осмислені ѐк прогресуячі 
ступені такого "залученнѐ", або нашого наближеннѐ до 
Іншого... 

Кожен зі згаданих тут діѐчів гуманітарної науки 60— 
80-х років, безперечно, заслуговував би й на більш до-
кладне висвітленнѐ. Однак обсѐг посібника не безмеж-
ний, і з когорти причетних до діалогічної проблематики 
мислителів тіюї доби ми на власний смак і відповідаль-
ність (ѐкої оминути не можна) детальніше зупинимосѐ на 
постаті Г. С Батищева — філософа, у творах ѐкого саме 
духовно-моральні виміри спілкуваннѐ були досліджені 
найбільш глибоко й самобутньо. 

Автор терміна "міжпарадигмальність", ѐким ми вже 
послуговувалисѐ, Генріх Батишев усе свою доросле життѐ 
пропрацявав в Інституті філософії АН СРСР. Він пройшов 
динамічний шлѐх розвитку від автентичного марксизму, 
через період захопленнѐ вченнѐми Сходу, до створеннѐ 
оригінальної філософської концепції "глибинного 
спілкуваннѐ", а в релігійному відношенні — до право-
славного христиѐнства. Лядина пристрасна, творча, ѐка 
вирізнѐласѐ глибокоя внутрішньоя цілісністя і водночас 
легка на підйом, Батищев був ѐскравим і оригінальним на 
кожному з етапів своїх філософських пошуків, доводив до 
граничної виразності кожну зі своїх уляблених ідей. Його 
самобутність, ѐк і самобутність інших філософів 60—80-х 
років, ѐкі жили і працявали в Радѐнському Соязі, була 
прихована від широкого загалу стереотипним уѐвленнѐм 
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про "марксистсько-ленінську ідеологія" та її офіціозних 
носіїв; нині ж цѐ самобутність стаю жертвоя іншої 
всезагальної парадигми, іншої уніфікуячої ідеології, що 
висуваю на передній план релігійність, глибоку уцер-
ковленість пізнього Батищева, подаю його саме ѐк релі-
гійного мислителѐ і проповідника — і затушковую все 
"зайве". Поміж тим і іншим статичним образом філософа 
залишаютьсѐ найголовніше — його духовні й моральні 
пошуки, невгамовне пориваннѐ до нових обріїв і про-
блем. Непосидящий у своїй думці, Батищев недаремно 
вів мову про "досвідницьку" (опытническуя) філософія, 
покликану осмислити конкретний шлѐх внутрішнього 
зростаннѐ особистості. Серед описаних філософом кому-
нікативних станів лядини йому самому, безперечно, 
найбільш пасував стан "пошукуваннѐ" (искательства), 
властивий тим, хто "вже залишив усередині себе лоно 
ѐкоїсь одніюї форми спів-причетності, але ще не здобув 
іншої, такої ж внутрішньої, більш високої спільності" — і 
через це приречений на тривожну, сповнену напруже-
ного динамізму "онтологічну самотність" — "самотність 
шукачів". Реалізуячи виплеканий образ духовного "буттѐ 
в дорозі", Батищев був змушений вступити в типову, за 
Г.-Г. Гадамером, длѐ глибоких мислителів боротьбу з 
мовоя — заради щонайточнішого словесного втіленнѐ 
смислової своюрідності і рухливих няансів своюї думки; 
низку ѐскравих і виразних батищевських філософських 
неологізмів ми ще матимемо нагоду навести. 

Природно, що мислитель такої самобутньої і вибаг-
ливої вдачі, ѐким був Генріх Батищев, не міг користу-
ватисѐ особливоя прихильністя адміністративних ін-
станцій. Прикрим виѐвом немилості до нього з боку 
тодішнього ідеологічного істеблішменту стала, зокрема, 
неможливість друкуватисѐ у центральних філософських 
виданнѐх. Тож програмні твори Батищева інколи дово-
дитьсѐ розшукувати в різноманітних провінційних збір-
никах тіюї доби; деѐкі з них побачили світ і широку 
аудиторія вже післѐ смерті автора. 

Свій розглѐд етико-діалогічних поглѐдів Батищева ми 
розпочнемо з одніюї із завершальних його праць, статті  
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"Діалогізм чи поліфонізм? (Антитетика в ідейній спад-
щині М. М. Бахтіна)", де чітко окреслені принципово 
важливі в контексті нашої теми пункти незгоди філософа 
з уславленим першовідкривачем концепції діалогу на 
грунті російської думки — лядиноя, ѐку Генріх Степа-
нович глибоко шанував і вважав своїм учителем.  

Що ж не задовольнѐло Батишева в діалогічних поглѐ-
дах Михайла Бахтіна? 

Річ у тім, що М. Бахтін, на думку його учнѐ і критика, не 
надав належної уваги внутрішній суперечливості 
(антитетичності) самого діалогічного принципу; в резуль-
таті «під словом "діалог" виѐвилисѐ поюднаними зовсім 
протилежні феномени» — "холодний, не співпричетний 
діалогізм", у ѐкому "немаю жодної ціннісної вертикалі, 
жодної іюрархії смислів, рівнів буттѐ: релѐтивізм, карна-
вальність" — і "поліфонічний діалог, багаторівнева, гли-
бинна зустріч, що містить запорогові ѐруси; друго-
домінантність, готовність до відданнѐ переваги іншим 
перед собоя; повнота доленосної співпричетності, вір-
ність абсолятним цінностѐм, тѐжіннѐ до ненав'ѐзливої 
Гармонії". На полясах окресленої таким чином опозиції, 
що проблематизую цілісність бахтінського діалогізму, з 
одного боку — діалог ѐк "угода про рівність ", "холодний 
договір самоутвердженців про вирівненнѐ прав на самоут-
вердженнѐ ", з іншого — поліфоніѐ ѐк "безкорисливе 
зануреннѐ кожного у спілкуваннѐ, здійсняване в його 
самоцінності", де "вихідним ю відданнѐ переваги іншим 
перед собоя..." 

Чи ю достатні підстави длѐ такої жорсткої полѐризації 
всередині того юдиного феномена, ѐким перед нами 
зазвичай постаю діалогічна свідомість? 

Доводитьсѐ припускати, що такі підстави існуять. 
Адже, ѐк уже зазначалосѐ вище, в точному предметно 
визначеному сенсі слова діалог ѐк зустріч різних логосів, 
смислів, точок зору самий по собі не передбачаю певної 
екзистенціальної фіксації. ак такий, він нікого не рѐтую 
від самотності, не вимагаю ані самозреченності, ані 
лябові — хоча здатен і збігатисѐ з ними, або вони з ним. 
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Він легко поюднуютьсѐ із зануреністя у власні інте-
реси, з упевненістя у власній нероздільній правоті, — 
досить, аби на їхньому обрії існувала вузенька смужка 
толерантності, відкритості, що й даю змогу нам його під-
тримувати, volens-nolens визнаячи за нашими партнерами 
право на таке ж самозануреннѐ — адже всі ми циві-
лізовані ляди, чи не так? 

Найнебезпечніше, однак, — це те, що відкритість длѐ 
сприйнѐттѐ думок Інших, без ѐкої жоден діалог ю 
неможливим, завдѐки згаданій невизначеності його 
екзистенціального статусу легко зіслизаю на ту фатальну 
площину, де правду не відрізнити від неправди, де всі 
цінності й не цінності гідні одна одної, де ніщо не вище 
й не нижче за будь-що інше — і все однаково. Справді-бо, 
ѐкщо нас не хвиляять, не дратуять думки і поглѐди, 
радикально відмінні від наших власних, ѐкщо ми 
налаштовані сприймати їх зі спокійноя доброзичливоя 
цікавістя — хіба не може виѐвитисѐ, що причина цього 
криютьсѐ в нашій байдужості до власної (а отже, й до 
будь-чиюї) правоти, в нашому недбанні про Правду?  

Неможливо уѐвити, що сам Бахтін погодивсѐ би з 
такоя інтерпретаціюя діалогу. Однак, зосередившись у 
своїх класичних працѐх переважно на вербально-смис-
лових вимірах останнього, він залишив, ѐк ми бачили, у 
підвішеному стані питаннѐ про екзистенціально-персо-
налістичну суть і сенс лядського спілкуваннѐ — хоча 
висловлені ним з цього приводу проникливі здогадки аж 
ніѐк не можна недооцінявати. 

Методологічний аспект проблеми, ѐку в описаній 
антитетиці діалогічної свідомості виѐвив Батищев, 
окреслений ним з цілковитоя виразністя. Йдетьсѐ про 
те, ѐк поюднати визнаннѐ вихідноя очевидністя ляд-
ського буттѐ актуального різноманіттѐ точок зору, поглѐдів, 
"голосів", жоден з ѐких не підлѐгаю "знѐття ні в ѐкій 
надособистісній Суперсистемі й ні в ѐкому надлядському 
Світоустроюві", — і шукану "ціннісну вертикаль", поза 
ѐкоя, ѐк показав філософ, концепт діалогу нездатен 
втримати свій духовний сенс. 
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Свій розв'ѐзок ціюї власне методологічної проблеми 
Батищев — немовби продовжуячи й розвиваячи підходи 
раннього Бахтіна ѐк автора праць "До філософії вчинку" і 
"Автор і герой в естетичній діѐльності", — загалом убачаю 
в царині буттюво-морального самовизначеннѐ лядської 
особистості. Саме згадане вище свідоме "відданнѐ пере-
ваги Іншим перед собоя", ѐке підриваю буберівсько-
бахтінську симетричність діалогічних стосунків і разом з 
тим становить сутність того, що сам Батищев іменував 
"справжнім поліфонізмом", набуваю з цього поглѐду 
вирішального значеннѐ. З одного боку, воно ѐвлѐю собоя 
доведене до екзистенціально завершеної форми 
визнаннѐ множинності, поліцентричності лядського 
буттѐ, з іншого — настільки ж безперечне вираженнѐ 
певної іюрархії цінностей, згідно з ѐкоя лябов до 
Іншого ю вищоя за утвердженнѐ власної самості. Ще одне 
характерне батищевське слово маюмо тут згадати: 
другодомінант-ність; порівнѐймо думку О. О. 
Ухтомського, ѐкого високо цінував Батищев, про 
"домінанту на обличчѐ Іншого'" ѐк передумову 
справжнього спілкуваннѐ. Саме це понѐттѐ, чарами 
російської мови перетворяячи Іншого (Другого) на 
"друга", позначаю принцип, що справді виводить ляд-
ського суб'юкта за межі власного а, назустріч іншим — 
але там, де ю інші ѐк "другі", ю і "треті": вертикаль, ѐку 
відкриваю длѐ нас відданнѐ переваги Іншому (Другому), не 
уриваютьсѐ на цьому одиничному моральному акті, а веде 
нас далі й далі. 

Будучи спрѐмованими до Іншого (Другого), ми, згідно 
з Батищевим, відкриваюмо длѐ себе таким чином царину 
спільної з ним посвѐченості, що втіляютьсѐ в ненастан-
ному "висхідному, вертикально скерованому виробленні 
себе, самоподоланні..." Горизонтальним корелѐтом цього 
пориваннѐ вгору, цього духовно-морального сходженнѐ 
постаю — теж клячове слово! — наша спів-причетність з 
іншими, юднаннѐ з ними в "охопляячому третьому". В 
Третьому, що залучаю нас "до ненав'ѐзливих абсолятно-
ціннісних вимірів Істини, Добра... і Краси", до таїни Спів-
буттѐ, до "повноти правди зустрічі", котра "завжди ю 
більшоя за її наѐвну, вже не потаюмну частину". 
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Так на місце класичної діалогічної парадигми 
Г. С Батищев висуваю, по суті справи, новий, онтологічно 
більш розвинений принцип — принцип поліфонізму, або 
глибинного спішуваннѐ. Цей принцип маю виразну 
філософську своюрідність; водночас він співзвучний з 
деѐкими іншими спробами просуватисѐ в схожому 
напрѐмі, наѐвними в сучасній філософській думці — 
зокрема, з поглѐдами Е. Левінаса, ѐкі будуть проана-
лізовані в наступному розділі. Неможливо не відзначити 
і те, наскільки близько Батищев тут підходить, у відпо-
відності з власним конфесійним вибором, до деѐких 
клячових засад христиѐнської релігійно-філософської 
традиції; втім, цѐ близькість, ѐк побачимо далі, все ж не 
означатиме цілковитого збігу — ѐкщо, звичайно, мати на 
увазі власне філософський бік справи. 

ак зазначалосѐ, шлѐх Генріха Батищева до його оста-
точних поглѐдів був доволі складним. Розпочавши свій 
філософський розвиток з небезпідставного, ѐк на початок 
60-х років, прагненнѐ залишити осторонь змертвілі схеми 
і вдуматисѐ в те, "що насправді сказав Маркс", Батищев 
досить багато зробив длѐ переосмисленнѐ марксистської 
спадщини на діѐльнісно-гуманістичних засадах (внут-
рішньо притаманних їй у її витоках, але "призабутих" 
радѐнськими ідеологами). Тодішнѐ філософська аудито-
ріѐ відразу відчула у працѐх Батищева рух допитливої 
живої думки — і вів цей рух до створеннѐ в лоні 
"автентичного" марксизму цілісної діѐльнісно-практич-
ної концепції саморозвитку лядської суб'юктивності в 
процесі універсального освоюннѐ і перетвореннѐ світу. 
Досить швидко молодий Батищев таку концепція побу-
дував — і виклав в одній із "культових" філософських 
праць того часу. Цѐ спроба, цілком успішна з точки зору 
реалізації своюї внутрішньої мети, засвідчила дві прин-
ципові речі. По-перше, те, що принцип цілепокладаячої 
перетворявальної діѐльності, досить глибоко продума-
ний, надаю можливість внутрішньо послідовного, універ-
сального й онтологічно змістовного осмисленнѐ лядини 
ѐк суб'юкта іманентного саморозвитку; у сформовану 
таким   чином  діалектично-процесуальну  картину  ляд- 
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ського і світового буттѐ можуть бути напрочуд органічно 
вписані (і таким чином осѐгнуті у своюму взаюмозв'ѐзку) 
деѐкі найістотніші культурно-світоглѐдні характеристики 
доби Модерну. По-друге, однак, принципово за межами 
такого універсального осмисленнѐ лядського буттѐ 
залишаятьсѐ — і, отже, витискуятьсѐ й за межі реаль-
ного життюустроя, ѐкому таке осмисленнѐ відповідаю, — 
істотні виміри свободи, морального вибору, ціннісної 
оріюнтації і, головне, все, що стосуютьсѐ культури стосунків 
лядського суб'юкта з Іншими ѐк самобутніми одухо-
твореними істотами, непідлеглими "моїй" діѐльнісній 
самореалізації, а отже, і породжуваним нея способам 
баченнѐ світу. 

Вочевидь саме тому, що Батищеву випало довести до 
кінцѐ, до "самозамиканнѐ" згадане діѐльнісне розуміннѐ 
лядської суб'юктивності, — йому, ѐк нікому іншому в 
тодішній радѐнській філософії, дано було відчути й усві-
домити принципові межі такого розуміннѐ. Принаймні 
вже з початку 70-х років він залишаю царину діѐльнісної 
парадигми і розшукую правду лядського буттѐ на шлѐхах 
спілкуваннѐ. Ці пошуки не обмежуятьсѐ лише галуззя 
теоретичної філософії; вони знаходѐть виѐв і в публі-
цистичній діѐльності Батищева, і в його тісній співпраці з 
передовими педагогами країни — співпраці, що 
продовжуваласѐ до останніх років його життѐ. 

Що ж до власне теорії, то тут Батищев знаходить опору 
длѐ своїх нових поглѐдів попервах знову ж таки у 
Маркса — в Марксовій, ѐк він її іменував, "неперіоди-
зуячій типології соціальних зв'ѐзків". Втім, ѐк зазначаю 
В. О. Лекторський, незважаячи на те, що сам Батищев 
"цілком приписую" ця типологія Марксові, "неважко 
переконатисѐ, що в такому виглѐді вона у Маркса від-
сутнѐ" — хоча низка важливих Марксових понѐть при 
цьому справді була використана Генріхом Степановичем. 

Найбільш розгорнутого виглѐду цѐ нова концепціѐ 
Г. С Батищева набуваю у його праці "Вступ до діалектики 
творчості" (депоновано 1984 p., опубліковано 1997 p.). 
Філософ вичленовую тут, до деѐкої міри йдучи все ж за 
Марксом, три основні типи соціальних зв'ѐзків — соціал- 
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органічні, соціал-атомістичні і гармонійні, причому перші 
два типи, своюя чергоя, підрозділѐятьсѐ на підтипи, 
відповідно до відкритого чи замкненого характеру таких 
зв'ѐзків. У стосунках першого, соціал-органічного типу 
лядські індивіди постаять ѐк моменти деѐкого збірного 
Цілого (порівнѐймо "симфонічну особистість" у Л. Кар-
савіна!), котре зосереджую в собі сенс їхнього буттѐ, їхня 
воля, цінності та основні життюві настанови; Батищев 
визначаю такі зв'ѐзки ѐк "зв'ѐзки несвобідної спів-
приналежності". На противагу цьому, соціал-атомістичні 
зв'ѐзки ѐвлѐять собоя зовнішню об'юднаннѐ індивідів, 
що стали на шлѐх утвердженнѐ власного самостійного 
буттѐ. Щодо зв'ѐзків гармонійних, то вони, на думку 
Батищева, постаять синтезом позитивних лядських 
здобутків, властивих кожному з перших двох перелічених 
типів соціальності. 

акщо К. Маркс, обмірковуячи засади подібного 
поділу, мав на думці історико-формаційну перспективу 
просуваннѐ від феодалізму ("місцево-обмежений" тип 
зв'ѐзків) через капіталізм (суспільство "атомізованих" 
індивідів) до комунізму — очікуваного гармонійного спів-
буттѐ вільних лядських індивідуальностей, то у Батищева 
окреслені позиції постаять передусім ѐк актуальні "тут" і 
"тепер" длѐ будь-ѐкої лядини екзистенціальні можли-
вості, морально значущі проекти її самореалізації.  

Спробуймо, слідом за Батищевим, вдивитисѐ в їхня 
суть пильніше. Що ѐвлѐять собоя в цьому відношенні, 
зокрема, відкритий та замкнений підтипи соціал-орга-
нічних зв'ѐзків? 

Щодо першого з них, уважаю Г. С Батищев, то йому 
притаманна "спів-приналежність до-свобідна, до-діѐль-
нісна... коли індивід ю несамостійним у тому... в чому він 
по-справжньому й не здатен бути самостійним... оскільки 
знаходить у собі самому і перед собоя таку дійсність, 
котра об'юктивно перевищую рівень розвитку і доско-
налості його сутнісних сил". Історичний взірець такої спів-
приналежності ѐвлѐю собоя, зокрема, первісна община. 
Разом з тим "у кожної лядини ю свій поріг 
розпредметняваності (распредмечиваемости), або змісто- 
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вої доступності, за межами ѐкого вона сама ще не готова 
дійсно бути суб'юктом"; саме "в таких зв'ѐзках зі світом, 
що стосуятьсѐ його віртуального, не актуалізованого длѐ 
нього буттѐ або ж буттѐ, проблемність ѐкого ю длѐ нього 
надміру важкоя, індивід об'юктивно виправданим чином 
постаю ѐк індивід-акциденціѐ, або ж часточка, органічно 
спів-приналежна деѐкому Цілому". Тож окресляютьсѐ 
підхід, що даю змогу поюднувати повагу до лядської 
суб'юктивності з урахуваннѐм онтологічної вразливості 
конкретного індивіда, неминучої обмеженості сфери його 
самодіѐльного буттѐ. ак уѐвлѐютьсѐ, ідеѐ порогу розпред-
метняваності здатна набути цілком реального конструк-
тивного значеннѐ, особливо в тих галузѐх, де згадане 
поюднаннѐ ю нагально необхідним  — у педагогіці, 
медицині тощо. 

Зовсім іншу систему смислів виводить на авансцену 
розглѐд замкненої модифікації соціал-органічних зв'ѐзків, 
ѐка передбачаю утвердженнѐ несвобідної спів-приналеж-
ності не "до свободи", а "замість свободи", в зазіханні на 
вже сформовані атрибути суб'юктного буттѐ індивідів, 
котрим і нав'ѐзую себе новоѐвлене Ціле. Оскільки такі 
зв'ѐзки "завжди вторинні, завжди похідні від процесу 
втрати лядьми попередньо здобутої міри свободи", — в 
лядському світі вони породжуять відчуженість і фальш. 
Так, під виглѐдом вищої моральної й інтелектуальної 
чесноти індивідам нав'ѐзуютьсѐ відмова від власного 
досвіду, мисленнѐ, совісті, смаку — заради того, що ви-
знаютьсѐ належним всередині даної локальної спільноти. 
(Ефективним засобом такої підміни первинного вторин-
ним, важко здобутої свободи — ілязорним "поверненнѐм 
до витоків", а по суті самозасліпленнѐм, ѐке ніколи не 
буваю безкорисливим, постаю так звана "сучасна міфо-
творчість", що відрізнѐютьсѐ від міфотворчості прадавньої 
приблизно так, ѐк розглѐнутий замкнений підтип 
соціально-органічних зв'ѐзків відрізнѐютьсѐ, за Батище-
вим, від їх відкритого, розімкненого підтипу.) 

Скажемо прѐмо: ѐскравим утіленнѐм цього замкне-
ного різновиду соціал-органічного життюустроя вида-
ютьсѐ нам "ідеальний світ" сучасного націоналізму, з його 
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моралізаторським і водночас прагматичним традиціона-
лізмом, теплим почуттѐм спільнотної солідарності. За 
надміру таких "теплих" почуттів сувора батищевська 
пересторога щодо вторинності даного типу зв'ѐзків і 
прихованої в них небезпеки спотвореннѐ лядських сто-
сунків уѐвлѐютьсѐ цілком доречноя, по-справжньому 
духовно витверезливоя. 

Не менш виразно постаю відмінність між відкритим та 
замкненим підтипами і в галузі соціал-атомістичних 
стосунків. 

На терені відкритості ми тут передусім зустрічаюмо 
вже знайомий нам образ шукача, духовного подорожа-
нина, що залишив лоно одніюї парадигми, одніюї спіль-
ноти, одніюї причетності, але ще не здобув або не вмію 
знайти длѐ себе місце в іншій. Така лядина аж ніѐк не ю 
самозадоволеним егоїстом, що перебуваю в стані внут-
рішньої ізолѐції від інших. Навпаки, ѐк шукач вона ю 
особливо чутливоя (але і вибагливоя) до віѐнь ззовні, 
вона свідомо й активно спрѐмовую себе до їх випробу-
ваннѐ, весь сенс даного її екзистенціального стану — в 
знаходженні длѐ себе нової причетності, нового "з  ким" 
і "заради чого" діѐти, спілкуватисѐ, жити. 

Слід сказати, що саме цей стан "розкритого в без-
межжѐ" "буттѐ у пошуках" московський філософ описую з 
ѐкоясь особливоя проникливістя, особливоя щемли-
вістя. Вочевидь тут даютьсѐ взнаки і внутрішню душевне 
співзвуччѐ, і мало осмислений, але безперечний і про-
мовистий феномен пізньорадѐнської "романтики манд-
рів", можливо — ще й мимовільний, сам себе цензуруячий 
протест проти настирливого нав'ѐзуваннѐ колективіст-
ських цінностей пануячоя ідеологіюя "розвинутого 
соціалізму". В усѐкому разі, коли Батищев вів мову про 
"відщепенство" шукача-подорожанина, у нього, ѐк у ля-
дини свого часу, ѐвно був "на слуху" той грізний контекст, 
ѐкий слово "відщепенець" набуло в тодішній радѐнській 
лексиці... Передусім, однак, весь цей розглѐд "пошуку-
ваннѐ" і "подорожанства" (путничества) передаю відчуттѐ 
непозбутньої духовної яності, її натхненнѐ, ѐке, кажучи 
загалом, не залишало філософа аж до кінцѐ його днів.  
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Важливим моментом батищевського розглѐду даного 
екзистенціального стану лядини ю також визнаннѐ пози-
тивної ролі самотності (нехай "контрольованої", "тимча-
сової", "надзвичайної", а все ж самотності) і на більш 
високих, аніж розімкнено-атомістичний, рівнѐх розвитку 
лядських стосунків. Знайшовши себе, нарешті, у певній 
спільності, певному колі однодумців, певній іюрархії цін-
ностей, лядина все ж переживаю моменти, коли "по-
трібно й важливо залишитисѐ на ѐкийсь час поза будь-
ѐким актуалізованим спілкуваннѐм, сам на сам з випро-
буваннѐм долі, ...з гранично загостреноя ситуаціюя, з... 
важким твором, з великоя проблемоя. Це — стан 
самозреченнѐ, готовності принести себе в жертву гідному 
завдання, його ціннісному смислу. Наче увібравши в 
себе весь доступний длѐ неї досвід будь-ѐких інших 
суб'юктів, хоча б хто вони були, лядина повинна пере-
бувати немовби вимкненоя з усіх зв'ѐзків і залишеноя 
усіма, аби їм же послужити своїм подвигом, аби впо-
ратисѐ з ним, витримати випробуваннѐ, не здригнутисѐ... 
Такоя ю та особлива, минуща і надзвичайна самотність 
служіннѐ подвигові, творчості, духовній турботі, ѐка на-
справді незмірно глибше й сильніше спорідняю подвиж-
ника з усім лядством, аніж що-небудь інше..." 

Піднесеність викладу наведеної думки, ѐкщо вона 
комусь не до вподоби, можна винести за дужки. По суті, 
тут перед нами одна з принципових тез Батишева, відпо-
відно до ѐкої спілкуваннѐ ѐк глибинний чинник ляд-
ського буттѐ не тільки не ю антагоністичним щодо 
усамітненнѐ, а, навпаки, з необхідністя залучаю останню 
до процесу власної реалізації. Втім, про глибинне спіл-
куваннѐ та його основні риси у нас іще мова попереду. 
Поки ж повернімосѐ до послідовності нашого розглѐду. 

Отже, чи не цілковитоя протилежністя щойно окрес-
леному виѐвлѐютьсѐ лядський зміст замкненого підтипу 
соціал-атомістичних зв'ѐзків. Адекватні понѐттѐ длѐ 
характеристики цього змісту — індивідуалізм, егоїзм, 
байдужість, відчуженнѐ; Батищев додаю до них ще одне, 
узагальняяче: своюцентризм. Цілком очевидним ю зв'ѐзок 
такої оріюнтації лядини з соціальноя практикоя доби  
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класичного капіталізму; проте філософ розкриваю її ѐк 
особисту позиція, що, у відносній незалежності від 
історичних умов, надаютьсѐ длѐ вибору або невибору 
конкретному індивідові, і, ѐк така, маю відповідні екзи-
стенціальні характеристики. ак зазначаю Батищев, "зам-
кнений... індивід-атом, що кинув навіки ѐкір усередину 
самого себе, — це величина значно менша, ніж навіть 
нуль шуканнѐ; це — стан, що активно його заперечую, 
анти-пошукуваннѐ. Це — відкиданнѐ самої можливості, 
будь-ѐкого сенсу і справжнього зустрічного адресата длѐ 
процесу саморозшуку і самоздобуттѐ, повний нігілізм 
щодо нього. Замкненому індивідові-атому просто нема 
куди вирушати, та й ні до чого. Бо вже вирішив уважати 
самого себе, ѐк більш або менш наданого собі, вже 
наѐвним абсолятним Початком і Кінцем, Витоком і 
Підсумком длѐ себе, аксіологічним Центром усѐкого буттѐ. 
Увесь же інший світ, оскільки перед ним він радикально 
віддав перевагу собі, — тільки периферіѐ, тільки сукуп-
ність засобів, тільки тло і комора". 

ак зазначалосѐ, узагальняячим понѐттѐм, шо харак-
теризую даний моральнісно-екзистенціальний стан 
лядини, у Батищева постаю своюцентризм — ѐк 
протилежність другодомінантності. Своюцентризм, 
утвердженнѐ себе і "свого" ѐк центру буттѐ, у 
протиставленні всьому іншому і за його рахунок — 
неодмінна сутнісна основа будь-ѐкого індивідуального 
егоїзму, але не тільки. Своїм длѐ лядини ю те або інше 
Ми; у неї ю або можуть бути своѐ родина, свій дім, свої 
друзі, свій народ, своѐ Батьківщина, свої цінності, свої 
свѐтині, зрештоя — свою лядство, своѐ планета Землѐ. 
Дбати і пам'ѐтати про все це Свою, лябити його — справа 
потрібна і свѐта. Але забувати за Своїм про Інших, бути 
неуважним і неповажливим до них — це вже буде 
поворотом до своюцентризму — родинного, 
соціального, національного, конфесійного, культурного, 
своюцентризму лядства. Тим більше — зневажати або 
притіснѐти Інших за те, що вони саме "інші", а не 
"свої", або ж намагатисѐ використати їх та їхні ресурси 
задлѐ інтересів своюї спільноти і, зрештоя, своїх власних 
інтересів. 
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Оціняячи своюцентризм та своюмірство (своемерие; 
схильність нав'ѐзувати всім іншим і буття загалом свої 
критерії, своя власну узвичаюну міру) в найрізноманіт-
ніших їхніх проѐвах ѐк джерело морального зла, Батищев 
запроваджую цей підхід і до осмисленнѐ морального 
становища і проблематики лядства загалом ѐк деѐкого 
збірного космічного суб'юкта. Чи не найпохмурішим і 
найнебезпечнішим різновидом своюцентризму длѐ мисли-
телѐ дедалі виразніше постаю антропоцентризм, 
особливо у своїй закономірній підсумковій формі 
прометеїзму — "рішучості накласти на весь Усесвіт, 
звіданий і незвіданий, готове мірило лядських 
привласнявальних (присво-ительских) інтересів і потреб і 
зробити його власноя здобиччя, власним засобом". 
Діячи "за правом Прометеѐ", у своюму невгамовному 
потѐзі "вперед і вище", до все нових заповідних таюмниць 
природи і Космосу, оспівуячи й поетизуячи це свою 
начебто шлѐхетне прагненнѐ, — ми, ляди, ѐк констатую 
Батищев, "надто звикли зовсім не замисляватисѐ над 
тим, наскільки ми самі гідні бути активно присутніми, 
поширявати свій вплив і у свій спосіб змінявати світ, та й 
чи гідні взагалі", 

Одним із перших у радѐнській філософській літературі 
заѐвивши позиція рішучого критика антропоцентризму, 
Батищев не шкодую ані доказів, ані сарказму длѐ того, 
щоб розвінчати засадничий антропоцентристський 
"постулат свого буттѐ в логічному і ціннісному центрі 
Всесвіту". Лядство, — зазначаю він, — "все ще перебуваю у 
стані безглуздої сліпої гордині, вважаячи себе центром 
Всесвіту — вершиноя світобудови, межея досконалості, 
вінцем Універсуму. І поглѐдаю в космос згори вниз — з 
уѐвної висоти своюї величі. Вважаютьсѐ, що самі тільки 
ляди володіять цінностѐми і цілѐми, неначе моно-
полісти, усѐ ж інша дійсність в собі самій ю мізерноя, бо 
віддана у розпорѐдженнѐ лядѐм". 

Позитивне завданнѐ, ѐке вимальовуютьсѐ в цьому 
зв'ѐзку, — відновленнѐ лядством втраченої "екологічної 
сумісності... з усіюя космічноя дійсністя", що ю мож-
ливим лише на шлѐхах "беззастережного прийнѐттѐ 
лядиноя космічної відповідальності й самокритичності, 
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несумісних з антропоцентризмом". Іншими словами — за 
умови подоланнѐ "фундаментальної недовіри до поза-
лядського світу" і відновленнѐ з ним "зв'ѐзків глибинної 
спадкоюмності і співтворчості". Така творча розімкне-
ність назустріч "безмежній діалектиці Універсуму", 
зокрема і в її позалядських проѐвах — на думку Бати-
щева, необхідне продовженнѐ і юдино можлива запорука 
міцності, об'юктивної обгрунтованості діалогічних і 
співтворчих стосунків також і між самими лядьми. 

Лише усвідомивши ця залежність, ми можемо осѐг-
нути справжня суть і масштаб духовної роботи само-
перетвореннѐ, без ѐкої лядина не здатна подолати вплив 
соціального атомізму і вийти на рівень дійсно гармонійних 
зв'ѐзків — зв'ѐзків глибинного спілкуваннѐ у спів-
творчості. 

Клячового значеннѐ длѐ розуміннѐ смислової струк-
тури даного типу зв'ѐзків набуваю проблема цінності — 
згадаймо сказане вище про відстояваннѐ Батищевим ідеї 
"ціннісної вертикалі". Основноя рисоя аксіологічного 
антропоцентризму, з ѐким, ѐк бачимо, завзѐто полемізую 
філософ, ю не тільки саме по собі утвердженнѐ лядини ѐк 
вищої цінності, а і передусім переконаннѐ в тому, що 
иозалядській реальності ѐк такій жодні ціннісні ѐкості не 
притаманні і що тільки лядина маю привілей визначати 
коло цінностей незалежно від їх "об'юктивних першо-
витоків" (у сучасній західній літературі така форма 
ціннісного антропоцентризму отримала назву антропо-
генетизму). Всупереч цій настанові, Батищев наполѐгаю 
на моральній необхідності визнаннѐ позасуб'юктного 
порѐдку ціннісних змістів ѐк передумови осмисленого 
існуваннѐ самої лядської суб'юктивності. Але цінність, 
надана ззовні (а не самочинно встановлена) за своїм 
категоріальним статусом ю дарунок, дар. Тож дійсно гар-
монійні стосунки ѐк глибинне спілкуваннѐ між лядьми і 
лядини зі світом, оскільки вони передбачаять вільну 
співпричетність їх учасників деѐкому вищому (у будь-
ѐкому разі длѐ них понадсуб'юктному) порѐдку цінностей — 
передбачаять водночас у кожного з цих учасників не 
просто здатність здолати власний егоїзм, віддати ціннісну 
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перевагу іншому перед собоя, але й ще дещо, напевно, 
більш високе й складне — готовність прийнѐти дар. Цѐ 
готовність прийнѐти дар, зрештоя, й поюдную всіх учас-
ників такого спілкуваннѐ у спільному служінні, спільній і 
взаюмній посвѐченості. 

Потрібно розуміти, що справжній дар — феномен 
унікальний, він не потребую і не передбачаю відплати13. 
Адекватний спосіб його прийнѐттѐ, адекватна відповідь на 
нього — це вдѐчність (благо-дарність) Іншому, хто 
обдаровую нас (недаремно філософ-подорожанин Григо-
рій Сковорода, відзначаячи високий духовно-мораль-
нісний сенс вдѐчності, іменував її "дщерья духа в'Ьры"), 
вільне й натхненне визнаннѐ своюї залежності від цього 
Іншого — і власне даро-твореннѐ, теж у свій спосіб 
унікальне, хоч ѐким би скромним воно було. 1 от саме ці 
вдѐчність і добровільно визнана залежність від Інших, 
вкрай потрібні длѐ будь-ѐкого справжнього, глибокого і 
продуктивного спілкуваннѐ, часто-густо даятьсѐ лядѐм 
значно важче, аніж власне зверненнѐ до інших, власне — 
хай навіть щедре і безкорисливе — піклуваннѐ про них. 
(Такоя "турботоя про інших" (Fiirsorge), ѐк пам'ѐтаюмо, і 
обмеживсѐ Гайдеггер у своюму розкритті позитивного 
змісту " Ьуттѐ-з-Іншими".) 

Отже, серед причин, ѐкі штовхаять лядину на шлѐх 
своюцентризму, Г. С Батищев зазначаю не лише баналь-
ний егоїзм лядини-атома, що переростаю в "корисливо-
вампірський розвиток себе за рахунок світу". Небезпекоя 
своюцентризму обтѐжене будь-ѐке "прагненнѐ стати 
послідовно самостійним, без жодних відступів, і розпо-
рѐджатисѐ всіюя повнотоя своюї долі, виходѐчи тільки із 
самого себе", — навіть тоді, коли йдетьсѐ про шлѐхетне 
саме по собі "розширеннѐ... сфери відповідальності, 
турбот, піклуваннѐ, контроля". В основі такого "турбот-
ливого" своюмірства, теж здатного бути і диктаторським, 
і жорстоким, — добре знайома екзистенціалізованому 
гуманізмові останнього століттѐ схильність морального  

ІЗ
Див.: Рікер П. Прощеннѐ і дар // Дух і Літера. К., 1997. № 1-2. С. 

333—336; Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Во имѐ Отца и Сына 
и Свѐтого Духа: Проповеди. К., 1997. С. 114—116. 
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індивіда «все навколо себе... "прибрати до рук", все взѐти 
на себе», що грунтуютьсѐ, своюя чергоя, на "онтологічній 
недовірі"я світу. Саме цѐ "онтологічна недовіра" зрештоя, 
на думку філософа, й навіяю сучасній лядині нездатність 
визнати і прийнѐти творчу, обдаровуячу співучасть у 
своїй власній долі відомих і невідомих нам Інших — 
наших партнерів у всесвітньому спілкуванні, так само ѐк і 
в кожній конкретній ситуації спілкуваннѐ зокрема, аж до 
найінтимніших його проѐвів. 

Згубна налаштованість підставлѐти "на місце сутності 
усѐкого дару, всѐкого спадку та уз наступництва лише 
своя власну діѐльнісну здатність" — налаштованість, що 
резямуютьсѐ в "позиції онтологічної невдѐчності", — 
призводить до замиканнѐ особистості в собі, позбавлѐю її 
радощів повноцінного творчого буттѐ. Навпаки, залу-
ченнѐ до невичерпних джерел творчості передбачаю 
"увібраннѐ спадщини, або Дару", ''всотуваннѐ його усім 
пізнавальним, художнім, моральним і, головне, спілку-
вальним життѐм". "Другодомінантне" ставленнѐ до Іншого 
таким чином розгортаютьсѐ в цілісне творчо-"спілку-
вальне" свіговідношеннѐ на засадах вдѐчного наступ-
ництва і безупинного розширеннѐ кола своїх активних 
ціннісних причетностей — у перспективі, ѐк поляблѐв 
казати Батищев, "безкінечної діалектики Універсуму". 
Такоя ю суть, внутрішнѐ смислова будова гармонійного 
типу зв'ѐзків, ѐкими вони постаять у висвітленні Г. С Ба-
тищева. 

Цікаво, що найбільш принципові й відповідальні 
моменти своюї концепції московський філософ нерідко 
підкріпляю посиланнѐми на досвід дитинства — 
"непроминальні цінності потаюмного дитинства". Згідно 
з його переконаннѐм, збереженнѐ дорогоцінних надбань 
дитѐчої пори — "запорука справжнього буттѐ" лядини; 
"недаремно здавна вважаютьсѐ, що лядина в миттювості 
найвищого підйому і розквіту своїх творчих сил буваю 
лише настільки творчо обдарованим суб'юктом, наскільки 
в ній, в надрах її душі збереглисѐ живильні начала 
дитинства". Хоч ѐк парадоксально, дитинство, на думку 
філософа, все ще залишаютьсѐ "погано розвіданоя краї- 
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ноя"; запропонований ним у цьому зв'ѐзку своюрідний 

екзистенціальний аналіз дитинства вражаю своюя про-

никливістя. 

Зокрема Батищев відзначаю і простежую такі "дари 
дитинства", ѐкі, на превеликий жаль, ляди часто-густо 
втрачаять у дорослому віці, ѐк здатність дивуватисѐ 
світові в його невичерпній таюмничості й загадковості; 
безінертність — "мистецтво гасити й анулявати інерція 
колишніх зустрічей зі світом і жити, немовби народ-
жуячисѐ знову і знову перед лицем нежданої і негаданої 
дійсності... зустрічати світ немовби вперше"; ранимість 
серцѐ; здатність до "радикального, всезахопляячого 
самооновленнѐ"; баченнѐ світу "безстрашними і довірливо-
добрими очима"; "мовчазна і нехитра онтологічна довіра" до 
навколишнього буттѐ... Серед таких посутніх рис дитинства 
невід'юмне місце посідаю і комунікабельність 
{общительность) — "життѐ у взаюмності з Іншими і в 
глибинній спів-причетності Іншим, а через них і в їхній 
особі — у взаюмності і спів-причетності всьому сущому на 
світі"; дитина передусім здатна "всередині свого власного 
життѐ приділѐти щедро і без остраху достатньо місцѐ і 
часу" діѐм і цінностѐм, що надходѐть від Іншого, "гос-
тинно" надавати йому "свої власні вчинки". Саме дитина 
виѐвлѐю і щонайбільшу здатність до радісного, творчого і 
внутрішньо безкорисливого сприйнѐттѐ Дару — здатність, 
без ѐкої, ѐк ми вже бачили, справжню глибинне спілку-
ваннѐ виѐвлѐютьсѐ неможливим. Втім, узагалі втрата здо-
бутків дитинства під «нашаруваннѐми "зрілого" огруб-
лениѐ і "цивілізованої" захаращеності душі» робить 
лядську суб'юктивність все менш придатноя длѐ спілку-
ваннѐ, а наше сприйнѐттѐ світу — "все більш нудним"; 
тож запобіганнѐ такій втраті ю своюрідним імперативом 
культури творчості і спілкуваннѐ. 

Ще одна принципова риса глибинного спілкуваннѐ (ѐк 
розкриваю цей феномен Г. С Батищев), абсолятно не-
можлива без "заповіданої" нам дитинством безхитрісної 
довіри до Інших і до світу загалом, — його онтологічна 
вкоріненість, що даю змогу йому залучати до процесів 
власного розвитку вся цілісність буттѐ його учасників,  
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усе звідане й незвідане в цьому бутті. ак неодноразово 
наголошував філософ, узагалі слід зважати на існуваннѐ в 
лядському бутті таких "запорогових змістів", котрі ю 
"замежовими длѐ будь-ѐкої діѐльності, що історично 
належить до певного ступенѐ, длѐ будь-ѐких спроб 
лядини оволодіти потенціѐми повністя і остаточно, 
спроб вичерпати себе", — такі змісти й такі шари буттѐ 
"заслуговуять на особливе найменнѐ — віртуальні". Так 
от, до процесів глибинного спілкуваннѐ лядина маю при-
лучатисѐ "в усій своїй... цілісності, юдиній та неподільній, 
нічого не залишаячи в собі не ввергнутим у ця спрѐмо-
ваність: тут адресуюмо не щось від себе і замість себе, а 
лядина вся себе адресую: свідому, мислѐчу, буттювуячу, в 
процесі становленнѐ, і навіть спроможну бути інакшоя!" 
Кажучи простіше, небагато варте (принаймні в духовно-
творчому і моральнісному відношенні) таке спілкуваннѐ, в 
ѐке ми дозволѐюмо собі увійти лише до певної, чітко 
усвідомляваної нами межі — "від сих до сих"; таким 
чином ми, замість того щоб самим вирушити в ризико-
вані мандри в комунікативному просторі, немовби запус-
каюмо туди керованого нами робота, власну нашу 
об'юктивовану, "роботизовану" частинку; отож ми, по 
суті справи, просто підміняюмо творчий дух спілкуваннѐ 
(котрий повинен мати змогу "віѐти, де хоче") власноя 
прагматичноя настановоя, пов'ѐзаноя з боротьбоя за 
досѐгненнѐ так або інакше очікуваних результатів. Ні, 
ѐкщо вже пірнати в океан справжнього спілкуваннѐ, то з 
головоя (при цьому, звісна річ, голови все ж не втра-
чаячи); природно, що длѐ цього потрібен високий сту-
пінь довіри до наших партнерів і передусім засадничої 
довіри до світу, до життѐ загалом. Кращого ж учителѐ ціюї 
довіри, ніж звіданий кожним досвід дитинства, просто 
немаю, — переконую нас Генріх Батищев. 

Звичайно, вкладаячи у спілкуваннѐ себе цілком, у 
юдності знаних і незнаних нами самими, наѐвно-реальних 
і віртуальних шарів свого буттѐ, ми маюмо очікувати того ж 
і від наших партнерів — і бути налаштованими на 
поважливе сприйнѐттѐ кожного Іншого так само в ціліс-
ності його буттѐ, зокрема, на "нетривіальну повагу... до  
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його віртуальних, прихованих можливостей". У процесі і 
в атмосфері такого вільного, відкритого і цілісного спів-
буттѐ ѐкраз і розкриваютьсѐ глибинна онтологічно-цін-
нісна сутність спілкуваннѐ загалом, набуваю свого розвитку 
і переходить із віртуального стану в актуально-реальний 
та засаднича перед-спільність, ѐка, власне, й поюдную всіх 
учасників спілкуваннѐ, постаячи ѐк "гармонізуяче 
загальне начало" усього розмаїттѐ стосунків між ними. 

На  підставі  окресленого  розуміннѐ   суті   глибинного 
спілкуваннѐ, Батищев далі робить спробу з'ѐсувати його 
категоріальну будову, виѐвити специфічні длѐ нього уні-

версали — своюрідні "вектори-вказівки", що позначаять 
істотні перспективи розвитку культури такого спілкуваннѐ. 

Задлѐ мети нашого викладу достатньо буде просто пере-
лічити ці батищевські універсали, тим паче що основний 
їхній зміст здебільшого було вже розкрито вище. Отже, 

йдетьсѐ про такі "вектори" глибинного спілкуваннѐ, ѐк: 
"І. Світоствердженнѐ: визнаннѐ і всежиттюве утверд-

женнѐ   безперечної...   абсолятної   первинності   й такої 
ж абсолятної пріоритетності Універсуму, ѐк світу всіх 

можливих світів... утвердженнѐ ціюї первинності й 
пріоритетності над будь-ѐкоя суб'юкт-ністя і над будь-
ѐким скільки завгодно значним буттѐм у всіх можливих 

відношеннѐх... 

2. Спів-причетність: ...універсальна взаюмна спів-при- 
четність кожного усім суб'юктам в Універсумі і усіх — 
кожному... 

3. Пріоритет безумовно-ціннісного відношеннѐ до світу 
над будь-ѐкими... обмеженими началами, цілѐми, 
інтересами тощо; пріоритет абсолятного над від 
носним, вищого над нижчим, більш досконалого  
над менш досконалим — і беззастережне дотри 
маннѐ ціюї смислової іюрархічності всім життѐм і 
кожним цілісним відповідальним учинком...  

 

4. Домінантність на всіх Інших... 
5. Випереджаяче утвердженнѐ гідності кожного Іншого 

в неѐвних, віртуальних шарах його буттѐ, в його 
можливості бути інакшим... 
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6. Творчість ѐк вільний дар зустрічі, дар міжсуб'юкт- 
ності... 

7. Спів-творчість: креативна участь у розв'ѐзанні де 
далі важчих завдань універсальної Космогенези у 
вільному служінні їй, в ціннісній посвѐченості їй і 
прийнѐтті авторитетів такого служіннѐ і такої по  
свѐченості". 

ак бачимо, в цілому батищевська концепціѐ глибин-
ного спілкуваннѐ зосереджую в собі досить значний філо-
софсько-етичний потенціал; ю всі підстави гадати, що її 
значеннѐ длѐ формуваннѐ засад етики спілкуваннѐ 
належноя міроя ще не реалізоване. Цій концепції при-
таманні ѐк пункти ѐвного сходженнѐ, так і пункти не 
менш виразної і принципової розбіжності з впливовими 
підходами до теми спілкуваннѐ в сучасній філософській 
літературі Заходу. Зокрема, батищевське розмежуваннѐ 
"ординарного", зовнішнього спілкуваннѐ (або "психо-
комунікації") і спілкуваннѐ глибинного ѐвно проливаю 
нове світло на простежену К. асперсом відмінність між 
комунікаціюя наѐвного буттѐ" і "екзистенціальноя 
комунікаціюя". З іншого боку, неважко простежити і 
спадкоюмний зв'ѐзок поглѐдів Батищева пізнього 
періоду зі східноювропейськоя духовно-моральноя 
традиціюя. Показовим ю зокрема місце, ѐке відводитьсѐ 
у щойно згаданому розрізненні поверхового і глибинного 
спілкуваннѐ темі мовчаннѐ; Батищев наголошую, що 
інтенсивність і довершеність внутрішніх духовних зв'ѐзків 
чи не з необхідністя передбачаять певну усамітненість і 
мовчазність. Водночас "простота мудрості... і ціннісна 
відповідальність" буттѐ у реальному вчиняванні "не 
терплѐть комунікабельного галасу". "ака безоднѐ 
поділѐю, — зауважую філософ, — ...витончену глибинно-
спілкувальну зверненість до світу, зверненість стриману, 
уважну, — і комунікативну активність, ѐка чую тільки 
саму себе і одержима рішучістя всіх ощасливити своюя 
невідхильноя допомогоя, переважно ораторськоя..." 
Доводитьсѐ констатувати, що в сьогоднішньому світі 
такий смисловий поділ длѐ багатьох виѐвитьсѐ просто 
незрозумілим; 
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тим   більше   підстав   бути   уважними   до   тіюї   духовної 
необхідності, ѐка знаходить у ньому свій виѐв. 

Утім, у поглѐдах Батищева досить відчутноя ю ще 
одна характерна тенденціѐ, "не помічати" ѐку ми також 
не маюмо права. Це — втілена в ювропейській філософії 
від Платона і неоплатоніків аж до Гегелѐ і марксистів (і, 
ѐк ми бачили, виразно і своюрідно репрезентована в 
російській думці) схильність осмислявати лядське буттѐ 
переважно в обрії універсально-всезагального. У цілій 
низці конкретних випадків в батищевському аналізі гору 
бере екзистенціальне баченнѐ проблематики лядського 
спілкуваннѐ. І все ж "тѐгар Всезагального" часто-густо 
надміру даютьсѐ взнаки. Дуже чітко це виѐвлѐютьсѐ 
зокрема в тому, з ѐкоя легкістя батищевський суб'юкт 
спілкуваннѐ, попри всі декларації, "проскакую" повз 
свого реального одиничного співрозмовника в неозорі 
простори Універсуму; недарма, напевно, в текстах цього 
філософа ми так рідко стрічаюмо просте і безпосередню 
Ти. Наш прѐмий партнер і адресат, наш Другий тут постаю 
не ѐк кінцева інстанціѐ нашого зверненнѐ, а лише ѐк 
посередник, за ѐким маютьсѐ на увазі дещо "значно 
більше — віртуальна тотальність адресата". Навіть при-
свѐчуячи все свою життѐ певному обраному Ти, своюму 
Другому, — ѐк це маю місце в лябові, — лядський суб'юкт 
у своїй зверненості до цього Другого просто "здобуваю, 
немовби крізь нього, своя адресованість усій безмеж-
ності, усій діалектиці..." За неповторними обрисами 
предмета нашої лябові нам, таким чином, сѐю своїми 
вічними вогнѐми мила серця мислителѐ "безкінечна 
діалектика Універсуму" — але ж чи влаштую це самого 
нашого ближнього, чи саме це потрібно йому, щоб ми у 
такий спосіб продиралисѐ "крізь" нього кудись у високі 
царини Всезагального? Звичайно, ѐкщо вдуматисѐ в 
суворі слова Третьої батищевської "універсали' глибин-
ного спілкуваннѐ" (див. вище), щойно висловлений наш 
сумнів може видатисѐ юретичним, гріховним — адже 
завжди належить віддавати перевагу вищому перед ниж-
чим, більш досконалому перед менш досконалим... 
Тільки, ѐкщо це справді так однозначно, чи ю тоді на світі 
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Діалогічна філософія пізньорадянсько'і доби. 

Генріх Батищев: на шляху до етики глибинного спілкування 

місце длѐ звичайної лядѐності, звичайної, тут і тепер 
доступної длѐ нас, лядської лябові? 

Той же самий "тѐгар Всезагального" неможливо не 
відчути і в самому стилі батищевського філософського 
мовленнѐ. Надзвичайно проникливе, чутливе до тонких 
смислових няансів, вхідливе у найрізноманітніші ситуації 
лядського буттѐ, це мовленнѐ водночас здатне ставати 
пафосним, директивно-жорстким, охоплявати слухача 
або читача неначе ѐкийсь космічно-діалектичний вихор. 
Деѐкі близькі співрозмовники Генріха Батищева жарту-
вали, що інколи він був парадоксальним взірцем 
монологічно налаштованого вчителѐ діалогічного мис-
леннѐ. Втім, так траплѐлосѐ далеко не завжди: про ляд-
ську уважність і делікатність Генріха Степановича теж 
ходили легенди. 

Підсумовуячи, зазначимо, що творчий доробок Бати-
щева загалом ю одним із найвагоміших внесків філософів 
радѐнської доби у розробку етико-соціальних та етико-
світоглѐдних проблем спілкуваннѐ. Глибоко проникаячи 
в сутнісну діалогічність лядського буттѐ, ідеї Батищева 
вимагаять і діалогічного підходу до самих себе, актив-
ного, вдумливого і критичного осмисленнѐ — саме за 
такої умови вони можуть стати надбаннѐм етичного 
дискурсу сьогоденнѐ. 

Окрім усього, філософська творчість Генріха Бати-
щева, незважаячи на зазначену раніше її "при-радѐн-
ську" міжпарадигмальність, при ширшому поглѐді на неї 
виразно репрезентую ѐкраз парадигмальну доля само-
бутньої і наполегливої філософської думки тіюї доби. 
Відрізана "залізноя завісоя" від світової філософської 
культури XX ст., що саме переживала період бурхливого 
розвитку, цѐ думка нерідко змушена була варитисѐ у 
власному соку. Тим більшої поваги і подиву заслуговуять її 
справжні досѐгненнѐ, її загадкова здатність розви-
ватисѐ, попри все, у глибинному співзвуччі й взаюмодо-
повнѐльності з тим, що відбувалосѐ тоді у філософії 
Заходу. Заразом вона нагромаджувала власний інтелек-
туальний, духовний і моральний досвід; відображеннѐ й 
осмисленнѐ цього унікального досвіду — один із істотних 
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Розділ IV 

Діалогічні ідеї М. М. Бахтіна в контексті російської філософії та культури 

факторів, що зумовляять її незамінність ѐк частини 
світового філософського розвитку. Етики спілкуваннѐ це 
стосуютьсѐ безпосередньо. 

Запитання 

• Які соціальні, культурні й духовні чинники зумовили розвиток 

діалогічних засад в російській філософсько-етичній думці 

перших десятиріч XX ст.? 

• Які характерні морально-світоглядні риси відображають 

розбіжність між парадигмою соборності та діалогічною 

парадигмою? 

• Що є спільного і що відмінного в процесах формування 

діалогічного світовідношення в першій третині XX ст.  на 

Заході й на Сході Європи? 

• Яким є етичний сенс вчення С. Л. Франка про „незбаг 

ненне"? 

• У   чому    виявляється   діалогізм   художнього    світогляду 

М. М. Пришвіна? 

• Що значить, за О. О. Ухтомським, виробити „домінанту на 

обличчя Іншого"! Хто такий „заслужений співрозмовник"? 

• У чому полягає розбіжність між Ухтомським і Мандельштамом 

у розумінні мистецтва як способу спілкування? 

• Наскільки близькі чи далекі один від одного у своїх поглядах 

Микола та Михайло Бахтіни? 

• Як Ви охарактеризували б світогляд і творчий шлях Миколи 

Бахтіна? 

• Як можна оцінити вплив на ідейний розвиток Михайла Бахтіна 

поглядів його університетського вчителя О. І. Введенського? 

• Чому саме філософія вчинку, на думку молодого Бахтіна, є 

„першою філософією"? Що таке „причетне мислення"? 

• Яку відмінність убачає Бахтін між „одержанням" буттям і 

причетністю до нього? 

• Як пов'язані в концепції раннього Бахтіна етичне та есте 

тичне начала? 

• Яким чином в бахтінській естетиці 20-х років естетична любов 

поєднується з „антиципацією смерті"? 

• У чому полягає принципове новаторство „Проблем поетики 

Достоєвського"   М.  Бахтіна  з точки зору філософсько- 

етичного осягнення людського буття? 
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Рекомендована література 

• Що таке „поліфонізм"? Що нового додає це поняття в порів 

нянні з поняттями „діалог", „діалогічність"? 

• Які суттєві риси характеризують діалогічну концепцію Бахтіна 
в її зрілому вигляді? 

• Які ідеї, проблеми, тематичні напрями визначають специфіку 

пізнього етапу творчості Бахтіна? 

• Якщо зіставити діалогічні концепції Бубера і Бахтіна, — що 

спільне і що відмінне ми в них знайдемо? 

• Як співвідносяться буберівське „між" та бахтінська вимога 

„позазнаходження" суб'єктів діалогу? 

• Як можна зрозуміти порівняння Бахтіним діалогу, в якому не 

присутній „третій", з „фашистською катівнею"? 

• Як Ви могли б загалом охарактеризувати етичне значення 

творчої спадщини Михайла Бахтіна? 

• Які причини стимулювали відродження діалогічних уявлень в 

радянській філософській думці 60—80-х років XX ст.? 

• У  чому   полягає   суть   концепції  діалогу,   яку   розвивав 

В. С. Біблер? Які морально-етичні висновки випливали з неї? 

• Як М. С. Каган розрізнює спілкування та комунікацію? 

• Чи мав рацію Г. С. Батищев, критикуючи діалогічні погляди 

М, М. Бахтіна? Ваша думка, 

• У чому полягають онтологічна своєрідність та етичний зміст 

батищевської концепції „глибинного спілкування"? 
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СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ 

Е. ЛЕВІНАСА. ЕТИКА ПРОТИ ОНТОЛОГІЇ 
 

еред західних мислителів XX ст., творчість ѐких 
найбільше вплинула на розвиток філософської 
етики,^ особливе місце посідаю Еманюель Левінас 
(1905—1995). Його думка стала одніюя з вагомих 
складових процесу філософської реабілітації етики на 

тлі проблем і криз, що їх спіткало на своюму шлѐху сучасне 
лядство. Разом з тим, етика, про "пробудженнѐ" ѐкої дбав 
Е. Левінас і в ѐкій він убачав своюрідну "першу 
філософія" длѐ нашого часу, — це саме етика зустрічі з 
Іншим, етика, що визначаю позиція лядського суб'юкта 
безпосередньо перед лицем цього Іншого. Наріжним 
каменем такої етики, за Левінасом, виѐвлѐютьсѐ не 
законовідповідне правило поведінки, а звернений до 
мене запит іншої особи, на ѐкий ѐ мая дати принципову 
відповідь — у граничному випадку ѐ можу або 
подарувати цій особі свою власне буттѐ та його мож-
ливості, або знищити саму ця особу, самого Іншого. 
Вище ми вже бачили, наскільки міцно тема ставленнѐ до 
Іншого вплітаютьсѐ в тканину філософуваннѐ XX ст.; 
однак ніде до Левінаса вона ще так глибоко й послідовно 
не осмисляваласѐ саме ѐк "метафізична" основа етич-
ного самовизначеннѐ лядини в усій його цілісності й 
повноті. 

Майбутній філософ народивсѐ у м. Ковно (нині 
Каунас), в родині книготорговцѐ Ю. Левіна (прізвище 
Левінас родина отримала 1921 р. з уведеннѐм паспортів 
незалежної Литви). Сім'ѐ була російськомовноя; ѐкийсь 
час Левіни мешкали в Харкові, де Еманяель (тоді ще 
Імануїл) вчивсѐ в гімназії. З дитѐчих літ прилучившисѐ до 
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Специфіка філософської позиції Е. Левінаса. 

Етика проти онтології 

класичної російської літератури, Е. Левінас проніс лябов 
до неї крізь усе життѐ; посиланнѐ на О. Пушкіна, 
Ф. Достоювського нерідко можна зустріти в його творах.  

У 1923 р. Е. Левінас їде вивчати філософія до Франції; 
від 1925 до 1929 р. вчитьсѐ в університеті у Фрайбурзі 
(Німеччина), де зокрема бере участь у семінарах Гуссерлѐ 
і Гайдеггера. Повернувшисѐ до Франції, публікую дисер-
тація "Теоріѐ інтуїції у феноменології Гуссерлѐ" (1930) — 
перше монографічне дослідженнѐ гуссерлівської філосо-
фії, видане французькоя мовоя, відвідую лекції Л. Брян-
свіка та А. Кожева. З рідним Каунасом Левінаса поюдную 
низка доленосних подій: у 1923 р. він одружуютьсѐ з Раї-
соя Леві — дівчиноя з родини давніх левінасівських 
сусідів, котру Імануїл знав ще з дитѐчих літ, а в 1941 p., 
післѐ того ѐк радѐнські війська залишили Каунас, батько, 
матір і обидва брати філософа були вбиті білѐ дверей 
свого будинку'. Сам Еманяель Левінас, мобілізований до 
французької армії, у 1940 р. потраплѐю в полон до німців 
і всі роки війни перебуваю в нацистському таборі длѐ 
військовополонених. 

Післѐ війни Левінас обіймаю професорські посади в 
рѐді університетів Франції (зокрема в Сорбонні), пише і 
публікую свої основні твори — "Від існуваннѐ до існу-
ячого" (1947), "Час та Інший" (1947), "Тотальність та 
Безконечне" (1961), "Важка свобода" (1963), "Гуманізм 
іншої лядини" (1972), "Інакше ніж бути, або По той бік 
сутності" (1974), "Про Бога, ѐкий спадаю на думку" 
(1982), "Смерть і час" (1991) тощо. Попри своя філософ-
ську складність, концепціѐ Левінаса здобуваю визнаннѐ, 
поступово "вростаю" в сучасну гуманітарну культуру, стаю 
предметом численних досліджень і обговорень. У духовно-
моральній ситуації сучасності «думка Левінаса змогла 
постати життюздатноя альтернативоя, з одного боку, 
політично підозрілому "смирення" пізнього Гайдеггера  

1
 Див.: Пажерайте А. Некоторые детали о литовском контексте и 

семье Эммануэлѐ Левинаса // Материалы Девѐтой Ежегодной Между-
народной Междисциплинарной конференции по иудаике. М., 2002. 
Ч. 2. С. 79-84. 

297 



Розділ V 

„Асиметрична" етика Е. Левінаса і проблеми сучасної етики спілкування 

перед співом сирен Буттѐ, а з іншого — нескінченно 
поширяваній і, зрештоя, нігілістичній грі розрізнявань 
деррідеанського постструктуралізму»2. 

Розпочавши свій філософський розвиток ѐк вдум-
ливий учень Гуссерлѐ і Гайдеггера, Левінас на все життѐ 
зберіг повагу до своїх учителів та істотні риси причетності 
до прокладених ними шлѐхів думки. В 1992 p., немовби 
підводѐчи певний підсумок, Левінас говорив про вражен-
нѐ від спілкуваннѐ з Гайдеггером: "це — ніби зустріти 
Платона, і раптом він до вас звернувсѐ..."3 Гайдеггерівське 
"Буттѐ і час" длѐ Левінаса — "основоположна книга", 
одна з "вічних книг" в історії філософії. 

А проте у зрілих своїх творах Левінас рішуче розме-
жовуютьсѐ ѐк з Гуссерлем (дарма що продовжую вважати, 
і не без підстав, своя етику феноменологічноя), так і з 
Гайдеггером. Причому у випадку з Гайдеггером філософ-
ське розходженнѐ загострявалосѐ принциповоя длѐ 
Левінаса емпіричноя обставиноя — гайдеггерівським 
заграваннѐм з націонал-соціалізмом; втім, ѐк зазначаю 
сам філософ, криза, що зумовила це розходженнѐ, ю 
"глибшоя й давнішоя", її суть стане зрозумілоя длѐ нас 
з подальшого розглѐду філософсько-етичної концепції 
Левінаса. Поки що варто зауважити: наполегливо праг-
нучи "вийти з атмосфери" гайдеггерівської філософії, 
Левінас водночас переконаний, що такий вихід не забез-
печить "філософіѐ, котру можна було б назвати перед-
гайдеггерівськоя". Потрібне принципово нове, альтерна-
тивне осмисленнѐ проблематики, запровадженої у філо-
софія саме Гайдеггером, — осмисленнѐ, бездоганно 
уважне й до тих підстав і засад, на ѐких сам Гайдеггер 
зводив свої філософські побудови. Так само окресляю 
своя позиція Левінас і стосовно феноменології Гуссерлѐ: 
вдумливе простеженнѐ аж до самих її першооснов — і 
рішучий відхід від неї на цьому глибинному рівні,  із  

2
 Surber J. P. Kant, Levinas, and the Thought of the "Other" // 

Philosophy Today. 1994. Vol. 38. № 3—4. P. 294. 

'Див.: Сігов К. Б. "Між нами": насильство? розрив? правда? (Етична 
філософіѐ Еманяелѐ Левінаса) // Левінас Е. Між нами: Дослідженнѐ 
думки-про-іншого. К., 1999. С. VII. 
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збереженнѐм   тих   її   конкретних   надбань,   ѐкі   могли 
витримати таку "зміну грунту". 

В колі найближчих філософських попередників і 
натхненників Левінаса (до ѐких можна було б віднести 
ще й А. Бергсона та ін.) ми не знайдемо М. Бубера; за 
своюя генезоя і спрѐмованістя обидва мислителі репре-
зентуять досить-таки різні тенденції думки і способи 
світосприйнѐттѐ. Втім, ѐк чітко мовить сам Левінас, «хто б 
не йшов по терену Бубера, ... винен Буберові навіть 
тоді, коли й не відав, де знаходитьсѐ... Саме Бубер ви-
значив цей терен, побачив тему Іншого, Ви, "Ти"». Не-
зважаячи на всі відмінності в поглѐдах двох філософів, 
принципові моменти найвиразніше представленої Бубе-
ром діалогічної парадигми в широкому її розумінні з 
очевидністя простежуятьсѐ й у Левінаса, це — подо-
ланнѐ егоцентризму, утвердженнѐ відкритості в стосунках 
із зовнішнім світом, відповідальності перед партнерами у 
спілкуванні. Так само ѐк і длѐ Бубера, стан діалогічного 
спілкуваннѐ ю длѐ Левінаса в певному сенсі чимось 
"більшим" за життѐ нашого а — його сутнісноя осно-
воя. Проте нічого спеціально левінасівського в усьому 
цьому ще немаю; той незамінний урок етики спілкуваннѐ, 
ѐкий можна отримати у цього мислителѐ, виходить за 
межі згаданої, вже усталеної діалогічної парадигматики. 
Прикметно, що замість буберівського Ти Левінас волію 
говорити про Іншого (Autrui) і ѐвленість його "Обличчѐ" 
(le visage). Постуляваннѐ симетрії і взаюмності учасників 
діалогу (що уѐвлѐютьсѐ самоочевидним у світлі відомого 
"золотого правила" моральності) поступаютьсѐ у нього 
місцем утвердження принципової асиметрії стосунків 
між а та Іншим: ѐкщо а, за Левінасом, детермінуютьсѐ 
Іншим, то Інший не детермінуютьсѐ а. Разом з тим, 
обов'ѐзок а відповідати за Іншого не залежить від внут-
рішнього самовизначеннѐ самого Іншого. Звертаять на 
себе увагу й такі характерні особливості. Зокрема, Інший 
у Левінаса — не Божественний адресат par excellence, a 
передусім вразлива і "нага" лядина — наш ближній, 
ѐкий водночас ю абсолятно "інакшим" стосовно нас 
самих; Бог, скоріше, "спливаю на думку" через обличчѐ  
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Іншого. Ще одна важлива риса левінасівського розуміннѐ 
відношеннѐ а до Іншого: з метафізичного поглѐду останню 
постаю не ѐк "подіѐ буттѐ" (М. Бахтін), тобто не ѐк 
онтологічна співприсутність партнерів у юдиному буттю-
вому просторі, а, щонайперше, ѐк етично зумовлене транс-
цендуваннѐ, в основі ѐкого лежить до-буттювий заклик 
смертної ("тлінної", "роздѐгненої") лядської істоти. За 
Левінасом, цей первинний заклик, що спонукаю нас до 
відповідальності, передую будь-ѐкій онтології, а ѐк при 
цьому розташуютьсѐ страждаячий Інший стосовно самого 
нашого а — безпосередньо ѐк Ти чи ѐкось інакше, — то 
вже ю справоя наступного порѐдку. Морально-світоглѐдна 
ураженість Голокостом (про ѐку ми ще не раз змушені 
будемо згадати під час розглѐду філософсько-етичної 
концепції Левінаса) тут, можна сказати, сама собоя на-
вертаютьсѐ на думку, однак важливо, що длѐ Левінаса це 
лише стимул суто філософського підходу до справи, ѐкий 
дозволѐю окреслити певні усталені риси і вимоги ляд-
ського спілкуваннѐ загалом. Втім, про все по порѐдку.  

Онтологія та егоїстичні висновки з неї 

ак зазначалосѐ, Левінас однаково наполѐгаю і 
на доконечній потребі вийти за межі філософії М. Гайдег-
гера, і на тому, що таким виходом не може стати філосо-
фіѐ, "котру можна було б назвати перед-гайдеггерів-
ськоя": подоланнѐ Гайдеггера можливе лише внаслідок 
радикального переосмисленнѐ його власних засновків. 
Основоя філософії Гайдеггера ю фундаментальна онтоло-
гіѐ, тобто вченнѐ про буттѐ сущого, і Левінас починаю з 
докорінного переглѐду самого запровадженого Гайдегге-
ром концепту буттѐ. Згідно з Гайдеггером, ѐк ми пам'ѐ-
таюмо, лядська "присутність", Dasein, неухильно утриму-
ютьсѐ в горизонті питаннѐ про буттѐ; саме буттѐ, його 
розуміннѐ й віднаходженнѐ "найбільш своюї" спромож-
ності бути ю суття її основоположної структури — 
турботи   (Sorge);   жах   перед   смертя   ѐк   абсолятним 
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небуттѐм мобілізую її екзистенціальну рішучість. Усупереч 
усій цій патетиці буттѐ, відповідно до ѐкої "нестача" 
останнього ю абсолятним злом, Левінас ставить карди-
нальні запитаннѐ: "Чи не обтѐжене буттѐ іншими поро-
ками, окрім своюї обмеженості і ніщо? Чи не ховаютьсѐ в 
самій його позитивності деѐке первинне зло? Чи не ю 
страх буттѐ — жах буттѐ — настільки ж первинним, ѐк і 
страх смерті? Страх бути — настільки ж первинним, ѐк і 
побояваннѐ за буттѐ?" 

Чітка позитивна відповідь на ці запитаннѐ — справжній 
вихідний пункт усіх подальших філософсько-етичних 
роздумів Левінаса. За переконаннѐм філософа, всі зарод-
ки подальшої лядської драми вже закладені в найеле-
ментарнішому прототипі "буттѐ взагалі", голому, позбав-
леному всіх конкретних ознак буттювуванні — безособо-
вому, деперсоналізуячому, проте добре знайомому 
кожному з власного глибинного досвіду. Досвіду ночі. 

Цей першостан суцільної мовчазної буттювості, ѐка 
затопляю лядське а разом з усім навколишнім світом, 
Левінас іменую французьким словосполученнѐм і'Ну а, де 
И у а — безособове реченнѐ, що перекладаютьсѐ україн-
ськоя мовоя ѐк "ю", "існую" (порівнѐймо відому поезія 
Г. Аполлінера "Ю"), а Іе — артикль, що перетворяю дане 
словосполученнѐ на своюрідний іменник. Ідетьсѐ, таким 
чином, про тотальну, всеосѐжну, абсолятно невизначену 
субстантивовану дія чи подія, ѐка не знаю жодної особи, 
жодного автора, не відаю початку й кінцѐ, простѐгаютьсѐ 
понад усѐку нестѐму, однак ю все ж таки діюя — таке собі 
аморфне "роїннѐ точок", безглузде "мурмотіннѐ", в ѐкому 
щезаю все, і ѐке саме, однак, не щезаю, а, нескінченно 
триваячи, спонукаю все, поглинуте ним, до анонімної, 
безініціативної співучасті. 

Будучи субстантивованоя діюя — діюя за межами 
будь-ѐкої турботи, будь-ѐкого очікуваннѐ, — І'іі у а при-
ховую в собі длѐ охопленого ним лядського а ѐкусь 
невизначену і непозбутня загрозу, відчуттѐ непевності, 
зрадливості, що не знаю виходу, розради, кінцѐ: так за-
свідчую себе жах ночі,  жах буттѐ,  коли  речі,  розмиті  
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темрѐвоя, повертаять нас до своюї справжньої першо-
основи. "Дотик il у а — це жах", — говорить Левінас. 

ак зазначалосѐ, стан l'il у а, на думку філософа, 
кожному відомий із власного досвіду. Передусім це досвід 
тѐжкого безсоннѐ, "безособового пильнуваннѐ" («а не 
пильнуя: "це" пильную»), що уѐрмляю і немовби нанизую 
на себе лядську свідомість. Занурене в ця "темну основу 
існуваннѐ", прикуте до ціюї невловної "наѐвності", а стаю 
мимовільним агентом гри позбавлених виразності сущих, 
кожне з ѐких щомиті здатне перелитись у будь-ѐке інше. 
І так само ѐк сон кореляю зі смертя, докладно описаний 
Левінасом жах безсоннѐ співвідноситьсѐ з жахом без-
смертѐ — жахом нескінченного, невпинного буттюву-
ваннѐ, ѐке робить лядину своїм рабом, своюя німотноя 
формоя. Тож не страх смерті, ѐк вважав Гайдеггер, а 
саме жах безсмертѐ, "фатальність буттѐ, що не відпус-
каю", знову і знову виринаячи з глибин будь-ѐкої пустки, 
будь-ѐкого Ніщо, розглѐдаютьсѐ Левінасом ѐк осново-
положний момент становленнѐ суб'юктивності. Перша й 
найглибша нездоланність длѐ лядини, глибша й очевид-
ніша за смерть, — нездоланність самого буттѐ, що всмок-
тую будь-ѐке "завтра" у свою безмежно триваяче, позбав-
лене розподілів, всядисуще "сьогодні"; в цьому розумін-
ні "у буттѐ немаю дверей, через ѐкі можна вийти", — 
констатую філософ. 

З позицій здорового глузду все щойно сказане, 
здавалосѐ б, зводитьсѐ нанівець тим простим міркуван-
нѐм, що безсмертѐ, мовлѐв, ніхто з лядей реально не 
удостоївсѐ, а тому і жах безсмертѐ — сяжет фальшивий, 
надуманий. Однак, по-перше, лядській свідомості завжди 
була притаманна схильність зосереджуватисѐ на обмірко-
вуванні й переживанні тих чи інших ідеальних, "немож-
ливих" об'юктів і станів, окресляячи таким чином гра-
ничні умови зрозумілості світу; безсмертѐ  — одна з 
класичних тем такого гатунку, що викликала до життѐ 
цілу галерея образів, ѐкі пробуджуять лядську думку і 
хвиляять уѐву, від легендарного Агасфера до героѐ 
новели X. Л. Боргеса "Безсмертний" та ін. 
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Вражаячий опис віртуальної ситуації безсмертѐ знахо-
димо в "Мандрах Гуллівера" Дж. Свіфта. ак оповідаютьсѐ 
тут, в одній зі своїх подорожей Гуллівер потрапив до 
королівства Лагнег, серед мешканців ѐкого час від часу 
народжувалисѐ приречені на безсмертѐ лядські істоти — 
стрелдбреги. Почувши про них, славнозвісний мандрів-
ник спершу був у захваті — так зачарувала його уѐву 
думка про плем'ѐ щасливих обранців, непідвладних тра-
гічній долі усіх смертних. Він малявав їх собі могутніми, 
бадьорими і мудрими старцѐми, що з блаженним по-
сміхом спостерігаять зародженнѐ й загибель світів. 
Невдовзі, однак, йому випало переконатисѐ, наскільки 
далекими ю такі фантазії від суворої реальності безви-
хідного перебуваннѐ у власному бутті. Завершивши нор-
мальний лядський життювий цикл, стрелдбреги потроху 
стаять нікчемними, жалягідними, нікому не потрібними 
істотами. Вони знуджуятьсѐ світом і самими собоя, 
поступово втрачаять пам'ѐть та інтелект, здатність дру-
жити й лябити. Плин життѐ перетворяютьсѐ длѐ них на 
одноманітну і безнадійну тѐганину; думка про те, що їм 
доведетьсѐ нести цей тѐгар без кінцѐ, невідступно ѐтрить 
їхня зболілу свідомість. Звідси — притаманні стрелд-
брегам заздрощі й ненависть до смертних лядей. Ознайо-
мившисѐ докладніше із стрелдбрегами та їхнім побутом, 
Гуллівер зрештоя зізнаютьсѐ: "а ніколи не бачив 
злиденніших істот... а подумав, що жоден тиран не 
вигадав би смерті, ѐку ѐ не прийнѐв би з приюмністя, аби 
позбутисѐ такого життѐ". 

Моральний урок ціюї історії ю очевидним: фізичне 
безсмертѐ саме по собі не тільки не здатне бути справж-
ньоя метоя лядини, але може постати страшним і 
відразливим, причому не останньоя чергоя саме етично 
відразливим, порочним — ѐк завершений образ буттѐ длѐ 
себе, буттѐ, не освітленого жертовністя, зверненістя до 
інших, смертних лядей. Втім, стосовно філософського 
значеннѐ питаннѐ про жах безсмертѐ все сказане — ѐк 
пам'ѐтаю читач, тільки "по-перше". 

По-друге ж — ѐкщо придивитисѐ до цього питаннѐ, 
втримуячи його на належній онтологічній глибині, не- 
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важко переконатисѐ, що, попри вся очевидну віртуаль-
ність виміру безсмертѐ, попри те, що в емпіричній 
реальності воно залишаютьсѐ недосѐжним (принаймні длѐ 
нас і нашого часу), — все ж, згадуячи або розмірковуячи 
про безсмертѐ, про нескінченне буттѐ, кожна лядина, по 
суті, даю собі звіт у тому, що це таке, причому не тільки 
на рівні абстрактних понѐть, а і спираячись на певну, хай 
невиразну, чуттюву інтуїція. Длѐ поѐсненнѐ ціюї інтуїції 
немаю потреби одразу ж удаватисѐ до припущень про 
потойбіччѐ: просто, ѐк твердить Левінас, досвід буттѐ 
справді ю длѐ лядини первиннішим за страх смерті, 
закладена в цьому досвіді перспектива безмежної 
тривалості від самого початку (таке собі матеріальне a pri-
ori) задіяютьсѐ повнотоя лядського світовідчуттѐ. Саме 
тут, в первинному досвіді l il у а — повторимо ще раз! — 
сплітаятьсѐ, на думку мислителѐ, воюдино всі нитки 
екзистенціальної драми лядського буттѐ. Проте справж-
ній характер і зміст своюї буттювості лядина з'ѐсовую не 
одразу. Не лежить на поверхні длѐ лядської свідомості і 
описаний жах буттѐ. 

Навпаки, зануреність у буттѐ від початку розкри-
ваютьсѐ длѐ лядини ѐк насолода; ѐкоясь міроя реабі-
літуячи — хоча лише тимчасово — вихідну налаштова-
ність давнього гедонізму, філософ стверджую причетність 
насолоди до внутрішнього ѐдра існуваннѐ лядини і 
самого лядського а. Перш ніж жити за допомогоя чогось 
або заради чогось, ми, твердить Левінас, просто живемо 
чимось: власноя діѐльністя і її потенційним знарѐддѐм, 
світом речей навкруги себе, смачними стравами, обстави-
нами власної долі, спілкуваннѐм з ближніми. Все це, хоч 
би ѐкі функції виконувало в нашому життювому світі, 
передусім надаютьсѐ нашому сприйнѐття ѐк предмет 
насолоди: перш ніж використовувати щось "за призна-
ченнѐм", ми розкошуюмо всім, що нас оточую, всім, чим 
ми живемо. В цьому розумінні, зазначаю Левінас, речі длѐ 
нас завжди "ю чимось більшим, аніж сувора необхідність, 
вони — благодать життѐ"; своюя чергоя, життѐ саме по 
собі первинно постаю зовсім не ѐк замкнена в собі 
похмура гайдеггерівська "турбота" (дійде, втім, черга і до 
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неї!), а в гедоністичній відкритості щойно згаданій "бла-
годаті" зовнішнього світу: "Життѐ — це лябов до життѐ, 
відношеннѐ до змістів, ѐкі не ю моїм буттѐм, але вони 
мені дорожчі за мою буттѐ: мислити, їсти, спати, читати, 
працявати, грітисѐ під сонцем". 

Втім, хоча первинно ми, ѐк тонко підмічаю Левінас, 
зовсім не налаштовані зводити ѐвища зовнішнього світу, 
від елементарних предметів побуту до сонечка, що зігрі-
ваю нас, до ролі простих засобів підтримки нашого влас-
ного існуваннѐ, це зовсім не означаю, що, насолоджуя-
чисѐ ними, ми не розширяюмо і не утверджуюмо свою 
існуваннѐ, свою а за їхній рахунок. Адже, поѐсняю 
філософ, "сама суть насолоди" полѐгаю в "перетворенні 
Іншого в Тотожне... інша енергіѐ, визнана ѐк інша... в 
насолоді стаю моюя енергіюя, моюя силоя, мноя". Те 
саме сонечко, на ѐкому так приюмно грітисѐ, без жодних 
наших свідомих спроб ѐкось його загарбати, утилізувати, 
підпорѐдкувати цілѐм власного самоутвердженнѐ, просто 
ѐк збагненний і передбачуваний чинник нашої насолоди 
виѐвлѐютьсѐ в цьому відношенні чимось тотожним з 
нашим а, входить в очоляваний ним світ, зрештоя, 
справді стаю часткоя цього а ѐк суб'юкта насолоди: "а — 
той, що гріютьсѐ на сонці..." Так розкриваютьсѐ егоїс -
тичне підґрунтѐ життювої насолоди: з приюмного гедоніс-
тичного серпанку на нас, неначе айсберг, раптово насу-
ваютьсѐ "егоїзм самого життѐ". 

Зазначену тему Левінас простежую докладно, ненав'ѐз-
ливо і без поспіху. Він описую, ѐк під впливом життѐ-
насолоди (що завжди і длѐ всього ю "поверненнѐ до а, 
зворотний рух") у лядини формуютьсѐ вимір інтеріор-
ності, існуваннѐ "у себе". До речі, це надзвичайно важ-
лива здатність лядської особистості, що зумовляю її, 
сказати б, моральну осілість; і в спілкуванні длѐ нас не 
останнѐ річ бути впевненими, що наш співрозмовник маю 
свій особистий світ, свій усталений внутрішній простір, 
куди здатен повертатисѐ післѐ всіх суперечок і життювих 
пригод, — саме це і робить спілкуваннѐ з ним по-
справжньому глибоким і привабливим. 
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Однак бути "у себе" у своїй основі означаю: бути у 
себе вдома. І Левінас подаю чудову дескрипція домівки ѐк 
"деѐкої особливої сфери", "умови і початку" будь-ѐкої 
лядської діѐльності, "точки опори", завдѐки ѐкій лядина 
може влаштуватисѐ посеред стихій, у вже освоюному 
просторі і куди вона завжди може відійти, аби зо-
середитисѐ в атмосфері ніжності, звичності, інтимності — 
інтимності, ѐку ми завжди прагнемо поділити з кимось, 
що даю Левінасу привід говорити про "жіноче начало" 
Дому (сказати б, його берегиня). Тож здобуттѐ цього 
домашнього притулку, де на наше а завжди очікуять 
турботливість і співчутливість з їхньоя "безмовноя 
мовоя", де ми звільнѐюмосѐ від тривог, породжених 
минущістя наших життювих пригод-насолод, де потаюмно 
формуютьсѐ світ наших інтимних стосунків, — ѐкраз і ю, 
згідно з Левінасом, основоположноя подіюя нашого 
відокремленнѐ від світу, більше того — уособляю і утримую 
енергія цього відокремленнѐ. Саме завдѐки домівці 
виѐвлѐютьсѐ можливим економічне існуваннѐ лядини, 
клячові моменти ѐкого — володіннѐ і працѐ. Володіннѐ 
"вгамовую" навколишня стихія; в "екстериторіальному" 
просторі домівки приборкана стихіѐ перетворяютьсѐ на 
сукупність речей, позбавлених власної буттювої основи, 
співмірних і підконтрольних лядині — своюму воло-
дареві, придатних длѐ пересуненнѐ, кількісного виміря-
ваннѐ, обміну. Працѐ первинно постаю ѐк зусиллѐ з 
оволодіннѐ; її природним органом ю рука, що намацую, 
схопляю, тѐгне до себе — але так, щоби була змога 
тримати схоплене "подалі від рота". Певноя міроя, речі 
взагалі — це "дещо неїстівне", їхню значеннѐ полѐгаю 
передусім в інструментальній функції, їх використанні 
тіюя самоя рукоя. Випереджаячи будь-ѐкі специфічні 
проѐви раціональності, рука своїми рухами привласненнѐ 
вже "креслить світ, вихопляячи владу над ним у стихії". 
Утворяячи посеред останньої острівці захищеності, 
тривалості і порѐдку, працѐ немовби осѐваю своїм світлом 
безначальну темрѐву навкруги, "приборкую анонімне 
шарудіннѐ il у а" — втім, ѐк згодом виѐвитьсѐ, не 
остаточно. 
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Те, що насолода і оповите нея життѐ у своїй основі ю, 
за Левінасом, способом наверненнѐ (чи поверненнѐ) до 
Тотожного, а значить до самого а, — ми де вже щойно 
бачили. авно веде в цьому напрѐмі — "зводить до Само-
тотожного те, що початково постаю ѐк інше" — також і 
будь-ѐке володіннѐ, будь-ѐка діѐльність, котра за самоя 
своюя суття ю о-своюннѐ, привласненнѐ: тож "спирая-
чисѐ лише на своя діѐльність, а не може вийти назовні". 
Так крок за кроком, через розвиток своїх основних 
моментів, лядське життѐ — спочатку непомітно, а далі 
виразніше і виразніше — постаю ѐк егоїзм, сама "онто-
логічна подіѐ" егоїзму. Цѐ еволяціѐ виглѐдаю, з одного 
боку, цілком природноя, майже неминучоя: ну ѐк же, 
справді, не бажати насолод, не лябити життѐ, не праг-
нути його зберегти, не шукати захисту і затишку у власній 
оселі, серед рідних лядей, не працявати, не господаря-
вати у відведеній кожному царині! А тим часом завдѐки 
усьому цьому в нашому існуванні й нагромаджуютьсѐ 
певна інерціѐ себелябства, самовдоволеннѐ, інерціѐ, що 
зрештоя робить нас байдужими, нечутливими і ворожими 
до інших, здатних відібрати у нас спокій, розладнати наші 
плани і стосунки, порушити наш комфорт. 

З іншого ж боку, описана тенденціѐ зростаннѐ егоїзму 
виступаю ѐк власна справа самого лядського суб'юкта, що 
втіляю певну його ініціативу і передбачаю його відпо-
відальність. Адже — нагадаюмо — первинноя очевидніс-
тя життѐ, згідно з Левінасом, ю не користь, а насолода, 
отже не потреба, а бажаннѐ. Не те, що компенсую ѐкісь 
прогалини у нашому бутті, так чи інакше відновляячи 
цілісність останнього, а те, що за своюя суття становить 
щодо нашої власної цілісності певний надлишок і що саме 
завдѐки цьому виѐвлѐютьсѐ длѐ нас безпосередньо при-
вабливим і цікавим. Тобто вже в найелементарніших 
підвалинах нашого життюсприйнѐттѐ закладено пробле-
матику ставленнѐ до того, що необхідним чином не 
пов'ѐзане з нашим а, виходить за межі його самозабез-
ченнѐ. Саме цѐ "метафізична" обставина і зумовляю мо-
ральну значущість усіх, здавалосѐ б, природних і по-
природному невідворотних моментів формуваннѐ ляд- 
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ської суб'юктивності, примушую розглѐдати їх лише ѐк 
можливості, за характер реалізації ѐких ми несемо відпо-
відальність. ак пише в цьому зв'ѐзку Левінас, "здатність 
забути про трансцендентність Іншого — безкарно вигнати 
зі свого дому дух гостинності... свідчить на користь 
абсолятної істини і радикальності відокремленнѐ... 
Можливість відчинити двері Іншому так само належить до 
сутності дому, ѐк зачинені вікна і двері. Відокремленнѐ 
не могло би бути радикальним, ѐкби можливість зачини-
тисѐ у себе не здійсняваласѐ ѐк внутрішньо несупереч-
лива подіѐ в собі..." Сама долѐ лядини постаю ѐк 
"можливість несправедливості й радикального егоїзму, 
можливість приймати правила гри й шахраявати". 

Ми можемо одного драматичного длѐ нас ранку 
здригнутисѐ від власного егоїзму, від усвідомленнѐ того, 
що весь наш узвичаюний життювий шлѐх неухильно вів 
нас до зростаячої сліпоти і глухоти стосовно наших 
ближніх, до їх уречевленнѐ в нашій думці і практичній 
діѐльності, — а таке уречевленнѐ, своюя чергоя, ю не що 
інше, ѐк мовчазний дозвіл на їх убивство. Длѐ нас може 
стати виразноя глибинна суть тези Паскалѐ, ѐку лябив 
повторявати Левінас: "Мою місце під сонцем... початок 
та образ усіх загарбувань на землі". Ми можемо, зреш-
тоя, поставити собі зовсім просте, ба навіть наївне 
запитаннѐ: "Чи не вбивая ѐ, будучи?" І це, ѐк твердить 
філософ, буде кроком до нашого пробудженнѐ, до справж-
ньої моральності і справжнього, відповідального, духовно 
насиченого життѐ. Але ми можемо і не мати таких сумнівів, 
і не ставити собі таких запитань, а, навпаки, навіть 
відчуваячи звернений до нас заклик Іншого, замикатисѐ 
в собі, продовжуячи свою попередню егоїстичне існуван-
нѐ, ѐке буде дедалі аморальнішим. Саме це, за 
Левінасом, і означаю обрати буттѐ, а не благо; онтологія, 
а не етику. 

Бо що це, власне, таке — бути? У своїх досить різно-
манітних підходах до ціюї теми філософ дедалі виразніше 
акцентую уѐвленнѐ, вже знайоме нам з розглѐду світо-
глѐдної парадигматики Нового часу і гайдеггерівського 
екзистенціалу турботи, — уѐвленнѐ про conatus essendi, 
наполѐганнѐ на бутті, ѐк основу лядської присутності у  
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світі і "первинну сутність" буттѐ взагалі. Бути — значить, 
наполѐгати на бутті. Усвідомлявати будь-що (або й будь-
кого) не просто існуячим, а буттювуячим, охопленим 
буттѐм — значить, співвідносити його присутність зі 
згаданим зусиллѐм бути, наполѐганнѐм на бутті, ѐке у 
своїй повноті, глибині й автентичності знайоме нам лише 
з нашого власного внутрішнього досвіду. Тож виходить, 
що ми маюмо певність стосовно чийогось іншого буттѐ 
лише настільки, наскільки прищепляюмо його до буттѐ 
власного. Істина онтології загалом зводитьсѐ до егології — 
смислового самоутвердженнѐ а, навколо ѐкого дедалі 
щільніше стискаютьсѐ весь навколишній світ з усіма його 
мешканцѐми. Звідси, бути (бути "насправді") ѐк само-
визначеннѐ і самовідчуттѐ завжди, по суті, означаю: пере-
бувати у "серці буттѐ", у "центрі світу"; буттѐ ѐк таке 
"виклячаю будь-ѐку інакшість... не може нічого залишити 
назовні..." Інші ѐк Інші длѐ "буттювуячого" а не існуять: "а 
ю монада, оскільки а ю". 

Резямуячи низку своїх міркувань про егоїстичне під-
ґрунтѐ онтології та її розбіжність з етикоя, Левінас звер-
таютьсѐ до відомого біблійного епізоду з братовбивцея 
Каїном. Каїна, переповідаю Левінас, «запитуять: "Де твій 
брат?" А він відповів: "А що, ѐ хіба охоронець мого 
брата?.." Не треба, — провадить філософ далі, — вважати 
відповідь Каїна чимось схожим на глузуваннѐ над Богом 
або на те, ѐк відповідаять, вдаячи маленького хлопчика: 
"Це не ѐ, це інший". Відповідь Каїна ю щироя. В його 
відповіді бракую лише етики; ю сама тільки онтологіѐ — ѐ 
це ѐ, а він це він. Ми ю істотами онтологічно відокрем-
леними». В загальні обриси онтології, ѐкі подаю Левінас, 
мотив канівського вбивства вплітаютьсѐ зі зловісноя 
очевидністя — вбивства одиниць, а може, й мільйонів 
лядей... 

Редукціѐ онтології до егології здійсняютьсѐ в творах 
філософа грунтовно і різнобічно. Значну увагу Левінас 
приділѐю, зокрема, пізнавальній сфері, ѐка, попри вся 
своя специфіку, доповняю сферу практично-діѐльну, ѐк 
око доповняю руку, ѐк баченнѐ доповняю дотик. Зви-
чайно, перше, що визначаю сутність теоретичного пізнан- 
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нѐ, — це те, що буття, ѐке ю його предметом, надаютьсѐ 
можливість безперешкодно виѐвлѐти себе, засвідчувати 
своя своюрідність та "інакшість". Суб'юкт пізнаннѐ не 
повинен підмінявати об'юктивну природу того, що піз-
наютьсѐ, своїми упередженими уѐвленнѐми та оцінками. 
Водночас такоя ж сутнісноя властивістя теоретичного 
пізнаннѐ ю і його спрѐмованість на встановленнѐ ѐсності, 
розкриттѐ істини, осѐгненнѐ "внутрішньої логіки" 
пізнаваного буттѐ, — а це вже, ѐк вважаю Левінас, веде на 
більш глибокому рівні до неминучого підпорѐдкуваннѐ 
предмета пізнаннѐ його суб'юктові, стираннѐ притаманної 
цьому предметові інакшості — тобто, ѐк і в розглѐнутих 
вище випадках, знову ж таки до розчиненнѐ Інакшого в 
Самототожному. 

Відомий французький поет і мислитель Поль Валері 
свого часу запитував: "Чи ю що-небудь більш таюмниче, 
ніж ѐсність?" Левінас тлумачить ѐсність ѐк стан ціл-
ковитої відповідності між мислѐчим і мислимим, що 
передбачаю опануваннѐ останнього першим. У ѐсно осѐг-
нутому нами об'юкті не залишаютьсѐ нічого прихованого, 
нічого, здатного чинити нам спротив: "асність — це 
зникненнѐ того, що можна було б зачепити". Тіюя міроя, 
ѐкоя лядське пізнаннѐ домагаютьсѐ ѐсності, вбачаю в її 
досѐгненні своя кінцеву мету, — воно, за Левінасом, 
може бути засобом "приборканнѐ" інакшості, зведеннѐ її 
до Тотожного. 

Можна було б зауважити, що понѐттѐ "Тотожного" і 
"а" все ж не збігаятьсѐ, а отже, ѐкщо теоретичне піз-
наннѐ певним чином і "приборкую" інакшість, вклячаю її 
до системи Того ж самого, це ще не означаю, що воно 
обов'ѐзково надаю цій інакшості ѐкогось суто егологіч-
ного осмисленнѐ, підпорѐдковую її самоутвердження 
лядської суб'юктивності. Чому не задовольнитисѐ 
констатаціюя того, що результатом пізнаннѐ ю вибудова 
своюрідного нейтрального (або, за висловом К. Поппера, 
"третього") світу, ідеального світу знань, де, ѐк учив ще 
Гегель, просто "знімаютьсѐ" суб'юкт-об'юктна дихотоміѐ? 

Порушене питаннѐ, ѐк побачимо нижче, набуваю длѐ 
Левінаса принципового значеннѐ у зв'ѐзку із загальним  
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"асиметричним" характером його філософсько-етичної 
концепції. У творах мислителѐ термін "нейтральне" вжи-
ваютьсѐ, ѐк правило, в негативному контексті; йдетьсѐ 
про позірну безособовість, ѐка лише маскую домінуваннѐ 
суб'юктивності, а. ак влучно зауважив у своюму коментарі 
на левінасівську філософія Ж. Дерріда, "нейтральність" 
знаннѐ, за Левінасом, завжди постаю саме нейтралізаціюя 
Іншого, у тому розумінні, в ѐкому можна вести мову про 
нейтралізація політичну або поліційну: суб'юкт "нейтра-
лізую" Іншого, аби встановити над ним свій контроль. 
Тому в царині "нейтрального" пізнаннѐ длѐ Іншого ѐк 
такого місцѐ не залишаютьсѐ; вже те одне, що Інший може 
тут бути усвідомлений лише у формі понѐттѐ, тобто ѐк 
щось "схоплене", "зафіксоване" у будь-ѐкий спосіб (соп-
ceptio від лат. діюслова саріо — беру, приймая, засвояя, 
захопляя; порівнѐймо вищезгадану левінасівську вказів-
ку на взаюмодоповнѐльність між оком та рукоя, бачен-
нѐм та дотиком), достатньоя міроя це засвідчую.  

Осмисляячи ѐсність у термінах ототожненнѐ, опану-
ваннѐ та придушеннѐ опору інакшості (хоча можна було 
б, напевно, пов'ѐзати її, навпаки, з лябов'я), Левінас 
закономірно виводить розмову про неї у власне прак-
тичну галузь. Тут цѐ квінтесенціѐ теоретизму засвідчую 
себе ѐк істотна ознака ідеального проекту,  мети, котрі 
здатні бути ѐсними саме тому, що не відкриваять суб'юк-
тові "нічого нового", а безпосередньо й безопірно втіля-
ять вкладений ним смисл, його монологічний задум. 
Так, за посередництвом мети "баченнѐ перетворяютьсѐ в 
оволодіннѐ", "закликаю руку до руху, до контакту" й 
"забезпечую їх", — а саме пізнаннѐ набуваю характеру 
істотного, своюрідного, необхідного, але все ж таки підпо-
рѐдкованого моменту "наполѐганнѐ на бутті" ѐк тоталь-
ного спрѐмуваннѐ лядської суб'юктивності. 

Нарешті, слід згадати ще два важливі визначеннѐ 
онтології ѐк егології, ѐкі ми знаходимо у Левінаса. По-
перше, цѐ онтологіѐ-егологіѐ постаю ще і ѐк тавтологіѐ, 
тобто ѐк повтореннѐ або відтвореннѐ того ж самого. Суть 
цього визначеннѐ вже ю очевидноя зі сказаного вище. 
Залишаютьсѐ, однак, додати, що потужним онтологічним 
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чинником, ѐкий і уможливляю зазначене поверненнѐ до 
того ж самого, згідно з Левінасом, ю не що інше, ѐк 
світло. акщо, за відомим прислів'ѐм, у темрѐві всі кішки 
сірі, то Левінас, хоч би ѐк парадоксально це виглѐдало, 
саме світлу приписую таку ототожнявальну роль. Саме 
світло робить можливими розглѐнуті вище  баченнѐ і 
ѐсність; саме завдѐки світлу "простір постаю ѐк порож-
неча", здатна однаково, на рівних засадах прийнѐти в себе 
будь-ѐку річ, будь-ѐку істоту. Завдѐки світлу ми опа-
новуюмо навколишню буттѐ, даюмо собі раду з ним, тобто, 
так чи інакше, ототожняюмо його проѐви у спільному 
підпорѐдкуванні їх власному нашому а, нашій самості. 
До того ж, анітрохи не припинѐячи "нескінченну гру Ну 
а", світло, однак, завдѐки породжуваному ним відчуття 
влади над ситуаціюя надаю нам можливість "забути про 
жах", пов'ѐзаний з ціюя нескінченноя гроя, цим "нена-
станним поверненнѐм", а отже — "встоѐти перед пуст-
коя, що так нагадую небуттѐ". Навіть більше, завдѐки 
світлу сама цѐ пустка перетворяютьсѐ на простір нашої 
креативності, нашого "життѐ чимось", що, ѐк зазнача-
лосѐ, саме й утворяю в нашому існуванні модальність 
насолоди. Звідси, за логікоя Левінаса, стаю зрозумілим 
непозбутній зв'ѐзок світла з феноменологіюя лядської 
насолоди, а значить — і з процесом становленнѐ егоїс-
тичного способу життѐ, що витискую і "нейтралізую" 
Іншого. 

На нашу думку, викладений левінасівський підхід до 
тлумаченнѐ основоположного феномена світла здатен 
викликати істотні запереченнѐ. Принаймні ю не менше 
підстав длѐ узвичаюного в ювропейській культурі осмис-
леннѐ світла (а також пов'ѐзаної з ним ѐсності) ѐк 
першоджерела лябові, основи самозреченнѐ і свѐтості. 
Тим часом длѐ героѐ нашої розповіді найпосутніше в 
існуванні лядини — об'ѐвленнѐ Іншого — відбуваютьсѐ 
саме по той бік світла, ѐк і по той бік темрѐви і буттѐ 
взагалі; в освітленому повсѐкденні воно залишаю сліди, 
засвідчую себе ѐк загадка. Втім, докладніше про це — далі. 

Тавтологічний рух невпинного поверненнѐ, що в опи-
саний спосіб ангажую лядську свідомість, спрѐмовуячи її 
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на усуненнѐ Іншого та на самоутвердженнѐ у власному 
бутті, ѐк показую Левінас, розкриваю перед лядиноя цілу 
низку взаюмозв'ѐзаних екзистенціальних можливостей. 
Залученнѐ до цього руху ѐк своюрідної усталеної канви 
існуваннѐ може викликати почуттѐ полегшеннѐ, звіль-
неннѐ, спокоя ("розгадка" ѐкоїсь складної ситуації, 
тобто зведеннѐ її до вже знайомого стереотипу; радість 
від раптового зникненнѐ опору, ѐкий ми мали б долати; 
певність, що ми перебуваюмо на наїждженій колії тощо). 
Разом з тим, таке залученнѐ може бути пов'ѐзане з 
феноменом мовчаннѐ, ѐкий чи не вперше впродовж 
усього нашого оглѐду отримую негативне осмисленнѐ — 
ѐк засвідченнѐ лядської замкненості. В царині навчаннѐ 
зазначений рух поверненнѐ втіляютьсѐ в пануванні 
напрѐму сократичної маювтики, ѐкий базуютьсѐ на 
переконанні, що справжнѐ істина може з'ѐвитисѐ лише з 
внутрішнього світу або з глибин пам'ѐті самого суб'юкта 
ѐк його власне породженнѐ, і найбільше, що може 
зробити вчитель, це стимулявати даний процес. Нарешті, 
поверненнѐ до себе, своїх близьких, своюї батьківщини, 
свого втраченого минулого може стати метоя, що нади-
хаю лядське життѐ ѐк у фізично-фактологічному, так і в 
духовному аспектах. Одним з істотних визначень лядини 
взагалі ю homo viator, лядина-мандрівник, тож принци-
пове значеннѐ маю те, за ѐким взірцем, ѐкоя подобоя 
розмічуватиме вона свої життюві мандри. Позначаячи 
своя позиція з цього питаннѐ, Левінас пише: "Ми хотіли 
би протиставити міфові про Одіссеѐ, що повертаютьсѐ на 
Ітаку, історія Авраама, ѐкий назавжди полишив своя 
батьківщину заради ще незнайомої землі і навіть забо-
ронив слузі приводити свого сина в ця вихідну точку". 
Одіссей — один з вічних прообразів лядини ювропей-
ського типу: динамічний, винахідливий, з ѐсним усвідом-
леннѐм своюї кінцевої мети. Все життѐ Одіссеѐ, сповнене 
пригод і мандрів, — це лише поверненнѐ до втраченої 
домівки, втраченої батьківщини, коханої дружини Пене-
лопи. Охоплений ностальгіюя, він водночас у своюму 
актуальному бутті тут і тепер ѐвно не відчуваю потреби 
долати власну самотність: ляди (разом з міфологічними  
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істотами), ѐкі його оточуять, ю длѐ нього, за великим 
рахунком, або перешкодоя, або поміччя на шлѐху Вели-
кого поверненнѐ — не більше. Цим він ѐк homo viator 
кардинально відрізнѐютьсѐ від Авраама або, скажімо, 
апостола Павла, рух ѐких — незворотний, позбавлений 
впливу ностальгії; своя мету останні щоразу знаходѐть 
ззовні — в спілкуванні з Господом та своїми безпо-
середніми ближніми. Наскільки длѐ них вирішального 
значеннѐ набуваю зверненість до Іншого, що оновляю їхню 
життѐ (постійно або принаймні одніюї вирішальної миті), 
настільки ж длѐ Одіссеѐ важливоя ю вірність собі і своїй 
незмінній меті, самосвідомість і самоконтроль, здатність 
повернутисѐ до себе у найкритичніші моменти своїх 
мандрів. 

Такі основні напрѐми, в ѐких Левінас розвиваю і кон-
кретизую тезу про онтологія (етологія) ѐк тавтологія — 
неухильне поверненнѐ до того ж самого. 

По-друге, Левінас неодноразово веде мову про етоло-
гія ѐк етологія теперішнього. Длѐ осмисленнѐ ціюї тези 
видаютьсѐ важливим передусім тісне зближеннѐ філосо-
фом буттѐ і теперішнього часу. акщо термін "теперішню" 
передбачаю привілейоване становище в часовому потоці 
пляс ідея виѐвленнѐ (оче-видності), то ці моменти саме 
й поюдную ідеѐ буттѐ. "Буттѐ ѐк присутність виклячаю 
небуттѐ, ѐким позначені минуле й майбутню, але збираю 
їхні залишки й зародки: в структурі вони сучасні. Буттѐ — це 
виѐвленнѐ, до ѐкого кріплѐтьсѐ неѐсна пам'ѐть і ненадійне 
передбаченнѐ", — зазначаю Левінас. Буттѐ, ѐким ми 
можемо його осѐгнути, — це те, що ю присутнім, що 
ѐвлѐю себе актуально, тепер. А значить, витискуячи із 
себе інакшість, воно так само витискую й минуле з май-
бутнім. Оскільки ж юдиним центром буттювості длѐ нас 
залишаютьсѐ наше власне а, не дивно, що "онтологіѐ 
теперішнього" одразу перетворяютьсѐ на його етологія. а 
і теперішній час — ось два оріюнтири, два напрѐми від-
ступу класичної філософської онтології; їхній взаюмозв'ѐзок 
і констатую Е. Левінас. 

З іншого боку, левінасівський аналіз з'ѐсовую складну, 
динамічну природу самої миттювості теперішнього. Не- 
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мовби наслідуячи рѐдок славетного грецького лірика 
Піндара (VI—V ст. до н.е.) "Стань тим, ким ти ю!", миттю-
вість, за Левінасом, завжди ще тільки повинна стати 
собоя, оволодіти своїм начерком буттѐ. Обрій миттювості 
визначаютьсѐ цим її відставаннѐм від себе самої — 
дистанціюя, ѐка щомиті і ю нашим теперішнім: ми маюмо 
його надолужувати власним зусиллѐм, власноя діѐльністя. 
В цьому розумінні всѐке зусиллѐ ю "зусиллѐм теперіш-
нього, ѐке відстаю від теперішнього"; там, де цього зусил-
лѐ не вимагаютьсѐ (ѐк-от при слуханні музики), немаю 
підстав говорити про справжня, неповторну миттювість. 
Аби здолати відстань до власного "тепер", лядина по-
винна діѐти, тобто "взѐти на себе теперішню". Здійсненнѐ 
останнього, таким чином, неможливе поза активним 
зусиллѐм самої лядської суб'юктивності, поза самоя 
напругоя цього зусиллѐ, що народжуютьсѐ із зіткненнѐ 
потѐгу і втоми. Отже, теперішню у своїй вимогливій не-
повторності загалом ю длѐ нас не що інше ѐк "погли -
наннѐ теперішнього" нашоя працея, нашим напруженим 
зусиллѐм. Пересаджене в понѐттѐ "етології теперішнього", 
таке розумінѐ самого теперішнього даю нам, зрештоя, 
справжню уѐвленнѐ про вибухову енергетику ціюї "еголо-
гії", що втіляю conatus essendi лядини доби Модерну, 
притаманне їй наполѐганнѐ на бутті й самоствердженні. 
Всѐ західна філософіѐ Нового часу від Декарта до 
Гуссерлѐ і Гайдеггера і ю, за Левінасом, більш або менш 
адекватним відображеннѐм такої "егології теперішнього". 

Однак чи зводитьсѐ насправді згадане "наполѐганнѐ 
бути" до самоутвердженнѐ лядської суб'юктивності? І 
взагалі, що воно приносить лядині?  

Відповідь Левінаса на ці запитаннѐ ю невтішноя. Фо-
кусуячись у лядині, знаходѐчи в ній унікальну точку 
опори, буттѐ ѐк таке залишаютьсѐ принципово неспів-
мірним їй — таким, що не даю відповіді, "доглибно 
чужим" і приголомшливим. Обійми, в ѐких воно стискаю 
лядину, "задушливі"; у своїй самодостатності воно ю не 
що інше ѐк "здобуттѐ". Піддаячисѐ спокусливому праг-
нення "відпочинку", "паузи", заспокійливого полегшен-
нѐ,   ѐкі   обіцѐю   наверненнѐ  до   онтологічного   Того  ж 
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самого (див. вище), лядина, однак, згодом починаю від-
чувати "рух самого буттѐ", залучаютьсѐ до його внутріш-
ньої динаміки, зрештоя перетворяютьсѐ на знеособле-
ного провідника, що передаю "тиск буттѐ на себе самого". 
Такоя вже виѐвлѐютьсѐ підступна логіка conatus essendi, 
що примушую згадати відоме гегелівське понѐттѐ "хитрощів 
розуму": утверджуячись у бутті засобами свого пізнаннѐ і 
діѐльності, лядина тим самим сама перетворяютьсѐ на 
знарѐддѐ самоутвердженнѐ чогось принципово 
позалядського, чогось чужого і ворожого длѐ себе. Опа-
новуячи стихії буттѐ і вбачаячи в цьому свою покли-
каннѐ, сама вона — доповнимо висновки Левінаса — стаю 
німотноя, відчуженоя персоніфікаціюя такої ж стихії , 
але більш глибинної, могутньої, руйнівної. Тож зловісний 
шурхіт // у а, відігнаний, ѐк пам'ѐтаюмо, першими 
порухами осмисленої діѐльності, знову повертаютьсѐ до 
лядини, викликаячи запамороченнѐ і жах, — ѐк в історії 
кожного індивідуального егоїстично налаштованого 
лядського життѐ, так і в історії всіюї модерної цивілізації з 
її маніюя "поцейбічного" буттювого самоутвердженнѐ — аж 
до глобальної екологічної катастрофи. 

Навпаки, засвідченнѐ власне лядського начала, ляд-
ськості загалом Левінас бачить у русі до Іншого — коли 
цей рух ю настільки глибоким, що зачіпаю самі основи 
нашої буттювості, виводѐчи наше існуваннѐ у вимір 
"інакше, ніж бути". Це зверненнѐ до Іншого, ѐке вже не 
описуютьсѐ термінами жодної онтології і разом з тим 
приводить до нашого "пробудженнѐ", розкриваю перед 
нами перспективи власне етичного існуваннѐ, мислитель 
аналізую з такоя ж послідовністя і ґрунтовністя.  

Звернення до Іншого 

Передусім, на цьому витку своїх роздумів Ле-
вінас говорить не про етику, а про метафізику. Метафі-
зика длѐ Левінаса, ѐк, до речі, й длѐ Гайдеггера, не 
просто одна з філософських дисциплін, а цілісний спосіб  
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налаштуваннѐ життѐ; на думку французького філософа, 
цей спосіб полѐгаю в спрѐмуванні до "іншого місцѐ", до 
"іншого", в «рухові, що йде від звичного нам світу... до 
чужого нам "поза-себе", до "там"». Причому «метафізич-
но бажане Інше — це не те "інше", ѐким ю хліб, що ми 
їмо, країна, в ѐкій живемо, пейзаж, ѐким насолоджую-
мосѐ, ставленнѐ а до самого себе, а ѐк Інше». Адже 
«усіма цими речами ѐ можу через край "насититисѐ", 
задовольнитисѐ, немовби мені їх просто раніше не 
вистачало. В такий спосіб їхнѐ інакшість розчинѐютьсѐ в 
моїй ідентичності, котроя ѐ наділений ѐк суб'юкт, що 
мислить і володію». Ні, провадить далі Левінас, "метафі-
зичне бажаннѐ спрѐмоване на зовсім інше, на абсолятно 
інше". Воно "не бажаю поверненнѐ (порівнѐймо сказане 
вище про відмінність між мандрами Одіссеѐ і мандрами 
Авраама! — В. М.), оскільки це туга за країноя, чужоя 
усьому нашому юству, країноя, де ми ніколи не жили і 
куди нам ніколи не потрапити... Це — бажаннѐ, ѐкого 
ніколи не втамувати... воно бажаю того, що не може бути 
просто його доповненнѐм ѐк те, чого бракую. Воно — ѐк 
доброта: Бажане не увінчую його, а спустошую". 

акщо звичайна лядська потреба завжди так чи інакше 
знаю, чого вона хоче, то радикальне метафізичне бажаннѐ 
"не обертаютьсѐ можливістя вгадати бажане наперед, ...не 
мислить про нього заздалегідь", а "прѐмую до нього 
навманнѐ, ѐк в абсолятну невідомість, іде до нього, ѐк 
ідуть на смерть". Невідоме, незриме тут "не говорить про 
відсутність відношеннѐ: воно свідчить про відношеннѐ з 
тим, що не ю даністя, тим, про що у нас немаю понѐттѐ 
(знову ж таки згадаймо сказане вище про левінасівське 
розуміннѐ теоретичного пізнаннѐ і засадничих длѐ нього 
феноменів баченнѐ, ѐсності і світла. — В. М.). Баченнѐ — 
це адекватність понѐттѐ і речі, осѐгненнѐ, ѐке охопляю. 
Неадекватність не означаю простої негативності або не-
ѐсної ідеї, вона ю безмір Бажаннѐ по той бік світла і тіні, 
поза пізнаннѐм, ѐке відміряю. Таке Бажаннѐ ю бажаннѐ 
абсолятно Іншого. Метафізика бажаю Іншого по той бік 
голоду, ѐкий можна втамувати, ... смислу, ѐкий надавав 
би заспокоюннѐ, словом, по той бік будь-ѐкого задово- 

317 



Розділ V 

„Асиметрична" етика Е. Левінаса і проблеми сучасної етики спілкування 

леннѐ... Бажаннѐ без задоволеннѐ, бажаннѐ, ѐке букваль-
но власноя шкіроя відчуваю віддаленість Іншого, його 
інакшість і перебуваннѐ зовні. Длѐ Бажаннѐ цѐ інакшість, 
її неадекватність ідеї набуваю особливого значеннѐ. Вона 
усвідомляютьсѐ ним ѐк інакшість Іншого і ѐк інакшість 
Всевишнього. Саме завдѐки метафізичному Бажання 
зароджуютьсѐ відчуттѐ високості. Те, що цѐ високість — 
вже не небеса, а Невидиме, свідчить про піднесеннѐ 
самої високості, про її шлѐхетність. Померти за Неви-
диме — це і ю метафізика". 

акщо перевести ця патетичну мову в регістр спо-
кійнішого абстрактного мисленнѐ, маюмо сказати, що 
метафізичне прагненнѐ до Іншого виводить суб'юкта за 
межі будь-ѐкої наперед покладеної або завбачуваної 
цілісності, тобто тотальності (одне з клячових понѐть у 
філософському дискурсі Левінаса). А значить "інак-
шість", про ѐку йдетьсѐ, хоча й вплітаютьсѐ у наше 
ставленнѐ до будь-ѐкого, навіть щонайближчого, Іншого, 
сама по собі повинна отримати досить радикальне ос-
мисленнѐ, її неможливо зводити до чогось емпірично 
наѐвного (так би мовити, "ще одного") поруч із нами, що 
ми мали б змогу мислити за аналогіюя з нашим власним 
а і вимірявати його міроя. Неможливо її уѐвлѐти і ѐк 
частинку того цілого, що його ѐвлѐю собоя система за-
безпеченнѐ нашого власного буттѐ (те, що нам потрібно 
длѐ втамуваннѐ голоду або спраги, длѐ нашої безпеки, 
розваги абощо; ті, хто забезпечую нашу кар'юру, хто ю длѐ 
нас корисним порадником, допомагаю нам долати 
самотність, розвіяю нудьгу та ін. — не секрет, що цѐ 
точка зору власного "життюзабезпеченнѐ" часто так і зали-
шаютьсѐ длѐ нас остаточноя в підході до наших ближніх). 

Більше того, зазначену "інакшість", прагненнѐ до ѐкої 
зумовляю, згідно з Левінасом, метафізичний характер іс-
нуваннѐ лядини, слід чітко відрізнѐти й від того, що у 
філософії зветьсѐ "негативністя" або діалектичним запе-
реченнѐм. Завжди, звичайно, ю підстави, наслідуячи по-
тужну філософську традиція, вказати на взаюмовідно-
шеннѐ а і не-а, "себе" і "свого іншого" ѐк на основу буттѐ 
лядської  суб'юктивності,   проте,   ѐк доводить Левінас,  
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проблему реального Іншого та його присутності у нашому 
існуванні такі тривіальні вказівки не знімаять. Будь-ѐка 
діалектика передбачаю вихідну і кінцеву юдність — отже, 
нехай і "збагачене" внутрішніми суперечностѐми, але все 
ж поверненнѐ до тотальності, поверненнѐ, запобігти 
ѐкому саме і прагне мислитель. Недаремно вислів "свій 
інший" поляблѐли і Гегель, і Ленін; по суті, це в даному 
відношенні просто спроба "приборкати" реального 
Іншого, підібгати його під "себе" і "свою". Відволікаячисѐ 
від Левінаса, ѐк не згадати в цьому зв'ѐзку колишні 
радѐнські ідеологеми стосовно "юдності й різноманіттѐ" 
соціалістичної культури, "розквіту і взаюмозближеннѐ" 
націй — тоді, либонь, теж усі хотіли різноманіттѐ, от 
тільки щоб воно було "нашим", таким, ѐк треба... Зі 
"своїм іншим", певна річ, легше мати справу, спокійніше 
й комфортніше спілкуватисѐ, тим більше, що й відчуттѐ 
сутнісної інакшості не зникаю — ще б пак, адже йдетьсѐ 
про діалектичні суперечності! Питаннѐ в тому, чи ю Інший 
дійсно "своїм" — а може, ѐкщо тільки ми його остаточно 
не придушили надмірними домаганнѐми, він тільки вдаю 
із себе "свого", потай глузуячи з нас? Саме так, до речі, 
описую ситуація з "радикально іншим" сучасний фран-
цузький філософ Жан Бодріѐр (нар. 1929): так американ-
ські індіанці, на його думку, містифікували непроханих 
прибульців з Ювропи, котрі були впевнені, що "спіл-
куятьсѐ" з ними; так народи "третього світу" вдаять, 
нібито переймаять західний спосіб життѐ; так, "ѐкщо 
дорослі примушуять дітей вважати себе дорослими, то 
діти, своюя чергоя, дозволѐять дорослим вважати себе 
дітьми". В усіх цих випадках маю місце підміна реальної — 
цілком ймовірно, неприюмної, навіть "нест ерпної" 
(Ж. Бодріѐр) інакшості та чужості різноманітними від-
мінностѐми та модифікаціѐми, іманентними самому 
суб'юктові подібних псевдовзаюмин — проѐвами його 
власної "негативності": "а білий — а ось, навпроти мене, ѐ 
червоношкірий; ѐ дорослий, а ось — ѐ дитина; ѐ — 
цивілізована лядина, а ось — ѐ дикун..." Саме проти 
такого накиданнѐ на Іншого узвичаюної маски alterius ego 
і повстаю Левінас: "...а у виглѐді іншого не ю Інший" — 
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тим паче не ю справжніми Іншими мої двійники, проекції 
і віддзеркаленнѐ мого а, ѐкими ѐ мимоволі заселяя світ 
навколо себе. 

Висловляячисѐ суворо і точно, маюмо констатувати, 
шо теза про сутнісну відмінність між іманентноя нега-
тивністя (діалектичним запереченнѐм тотожного) та 
інакшістя ѐк такоя ("інакшістя Іншого") ю принциповоя 
длѐ Левінаса, одніюя з кількох, на ѐких базуютьсѐ всѐ 
його філософсько-етична концепціѐ. Інший в жодному 
разі не ю продуктом внутрішнього процесу (саморозвитку 
чи самозапереченнѐ) мого #або тотальності, до ѐкої це а 
належить. 

Нарешті, "інакшість" неможливо звести взагалі до 
будь-ѐкої системи відносин, що її можна було б охопити 
юдиним поглѐдом, з ѐкоїсь зовнішньої точки зору; її суть 
розкриваютьсѐ лише через зіткненнѐ протилежно спрѐмо-
ваних поглѐдів партнерів, в позиції "лице в лице". Звідси, 
до речі — неможливість чогось подібного до бахтінського 
"нададресата" (див. вище), "відсутність третьої особи, 
здатної охопити мене та Іншого"; взагалі Третій осѐга-
ютьсѐ лише через обличчѐ Другого: "очима Другого на 
мене дивитьсѐ Третій". акщо дотримуватисѐ логіки Леві-
наса, така заборона на охопляячий вся ситуація спілку-
ваннѐ поглѐд ззовні ю принаймні зрозумілоя: адже будь-
ѐке відсторонене баченнѐ, ѐк ми вже переконалисѐ, 
постаю в цій концепції засобом "нейтралізації" Іншого, 
його підпорѐдкуваннѐ суб'юктивному Его. Доводѐчи 
остання думку до парадоксу, філософ навіть зазначаю: 
"найкращий спосіб зустрічі з Іншим — не помічати колір 
його очей". 

У чому Левінас, ѐк неважко здогадатисѐ із сказаного, 
вочевидь суголосний і з Бахтіним, і з Бубером — це у 
своїй рішучій критиці будь-ѐких проѐвів онтологічного 
"злиттѐ" суб'юктів спілкуваннѐ, а та Іншого (порівнѐймо 
бахтінську критику "одержаннѐ буттѐм" або буберівське 
спростуваннѐ "доктрини зануреннѐ"). Так, в унісон з 
Бубером Левінас у своїй філософії коханнѐ третирую ѐк 
"фальшиву романтичну ідея" розуміннѐ останнього ѐк 
"злиттѐ двох істот", відкидаю наведений у "Бенкеті" Пла- 
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тона популѐрний аристофанівський міф про андрогіна, 
вбачаячи в ньому протиприродну схильність до "крово-
змішеннѐ", що протистоїть справжньому лябовному 
Бажання та ін. Майже дослівно "за Бахтіним" французь-
кий філософ асоціяю стан зануреності в буттѐ із сп'ѐнін-
нѐм — причому буттѐ саме по собі ніколи не "витвере-
жую" себе, — а вихід за межі буттювості, у вимір "інакше, 
ніж бути" — відповідно, з "пробудженнѐм" і "протвере-
зіннѐм". От тільки у цій своїй критиці "злиттѐ" Левінас 
постаю ще радикальнішим, аніж його діалогічні поперед-
ники (що зокрема надаю йому можливість дорікати 
Буберові за те, що той "не досить усерйоз приймаю 
поділ"): адже длѐ нього, ѐк ми бачили, при цьому йдетьсѐ 
вже не про суто онтологічні відмінності, нехай і найістот-
ніші, а про вихід за межі самої онтології, в царину 
"доонтологічної (тобто метафізичної. — В. М.) первин-
ності спілкуваннѐ буттѐ і небуттѐ, спілкуваннѐ на межі 
граничної роз'юднаності, розриву, навіть непроникності". 
Зверненнѐ до "буттювої тотальності", на думку Левінаса, 
вже саме по собі ю відступом у "Те ж саме", тобто зрадоя 
всіх Інших. 

Прикметно, що у своюму розмежуванні з онтологіч-
ними версіѐми осмисленнѐ лядського спілкуваннѐ 
Левінас відхилѐю не тільки те, що Бахтін іменував "одер-
жаннѐм буттѐм", а і — всупереч російському мислителя 
з його звеличеннѐм "причетної свідомості" — також і 
саму причетність, хоча й (а швидше саме тому, що) 
вбачаю в ній "одну з вищих категорій буттѐ". За великим 
рахунком, справа, згідно з Левінасом, не в тому, аби бути 
причетним. Справа у відповідальності за Іншого. Цѐ 
специфічна риса левінасівської етики спілкуваннѐ ю 
істотноя і сама по собі, і ѐк характерний проѐв загальної 
налаштованості його думки, — подібні проѐви ми спосте-
рігатимемо й надалі, — узасадниченої на тому, що Месіѐ, 
Машіах, у цей світ ще не приходив, а отже, відсутнім 
залишаютьсѐ вище сакральне посередництво між 
земним і небесним, іманентним і трансцендентним, 
видимим і тим, що його перевершую... 
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Озирнувшисѐ трохи назад, ми, зрештоя, можемо 
тепер оцінити, ѐку справді безконечну "метафізичну" 
прірву розверз Левінас між безпосередньо буттювуячоя 
лядськоя суб'юктивністя, а — та Іншим. А попри це, той 
самий Інший залишаютьсѐ длѐ нас і щонайближчим, тим, 
кого ми повсѐкчас знаходимо поруч із собоя. Звідси — 
своюрідне відчуттѐ близькості таїни і таюмної близькості, 
той тверезий і мужній ентузіазм повсѐкденної доброти, та 
моральна шлѐхетність, ѐкі проймаять концептуальні 
побудови мислителѐ і — принаймні він хоче сказати саме 
це — випроміняятьсѐ самим процесом автентичного 
спілкуваннѐ, не зрадженим нами фактом нашого співіс-
нуваннѐ з Іншими. Інший, інша лядина, хай навіть це буде 
наша рідна мати, кохана дружина або старий друг, ю длѐ 
нас істотоя, мало сказати, позасвітовоя — позабуттювоя, — 
адже "маю бути хтось, не поглинутий буттѐм", — і разом 
з тим, із свого поза-буттѐ, звертаютьсѐ до нас, потребую 
нашої уваги, допомоги, підтримки, ласки... 

Длѐ позначеннѐ тіюї незмірної жодноя буттювоя 
міроя метафізичної віддаленості, ѐку ми маюмо поважати 
в кожному Іншому, Левінас не знайшов кращого терміна, 
ніж безконечність. Наврѐд чи цей термін ю цілковито 
вдалим, адже "безконечне" тѐгне за собоя цілий шлейф 
значень, не всі з ѐких "працяять" на левінасівську 
концепція або хоча б узгоджуятьсѐ з нея. "Безконечне" 
в його життювому осмисленні — це зокрема щось не-
здоланне, надпотужне; але ми незабаром побачимо, 
наскільки таке уѐвленнѐ не збігаютьсѐ з рисами, домінуя-
чими в левінасівському образі Іншого. Взагалі доки 
йдетьсѐ, ѐк того хоче Левінас, про ставленнѐ до Іншого ѐк 
Іншого, хіба ми сприймаюмо його насправді ѐк щось 
позитивно безконечне? Хіба не виходѐть длѐ нас тоді на 
авансцену ѐкісь зовсім інші його ѐкості? В цьому сенсі не 
був далеким від істини Ж. Дерріда, коли мовив: "ак 
тільки ми побажаюмо помислити Безконечне ѐк пози-
тивну повноту... Інший стаю немислимим, неможливим і 
невисловляваним". 

Ще парадоксальніше виглѐдаю левінасівський опис 
зв'ѐзку з Іншим через ідея Безконечного. Апеляячи в 
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даному пункті до "ідеї", Левінас, зрозуміло, відмежо-
вуютьсѐ від Бубера (длѐ ѐкого безпосередність Ти завжди 
була на передньому плані) і посилаютьсѐ на Платона і 
Г. Когена, цитуячи вже знайому нам (див. розділ II) тезу 
останнього про те, що "можна лябити тільки ідеї". 
Здавалосѐ б, Левінасові досить було хоч трохи нагадати 
собі моральну суть знаної і лябимої ним класичної росій-
ської літератури, її повстаннѐ проти "нерухомих ідей" 
заради конкретної живої особистості, щоб відчути вся 
ризикованість наведеної тези. І все ж саме ідеѐ Безконеч-
ного уособляю длѐ філософа «перетвореннѐ "іншого" в 
Іншого». Річ у тім, що, по-перше, ѐкби на боці нашого а 
був безпосередній контакт із самим "Безконечним", а 
не з його "ідеюя", це одразу ж перевело б цей контакт у 
щойно розкритикований Левінасом суто онтологічний 
план, де від "Безконечного" ѐк такого, власне кажучи, 
мало що залишилосѐ б. А так — "безконечне" опинѐютьсѐ 
на метафізичній віддалі від нашої ідеї про нього: "воно 
поза нея, оскільки ю безконечним". По-друге, сама ідеѐ 
Безконечного суперечлива за своюя природоя: по суті, це 
ідеѐ того, що завжди залишаютьсѐ чимось більшим, аніж 
усе, що ѐ тільки можу помислити, — іншими словами, 
ідеѐ "юства, ѐке перевершую ідея", ідеѐ, вдаячисѐ до ѐкої, 
"# одразу мислить про більше, ніж думаю". Тому мислѐче 
зверненнѐ до ціюї ідеї — це вже одразу ж дещо більше, 
ніж мисленнѐ, це — мислѐче Бажаннѐ, духовно-моральне 
відношеннѐ до Іншого. 

Таким чином, Інший, з ѐким ми спілкуюмосѐ, завжди 
ю "більшим" за будь-ѐку нашу ідея, будь-ѐке упереджене 
уѐвленнѐ про нього, — і ми маюмо брати це до уваги, 
інакше наші стосунки з ним неминуче зазнаять невдачі. 
Певна річ, це близько стоїть до розглѐнутої нами 
бахтінської тези про смислову невичерпність суб'юкта 
поліфонічного діалогу — хоча й з невідомим російському 
мислителя наголосом на позабуттювість. Однак ще 
ближчим до наведеного міркуваннѐ Е. Левінаса видаютьсѐ 
твердженнѐ відомого швейцарського католицького 
богослова Г. У. фон Бальтазара про лябов, що ю "юдино 
гідноя віри": «Даровану мені лябов ѐ можу "осѐгнути"  
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лише ѐк чудо; емпірично або трансцендентально рекон-
струявати її мені не дано. Так само, ѐк і не дано вивести 
її із знаннѐ про ѐкусь загальнолядську "природу", тому 
що Ти — завжди абсолятно інше длѐ мене... Справжнѐ 
лябов завжди ю незбагненноя і лише ѐк така ю дар»4. 

Водночас цей "безконечний", невичерпний і незбаг-
ненний Інший, ѐк ми бачили, ю і найближчим длѐ мене; 
він щоразу — або, точніше кажучи, випереджаячи будь-
ѐку миттювість мого власного існуваннѐ — до мене звер-
таютьсѐ, розбиваю шкаралупу замкненого світу мого само-
ствердженнѐ, спонукаю до вибору, альтернативного роз-
глѐнутому вище егоїстичному способу життѐ. Справжню 
духовне й моральне пробудженнѐ лядини починаютьсѐ з 
того, що звернений до неї голос-заклик Іншого раптом 
стаю чутним і розбірливим, а власне а в ролі агресора, 
загарбника навколишнього буттѐ — чимось "осоруж-
ним". Тоді, зрікаячись "імперіалізму а\ відвертаячисѐ 
хоча б тільки на дану мить від принад і насолод власної 
буттювості, немовби "вихопляячи" себе з течії свого 
conatus essendi, — лядська особистість уперше набуваю 
здатності просто, смиренно і щиро відповісти на заклик 
ближнього словами, глибинний сенс ѐких так чи інакше 
зводитьсѐ до одного: "а тут!". І таким чином — уперше 
ж! — засвідчити своя доброту (одне з клячових слів в 
моральній філософії Е. Левінаса), своя справжня мо-
ральну налаштованість. 

Етика — цей "зорѐний шлѐх" метафізики — передусім 
і розглѐдаютьсѐ Левінасом ѐк "заперечуваннѐ моюї спон-
танності самим фактом присутності Іншого"; висловля-
ячи факт ціюї конкретної присутності мовоя загальних 
категорій, філософ формуляю низку засадничих визна-
чень етики ѐк розриву з "порѐдком буттѐ", здобуттѐ 
виміру "інакше, ніж бути". ак така, етика, на відміну від 
будь-ѐких інших способів позиціонуваннѐ лядини у світі 
(згадаймо левінасівське тлумаченнѐ історії про Каїна та 
Авелѐ), необхідно передбачаю "вихід із буттѐ" і зверненнѐ 
до позабуттювого (щодо нас самих) Іншого; цей глибин- 

4
 Бальтазар X. У., фон. Достойна веры лишь лябовь. М., 1997. С. 40. 
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ний душевний порух і ю джерелом усіх позитивних мо-
ральних ѐкостей лядини. Надаячи окресленому таким 
чином розмежування онтології та етики завершального 
філософського формуляваннѐ, Левінас, з посиланнѐми 
на Платона, постуляю вищість Добра над Буттѐм, пріо-
ритет того, що "виправдовую буттѐ" (себто Блага) над 
тим, що "його забезпечую". 

Категоріальна узагальненість останнього постулату 
наврѐд чи в змозі відвернути напади на нього з боку 
повсѐкденного практичного глузду сучасної лядини: ѐк 
це відсувати на задній план турботу про забезпеченнѐ 
власного існуваннѐ!? Хто ж так робить? Проте невблаган-
ний Левінас іде ще далі: турботі існуваннѐ, мовить він, 
маю передувати "заклик свѐтості", — отут уже нашому 
тверезо мислѐчому і прагматично налаштованому сучас-
нику залишаютьсѐ, здавалосѐ б, тільки розвести руками: 
ѐка ще там свѐтість! Однак поміркуймо: хіба цінність 
самого буттѐ, що робить його в наших очах вартим піклу-
ваннѐ, не зумовляютьсѐ зокрема й тим, що в ньому 
можливі такі чарівні речі, ѐк той самий "заклик свѐ-
тості"? Чи не закладене в глибинах нашої найпрозаїч-
нішої прикутості до плину повсѐкденного існуваннѐ з 
його метушнея і втомоя неусвідомлена, можливо, від-
даність тому, що його перевершую, тому, що вище за 
нього? Звичайно, справжня свѐтість, ѐк і справжня 
лябов, ми стрічаюмо на своюму життювому шлѐху не по-
всѐкчас — але що б то було за життѐ, ѐкби сама можли-
вість свѐтості й лябові не була "вписана" в ньому, ѐк 
його смислове осердѐ? 

Принаймні маюмо констатувати, що ставленнѐ до 
Іншого, ѐк викладаю його сутність Левінас, маю ѐскраво 
виражений "вимір висоти", вертикальний вектор. При-
чому цей вектор може бути спрѐмований протилежно: 
або ѐ егоїстично ставля себе вище за інших, або етично 
підпорѐдковуя себе їм, третього не дано. Згодом ми ще 
побачимо, що загалом Левінасу аж ніѐк не чужі мір-
куваннѐ про рівність і справедливість. Проте до етично 
виправданої постановки відповідних проблем ще слід 
пройти чималий шлѐх, початок ѐкого маю бути позна- 
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чений елементарноя здатністя віддавати перевагу Іншому 
перед собоя, визнавати його вищість. 

Ю, говорить Левінас, такі способи утвердити вищість 
Іншого, ѐкі не принижуять лядського суб'юкта, а, на-
впаки, засвідчуять його гідність. Пропонуячи гостеві 
почесне місце у себе в домі, услуговуячи йому, ми не 
принижуюмо тим себе, навпаки, засвідчуюмо свою стано-
вище гостинного і привітного господарѐ, здатного бути 
щедрим без озираннѐ на власні потреби й нестатки, — 
хоча про нас самих і не йдетьсѐ, а йдетьсѐ про нашого 
гостѐ. Так і взагалі з Іншим; ми справді звертаюмосѐ до 
нього і йдемо йому назустріч тоді, коли нами рухаю не 
свідомість наших потреб, а щире бажаннѐ бути поруч із 
ним, служити йому, навчатисѐ від нього. Інакше кажучи, 
ми насправді до нього йдемо тоді і тільки тоді, коли цей 
шлѐх заздалегідь не розглѐдаютьсѐ нами у перспективі 
наступного поверненнѐ із захопленоя здобиччя (чи то з 
набутим корисним досвідом) назад, до рідного барлогу, у 
точку власної самототожності, — коли ми готові зміня-
вати власне а у відповідь на те непередбачене, принци-
пово нове, що нам готую зустріч із цим Іншим (порівнѐймо 
аналіз екзистенціальної зустрічі у К. асперса та О.-Ф. 
Больнова). В цьому розумінні, будь-ѐкий шлѐх до Іншого ю 
незворотним, у будь-ѐкому істинному зверненні до 
Іншого ю бодай ѐкийсь елемент незворотності — так 
Авраам, ѐкщо пригадати це левінасівське зіставленнѐ, не 
озираютьсѐ на залишену домівку, а неухильно йде туди, 
куди його кличе Господь; так, лишивши позаду свою 
грішне "савлівське" минуле, вирушаю нести народам Благу 
Звістку апостол Павло. Ідучи на заклик Іншого, ми маюмо 
усвідомлявати, що у такий спосіб незворотно — хоча б на 
ѐкусь крихту, проте незворотно! — втрачаюмо себе. І себе 
ж, оновленого, здобуваюмо, пробуджуюмо власну особис-
тість, власну відповідальну присутність у світі. 

Цей сутнісний рух до Іншого, рух, ѐкий ніколи не 
повертаютьсѐ до Самототожного, Левінас іменую грецьким 
терміном літургіѐ (безвідплатний обов'ѐзок, служіннѐ). 
Власне релігійне значеннѐ даного терміна філософ 
залишаю осторонь: у його осмисленні літургіѐ — це "сама 
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етика", "абсолятно терпелива діѐ", що виводить ляд-
ського суб'юкта за межі його власного буттѐ, у "світ без 
мене", ѐкий надаютьсѐ мені у поглѐді Іншого... 

Істотно, що поруч із визнаннѐм вищості Іншого і слу-
жіннѐм йому описана засаднича етична діѐ передбачаю 
ще один принциповий момент, це — навчаннѐ у цього 
Іншого. Шанобливо звертаячисѐ до інших, ми неминуче 
у них вчимосѐ, ѐк-то кажуть, набираюмосѐ від них розу-
му. Передусім будь-ѐке спілкуваннѐ з іншими означаю 
длѐ нас набуттѐ певного досвіду — досвіду "в юдино 
радикальному розумінні" — ѐк зв'ѐзку із зовнішнім, тим, 
що не редукуютьсѐ до наших внутрішніх очевидностей і 
смислів: адже "досвід заслуговую на своя назву, лише 
ѐкщо він переносить нас по той бік того, що залишаютьсѐ 
нашоя природоя". Водночас Інший своїм словом сам 
навчаю нас. У будь-ѐкому разі, "длѐ розуму поѐва Іншого 
ю... першим навчаннѐм". Причому це навчаннѐ, коли 
необхідно, виходить за межі маювтики (див. вище): 
приймати науку від свого ближнього не означаю просто 
пригадувати, видобувати щось немовби оновленим із 
глибин власного а. Ні, це значить набувати в спілкуванні з 
ним нового длѐ себе досвіду, розширявати свої знаннѐ — 
справді, отримувати уроки від нього. Тут Левінас робить 
нетривіальний і глибокий висновок: отримувати такі 
уроки, — говорить він, — і означаю мислити. Всупереч 
старій позитивістській традиції, розвиток інтелектуальних 
здібностей лядини таким чином щільно пов'ѐзуютьсѐ з її 
вихідним моральнісним налаштуваннѐм: ѐкщо ідеальна 
репрезентаціѐ сущого на засадах ѐсності і теоретичного 
баченнѐ, загалом, ѐк ми вже могли переконатисѐ, впи-
суютьсѐ в перспективу буттювого самоутвердженнѐ лядини, 
то, своюя чергоя, тільки відкритість іншим, належна 
моральна повага й увага до них роблѐть інтелектуальну 
потугу лядини спроможноя піднестисѐ на більш висо-
кий рівень — рівень творчого відповідального мисленнѐ, 
що спираютьсѐ на здобутки морального Розуму. Не може 
бути повноцінної інтелектуальної культури там, де 
відсутні необхідні засади культури моральної, — ось 
думка, до ѐкої крок за кроком підводить нас філософ. 
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Усупереч наѐвності підстав длѐ поверхових звинува-
чень в ірраціоналізмі, Левінас наполѐгаю на причетності 
свого філософуваннѐ до традицій філософського раціо-
налізму — маячи, однак, на думці не ту всепоглинальну 
онтологізовану раціональність, що редукую Іншого і обер-
таютьсѐ "привласненнѐм і владоя", а саме моральний 
Розум, невіддільний від "суворої серйозності доброти".  

Належність мислителѐ до французької інтелектуальної 
традиції, традиції Декарта і Паскалѐ, відчутна в тому, що 
раціональне начало від початку пов'ѐзуютьсѐ ним із 
внутрішнім самовпорѐдкуваннѐм лядського суб'юкта. 
Саме наше моральне ставленнѐ до інших, наша відпові-
дальність перед ними і за них спонукаю нас утримуватисѐ 
від екзальтації, уникати п'ѐнкого містичного захвату, 
культивувати внутрішня прозорість, передбачуваність 
своюї поведінки, "прѐмоту" і визначеність стосунків, у 
ѐких "відповідь не ухилѐютьсѐ від запитаннѐ", — а все це 
поспіль і утворяю "розумний характер етичного відно-
шеннѐ і мови". Турбота про ближнього вимагаю від нас 
там, де це потрібно, обмежувати прерогативи поетичного 
натхненнѐ на користь дискурсивної прози — а це і ю 
утвердженнѐм раціональності. Перед обличчѐм Іншого 
наша "свобода стримую себе... Випадкове, тобто ірраціо-
нальне, тепер їй вбачаютьсѐ не поза нея, ... а в ній же 
самій"; а тому перед нами постаю завданнѐ приборкувати 
власну сваволя ѐк джерело усілѐкого насильства і 
випадковостей — і таким чином утверджувати Розум. 
Започатковуячи у зверненні до Іншого етичний вимір 
власного існуваннѐ, ми разом з тим здобуваюмо в особі 
цього Іншого вихідну очевидність, більш засадничу длѐ 
свідомості, ніж та, на ѐкій було споруджено будівля 
картезіанського раціоналізму. Зрештоя, притаманне 
лядському пізнання прагненнѐ постійно ставити себе 
під знак запитаннѐ, постійно перейматисѐ проблемами 
самообгрунтуваннѐ і самовиправданнѐ, ѐк тонко і не без 
елегантності показую Левінас, базуютьсѐ на первинному 
стосовно нього відношенні до Іншого: моѐ пізнавальна 
самокритичність маю своюя кінцевоя підставоя не 
безупинний потѐг до "ще істиннішої" істини і "ще віро- 
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гіднішої" вірогідності (усе це вже лежить у межах самого 
пізнаннѐ і, отже, не може його обґрунтовувати або про-
блематизувати в цілому), а передусім — стан моральної 
відповідальності перед Іншим, сором, ѐкий ѐ відчувая 
перед цим Іншим за себе і за свою егоїстичне тѐжіннѐ до 
Самототожного, що, ѐк ми вже бачили вище, і зумовляю 
"ізсередини" процес пізнаннѐ. 

Наведені міркуваннѐ Левінаса стосовно морально-
комунікативних підвалин раціонального пізнаннѐ, без-
перечно, ю актуальними в умовах нашої сучасності, коли 
лядський суб'юкт дедалі більше змушений усвідомлявати 
онтологічну вразливість раціональності в різноманітних її 
проѐвах і сприймати необхідність її відстояваннѐ саме ѐк 
власне моральне завданнѐ, невіддільне від відповідаль-
ності за лядську ідентичність і збереженнѐ життѐ на 
Землі. 

Усталені тенденції ювропейської філософської думки 
пов'ѐзуять у юдиний діалектичний вузол проблеми відпо-
відальності і свободи. Тому і звично, що будь-ѐке акцен-
туваннѐ ідеї тотальної відповідальності — скажімо, 
Сартром — "заднім числом" обов'ѐзково ллю воду на 
млин уѐвлень про свободу лядської особистості ѐк ви-
хідну і визначальну її характеристику. а відповідая "за 
все" саме тому, що "а — це свобода". 

Не будемо гаѐти час на розбір усіх недоладностей 
такого уѐвленнѐ, показового длѐ доби пізнього Модерну. 
Достатньо зазначити, що герой нашої нинішньої оповіді 
Е. Левінас веде мову саме про відповідальність, ѐка "не 
випливаю зі свободи" і передую "будь-ѐкому зв'ѐзку за 
вибором". Найважча і найпосутніша лядська відповідаль-
ність ю саме такоя: по-лядськи, згідно з власним сум-
ліннѐм ми не можемо не відчувати себе відповідальними 
не просто за свої власні рішеннѐ і вчинки, але й, щонай-
перше, за своїх ближніх. Право, ѐке закріпляю і впорѐд-
ковую зовнішні, формальні відносини між лядьми, не 
повинно мати стосунку до цього особистісного аспекту 
відповідальності, але наодинці із собоя, у власному серці 
ѐка мати, ѐкий учитель або духовний наставник не 
відчуваять себе відповідальними за своя дитину, свого  
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учнѐ, хоч би ѐкими вони були? За Левінасом, лядська 
близькість і ю цариноя такої "відповідальності, що не 
відсилаю до моюї свободи", "відповідальності за те, що ѐ 
не вчинив — за біль та помилки інших". 

Саме на грунті такої страдницької, важкої відповідаль-
ності, ѐка робить нас немовби "заручниками" один 
одного, і зростаю вже справді моральна свобода — свобо-
да не ѐк "переможна самодостатнѐ спонтанність" на-
ступально налаштованого а (саме так, на жаль, зазвичай 
розуміять свободу її найпалкіші прихильники та опонен-
ти), а ѐк протилежно спрѐмована і глибша здатність самої 
ж ціюї суб'юктивної спонтанності "ставити себе під 
сумнів", відчувати "сором за саму себе" перед обличчѐм 
Іншого. "Силоя" такої власне моральної свободи стаю 
"неможливість позбутисѐ" нашої відповідальності за 
інших, її "рух і життѐ" полѐгаять у "безконечній вимог-
ливості до себе, в подоланні самозаспокоюності" — вна-
слідок чого зростаю, мужнію і відвойовую длѐ себе нові 
можливості наше а. 

Нарешті, розглѐнутий нами фундаментальний мораль-
но-комунікативний акт зверненнѐ до Іншого відкриваю, за 
Левінасом, принципово нову точку зору на просторово-
часові обриси існуваннѐ лядини. Щодо просторовості, 
тут досить буде нагадати зазначене вище характерне 
левінасівське поюднаннѐ граничної близькості — і, разом 
з тим, "потойбічності", позабуттювості Іншого. Це пара-
доксальне поюднаннѐ призводить до неминучого знеці-
неннѐ онтологічного сприйнѐттѐ простору в його 
облаштуванні й протѐжності. Взагалі Левінас — не 
великий шанувальник "ландшафтності буттѐ", "краюви-
дів", "місцевості, в ѐкій пустила коріннѐ лядина", ѐк 
сяжетів длѐ філософського осмисленнѐ. Захопленнѐ 
Гайдеггера всім цим він сприймаю з неприѐзня: в гай-
деггерівському нарисі "Feldwege" ("Дорога полем". — 
В. М.) "ю дерево, там не зустрінеш лядини", — холодно 
зауважую філософ. Скажемо прѐмо, така обмеженість по-
глѐду, що повстаю вже не проти "егології", а проти 
екології в широкому її розумінні, — одне з найістотніших 
слабких місць філософії Левінаса в цілому.  
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Стосовно осмисленнѐ часу зверненнѐ до Іншого, без-
перечно, означаю вихід за межі "егології теперішнього", 
однак такий вихід, котрий одразу ж примушую нас усві-
домити вся обмеженість нашої темпоральної присут-
ності. Адже опанувати минуле або майбутню, зробити 
його власним надбаннѐм можливо, лише "підтѐгуячи" 
його до нашого нинішнього "тепер". акщо ми зрікаюмосѐ 
такого "егологічного" наміру, маюмо визнати, що існуять 
інші, принципово чужі длѐ нас часи, ѐкі ми не можемо 
осѐгнути з власної точки зору, докладаячи до них свої 
критерії і стандарти розуміннѐ. Підсиляячи ця тезу, 
Левінас запроваджую важливі понѐттѐ незапам'ѐтного 
минулого та чистого майбутнього. Незапам'ѐтне минуле — 
таке, ѐке ѐ жодним чином не можу видобути з власної 
пам'ѐті (тобто "отеперішніти" його длѐ себе) просто 
через те, що його там немаю, оскільки воно було прожите 
Іншим. Саме щойно розглѐнутий феномен "відповідаль-
ності за Іншого" висвітляю своюрідність такого минулого — 
минулого, "ѐке ніколи не було теперішнім" — з цілко-
витоя виразністя. Адже а виѐвлѐютьсѐ відкинутим "у цій 
відповідальності до того, що ніколи не було моюя прови-
ноя, моїм учинком, що ніколи не було мені підвладним 
і від мене залежним, у чому а ні на мить не був присут-
нім і що, звичайно, не можу ніѐк згадати". 

Аналогічно, "чисте майбутню" теж "ніколи не буде моїм 
теперішнім". Воно не надаютьсѐ мені "ѐк прийдешню, ѐк 
обрій моїх передчуттів" — і з тіюї ж причини: через своя 
належність Іншому. Тож длѐ мене воно назавжди зали-
шитьсѐ майбутнім "омайбутненим", по той бік усього, 
хоча б що відбувалосѐ надалі зі мноя, навіть по той бік 
моюї смерті — особливо, ѐкщо мені судилосѐ вмерти за 
того Іншого, длѐ кого воно постане ѐк прийдешню... 

Звісно, в конкретному лядському житті завжди знахо-
дитьсѐ місце длѐ минулого, ѐке пам'ѐтаюш, і майбутнього, 
стосовно ѐкого можна висувати цілі, будувати раціональні 
плани. Але повага до пляралізму лядських існувань 
відкриваю нам очі і на сутнісне різноманіттѐ їхніх часових 
вимірів. Ми не просто не в змозі цілком підпорѐдкувати 
собі (або ж власному суспільству, власній культурі) плин 
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часу — скажімо, витлумачити вся історичну минувщину 
ѐк "шлѐх до себе", — але й не маюмо на це морального 
права перед обличчѐм Інших. Ми не можемо монополізу-
вати минуле і майбутню, не можемо й дивитисѐ на них ѐк 
на щось "нейтральне", таку собі нічийну територія, 
придатну длѐ будь-ѐкого вжитку. ак особистісний, так і 
історичний час і простір відбиваять уся напруженість, 
увесь моральний драматизм, уся суперечливість і гли-
бину реальних лядських стосунків. Давати собі в цьому 
звіт і закликаю філософ. 

Загалом, здійснене Левінасом просуваннѐ від онто-
логії до етики, попри вся своя ґрунтовність і смислову 
насиченість (хоча б деѐке уѐвленнѐ про ѐку ми намага-
лисѐ донести до читача), керуютьсѐ прозорими і ѐсними 
оріюнтирами. За переконаннѐм філософа, "онтологіѐ ѐк 
першофілософіѐ ю філософіѐ сили" — саме тому, уточ-
няячи таке її баченнѐ, він відмежовуютьсѐ від неї, аби 
"конкретно підтримати сояз а та Іншого — мову спілку-
ваннѐ і доброту". 

ак же постаю перед нами цей Інший — позабуттювий і 
все ж такий близький? 

; ІНШИЙ: „ТИ" І „ВІН" __________________  

Епіфанія Іншого 

арадоксом здаютьсѐ те, що, незважаячи на 
відмежуваннѐ Левінаса від онтології, Інший у його 
описі — саме будь-ѐкий Інший — маю неможливу ані в 
Бубера, ані в Бахтіна, ані в Батищева онтологічну 

виразність. Цѐ виразність, по суті, ю своюрідноя 
"онтологіюя навпаки", зусиллѐм перемогти той "тиск 
буттѐ на себе самого", ту буттюву інерція, що заважаю нам 
пробитисѐ до Іншого, — адже нерідко найвиразніше 
закарбовуютьсѐ в нашому досвіді саме те, що ми 
силкуюмосѐ подолати. 
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Поѐва, або грецькоя епіфаніѐ, Іншого — саме так, уро-
чисто поляблѐю називати це Левінас — маю два взаюмо-
зв'ѐзані аспекти: Інший звертаю до нас свою Обличчѐ — і 
промовлѐю до нас. Обидва ці аспекти, кожен по-своюму, 
засвідчуять основоположний характер епіфанії Іншого 
длѐ морального життѐ нашої суб'юктивності. Причому, ѐк 
ми зараз побачимо, мовленнѐ Іншого до нас загалом, 
згідно з Левінасом, підносить його над нами, поѐва ж 
Обличчѐ сама по собі вказую на його приниженість, враз-
ливість. Тож в цілому в епіфанії Іншого приниженнѐ 
одразу поюднуютьсѐ з високістя; сам же ѐ стая водночас 
і "більшим", і "меншим" за нього. "Меншим"  — оскільки 
Інший своюя поѐвоя "нагадую мені про мої зобов'ѐзаннѐ 
і судить мене", приходить до мене "звідкись згори, зі 
сфери трансцендентного", через що його буттѐ «може 
поставати ѐк "чуже" і при цьому не протистоѐти мені ѐк 
перешкода або ворог». І в той самий час "більшим" — 
адже "моѐ позиціѐ а полѐгаю в тому, що ѐ здатен від-
повісти на заклик... сутнісної потреби Іншого, здатен 
відшукати в собі ресурси". 

Розглѐньмо це співвідношеннѐ докладніше. 

Мова Іншого, ѐк зазначалосѐ, передусім його підно-
сить. Передуячи нашим власним пошукам істини і взагалі 
будь-ѐкій активності нашого а, звернене до нас слово 
Іншого вимагаю від нас уваги, вимагаю, щоб ми сприймали 
те, ѐк він сам себе висловляю, долаячи упереджену ідея, 
котру могло мати про нього наше мисленнѐ. Інакше 
кажучи, ми маюмо "сприймати Іншого за межами можли-
востей а\ що в будь-ѐкому разі означаю також "отриму-
вати урок" від нього. Хоч би про що йшлосѐ в наших 
стосунках з Іншим надалі, ми принаймні від нього навча-
юмосѐ, набуваюмо досвіду і знань, ѐкими доти не воло-
діли, — і маюмо цей "урок" цінувати. 

Розмірковуячи над ціюя ситуаціюя, бачимо, що 
справжній урок може дати тільки той, хто сам не скутий 
його рамками, хто може іти далі, длѐ кого відкритий 
певний смисловий простір за межами вже сказаного. 
Сприймаячи слово Іншого з належноя повагоя таким, 
ѐким воно ю, ми водночас маюмо розуміти, що сам Інший 
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у цьому слові не весь — і визнавати ця його внутрішня 
незавершеність. Будь-ѐке висловляваннѐ, будь-ѐке вира-
женнѐ вказую на присутність того, хто висловляютьсѐ, а 
значить, — самоя своюя поѐвоя ѐк висловляваннѐ засвід-
чую власну неостаточність, натѐкаю на смислову безконеч-
ність, що простѐгаютьсѐ за його обріюм. Репрезентуячи 
себе у своюму вираженні, "невсипуща" присутність Іншого 
водночас здійсняю контроль над цим вираженнѐм, не-
мовби "спрѐмовую" його в бік свого співрозмовника. Таким 
чином, кожне звернене до нас висловляваннѐ Іншого — 
своюрідний дарунок, але не вичерпний, не остаточний: 
таїна Іншого так і залишаютьсѐ таїноя, шо прѐмую до Без-
конечності. І разом з тим, цей дарунок неминуче містить 
деѐку автентичність, деѐкий відбиток справжнього а на-
шого співрозмовника — ѐк того, хто нам його надіслав... 

Саме Обличчѐ Іншого, на думку філософа, теж може 
бути "прочитане" ѐк таке його "висловляваннѐ". Об-
личчѐ — це "вислів", "Обличчѐ промовлѐю", поѐва Обличчѐ 
ю навіть "першоя мовоя", — раз у раз читаюмо у 
Левінаса. В такому своюму підпорѐдкуванні мові Обличчѐ 
теж ю симптомом зверхності Іншого, його пануваннѐ над 
нашим а. Надаячи мені свій пластичний образ, адекват-
ний можливостѐм мого сприйнѐттѐ, Обличчѐ Іншого 
водночас "постійно руйную і перевершую" цей образ, "ви-
ходить за його межі". Зрештоя, суть Обличчѐ в такому 
його осмисленні, переступаячи за межі будь-ѐкого 
досвіду, зводитьсѐ до дезонтологізуячої активності 
лядського поглѐду: "а називая обличчѐм те, що в Ін-
шому дивитьсѐ на а". Але ж поглѐд, ѐк ми вже знаюмо від 
Сартра, здатен супроводжуватисѐ "руйнуваннѐм очей". 
Не випадково схожий образ з'ѐвлѐютьсѐ і в Левінаса: 
"...Найкращий спосіб зустрічі з Іншим — не помічати 
колір його очей". Ця фразу потрібно прочитати і так, що у 
своюму смиренні перед Іншим, очікуячи від нього 
навчаннѐ і, ѐк побачимо трохи далі, наказу, ѐ не можу, не 
повинен зводити власних очей на нього, не повинен його 
роздивлѐтисѐ, в такий спосіб вже намагаячисѐ залучити 
його до власного буттювого світу... 
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Однак у розпорѐдженні Левінаса, ѐк зазначалосѐ, ю й 
інший дискурс длѐ осмисленнѐ позабуттювої поѐви Іншого 
— дискурс власне Обличчѐ, або дискурс вразливості. В 
багатьох місцѐх за допомогоя різноманітних, несподіва-
них і жорстких епітетів Левінас описую "сутнісну 
бідність", беззахисність, "тлінність" Обличчѐ: воно "роз-
дѐгнене", "пласке", водночас воно "випираю, загрожую, 
наче запрошую нас до акту насильства", з нього позираю 
на нас сама лядська смертність, лядська приниженість і 
біда; це обличчѐ "чужинцѐ", "сироти", "емігранта", ля-
дини гнаної, злочинцѐ, "зацькованого ще до самого 
цькуваннѐ..." Далі ми ще зупинимосѐ на конкретних 
історичних обставинах, ѐкі почасти могли навіѐти Леві-
насу такий стиль розмови про Іншого, і все ж у власне 
філософському плані залишаютьсѐ питаннѐ: звідки цей 
пафос, коли йдетьсѐ про лядину взагалі, про будь-кого, 
хто постаю длѐ нас Іншим? 

Нагадаюмо, що згідно з принциповими настановами 
Левінаса Інший від початку перебуваю поза світом мого 
буттѐ, з притаманними йому онтологічними "ресурсами" 
й енергіюя самоутвердженнѐ. Ймовірно, що Іншому при-
таманна власна буттювість, однак ѐ зі своюї власної 
позиції, у мережі власних життювих смислів віднаходжу 
його ѐк істоту позабуттюву. Водночас Інший не ю длѐ мене 
і просто ідеюя, ѐкимсь ідеальним витвором свідомості. 
Його відмежовую від мене саме буттювий розрив, ѐ 
сприймая його в "ореолі" подоланнѐ, позбавленнѐ, нега-
ції буттѐ ѐк такого, тобто у від'юмно-онтологічних вимірах 
(що їх і позначаять наведені вище характерні епітети). 
Чи не найпосутнішим із цих вимірів ю саме вразливість, 
буттюва незабезпеченість обличчѐ Іншого, його позбавле-
ність тих глибинних коренів, того потужного підґрунтѐ, 
тіюї впертості, ѐкі ѐ відчувая в основі власної суб'юктив-
ності. Іншого, котрий звертаю до мене свою обличчѐ, мені 
так легко понівечити, вбити. І таке бажаннѐ справді може 
виникнути — адже самоя своюя поѐвоя Інший уже 
обмежую моя самототожність, підважую узвичаюний длѐ 
мене порѐдок існуваннѐ, суперечить моїй волі, дратую 
своюя чужістя. а не можу використовувати Іншого, не 
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можу і просто кудись його відсунути, ѐк використовуя 
або відсувая подалі речі в освоюному мноя світі. ак 
такий, Інший ухилѐютьсѐ від моюї влади, щоразу демон-
струю її безсиллѐ. Звідси — закономірний висновок: 
"Інший — це юдина істота, ѐку ѐ можу хотіти вбити". Ось 
перше, сказати б, настановне зверненнѐ Іншого до мене, 
самий, ѐк говорить Левінас, "логос" його поѐви: "Ти не 
вб'юш мене". 

Легко збагнути, що останнѐ фраза може звучати по-
різному: і ѐк благаннѐ, і ѐк запитаннѐ, і ѐк наказ. "Не 
вбивай мене", або: "Ти мене не вб'юш?", або ж: "Ні, ти 
не вб'юш!", "Ти аж ніѐк не вб'юш мене". Своюрідність 
позиції Левінаса полѐгаю в тому, що все це сполучаютьсѐ 
у нього воюдино. ак мова і Обличчѐ, ѐк зверхність і 
приниженість Іншого, в його описі поюднуятьсѐ благаннѐ 
і наказ, молитва і вимога, зацькованість і суд, беззахис-
ність — і етичний опір, що стаю опором "абсолятним", 
ѐкоясь "надмогутністя", здатноя пересилити вбивство. 
Цей "опір... нездоланному вбивству прочитуютьсѐ в 
обличчі Іншого, в цілковитій відкритості його беззахисного 
поглѐду... Тут перед нами відношеннѐ не потужного 
спротиву, а чогось абсолятно Іншого: це опір того, що не 
чинить опору, — опір моральний". Комусь, можливо, 
наведені слова Левінаса щодо могутності морального 
опору видадутьсѐ надмірними. Але ж зважимо, ѐк часто 
саме моральна неможливість — чи не частіше, ніж будь-
ѐка інша — заступала шлѐх лядському потѐгу до вбив-
ства, насильства й несправедливості, незважаячи на свій 
"трансцендентний" характер, віддаленість від безпосеред-
нього силового тиску! 

Попри все, змальоване філософом поюднаннѐ слаб-
кості, беззахисності й жорсткої імперативності — навіть 
коли йдетьсѐ про "натхненний наказ", що закликаю до 
доброти, — відгукуютьсѐ ѐкоясь затѐтістя, напевно, 
недоречноя, поки ми маюмо справу з нормальним станом 
стосунків між лядьми. Разом з тим, цей "голос із гли-
бин... слабкості, ѐкий наказую" — показовий виѐв пси-
хології жертви, лядини, ѐка справді зазнала страждань, 
котрі навчили її жорсткої, безкомпромісної вимогливості. 
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"Слід" лядського стражданнѐ взагалі дуже ѐсно чита-
ютьсѐ у філософії Левінаса. 

Не менш характерним положеннѐм левінасівського 
вченнѐ про Іншого ю те, що цим Іншим може бути 
лядина і тільки лядина. Це переконаннѐ мислителѐ 
тісно кореляю з розуміннѐм епіфанії ѐк вираженнѐ і 
мови. У своїй парадоксальній манері Левінас висловляю 
це так: "тільки лядина здатна бути длѐ мене абсолятно 
чужоя". Тільки лядина здатна дистанціяватисѐ 
(відступати у поза-буттѐ) від власного виѐвленнѐ — а отже, 
тільки длѐ лядини її виѐвленнѐ стаю справжньоя 
епіфаніюя, справжнім осмисленим вираженнѐм себе. Цим 
лядське обличчѐ, вважаю філософ, "відрізнѐютьсѐ від 
морди тварини, де буттѐ в цій тупості, грубості ще не 
осѐгаю себе". В Обличчі ж "виражене ю присутнім при 
виразі, виражаю саме свою вираженнѐ — завжди 
залишаютьсѐ господарем смислу, що відкриваютьсѐ". 
Тільки лядина ю внутрішньо причетноя до Безконечності, 
а отже, здатна бути длѐ нас Іншим, адресатом нашого 
морального ставленнѐ. 

ак бачимо, позиціѐ Левінаса з цього істотного 
питаннѐ різко відрізнѐютьсѐ від позиції Бубера, тим більш 
Батищева, котрий засуджував антропоцентризм; з роз-
глѐнутих нами авторів відносно ближчоя до левінасів-
ської тут виѐвлѐютьсѐ точка зору Бахтіна. Ми переконані — і 
гадаюмо, що чимало читачів погодѐтьсѐ з нами, — що 
уѐвленнѐ про "грубість" і "тупість" тваринного буттѐ, ѐк і 
інші подібні заѐви у філософії минулого століттѐ, самі по 
собі ю прикрим наслідком тіюї ж "етології", з ѐкоя 
воявав розглѐдуваний нами мислитель, та її неминучої 
модифікації — антропоцентризму. Досить придивитисѐ 
до "морди" хоча б деѐких найближчих нам хатніх тварин, 
щоб збагнути: "вираженнѐ" їм аж ніѐк не чуже. Втім, у 
Левінаса були свої поважні причини — і морально-
світоглѐдні, й іманентно філософські, і пов'ѐзані з 
конкретними ідейними протистоѐннѐми доби (зокрема 
полеміка із структуралізмом) проголошувати, що його 
розглѐд "ще або вже не лѐкаютьсѐ слова гуманізм" і 
визначати своя позиція ѐк "гуманізм іншої лядини"  
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(працѐ під такоя назвоя була видана філософом у 
1972 p.). 

Прикметно, однак, що згадану праця — звертаячисѐ 
до молоді, ѐка щойно витворила у Франції 1968 рік, і 
нагадуячи їй про її відповідальність — мислитель 
завершую словами про "лядѐність лядини". акщо, мож-
ливо, і ю виправданими закиди Левінасу стосовно його 
надмірного антропоцентризму, то вже жодних сумнівів не 
викликаю прозірливість і, сказати б, цілковита духовно-
моральнісна забезпеченість позиції філософа щодо іншої 
засадничої теми сучасної етики — теми лядѐності. 
Лядѐність — одне з клячових слів у філософській 
лексиці Левінаса. Саме до "пробудженнѐ лядського" 
закликаю філософ, саме в "лядському" вбачаю "початок 
нової раціональності по той бік буттѐ". Різко відмежо-
вуячи "лядське" від "нелядського" (і надаячи першому 
привілейований етичний статус), Левінас не менш по-
слідовно відрізнѐю ця основоположну цінність від аксіо-
логічних нашарувань, пов'ѐзаних із причетністя до тіюї 
чи іншої особливої, локальної лядської спільноти — 
нації, конфесії, соціальної верстви тощо. Лябити своїх 
ближніх ѐк "своїх", співчувати їм ѐк "своїм", саме за те, 
що вони "свої" — все це видаютьсѐ Левінасу чимось за-
надто онтологічним, так би мовити, інфікованим буттю-
вістя, а отже, не гарантованим від утѐгненнѐ в банальне 
егоїстичне самоутвердженнѐ. Ні, у своюму ближньому 
передусім слід розгледіти і "возлябити" саме Іншого, 
чужого — але при тому лядину! Так на сторінках філо-
софа — цього уродженцѐ Ковно, професора Сорбонни, 
тлумача Талмуду — з'ѐвлѐютьсѐ і торую свій нелегкий 
шлѐх уже згаданий нами образ Чужинцѐ, Сироти, Манд-
рівцѐ-пілігрима — лядини поза буттѐм, лядини ѐк 
лядини... 

Варто зауважити концептуальну близькість, що окрес-
ляютьсѐ тут, ѐк і в деѐких інших принципових пунктах, 
між Левінасом і Г. Когеном, чия ідея "співлядѐності" 
(Mitmenschenheit) було вже розглѐнуто вище (у розділі II). 
Обома мислителѐми справжній сенс заповіді лябові до 
ближнього  виводитьсѐ   з  того,   що  цей   "ближній"   — 
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лядина, причому лядина "інша" (за Когеном — зокрема 
прибулець. "Лябіть прибульцѐ! — Ось основа", — вторую 
він Свѐтому Письму). В обох така розстановка пріори-
тетів у сприйнѐтті ближнього призводить до того, що 
співстражданнѐ (ѐке не маю, подібно до лябові, вибір-
кового характеру, оскільки пов'ѐзане не з чиюясь особли-
воя індивідуальністя, а з феноменом лядського страж-
даннѐ ѐк такого) визнаютьсѐ первиннішим рушіюм мо-
ральності, ніж лябов. 1 в Когена, і в Левінаса, таким 
чином, моральна спрѐмованість суб'юкта пов'ѐзуютьсѐ — 
хоча кожним мислителем у свій спосіб — з феноменом 
"лядського". 

Втім, це лише попередні підходи до проблеми, реальне 
значеннѐ ѐкої ще й до сьогодні ѐвно переважаю увагу, що 
їй приділѐю і філософсько-етична література, і громад-
ський загал. 

Щоб відчути справжній сенс ціюї проблеми, слід 
урахувати, ѐкі могутні чинники — від генної інженерії до 
загального стиля повсѐкденного життѐ, від новітніх 
інформаційних технологій до кардинальних змін у 
духовно-ціннісному ландшафті сучасності — "працяять" 
нині проти усталеної впродовж тисѐчоліть і закарбованої 
в культурі норми лядського буттѐ, проти ідентичності 
лядини ѐк лядини. Світ навкруги нас стрімко втрачаю 
своя лядиномірність, причому цѐ втрата часто-густо 
лишаютьсѐ непоміченоя: ми дбаюмо про ідентичність 
національну або конфесійну, здебільшого не помічаячи, 
що ось-ось утратимо ідентичність лядську, втратимо або 
вже втрачаюмо власну лядськість. 

Сама ж лядѐність — "таюмнича" ѐкість, що в мо-
ральному відношенні, власне, і робить лядей лядьми — 
ознака розмаїта і невловима. Всупереч поверховому вра-
ження, вона сутнісно не пов'ѐзана з гуманізмом, 
гуманістичним світоглѐдом (тобто ідейно-ціннісним 
звеличеннѐм лядини, висуненнѐм її на вищий щабель в 
іюрархії світових цінностей). Можуть існувати абсолятно 
нелядські форми гуманізму і лядѐність, ѐка принципово 
виходить за межі останнього і не передбачаю жодних 
посилань на нього: так, наше ставленнѐ до природного  
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довкіллѐ і наших "братів менших", ѐкі к:ешкаять у ньому, 
може бути лядѐним лише всупереч гуманістичній ідео-
логії. Дивлѐчисѐ ширше, лядѐність узагалі можна збагнути 
ѐк таке начало в нас, що чинить опір будь-ѐким 
"ізмам", не вкладаютьсѐ в жодні накинуті на наше існу-
ваннѐ концептуальні побудови, даютьсѐ взнаки в нашій 
несподіваній внутрішній свободі, щирості, відхідливості, 
невимушеній доброті. 

За всіюї своюї невловимості, лядѐність, однак, ю над-
звичайно відчутноя моральноя характеристикоя, при-
сутність ѐкої майже завжди так само не залишаю місцѐ 
длѐ сумнівів, ѐк і її відсутність. Із власного досвіду кож-
ному відомо, що таке нелядське добро, нелядська 
справедливість, коханнѐ, не зігріте подихом лядѐності, — 
не кажучи уже про нелядську ненависть. Фундаментальні 
проблеми, над ѐкими ламаю голову сучасна цивілізаціѐ, — 
проблеми лядського виживаннѐ і піднесеннѐ добробуту 
лядини — просто втратили б свій сенс, ѐкби у нас уже не 
знайшлосѐ переконливої відповіді на запитаннѐ, задлѐ 
кого це все, хто, власне, маю вижити і здобути можли-
вості длѐ подальшого розвитку. Причому загубити себе ѐк 
лядей можна, ѐк бачимо, не тільки під зовнішнім 
впливом, а й ізсередини самих себе, внаслідок занедба-
ності власних душевно-моральних ѐкостей. Тому питаннѐ 
про те, що значить бути лядѐним, що, власне, ѐвлѐять 
собоя нормальні лядські почуттѐ і стосунки, в чому 
взагалі полѐгаю моральна норма лядського буттѐ, — знову, 
вже поза зв'ѐзком із гуманістичноя ідеологіюя, поверта-
ятьсѐ до царини сучасної етичної рефлексії і відвойо-
вуять длѐ себе в ній належне місце. 

Відповіді Левінаса на запитаннѐ про суть лядѐності, 
звичайно, не ю вичерпними — ѐк і будь-ѐка можлива від-
повідь на це запитаннѐ, — але при тому сповнені істот-
ного морального смислу. Лядське, зазначаю філософ, 
передбачаю утриманнѐ від conatus essendi, власного "напо-
лѐганнѐ бути", воно робить нас чутливими до "заклику 
свѐтості", коли "стурбованість через смерть чужинцѐ 
випереджаю турботу за себе". Лядське — це милосердѐ, 
співстражданнѐ, доброта, "лябов до Іншого, відповідаль- 
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ність за ближнього, принагідно — смерть за Іншого..." 
Широта левінасівського тлумаченнѐ "лядського" певноя 
міроя навіть компенсую жорсткість відстороненнѐ філо-
софа від природи. "Лядське обличчѐ — саме обличчѐ 
світу", — зазначаю Левінас; очевидно, що це твердженнѐ 
може бути прочитане, так би мовити, в обидва кінці.  

Осмисленнѐ Левінасом теми лядѐності, продовжуячи 
наведені раніше його міркуваннѐ, впритул підводить нас 
до осѐгненнѐ головної смислової і структурної особли-
вості всіюї етичної конструкції філософа — її асиметрич-
ного характеру; сам Левінас називав утвердженнѐ "аси-
метрії міжсуб'юктивності" своюя "центральноя думкоя".  

Аналізуячи це положеннѐ, слід мати на увазі, що ма-
гістральноя тенденціюя ювропейської і світової моральної 
свідомості здавна поставало симетричне тлумаченнѐ ляд-
ських стосунків, засноване на ідеї взаюмності. Його 
репрезентую вже відомий принцип відплатної справедли-
вості "око за око, зуб за зуб, кров за кров". Згодом ѐкісно 
вищий рівень моральної культури знаходить виѐв у так 
званому "золотому правилі" моральності, що його в 
"осьовий час" історії відкривали длѐ себе різні цивілізації 
світу; формуляваннѐ "золотого правила" ми можемо по-
дибати в творах китайського мудрецѐ Кун-ця (Конфу-
ціѐ), в давньоіндійському епосі "Махабгарата", у родона-
чальника грецької філософії Фалеса Мілетського, в 
Старому Завіті, Ювангелії: "Чого собі не хочеш, того й 
іншому не роби". Або ж: "ак хочеш, щоб з тобоя чинили 
інші, так чини з ними і сам". На наступних етапах ево-
ляції моральної свідомості лядства до ідеї взаюмності, 
симетричності стосунків ѐк справжньої основи лядської 
моралі зверталисѐ, у спробах надати їй досконаліше 
втіленнѐ, нові й нові мислителі — Т. Гоббс, Дж. Локк, І. 
Кант та ін., аж до представників сучасної комунікативної 
етики. 

Але чи дійсно засад взаюмності та симетрії досить, аби 
зводити на них уся будівля лядської моральності? 

Принаймні всѐ система філософської аргументації 
Левінаса спрѐмована на те, щоб відхилити це твердженнѐ. 
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Справді, ѐкщо сама метафізика існуваннѐ лядини 
розкриваютьсѐ ѐк ставленнѐ до Іншого, тобто ѐк опозиціѐ, 
що в принципі виклячаю можливість опосередкуваннѐ, 
"знѐттѐ", зведеннѐ до юдиного смислового полѐ, — тоді і 
в етиці, що зростаю на цій основі, і в будь-ѐкій кон-
кретній галузі лядської практики та стосунків усе "без-
особове", "нейтральне", "взаюмоприйнѐтне" втрачаю своя 
самодостатність, виѐвлѐютьсѐ не в змозі компенсувати, 
позбавити сутнісної актуальності прірву первинного "або— 
або", ѐка розверзаютьсѐ під ним. 

Крок за кроком відтворяячи вибагливу логіку філо-
софської думки Левінаса, ми вже бачили, ѐк підозріло 
ставитьсѐ цей мислитель до ідеї "нейтральності" знаннѐ, 
вбачаячи в підґрунті такої "нейтральності" замір "ней-
тралізації" Іншого та залученнѐ його до нашої Самото-
тожності. Схожі мотиви маю і левінасівська критика 
соціально-етичної позиції, ѐка обираю своїм вихідним 
пунктом "повагу до універсального" — немовби виперед-
жальний закид стосовно майбутніх домагань консен-
суально-дискурсивного напрѐму в сучасній етиці. Свою 
розуміннѐ лядѐності, ѐк ми щойно переконалисѐ, Леві-
нас пов'ѐзую не із взаюмністя у будь-ѐкій її модифікації, 
а з рухом назустріч Іншому, турботоя про нього, віддан-
нѐм йому переваги перед собоя, готовністя пожертву-
вати заради нього в разі потреби власним життѐм. Хоч би 
ѐке конкретне питаннѐ ставало предметом розглѐду, 
мислитель не випускаю з полѐ зору фундаментальну диле-
му: або ти живеш длѐ інших, або ти живеш длѐ себе; або 
ти перебуваюш у царині етики, або — онтології. Бути 
"відкритим" длѐ Іншого, вбачати в ньому онтологічно 
рівнозначне собі Ти і вибудовувати з цим Ти стосунки на 
засадах взаюмності, — всього цього, за Левінасом, ще 
зовсім не досить, і позиціѐ Бубера в цьому питанні аж 
ніѐк його не задовольнѐю. Кого з розглѐнутих раніше 
філософів можна порівнѐти тут з Левінасом, так це 
передусім Г. Батищева з його концепціюя другодомінант-
ності, сенс ѐкої, ѐк пам'ѐтаю читач, саме і полѐгаю в 
діалогічній відкритості на основі відданнѐ переваги 
Іншому. Це утвердженнѐ Іншого вищим за себе, 
визнаннѐ 
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"привілея Іншого", ѐке у Батищева лежить в основі 
"ціннісної вертикалі", необхідної длѐ осмисленого 
лядського спілкуваннѐ, а згідно з Левінасом формую 
притаманний моральним стосункам "вимір висоти", 
справді ѐвлѐю собоя істотний момент заочної "зустрічі" 
двох мислителів. 

Звичайно ж, залишаячисѐ на позиціѐх здорового 
глузду, наврѐд чи хтось візьметьсѐ заперечувати непроми-
нальне значеннѐ, ѐке маять длѐ лядської моральності 
"золоте правило" або категоричний імператив Канта. 
Однак чи ю таким уже безстороннім утверджуваний ними 
моральний поглѐд на світ? Немаю сумніву, що "золоте 
правило" надаю лядѐм незамінний інструмент длѐ взаюм-
ної конверсії власного морального досвіду та морального 
досвіду інших. Але ѐкщо розібратисѐ, хіба не пропоную 
нам "золоте правило", ѐк оріюнтир длѐ моральної пове-
дінки, свідоме егоїстичне налаштуваннѐ?5 а мая помір-
кувати, чого такого хотів би ѐ длѐ себе — і потім робити 
це іншим, не дуже переймаячисѐ тим, чого хотіли би ці 
інші длѐ себе самі... Що ж до кантівського категоричного 
імперативу, а саме його формули універсалізації (вже 
проаналізованої нами в розділі І), то в'їдливий А. Шо-
пенгауер не без підстав зауважив, що цѐ формула базу-
ютьсѐ на "мовчазному припущенні, що ѐ можу бажати 
лише того, що ю найвигіднішим длѐ мене". Тож не варто 
тішити себе ілязіѐми, сприймаячи кантівське формуля-
ваннѐ: "мій егоїзм висловляютьсѐ за справедливість і 
лядинолябство не тому, що йому приюмно виѐвлѐти їх, а 
тому, що він охоче відчуваю їх на собі..."6 

В лядському житті, поруч із безліччя ситуацій, коли 
длѐ застосуваннѐ принципу взаюмності справді не існую 
жодної розумної альтернативи, траплѐятьсѐ й такі випад-
ки, коли саме зверненнѐ до способу міркувань, підка-
заного "золотим правилом", цього обачливого  приміря- 

5 
Про "егоцентризм" "золотого правила" (втім, не категоричного  

імперативу Канта) див.: Хабермас Я. Демократиѐ.  Разум. Нравствен 
ность. Московские лекции и интервья. М., 1995. С. 15—16. 

6 
Шопенгауэр А. Об основе морапи // Шопенгауэр А. Свобода воли и 

нравственность. М., 1992. С. 165. 
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ваннѐ наших можливих дій "на себе", — може виѐвитисѐ 
аморальним. 

Коли ви, йдучи кудись у своїх справах, бачите лядину, 
що потрапила в біду, безпосередню прагненнѐ допомогти 
цій лядині маю принаймні передувати недолугій думці 
про те, а чи зробив би даний потерпаячий щось подібне 
длѐ вас, опинись ви на його місці, а він — на вашому. 
Левінас просто хоче сказати, що останній різновид мо-
рально значущих ситуацій засвідчую більш глибокий, 
основоположний рівень лядського самовизначеннѐ. Або 
ѐ вирушая на допомогу іншим — або залишаясѐ при 
собі, з власними невідкладними справами, власними 
насолодами, власним наполѐганнѐм на бутті. 

Або—або. Колись К'юркегор казав — і ми вже наво-
дили ця його думку: "ѐкщо будь-ѐка лядина не бере 
істотної участі в Абсоляті, значить, все втрачено". За 
Левінасом, таким Абсолятом длѐ нас ю Інший — у всій 
своїй вразливості, ѐку засвідчую його епіфаніѐ. Саме у 
відношенні до Іншого наше "невзаюмозамінне" а здобуваю 
своя неповторну відповідальність — а отже, внутрішня 
свободу та власну ідентичність, духовно випростуютьсѐ, 
стаю володарем самого себе — тим а, ѐке "підтримую 
світ". І водночас, ми вже спостерігали онтологічну необ-
ґрунтованість існуваннѐ цього Іншого, його підвладність 
страждання і смерті. У своїй зверненості до нього а 
переживаю турботу про нього ѐк визначальний чинник 
власного буттѐ, джерело власної "присутності в собі 
самому". 

Вище вже йшлосѐ про левінасівський аналіз жаху 
безсмертѐ — на противагу гайдеггерівському опису жаху, 
що його викликаю смерть. Але народжений у Ковно 
французький мислитель атакую гайдеггерівське тлума-
ченнѐ смерті і з іншого боку — стверджуячи, що страх 
мого "буттѐ-до-смерті" "перериваютьсѐ перед обличчѐм 
іншої лядини", що вагомішоя спонукоя мого мораль-
ного "пробудженнѐ" стаю саме смерть Іншого. Зосеред-
женість на власній смерті, вважаю філософ, не сприѐю 
становлення лядини ѐк моральної особистості. "Моѐ 
смерть" длѐ мене не ю фактом досвіду, вона завжди в  
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майбутньому. По-справжньому смерть "постаю лише в 
Іншому"; вона "виходить" на його Обличчѐ. 

Важливо, що екзистенціальна пріоритетність "смерті 
Іншого" перед "моюя смертя" не розглѐдаютьсѐ Левіна-
сом ѐк ознака ѐкоїсь винѐтковості, надвисокого мораль-
ного ідеалу. Навпаки, ми маюмо справу з елементом за-
гальнолядського досвіду. Багато з тих, чию життѐ заче-
пила подіѐ такої смерті, міг би, напевно, підтвердити це 
спостереженнѐ філософа. 

Тим часом цілком зрозуміло, що очікуваннѐ власної 
смерті й тривога з приводу страждань і можливої смерті 
Іншого породжуять у лядини зовсім різну душевну і 
моральну налаштованість. Страх перед власноя смертя 
робить наше існуваннѐ щільним і напруженим, немовби 
завантажую нас самими собоя: перед лицем неминучої 
смерті ми прагнемо розв'ѐзати свої екзистенціальні проб-
леми, реалізувати власне покликаннѐ, повноя міроя стати 
тими, ким ми ю; все це маю супроводжуватисѐ возвели-
ченоя Гайдеггером "рішучістя". Але коли длѐ нас на 
передньому плані турбота про наших ближніх і страх за 
їхню життѐ, ми, навпаки, маюмо бути досить "незайнѐті", 
не скуті власноя рішучістя та сформованими заздалегідь 
твердими намірами; ми маюмо бути немовби "на 
підхваті", щомиті готові без внутрішнього опору прийти 
на поміч лядині, ѐка страждаю, зробити длѐ неї те, що на 
дану мить їй буде потрібно. Левінас називаю такий стан 
душі терпіннѐм, підкресляячи його не-інтенційний 
характер: терпіннѐ нічого не "передбачаю", воно просто 
перетерпляю тривалість часу, долаячи страх власної смерті і 
спокуси conatus essendi. Перетерпляю заради ближнього, 
аби не "покинути його напризволѐще наодинці з перед-
смертноя самотоя". 

Таким чином, протистоѐннѐ з Гайдеггером, ѐке спершу 
розгорталосѐ Левінасом в онтологічно-метафізичній 
площині, набуваю рис глибокої моральної опозиції, в 
рамках ѐкої формуютьсѐ досить нетрадиційний длѐ 
ювропейської свідомості тип етики — етики, безперечно, 
асиметричної, одним із позначень ѐкої могло би бути і те, 
що це — етика вразливості. 
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Етика вразливості 

Про своя біографія Левінас говорив, що "в 
ній доміную передчуттѐ жаху нацизму і спогад про нього". 
Характерні длѐ левінасівського дискурсу посиланнѐ на 
стражденність і негарантованість лядського існуваннѐ 
маять, ѐк зазначалосѐ, свій загальнофілософський сенс. 
Однак цьому не суперечить те, що вони були навіѐні 
мислителя певним історичним часом, трагічноя "подіюя 
буттѐ" XX ст. Голокост залишив — послуговуячисѐ ще 
одним терміном самого Левінаса, до ѐкого ми згодом 
повернемосѐ — незгладимий слід не лише в житті, а й у 
творчості філософа. Кажучи конкретніше, таких слідів 
можна було б указати, принаймні, декілька. 

Зокрема, ми вже згадували про лексику левінасів-
ського опису Інших — самотніх, зацькованих, гнаних, на 
грані життѐ і смерті. Прокладаячи свій шлѐх до осмис-
леннѐ одвічної таюмниці лядської смерті, Левінас не без 
підстав — і загальнофілософських, і конкретно-історичних 
— вдаютьсѐ до розглѐду смерті "крізь призму потѐгу до 
вбивства": мислитель виходить з припущеннѐ, що 
"відчуваячи смертельний страх, ѐ стикаясѐ не з небут-
тѐм, а з тим, що спрѐмовано проти мене, начебто вбивцѐ 
був не стільки причиноя смерті, скільки... невіддільним 
від її сутності..." Філософсько-антропологічний сенс 
такого поглѐду на смерть чітко видно з поѐснень самого 
Левінаса. Річ у тім, що длѐ мене самого моѐ власна 
смерть ю не тільки емпірично невизначеноя, а, головне, 
невловимоя, незбагненноя: ѐ не можу уѐвити собі стан 
власного небуттѐ, не можу с-прийнѐти його, внутрішньо 
реконструявати неминучість його настаннѐ. Між мноя і 
моюя смертя весь час залишаютьсѐ "немовби останній 
інтервал, котрий моѐ свідомість не в змозі здолати", — 
але смерть-убивцѐ (ѐкщо розглѐдати її ѐк убивця) дістаю 
мене звідти раптово, "ривком", "зустрічним рухом зни-
щую ця нескінченно малу, але нездоланну відстань". 
Парадокс усвідомленнѐ власної смерті виѐвлѐютьсѐ подо-
ланим. Що ж до історичних мотивів виходу Левінаса на 
таке осмисленнѐ смерті, то вони ю досить очевидними.  

346 



Інший: .Ти" і .Він" 

Не менше уваги приділѐю філософ і темі стражданнѐ. 
"Вище випробуваннѐ свободи — не смерть, а страж-
даннѐ", — можемо читати в нього; "благаннѐ знѐти біль... 
владніше, загальніше... ніж проханнѐ втішити або від-
строчити смерть..." 

На сторінках своїх творів Левінас подаю вражаячу 
феноменологія стражданнѐ. Причому, ѐкщо смерть він 
осмисляю крізь призму вбивства, то стражданнѐ — крізь 
призму тортур. І треба сказати, що дескрипції Левінаса в 
цій галузі досить суголосні враженнѐм і рефлексіѐм тих, 
хто реально зазнавав тортур у катівнѐх XX ст. 

Показовим, зокрема, може бути зіставленнѐ відповід-
них левінасівських текстів зі спогадами Жана Амері — 
учасника Опору, ѐкий був заарештований, потрапив до 
Освенцима, післѐ звільненнѐ став письменником-
есеїстом, автором антифашистських книжок, і зрештоя, 
через 33 роки післѐ закінченнѐ Другої світової війни, 
наклав на себе руки — подібно до деѐких інших лядей з 
аналогічним досвідом, що так і не змогли позбутисѐ 
самовідчуттѐ "померлого у відпустці". Засвідчуячи на 
власному прикладі досвід катованої лядини, Ж. Амері 
говорить, зокрема, про те, що першим шоком жертви 
тортур ю втрата "довіри до світу" в найширшому розу-
мінні слова, тож "кожний, хто зазнав катувань, не може 
відтоді почуватисѐ, ѐк удома, на цьому світі". акщо одним 
із "засадничих переживань лядської істоти, а може, й тва-
рини" ю очікуваннѐ допомоги у разі скрути, то катуваннѐ 
не лише завдаю фізичного боля, але послідовно 
відбиваю у жертви й глибоко закорінене сподіваннѐ на 
допомогу. Катований поступово перетворяютьсѐ на тіло, на 
плоть; у нього немаю — і не буде — жодних 
комунікативних можливостей длѐ передачі суті своїх 
відчуттів, ѐк немаю і жодного містка, жодного натѐку на 
лядську юдність між ним і катом: "длѐ катованого мучитель 
— лише Інший", і метоя цього Іншого ю "влада, 
пануваннѐ над духом і плоття", ѐкі виѐвлѐятьсѐ 
досѐжними саме шлѐхом тортур. ак такі, вважаю Амері, 
«тортури стаять цілковитоя протилежністя соціального 
світу, в ѐкому можна жити лише за умови, ѐкщо ми 
даруюмо своюму ближньому 
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життѐ, полегшуюмо його стражданнѐ, приборкуюмо 
експансивні потѐги свого его. А у світі тортур лядина 
існую, лише руйнуячи іншу особу, що стоїть перед нея. 
Легенького натискуваннѐ озброюноя знарѐддѐм рукоя 
достатньо, аби перетворити Іншого — зокрема з його 
головоя, ѐка, можливо, вміщаю Канта й Гегелѐ, і всі 
дев'ѐть симфоній, і "світ ѐк воля й уѐвленнѐ" — на 
поросѐ, чию пронизливе вищаннѐ сповняю бойня»7. 

Неважко пересвідчитисѐ, наскільки близьким до наве-
деного опису тортур ю пропоноване Левінасом баченнѐ 
стражданнѐ ѐк такого. Стражданнѐ, вважаю Левінас, саме 
по собі ю "глухим кутом буттѐ", всѐ нестерпність ѐкого 
поюднуютьсѐ з неможливістя його позбутисѐ (згадаймо И 
у а\). Тут "мноя заволодіваю Інше", і моѐ волѐ "кружлѐю 
у відчаї, повністя підкорившисѐ волі Іншого". акщо "у 
страсі смерть ще десь попереду, на віддалі від нас", то 
"стражданнѐ, навпаки, гранично наближаю до волі буттѐ, 
що їй загрожую". До того ж, "попри це перетвореннѐ а на 
річ", у стражданні «ми все ще залишаюмосѐ присутніми; 
стаячи річчя, ми не уречевляюмосѐ повністя... 
Стражданнѐ двозначне: зло в теперішньому вже дію на 
"длѐ-себе" волі, однак длѐ свідомості зло ще в 
майбутньому...» Нагадаюмо: згідно з Амері, саме досвід 
тортур позбавлѐю лядину глибоко вкоріненого споді-
ваннѐ на допомогу, спонукаю в біді чекати ще гіршого.  

Розмірковуячи над здатністя лядини протистоѐти 
тортурам, Жан Амері оціняю її скептично: "Звідки 
беретьсѐ сила, звідки з'ѐвлѐютьсѐ слабкість? а не зная. 
Цього не знаю ніхто". Нікому не дано знати заздалегідь, 
наскільки вистачить у нього витримки під батогом ката. 
Зрештоя, — підсумовую свої міркуваннѐ Амері, — "із 
пережитого досвіду тортур ѐкщо й залишаютьсѐ ѐкесь 
знаннѐ, відмінне від простого мареннѐ, то це відчуттѐ 
великого подиву й відстороненості від світу, ѐке не може 
бути врівноважене жодним подальшим спілкуваннѐм із 
лядьми". 

7
 Амері  Ж.   Тортури   //   Поза   межами   розуміннѐ   (богослови   та 

філософи про Голокост). К., 2001. С 135—148. 
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У Левінаса схожі рефлексії розвиваятьсѐ в річищі вже 
знайомої нам концепції вразливості Іншого. Саме "поза-
буттювість" Іншого надаю філософу можливість осѐгнути 
незворотний характер лядських утрат, крихкість самого 
існуваннѐ лядини і крізь усе це — властиву лядському 
духові внутрішня висоту, його здатність відгукнутисѐ на 
"заклик свѐтості". Особливо важливоя з цього поглѐду ю 
статтѐ філософа "Марне стражданнѐ" (1982). Розмірко-
вуячи над суття стражданнѐ, Левінас, усупереч автори-
тетній морально-релігійній традиції, від самого початку 
осмисляю його не ѐк здобуток, болісне збагаченнѐ 
суб'юктивності (що описуютьсѐ узвичаюними висловами 
"стражданнѐ вчить", "вистражданий досвід" тощо), а ѐк 
невідшкодовану втрату. Стражданнѐ, ѐк його інтерпре-
тую цей мислитель, ѐвлѐю собоя своюрідну «свідомість 
навиворіт, котра "оперую" не ѐк "браннѐ", а ѐк відторг-
неннѐ», свідомість, ѐка "не витримую" власного змісту, 
ѐка ю вже не "схопленнѐм" (пор. conceptio), а віддаван-
нѐм. Ю речі, котрі ми усвідомляюмо й запам'ѐтовуюмо 
внаслідок ѐсного їх розуміннѐ, ідеального (а отже, мож-
ливо, й реального) опануваннѐ ними, і ю речі, усвідом-
леннѐ ѐких пов'ѐзане з їх утратоя, самим процесом ціюї 
втрати, що залишаю в нашій душі свої сліди, немовби 
незагойні рани. Будь-кому відома така пам'ѐть і свідо-
мість утрат — від утрати ѐкогось предмета повсѐкденного 
вжитку до втрати коханої лядини або своюї власної долі. 
Принципова специфіка позиції Левінаса (з ѐкоя, до речі, 
погодитьсѐ, напевно, не кожен) полѐгаю в тому, що 
згадані сліди вже не ю справжніми, онтологічно значу-
щими образами втраченого, вони — справді лише рани 
нашої душі, рубці, мимовільні знаки на місці втрати.  

Так чи інакше, послуговуячисѐ власноя вибагливоя 
методологіюя, філософ підходить до чіткого окресленнѐ 
теми негативного досвіду або, в аспекті її левінасівського 
баченнѐ, марного стражданнѐ. Реалії останнього століттѐ 
примушуять брати до уваги таку принципову відмінність: ю 
досвід, ѐкий, хоч би ѐким важким і неприюмним він 
був, зрештоя збагачую лядську особистість, розширяю її 
духовні   обрії   —   і   ю   така   межа   брутальності,   межа 
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жорстокості, за ѐкоя набутий досвід нівечить лядину, 
ламаю її душу, робить її біднішоя, гіршоя, ніж вона була 
доти. Про такі "уроки життѐ" можна сказати, що вони 
навчаять лише одному: лядина ніколи не повинна їх 
отримувати. Ю стражданнѐ праці, творчості й лябові, ѐке 
розвиваю і підносить лядську особистість, — але коли 
стражданнѐ стаю всеосѐжним, коли воно вкарбовую своя 
внутрішня суть у саме осердѐ лядської свідомості й 
переживань, — тоді воно губить лядину, загрожую 
позбавити її чогось украй необхідного длѐ нормального, 
позитивно налаштованого життѐ. І про таке стражданнѐ 
знову ж таки залишаютьсѐ сказати: потрібно, щоб лядина 
ніколи його не зазнавала. 

Зазначену тему порушували, зокрема, російські пись-
менники, ляди гіркої долі Варлам Шаламов, Костѐнтин 
Воробйов... Длѐ Левінаса парадигмоя марного лядського 
стражданнѐ стаю Голокост, звірѐче винищеннѐ нацистами 
ювреїв — із тим обов'ѐзковим поѐсненнѐм, шо 
типологічно цѐ парадигма охопляю значно ширше коло 
трагічних ѐвищ: "гітлеризм і сталінізм, Хіросіму, ГУЛ АГ, 
геноциди Аушвіца й Камбоджі"; ми в Україні не можемо 
не додати до цього сумного переліку Голодомор 1932— 
1933 pp. Показовим длѐ гекатомб XX ст. ю не тільки 
вбивство величезних мас безневинних лядей, а і те, що 
ляди гинули ні за що — ані за віру, ані за краще життѐ на 
землі, а просто через своя належність до певної статис-
тичної категорії. Ці трагедії роблѐть марне — й від того 
ще більш страшне — стражданнѐ мільйонів лядських 
істот видимим фактом, зверненим до сумліннѐ кожного 
мешканцѐ Землі. Хоч би ѐкими були уроки Голокосту (а 
отже, і всього, що ми можемо так сприймати), пов'ѐзані 
з ним "надбаннѐ" морального і духовного досвіду — все 
це ю ніщо в порівнѐнні з його жахливим антибуттювим 
випроміняваннѐм, з тѐжіннѐм у пустку, що становить  
його внутрішня суть. У фундаменті лядѐності Голокост — 
назавжди витѐгнутий камінь; його далекосѐжна згубна 
сила — не руйнівного метеориту, а диѐвольської чорної 
зірки, що незворотно пожираю простір і світло довкола 
себе. 
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Віддалені, проте згубні й фатальні, нещасливі длѐ 
нинішніх поколінь наслідки Голокосту даятьсѐ взнаки і 
сьогодні. І хоча прѐме повтореннѐ трагедії подібного 
гатунку нині з багатьох причин видаютьсѐ вже неможли-
вим (крах тоталітарних режимів потѐгнув за собоя, треба 
гадати, і практику тотальних злочинів, що становила їх 
modus vivendi), все ж здобуте такоя страшноя ціноя 
відкриттѐ справжньої міри лядської вразливості зоста-
ютьсѐ чинним. І ми гостро відчуваюмо ця вразливість на 
тлі терористичних нападів, піарівських акцій, генетичних 
експериментів і розгулу природних стихій. 

Тож ѐкоя маю бути етика, коли виѐвлѐютьсѐ, що 
лядина ю такоя вразливоя, що її так легко принизити, 
зламати, змінити її а, що, попри це, вона здатна так 
марно, так безоглѐдно лябити і страждати? ака етична 
перспектива маю вимальовуватисѐ перед нами "на сконі 
століттѐ стражданнѐ"? 

Пропонуячи своя відповідь на ці запитаннѐ, Левінас 
вдаютьсѐ до розрізненнѐ між "моїм стражданнѐм" і 
"стражданнѐм Іншого". Володіячи ізсередини себе своїм 
"онтологічним ресурсом", ѐ здатен і повинен переборя-
вати власне стражданнѐ, опановувати його, визначати 
його місце і смисл у перспективі основної спрѐмованості 
свого а. Водночас стражданнѐ інших, тобто, по суті, 
стражданнѐ ѐк таке, постаю переді мноя "найглибшоя 
артикулѐціюя абсурдності". а мая усвідомлявати "неви-
правдовуваний характер стражданнѐ в іншій лядині", 
розуміти, що "виправданнѐ спричиненнѐ боля ближ-
ньому ю джерелом усіюї аморальності". Звичайно, саме із 
співчуттѐ своюму ближньому, аби він не залишавсѐ у 
свідомості безглуздѐ власних страждань, ѐ можу (інколи й 
повинен) налаштовувати його на думку про їхній 
внутрішній сенс, їхня можливу благотворність, навчати 
його видобувати з цих страждань певні уроки длѐ себе. 
Проте вихідноя, основоположноя етичноя реакціюя на 
стражданнѐ Іншого може бути лише одне: сприйнѐттѐ їх 
ѐк чогось неприпустимого. акщо ми хоч трохи відступимо 
від цього несхибного морального оріюнтиру, вважаю філо-
соф,  це вже буде початком шлѐху до тиранії,  неляд- 
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ськості, до нових іпостасей того зла, що у XX ст. постало 
в образі Голокосту. 

Але сприймати щось як неприпустиме — морально 
означає чинити йому спротив. Я не можу бути байдужим 
до страждання моїх ближніх, яке "благає мене і кличе"; 
"справедливе страждання в мені за невиправдане страж-
дання Іншого"" має "утвердитися як самий вузол людської 
суб'єктивності". "Фундаментальною етичною проблемою" 
постає завдання морального зцілення — щоб, як говорить 
Мітя Карамазов, "не плакало больше дитѐ... чтоб не было 
вовсе слез от сей минуты ни у кого" (можна сказати, що 
саме у цьому пункті Левінас найближче підходить до 
улюбленого ним Достоєвського). Завдання, про яке йдеть-
ся, позначене, звичайно, щонайглибшою інтимністю, яку 
"не можна передати в повчальному дискурсі"; ця інтим-
ність "не здатна, не зіпсувавшися, перетворитися на 
проповідь". А проте моє власне "страждання, натхненне 
стражданням іншої людини", моє діяльне співстраждання 
їй не є вже марним стражданням; спасенний смисл такого 
співстраждання живить справжню людську моральність у 
всьому її обширі. 

Загальний сенс концепції людської вразливості, яку 
розробляє Левінас, вбачається в наступному. 

Протягом тривалого історичного часу цивілізована 
людина призвичаїлася будувати своє життя, діяльність і 
стосунки на міцній опорі сили, влади і контролю над 
зовнішнім середовищем. Задля реалізації такого способу 
буття вона мала шукати для себе опору у вигляді чогось 
запевне сильного, владного, незламного, неминущого, в 
союзі з чим і від імені чого могла утверджувати себе, 
виборювати своє місце під сонцем. Такою надійною 
основою могла видаватися природа, історична необхід-
ність, воля народу абощо; легко збагнути, що і Божест-
венний Абсолют нерідко сприймався саме в такій своїй 
іпостасі. 

Альтернатива всьому цьому зумовлюється як реаль-
ним станом справ у сьогоднішньому світі, не тільки 
"плинному", а й надзвичайно зрадливому і крихкому, так 
і безпосередньо голосом людського сумління, загостре- 
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ного трагічними елементами сучасного досвіду. Внаслі-
док спричиненого цим "повороту свідомості" людська 
особистість у своєму самовизначенні і самореалізації 
більшою мірою починає шукати для себе не опору, здатну 
забезпечити її переможну експансію, а адресатів і 
співрозмовників, зверненість до яких і карбує її власне Я, 
і утверджує його неповторність. По суті, це і є перехід від 
онтології до етики — від царства сили, влади, пафосу і 
міфу до континууму змінних, уразливих, як усе людське, 
стосунків, кожна мить тривання яких зумовлюється 
відповідальністю, наполегливістю і взаємним тяжінням 
суб'єктів такого спілкування. 

Вище вже зазначалося, що, згідно з Левінасом, лю-
дина є морально відповідальною не лише за свої рішення 
і вчинки, а й за своїх ближніх. Це означає, що моя доля 
повсякчас залежить від Інших, поведінка і саме існування 
яких не є онтологічно гарантованими. А значить, я в 
певному істотному загальнолюдському сенсі виявляюся 
заручником Іншого, заручником його волі, його сили та 
слабкості. По той бік поверхового утвердження Іншого 
("ти є") переді мною виникає неминуче моральне 
завдання: "взяти на себе" цього Іншого в усій вагомості й 
ризикованості його власного існування. Тобто стати за 
нього заручником. 

Ситуація заручництва в сучасному світі набуває 
відчутного присмаку фатальності. Притаманну цьому 
феноменові здатність до необмеженого поширення, його 
своєрідне випромінювання, що сягає глобальних мас-
штабів, з неспростовною очевидністю засвідчують жах-
ливі прояви сучасного тероризму. Недолюдки, що захоп-
люють і утримують під страхом смерті безневинних 
людей, роблять їх своїми безпосередніми заручниками, 
але в ширшому, проте цілком конкретному розумінні 
заручниками виявляються і їхні ближні, які, аби зберегти 
надію на їх звільнення, мають виконувати певні "правила 
гри", і політики, які, домагаючися цього звільнення, 
можливо, задіюючи відповідні дипломатичні канали, не 
повинні "дратувати" злочинців та їхніх впливових по-
кровителів,  і журналісти,  висвітлення якими подібних  
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ситуацій дедалі суворіше обмежується, зрештою, і весь 
громадський загал, уся світова спільнота, які, з огляду на 
постійну, неусувну на сьогодні небезпеку таких терактів з 
боку цілком певних політичних та інших сил, мають 
утримуватися від називання речей своїми іменами, 
накладати гальма на законні прояви обурення і спроби 
протидії. 

Все це кидає світло на безліч інших обставин сьогод-
нішнього життя. У "постсуч атому" світі, де розпадається 
стільки зв 'язків, щодалі міцніють і розгалужуються зв 'язки 
заручництва. Поруч зі здавна знайомими парадигмаль-
ними образами людини — homo sapiens, homo faber, homo 
ludens, homo viator тощо нині стає й homo obses — людина-
заручник, що має нести на собі — поза усяким вибором — 
тягар відповідальності за інших, обов'язки, які випли-
вають із уплутаності в стосунки, витворені не нею. 

Якщо повернутися до Левінаса, він нам, звичайно, не 
надасть конкретних рекомендацій стосовно боротьби із 
сучасними терористами і навряд чи навчить, як у кож-
ному випадку виходити із ситуації заручництва. Проте 
він, як жоден інший мислитель, дає сьогодні змогу збаг-
нути, наскільки важливим є той "моральний мінімум", 
який уможливлює самий феномен заручництва — здат-
ність однієї особи заступатися за іншу, "брати на себе" її 
ситуацію, її проблеми, не тільки фізичні труднощі й 
страждання, а й моральну небездоганність поведінки, і 
відповідь перед неправедним судом — те, що саме по собі 
не може бути виправдане. Як, напевно, ніхто у світовій 
філософії XX ст., Левінас розкриває своєрідну гідність 
такої позиції, що докорінно відрізняється від самодос-
татньої чистоти моральних орієнтирів прихильника 
кантівського категоричного імперативу або терпляче-на-
полегливого налаштування учасників етичного дискурсу 
за Апелем-Габермасом, переконаних у своїй спільній 
раціонально забезпеченій правоті. Все ж, прагне показати 
Левінас, саме "завдяки ситуації заручника у світі можуть 
існувати жаль, співстраждання, прощення і близькість 
(хоч би як мало їх було)". Ті, хто сьогодні бере заруч-
ників, не мали би підстав це робити, якби не усвідом - 
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лювали, як далеко людина з нормально розвиненими мо-
ральними почуттями здатна зайти заради їх визволення. 
Що поробиш — справжня людяність завжди є вразливою, 
завжди залишає місце для нападок і зловживань. Це не 
означає, що її треба цуратися; це значить, що треба вміти 
її захищати. Підступність сучасних зазіхань на неї вима-
гає чіткого морального усвідомлення кожної ситуації, дає 
право на опір і відсіч. 

„Він": божественне /лядське 

Легко зрозуміти, що левінасівський аналіз 
людської вразливості висуває питання не тільки до 
моральної, а і до релігійної свідомості. Цитоване Леві-
насом питання Еміля Факенгайма "Чи був Бог в Освен-
цимі?" має зовсім не риторичний характер. Після Освен-
циму (розуміючи цю назву як збірне ім'я для всіх жахів 
XX ст.) жодна теодицея, тобто онтологічне виправдання 
Бога, видається філософу більше неможливою, як 
"неможливими й мерзенними" є "всі виступи й усі 
думки", що пояснюють страждання мільйонів закатованих 
людей "гріхами тих, хто страждав і помер". Відтак настав 
час "теології без теодицеї". Водночас, наведений аналіз 
"ситуації заручника" свідчить, що і людина в сучасному 
світі має дедалі менше підстав сподіватися на Божественне 
прощення — вже через те одне, що більше не відчуває себе 
повновладним суб'єктом, ініціатором своєї поведінки і 
змушена відносити все змістовне й осмислене в ній на 
рахунок зобов'язуючих стосунків з іншими. Чи можна 
молити про прощення за те, що не мною було розпочате і 
не на мене спрямоване, те, перебирати задум чи вибір чого 
на себе неможливо без відчуття внутрішньої неправди? 

Тож ситуація передстояння людини перед Богом стає 
вкрай парадоксальною, сповненою внутрішніх неможли-
востей. Те, що в інші часи наближало людину до її 
Творця — буттєвий світ, — нині розверзається страшною 
прірвою. Прірвою, в якій більше неможливо ані споді- 

355 



Розділ  V 

„Асиметрична" етика Е. Левінаса і проблеми сучасної етики спілкуваннѐ 

ватися на прощення, ані покладатися на всемогуття і 
всеблагість Того, до Кого звертаєш свої молитви і 
сподівання. 

З усім цим, Левінас, безперечно, .залишається мисли-
телем релігійним, дуже поважливим до юдейської релігій-
ної традиції. Те, що людина більше не може дозволити 
собі сподівання на буттєве спілкування з Богом, якраз і 
підтверджує їхню неспівмірність, відсутність будь-яких 
онтологічних опосередкувань між ними — що відповідає 
духові давньої заповіді-заборони робити кумири, божест-
венну подобу "з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, 
і що в воді під землею" (2 М. 20,4.). Бог, за Левінасом, — 
абсолютно Інший par excellence. І якщо вже в стосунках з 
іншими людьми ми маємо зважати на позабуттєвість 
Іншого, для якого описана і, можна сказати, оспівана Бу-
бером форма безпосередньої 7м-присутності виглядає 
загрозливо онтологізованою, сповненою спокус буттє-
вості, — у ставленні до Бога і поготів Ти виявляється 
позначенням поверховим. (Тут слід відзначити пряму 
суперечність із Бубером, на думку якого Бог існує длянас 
лише як Ти; той, хто мислить про Бога Він, Його 
втрачає.) Як "великість, що уникає онтології", як "абсо-
лютно Відсутнє", Бог не звертає до людини свого Облич-
чя: Його потойбічність читається у звернених до нас 
обличчях інших людей, "спадає на думку" при погляді на 
них. Надаючи обличчю іншої людини його владну значу-
щість, його "вимір висоти", Божественне начало тим 
самим ані приховує, ані розкриває себе. Замежове щодо 
нашого простору і часу, воно зі свого плюсквамперфекту 
залишає нам свої сліди ("Хтось вже пройшов", — можемо, 
як вважає філософ, сказати ми про Нього). Сліди, які не 
є образами, іконами, позбавлені наміру щось спеціально 
розкрити або позначити, але якими, проте, можна іти — 
"слідом" за Богом. Що, за Левінасом, означає: тримаю-
чися слідів Божих, іти до Інших. 

В одному зі своїх інтерв'ю філософ наводить приклад 
із релігійного досвіду: "У деяких дуже давніх молитвах... 
правовірний починає з того, що говорить Богові Ти й 
завершує розпочате речення словом Він, нібито у процесі 
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наближення цього Ти раптово з'являється його трансцен-
денція через Він". Тож саме наближення до Бога, зрос-
таюче переживання зверненості до Нього призводить в 
момент своєї кульмінації до смислового вибуху — пере-
творення Ти на Він. Водночас Левінас не забуває відзна-
чити, що «"Вінність" цього Він — не даність речі, котра 
знаходиться у нашому розпорядженні, даність, перед якою 
Бубер і Габріель Марсель для опису людської зустрічі 
справедливо віддавали перевагу Ти... "Вінність" — джерело 
інакшості буття, до якого є причетним, зраджуючи його, 
"в собі" об'єктивності». Виходить, у спектрі наших 
відносин з Іншим третя особа (Він) посідає місце по обидва 
боки від серединного Ти: Він, Воно — це і позначення речі, 
бездушного, позбавленого внутрішньої життєвості об'єкта, 
і, навпаки, шаноблива вказівка на таку повноту суб'єк-
тивного буття, для якої звернення на "ти" (або взагалі у 
другій особі) видається вже надміру приземленим і 
брутальним. Тому, що є Він (Вона) у другому наведеному 
значенні, ми немовби дозволяємо не реагувати на нашу 
власну присутність, проходити повз нас — визнаємо його 
життєву потойбічність і несумірність з нами самими. 

Саме в такому сенсі Левінас веде мову про "Вінність" 
Бога. Але типологічно близький характер може мати і 
вживання форми третьої особи стосовно людини, яку ми 
поважаємо або за яку вболіваємо ("дивись — ось Він іде!" 
абощо). Польською мовою природно звучить запитання: 
czego pani (pan) sobie zyczy? Схожі, хоча, можливо, менш 
артикульовані форми звертання у третій особі існують і в 
українській, і в російській та інших мовах. Екзистенційно 
глибшим феноменом є необхідність переходу на "мис-
лення в третій особі" там, де ми застаємо людину, навіть 
дуже близьку, у стані страшної скрути, тяжкої хвороби, 
страждання, відчайдушної боротьби за життя: можна 
помітити, що за таких обставин Інший у нашому сприй-
нятті потроху немовби зсувається від Ти до Він (Вона). І 
навіть звертаючися до людини в такому стані на "ти", ми 
нерідко мислимо про неї вже саме як про Неї — немовби 
до її знайомого нам Ти долучилася якась відсторонена від 
нас таїна, і ми, саме з любові до наших ближніх, маємо  
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поважати в них і цю таїну, що охоплює їх у час скрути — 
і віддаляє від нас. 

Втім, най масовіша галузь появи Них, "третіх" — і, 
відповідно, мислення про людину "у третій особі" — це 
галузь соціальних відносин. Стосовно цієї галузі Левінас 
привчає домагатися, щоб Він (Вона), вжите щодо пере-
січної людини "з вулиці", сприймалося нами саме в 
другому зі щойно окреслених значень — не як символ 
відчуження й уречевлення, а як поважливе позначення 
таємничої, неприступної для нас суб'єктивності, що живе 
власним внутрішнім життям. 

Безперечно, щонайперше і найвиразніше Інший постає 
перед кожним із нас як Ти — Ти матері, батька, коханої 
людини та ін. Саме у ставленні до Ти ми відкриваємо для 
себе всю "розкіш" людського спілкування (А. де Сент-
Екзюпері), вчимося долати власний егоїзм. Значна 
частина того, чого навчає нас Левінас, теж може бути 
описаною в термінах Я—Ти-відношення — і позабуттєвість 
Іншого, і "нагота" його Обличчя, і поєднання в його 
поставі вразливості й вимогливості, й асиметричність 
моральних стосунків з ним тощо. А проте справжня гли-
бина кожної зі щойно згаданих тем розкривається лише 
за припущення, що відношення до Ти — це лише гра-
ничний випадок їх втілення, який далеко не охоплює і не 
визначає собою їхню справжню суть. 

Хоч би якими морально значущими були стосунки Я\ 
Ти, однак із точки зору Левінаса, самі по собі вони мають 
амбівалентний, або перехідний, характер — саме через 
парадоксальний статус Ти як буттєвого звернення до нас 
позабуттєвого Іншого. Цій парадоксальності й відповідає 
двоїстість моральних настанов, що визначають наше 
відношення до Ти. 

З одного боку, ці настанови можуть бути скеровані — 
якщо скористатися вже відомим нам висловом філософа — 
у бік "повернення до Самототожного", тобто підпоряд-
ковані буттєвому самоутвердженню нашого Я. В такому 
разі, наприклад, почуття кохання, хоч би як позірно воно 
підносило Ти свого обранця, насправді мало цікавити-
меться внутрішнім станом і налаштуванням цього Ти і 
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при першій нагоді готове буде виявити свою егоїстичну 
природу. Можливий і інший варіант, коли Я і Ти разом 
витворюють нову самодостатню єдність, таке собі інтимне 
самозакохане Ми, що відмежовує себе від усього 
навколишнього світу. Але тоді постає питання: чим такий 
"егоїзм удвох" кращий за егоїзм наодинці? 

Однак у відносинах Я і Ти може взяти гору і про-
тилежна спрямованість. Моральнісний імпульс, пробуд-
жений зверненням до Іншого в образі нашого Ти, здатен 
спонукати нас, подолавши первинну сліпоту самодостат-
нього спілкування двох — "суспільства удвох", "суспіль-
ства любові", "інтимного суспільства", як називає це 
Левінас, — прозріти стосовно Третього, Третіх — тих, хто 
не залучений до кола мого безпосереднього сутнісного 
спілкування, хто залишений мною "за межами любові", 
кому "я ніколи не подивлюся в обличчя". Прозрівши 
таким чином, я усвідомлюю, що згаданий Третій — 
"інший, ніж ближній, є також моїм ближнім... є ближнім 
ближнього", що і мій безпосередній партнер в інтимному 
спілкуванні, моє "правдиве Ти не є Улюбленим, від-
окремленим від інших", що любов до нього не дає мені 
права забувати Третього — відповідаючи за одного, я 
відповідаю й за іншого. Незмінно "очима Другого на мене 
дивиться Третій", зрештою, ми морально зобов'язані 
відчувати присутність цього Третього як присутність 
"усього людства, що дивиться на нас" — і "вириває" нас 
зі стану нашої інтимності. Саме за умови такого нашого 
морального пробудження і самоусвідомлення й настає, 
стверджує філософ, "година Справедливості, порівню-
вання незрівнянних". 

У згаданому вище "інтимному суспільстві", "суспіль-
стві вдвох", проблеми справедливості, як вважає Левінас, 
не виникає. У безпосередньому спілкуванні Я і Ти я — 
господар своїх намірів і вчинків; у моїх руках "всі важелі" 
моєї поведінки. Я відповідаю іншому так, як сам того 
волію (або принаймні так, як того воліє моя підсві-
домість). Всі мої заслуги і провини перед лицем мого 
єдиного Ти належать саме мені — отже, я маю привілей 
прощати цього Ти і бути ним прощеним, адже вся суть 
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будь-якої провини за даного типу стосунків вичерпується 
тим, що ми обопільно завдаємо один одному і, отже, 
обопільно можемо й забути: ви-бачити. Як гласить росій-
ське прислів'я: "Кто старое помянет, тому глаз вон ". 

Зовсім інакшими будуть справи, якщо ми звернемо 
увагу на Третього. Припустимо, я в змозі вибачити мого 
Ти, мого безпосереднього ближнього за поганий учинок 
стосовно мене самого — чому б і ні? Але хіба маю я право 
вибачати зло, заподіяне не мені! (Насправді це питання 
не є риторичним, а порушує величезну моральну проб-
лему. Щоб одразу дістатися її суті, запитаймо себе: чи 
вправі сьогоднішні євреї вибачати Голокост? Українці — 
Голодомор? Вірмени — свій геноцид? З одного боку, саме 
таке вибачення виглядає справжньою національною 
зрадою, зреченням і забуттям страждань свого народу. З 
іншого — треба ж, зрештою, прощати, хоча б заради 
спільного майбутнього наступних поколінь.) Отож, чи не 
може самий факт моєї спокути перед Другим виявитися 
зрадою Третього? Якщо я роблю добро Другому, своєму 
Ти — в замкненій системі "інтимного суспільства", це, 
безперечно, за будь-яких умов є добродіянням. А що, 
коли цей мій любимий Другий — непримиренний ворог 
якогось безневинного Третього і не забариться викори-
стати зроблене мною добро, аби згубити цього Третього, 
завдати йому тяжкої шкоди? Чи можу я бути байдужим до 
цього? І ще: припустимо, інший вибачить мені скоєне 
зло, за яке я відповідаю, бо воно вкорінене в моєму 
власному задумі. Але як і кому вибачати і взагалі що в 
моральному плані робити зі злом, намір і сенс якого 
"вислизає" від його безпосереднього виконувача, губить-
ся в безконечному плетиві міжлюдських залежностей і 
зобов'язань? Якщо той виконувач і розкається (в чому?) — 
чи усуне це саму проблему заподіяного зла? 

Зазначені складності породжені вимогливим контек-
стом світу Третіх, світу реальних соціальних стосунків. 
Вони увиразнюють для нашого сумління, зрештою 
роблять нестерпним той докір, який "інтимне суспіль-
ство" висуває проти самого себе: "Третій, ображений, 
споглядає любовний діалог, і стосовно нього, цього Тре- 
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тього, суспільство любові саме є винним". Таким чином, 
"земна мораль запрошує до важкого повороту, який веде 
до Третіх, покинутих за межами любові". 

Винуватість любові перед страждаючим Третім — знову 
ж таки, одна з тих тем, сповнених глибокої людяності, 
що зближують філософію Левінаса з моральною 
атмосферою знаної і любимої ним класичної російської 
літератури, творів Толстого і Достоєвського. Що ж до 
"важкості" зазначеного повороту, то вона вже, скоріше, 
веде нас на Захід: важким, хоча й украй необхідним, 
видається сам відступ від окриленої духовності Я—Ти-
відношення (що недаремно так надихала Бубера) до 
приземленої прози болючих спроб "порівнювання незрів-
нянних" (улюбленого мною Другого і Третіх, перед 
якими я відчуваю свою провину, а також цих Третіх між 
собою) шляхом зведення їхніх внесків до якогось поза-
особового, об'єктивного "спільного знаменника". В такому 
приземленому, ба навіть дратуючому вигляді системи від-
носин, де ніщо не сприймається безпосередньо внаслідок 
захвату, який воно викликає, де "треба... зважувати, ду-
мати, виносити судження, порівнюючи непорівнюване", 
де від людини вимагається здатність не "сповідуватися у 
своїх гріхах", а "підкорятися обвинуваченням", — перед 
нами і розкривається царина справедливості, царина, 
потреба в якій виникає одразу, "як тільки з'являється 
Третій". 

Зауважимо, що у своєму аналізі Левінас аж ніяк не 
применшує позитивно-творчого потенціалу вимоги спра-
ведливості: вона "засновує державу", формує засади 
права, громадянського суспільства, раціональної куль-
тури загалом, сприяє вкоріненню людської рівності й 
братерства. Вона навчає складного, але конче потрібного 
в цивілізованому світі мистецтва стримувати власну 
"щедрість" за чийсь сторонній рахунок, обмежувати не 
тільки себе, а й Іншого заради іншого Іншого. Суголосно 
з цими думками Левінаса інший великий французький 
мислитель сучасної доби Поль Рікер (1913—2005) наго-
лошує, як на одному з трьох основних складників "етич-
ного   наміру"   особистості,   на  житті   "у   справедливих 
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інституціях" — маючи на увазі саме потребу морально 
налаштованої людини поширити очікування "доброго 
життя" за межі інтерперсональних стосунків (адже 
"Інший — це також інший, ніж 7м"). Що ж до можливості 
такого поширення, то його покликані забезпечити 
"справедливі інституції", що дефінітивно являють собою 
певну "структуру життя-разом... яку не можна звести до 
міжперсональних відносин"

8
. Звідси випливає, що просто 

як моральна людина, небайдужа до долі своїх ближніх, я 
маю бути активним громадянином, дбати про вдоскона-
лення інституцій свого суспільства — це ж бо най-
істотніше, що я в змозі зробити для Третіх — тих інших, 
хто не є моїми безпосередніми партнерами у спілкуванні. 
Водночас, ані Рікер, ані, тим паче, Левінас не виявляють 
схильності, як це часто трапляється в соціальній філософії, 
надміру висувати ідею справедливості за рахунок більш 
внутрішніх і духовних рушіїв людського співжиття. Понад 
справедливістю Левінас, згідно з богословською 
традицією, знайомою як юдеям, так і християнам, ставить 
милосердя. На думку філософа, "справедливість... завжди 
потребує вдосконалення у спротиві власній 
брутальності"; можливість цього спротиву здатен забез-
печити лише постійний нагляд з боку любові — мораль-
ної сили, від якої, як ми вже бачили, справедливість, 
згідно з Левінасом, і походить: "Любов завжди повинна 
стежити за справедливістю". Тільки любов здатна одухо-
творити ідею справедливості, надати їй належного мо-
рального спрямування. Втім, про саму любов, як вона 
постає у Левінаса, сказано ще недостатньо. 

Поглѐд на лябов 

"Суспільство любові" (або "інтимне суспіль-
ство") Левінас, як ми бачили, протиставляє реальному 
соціуму на тій підставі, що воно є замкненим у собі,  

'Рікер П. Сам як інший. К., 2000. С 206, 232—242. 
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витісняє за свої межі будь-яких Третіх — а отже, завжди 
виявляється винуватим перед ними. Тим більше, що 
реальної потреби в цих Третіх тут і не виникає: "Любов — 
це Я, задоволене тобою", — лаконічно формулює філо-
соф. Це, однак, зовсім не означає, шо гордовите відчуття 
самодостатності й відторгнення Третіх, коли вони 
властиві любовній спільноті (бо є і інша любов, що 
робить вибір на користь відкритості і розширює свої обрії 
в бік справедливості), свідчать про якусь сутнісну не-
досконалість останньої або позбавляють її морального 
права на існування. Так, чуттєвій любові притаманна 
тенденція до самозамикання, часто-густо (тим частіше, 
чим ближче до полюсу чуттєвої насолоди) вона являє 
собою щось "докорінно протилежне соціальному від-
ношенню"; втім, чи немає у нас підстав твердити, що з 
огляду на її сутнісний людський сенс так і повинно бути? 
(Що, звісно, не виключає й наявність альтернативних, 
більш моральних і духовних шляхів утвердження людя-
ності.) Задовго до Левінаса і значно гостріше, ніж він, 
про асоціальний характер любові писав М. О. Бердяев: 
"Любов завжди є нелегальною. Легальна любов — це 
любов померла... Соціалізація статі й любові є одним із 
найвідразливіших процесів людської історії..."

9
 Отже, до 

якої смислової перспективи залучає свій розгляд любові 
(точніше, статевої любові, кохання) Е. Левінас? 

Одразу зазначимо, що принциповими рисами леві-
насівського погляду на любов, які відрізняють його від 
переважної більшості класичних концепцій любові, є, по-
перше, феноменологічна конкретність (зокрема цілком 
очевидно, що в праці Левінаса "Тотальність і Безмежне" 
йдеться, головним чином, про любов чоловічу, пред-
метом якої є жінка), по-друге — послідовне врахування 
чинника людської вразливості. Від більшості ж тлумачень 
любові, що виникли в XX ст. (містичних, фрейдистських, 
екзистенціалістських — зокрема сартрівської тощо) підхід 
Левінаса   передусім   відрізняється  тим,   що   в  ньому   з 

9 Бердяев Н. А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). 
М., 1991. С. 77. 
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принципових міркувань не задіюється парадигма інди-
відуального самоутвердження. 

Поєднуючи зазвичай розмежовані значення еросу та 
агапе, любові-пристрасті та любові-жалю, Левінас по-
в'язує сутність кохання (одразу варто додати — чолові-
чого) із зачаруванням слабкістю Коханої: "Любити зна-
чить тривожитися за іншого, бути підмогою в його слаб-
кості". За своїм метафізичним походженням ця слабкість 
споріднена з уже знайомою нам вразливістю і "тлін-
ністю" Обличчя, що з'являється перед нашим Я на межі 
буття, не маючи ніяких онтологічних гарантій. Однак в 
епіфанії Коханої слабкість, немовби осяяна сонячним 
промінням, стає ніжністю — "у виключній тендітності, в 
незахищеності", з'являючися "як м'яке тепло — коли 
буття розчиняється в сяйві", втрачаючи власну вагу. 

Втім, у ніжності є й інша сторона, без якої не було б 
і щойно зазначеної. Тендітність сама розташовується на 
межі чогось "безцеремонного", "відвертого", на межі 
"позбавленої смислу" брутальної плотськості", "наготи 
надмірної присутності", що "залишає поза собою щи-
рість Обличчя". У феномені ніжності пульсує внутрішня 
напруга: в ньому прагне бути прочитаним, як прочиту-
ється Обличчя, те, що насправді Обличчям не є; в ньому 
"приховане за своєю суттю прямує до світла, не стаючи 
смислом". Невідворотність таких прагнень і спроб загро-
жує профанацією, оскверненням; однак саме це осквер-
нення своїм провалом щоразу лише підкреслює нездо-
ланну для нього цноту кохання, його сутнісну таїну. 
Немовби проривається до вираження, грає і сумує те, 
чого ще немає, що перебуває ще по той бік самого 
майбутнього і ніяк не позначене на карті буття, — те, 
сама обіцянка чого, завжди оманлива, стає особливою 
сутністю, сутністю від-сутнього, перетворюється на 
жадану мету. 

Суперечливу, двоїсту, невловиму єдність тендітності і 
"ґрунтовності не-значущого" (що, додамо, саме як не-
значуще прагне стати значенням) Левінас і називає 
жіночністю. Позиція коханця перед нею — не співстраж- 
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дання, не благоговіння, але й не рух чистого привлас-
нення: він переживає захоплення ласкою. 

Нам уже доводилося наголошувати на ролі ласки як 
незамінної форми спілкування, причому далеко не тільки 
в еротичному аспекті останнього. Ласка потрібна і малим, 
і старим, і кожній людині в певні миттєвості її життя. 
Ласка може бути і тілесною, і духовною; по суті, це цілий 
світ найтонших, найблагодатніших людських стосунків. У 
нашому вкрай неласкавому, прагматичному і жорсткому 
суспільстві про це потрібно нагадувати знову і знову. Ми 
бачимо, як у загальному розумінні все розмаїття світу 
ласки зводиться до ласки еротичної, тимчасом як домі-
нуючі стереотипи останньої втрачають будь-які ознаки 
ніжності й тендітності, набуваючи вигляду примітивного 
фізіологічного відправлення або жорстокої спортивної 
гри. Враховуючи даний контекст, маємо віддати належне 
Левінасу за його опис ласки — один із найбільш проник-
ливих у філософській літературі XX ст. 

Найприкметніше в цьому описі — акцентування, 
всупереч усій чарівливості, чуттєвій принадності еротич-
ної ласки, притаманної їй невтамовності. Суть пестощів у 
тому, що вони '''шукають, прагнуть" — прагнуть обіця-
ного ніжністю, тобто того, що "менше за ніщо", що 
перебуває, як вже зазначалося, "по той бік майбутнього". 
Адже майбутнє як таке сповнене можливостями, які 
тісняться переді мною, закликають до дії, можливостями, 
натиск яких я відчуваю. А ласка "не діє, її неможливо 
осягнути через можливе". Саме "перебіжність і вразли-
вість" ніжності унеможливлюють для суб'єкта позицію 
прогнозування і втілення варіантів майбутнього. А проте 
він усім своїм чуттєвим єством перебуває у пошуку, 
прагне чогось невимовного, чогось за обрієм можливого. 

Подібно до сартрівського, левінасівське бачення ко-
хання стикається з парадоксом необхідності 
нездійсненного — тільки у Сартра йшлося, як пам'ятаємо, 
про необхідність оволодіння чужою свободою, а у 
Левінаса — про жагу оприявнення, вираження, 
обуттєвування того, що перебуває і повинно залишатися 
по той бік буття. "Марні зусилля кохання" силоміць 
здолати цей парадокс пород- 
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жують щось на кшталт короткого замикання; еротична 
нагота постає водночас і одкровенням, і профанацією: 
вона зі спокусливою очевидністю виражає те, що 
принципово не може бути виражене, засвідчуючи тим 
самим болісну несамодостатність вираження як такого. 
Хоч би яким добровільним було розкриття еротичної 
таємниці, воно завжди містить у собі присмак метафізич-
ного насильства: "сором за осквернення змушує опускати 
очі, котрі мали би допитливо вдивлятися в те, що стало 
явним". 

І все ж, на відміну від Сартра, Левінас уважає пара-
докс кохання здоланним. Шлях до цього підказує осново-
положний моральний імпульс любові. Адже у будь-якому 
разі любов передбачає буття для Іншого, а "бути-для-
іншого — значить бути добрим", — просто зауважує 
філософ. Справжня любов є виявом доброти: вона не 
домагається від партнера неможливого, а, йдучи назустріч 
його (її) слабкості, обдаровує його (її) собою, тобто 
пробуджує, зрештою, зворотню любов. Кохаючи, я не 
очікую від коханої підкорення, підтвердження влади мого 
Я, "видачі" мені потаємних секретів її ніжності. Кохаючи 
по-справжньому, я радію її радості, насолоджуюся її 
насолодами, люблю її, звернену до мене, любов. Моя 
любов, віднаходячи свою інтерсуб'єктивну природу, реа-
лізує себе як "любов любові Іншого". З одного боку, таке 
"подвоєння" любові в якомусь сенсі повертає нас до себе: 
любити любов Іншого безпосередньо означає — згадаймо 
Фейербаха! — любити себе в любові Іншого. З другого ж 
боку — взаємозверненість двох любовей, що з різних 
боків великого буттєвого розриву формують структуру 
єдиного почуття, уможливлює недосяжне для кожної з 
них окремо, та й сама по собі постає провісником цього 
неймовірного "майбутнього... по той бік майбутнього" — 
незалежного від будь-якого свідомого наміру початку 
нового людського життя. Еротична "профанація" поза-
буттєвої таїни Іншого завершується, таким чином, не 
розкриттям, не обуттєвленням цієї таїни як такої — вона 
завершується народженням дитини. Чарівної істоти, про 
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яку Левінас чи не вперше в усій своїй філософії говорить, 
що вона є "водночас і іншим, і мною самим".  

Батьківство, зазначає філософ, — це одразу ж і 
самоідентифікація, і розрізнення: мої діти — "це я, чужий 
самому собі". їхнє самостійне існування не визначається 
ані моїм впливом на них, ані будь-якою заздалегідь 
окресленою можливістю. Я не маю змоги і права ціле-
спрямовано будувати життя своєї дитини як продовження 
свого власного життя, реалізацію свого власного призна-
чення. А проте в певному, гранично серйозному розу-
мінні вона справді є моїм продовженням, моїм шансом 
на майбутнє — причому саме завдяки своїй незвідності до 
будь-яких моїх власних ідеальних проектів стосовно неї. 
Зумовлене таким чином відношення до майбутнього, що 
не зводиться до опанування наявними можливостями, 
філософ називає плодючістю (la fecondite). 

Саме в цьому пункті левінасівського філософування 
віднаходиться, зрештою, перспектива своєрідного подо-
лання метафізичного розлому між Самототожним та 
Іншим. Інший, навколо постаті якого, можна сказати, 
обертається вся філософія Левінаса, все ж не являє собою 
її завершення: він, "кого бажає Бажання, він теж — 
Бажання". Зіткнення цих бажань і результується в но-
вому житті, в дитині, що продовжить нас у майбутньому, 
котре не буде вже нашим майбутнім, і, своєю чергою, 
продовжуватиме себе в наступних поколіннях, в історії. 
Наша доброта, повною мірою віддаючи себе Іншому, по 
той бік самої себе породжує нову доброту, вкорінюється 
в історичному бутті, втілюється в найтривкіше з мож-
ливих для людини обдарувань: "дар можливості даріння". 
Як тут не процитувати книгу, яку, за всієї вірності 
духовним традиціям своїх предків, добре знав і цінував 
Левінас: "По правді, по правді кажу вам: коли зерно 
пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зо-
стається; як умре ж, плід рясний принесе" (їв. 12, 24). 

І так ми всі, покоління за поколінням, породжуючи, 
підтримуючи і продовжуючи одне одного, стаємо, зреш-
тою, перед позабуттєвим для всіх Божим судом... 
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У європейській філософії другої половини XX ст. не 
знайти ще мислителя, котрий би так послідовно, на рівні 
такого вибагливого етичного осягнення проаналізував 
цілий спектр засадничих тем людського спілкування і 
співбуття, як це зробив Е. Левінас. У багатьох аспектах 
його надзвичайно евристична, стимулююча думка вигля-
дає надміру парадоксальною, немовби запрошує до діа-
логу, дискусії. В процесі попереднього викладу вже були 
зазначені деякі явні, на нашу думку, однобічності, 
притаманні концепції цього видатного морального філо-
софа сучасності. Загалом, навряд чи можна сприйняти як 
самоочевидну, таку, що не потребує подальших обгово-
рень і з'ясувань, принципову тезу Левінаса щодо ради-
кального характеру розмежування Себе та Іншого — 
такого розмежування, яке не припускає будь-якої спів-
причетності. Навряд чи кожен погодиться (принаймні 
автор цього посібника — ні) із запропонованою Леві-
насом інкорпорацією тематики світла і ясності цілком до 
царини онтології, тобто "егології теперішнього". Вини-
кають запитання і щодо надмірної відстороненості 
мислителя від проблематики довкілля і спілкування 
людини зі світом позадюдського, і щодо постійного 
педалювання імперативності, наказовості, якоїсь навіть 
настирливості, яку ми маємо "читати" в беззахисному і 
"тлінному" обличчі Іншого, і щодо граничного аскетизму — 
поруч із чудовою проникливістю — естетики Левінаса, 
цілком залишеної нами за межами даного розгляду. 
Концепція Бога, який "спадає на думку", сліду, який 
тільки й залишає Божественний Абсолют у світі люд-
ського буття, по-своєму є вражаючою і благочестивою, 
проте у суто філософському плані (не чіпаючи поза-
філософських питань релігійного віровчення і світогляду) 
принаймні залишає місце для альтернативних концеп-
туальних можливостей, пов'язаних із припущенням 
любовного виходу Божественного Абсолюту за межі абсо-
лютно інакшого, його втілення у буттєвому світі людей. 
Скидається на те, що така орієнтація думки, якби вона 
була проведена на задіяному Левінасом рівні етико-
метафізичного розгляду, могла би призвести до певної  
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реабілітації онтології як своєрідної "онтології згори", 
вибудованої — попри всю страшну силу сучасного 
досвіду — із засад доброти, духовності й любові. Власне, 
сам Левінас робить, як бачимо, деякі кроки в бік такої 
етично висвітленої онтології у своєму вченні про кохан-
ня, ніжність і плодючість. Уписане до такої онтології 
пост-діалогічне осмислення людського спілкування могло 
би, як уявляється, поєднати врахування розкритого Ле-
вінсом трагічного чинника людської вразливості, етичну 
вимогливість — і конче потрібну сучасній людині налаш-
тованість на гармонізацію стосунків із навколишнім 
світом, природним буттям, що оточує нас. 

ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ СПІЛКУВАННЯ 

В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ 

А симетричною етикою Е. Левінаса, звичай-г\но ж, не 
завершується дослідження етичних проблем 
спілкування у філософії нинішньої доби. Втім, можна 
твердити, що саме концепція Левінаса завершує певний 
цикл опрацювання діалогічної парадигми в тому розумінні 
останньої, якого ми дотримувалися в даній роботі. Від 
Бубера, Марселя, Ясперса до Левінаса філософи 
діалогічного напряму переймалися передусім тим, щоб 
витлумачити звернення до Іншого як необхідну умову 
конституювання суб'єктивності, людського Я, від імені 
якого все ж і ведеться філософська оповідь. Наступний 
етап розмивання філософії суб'єктивності позначається 
тим, що ставиться під сумнів "центризм" самої такої 
оповіді, і філософування дедалі інтенсивніше починає 
засвоювати інші позиції, відмінні від позиції 
індивідуального людського Я, інші мови, далекі від мови 
самозасвідчення суб'єктивності. Відповідно до цього ми 
поступово просуваємося до проблематики дискурсу, кон-
сенсусу, комунікації, мікронаративів, соціальних інститу-
цій, — того, що можна вивчати "як воно є саме по собі", 
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незалежно від саморозкриття людської суб'єктивності та 
її ставлення до буття. 

Разом з тим, у житті самого суспільства виникають 
нові ціннісні пріоритети, що стосуються, зокрема, і галузі 
спілкування. Людський індивід середини XX ст. гостро 
відчував свою самотність, відчуження, некомунікабель-
ність — і, відповідно, прагнув до подолання цих обме-
жень, до екзистенціальної відкритості, діалогу, спілку-
вання, що збігалося з розвитком його власної суб'єк-
тивності, — саме це прагнення, власне, і надало початко-
вого імпульсу філософії діалогу XX ст. Згодом, однак, на 
передній план людської стурбованості виходять переваж-
но об'єктні обставини — позбавлений "романтизму" 
першої половини XX ст. економічний інтерес, проблеми 
соціальної справедливості, різноманітні конкретні 
загрози, пов'язані з "перенапруженням" тих чи інших 
ланок цивілізаційної системи, новими перспективами 
науково-технологічного поступу, поглибленням екологіч-
ної кризи, процесами глобалізації тощо. "Децентрація" 
суб'єктивності приводить, з одного боку, до виникнення 
і реалізації принципово нових можливостей і напрямів 
розвитку, з іншого — до послаблення у людського Я волі 
до ідентичності, здатності відстоювати й розвивати 
власну цілісність. Відповідно, нас починають "задоволь-
няти" дедалі поверховіші, однобічні типи спілкування; на 
тлі такої поверховості острах викликає вже не стільки 
самотність, "замурованість у собі", скільки, навпаки, 
"екстаз комунікацій", засмиканість взаємовиключними 
запитами спілкування та каналами інформації. (Про те, 
що самотність і комунікативна засмиканість насправді 
взаємно доповнюють та індукують одна одну, здогадує-
мося не завжди.) 

Зазначена тенденція, загалом деструктивна щодо люд-
ського спілкування (хоча й здатна надзвичайно урізно-
манітити його поверхові прояви) переважне втілилася в 
постмодерністському "векторі" сучасного культурного 
життя. Висуваючи як одну з визначальних рис своєї 
програми "недовіру до гранднаративів" (у чому, до речі, 
неважко розпізнати деякий відгомін левінасівської бо - 
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ротьби з "тотальністю", редукцією всього "інакшого" до 
"Того ж самого"), прибічники постмодернізму здебіль-
шого без вагань поширюють цю "недовіру" і на інтер-
претацію моральних засад поведінки людини. Як і всюди, 
в цій галузі їхніми зусиллями утверджується дух плюра-
лізму, толерантності (не без домішок зневажливої байду-
жості), естетизації всіляких "розрізнень". Схожої долі 
зазнає в рамках даного умонастрою і діалогічний спосіб 
осмислення людського буття, в якому теж вбачається 
своєрідний "гранднаратив". Показово, що кінцевим 
пунктом відповідної "деконструкції" діалогічного прин-
ципу здатна бути цілком монологічна сама по собі 
насолода. Така перспектива чітко окреслюється, зокрема, 
вже в "Задоволенні від тексту" Ролана Варта (1973). Про 
ціннісно-смислову "ауру", яка приписується при цьому 
самому поняттю "діалог", красномовно свідчить таке, 
наприклад, висловлювання видатного французького 
семіолога: «Я люблю текст саме за те, що він є для мене 
тим специфічним мовним простором, у якому неможливі 
ніякі "сцени" (в сімейному, подружньому розумінні), 
ніяка логомахія. Текст — це в жодному разі не "діалог": 
у ньому немає й натяку на лукавство, агресію, шантаж, 
немає жодного суперництва...» "Текст—насолода" (який 
Варт відрізняє від "тексту—задоволення") — це ще й 
такий текст, з яким "жоден діалог є неможливим"; відпо-
відно, такий текст має бути "вилучений із будь-якої 
комунікації" — тільки в такому разі насолода від нього 
буде чистою і повною (звичайно, лише за тієї неодмінної 
умови, що й сама ця насолода "залишається невислов-
леною, не перетворюється на доктринальну засаду"). По 
суті, ми тут на конкретному прикладі аналізу літера-
турного тексту отримуємо шлях, протилежний тому, який 
торував Левінас: від "життя—чимось", тобто життя як 
насолоди, до життя у зверненні до Іншого. Що ж до 
важливого для постструктуралізму і постмодернізму 
тексту під промовистою назвою "Задоволення від 
тексту", то він пропонує нам саме насолоду — але чим? 
Чи не є ця насолода лише самозакоханим, марнотратним 
споживанням того, що призначене для глибшого, зміс- 
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товнішого способу осягнення? Хтось відкриває перед 
нами душу (ах, яке "неестетичне" заняття!) або натхнен-
но і поквапливо фіксує обриси вищої реальності, а ми 
куштуємо його фрази, оцінюємо їх, як кухарський 
продукт, можливо, й невдалий — що ж, у такому спо-
живанні теж є, зрештою, своя правда! Коли ж піти далі і 
згадати, що писав про "самонасолоду" Штірнер, — ну 
хіба зашкодить Іншому те, що я "насолоджуюся" ним? 

Вартові вторує, подібно до цілої низки інших пост-
модерністських літераторів, Ж. Бодріяр. Називаючи діалог 
"страхітливою ілюзією", відкидаючи разом із ним, як 
"нечуваний тягар", відповідальність людського індивіда 
за власне життя і його прагнення зберегти свою іден-
тичність, убачаючи в самому стільки разів оспіваному у 
філософії й літературі XX ст. феномені людської зустрічі 
"щось занадто реальне, занадто відверте, занадто нетак-
товне", "позбавлене таїни", — цей філософ залишає, 
однак, в розпорядженні людського Я такий спосіб упо-
ратися з "нестерпним" Іншим, ба навіть здобути завдяки 
йому "найбільш витончену енергію", як стеження за цим 
Іншим: "Єдиний спосіб не зустріти когось — це йти за 
ним слідом". Знову ж таки, тут напрошується проти-
ставлення — чи, точніше, від'ємна аналогія, "аналогія 
навиворіт" — з Левінасом: той писав про сходження з 
Іншим "лице в лице", що ж до Бодріяра, то в його прим-
хливому світі "Інший існує тому, що я йду його слідами 
потаємно, тому, що не знаю його, не хочу знати, так само 
як не бажаю, щоб він знав мене". "Інший — це зовсім не 
той, з ким ви спілкуєтеся, це той, за ким ви йдете, і той, 
хто йде за вами". Річ у тім, — запевняє нас Бодріяр, — 
що "ми вже не в змозі вірити (звідки-бо у постмодер-
ністських авторів з їхньою декларованою неприязню до 
"гранднаративів" така схильність до безапеляційних кон-
статацій у дусі всеосяжного зам'ятінського "Ми"? — В. М.), 
але віримо в того, хто вірить. Ми вже не здатні любити і 
любимо лише того, хто любить". Неспроможні бути собою, 
ми накидаємо свої бажання, волю і відповідальність 
комусь іншому, ми прикріплюємося до нього, відтворю-
ючи  неповторну траєкторію його життєвого шляху — 
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крий Боже, щоб він озирнувся і поглянув нам у вічі! 
Йдучи нишком за ним, ми немовби крадемо в нього його 
сліди, його тінь — у Бодріяра є про це щось на кшталт 
невеличкої новели під назвою "Переслідування у Вене-
ції", — споживаємо його іншість, живемо нею, знахо-
димо в ній місце, крізь яке "вислизаємо самі від себе". 
Бажаючи Іншого, ми завжди водночас бажаємо "покласти 
йому край... якомога пізніше". Читач пам'ятає: перше, із 
чим звертається до нас у Левінаса Обличчя Іншого — це 
запитання-благання: "А ти мене не вб'єш?" Смертельна 
серйозність цього звернення, з одного боку, й естетизо-
вана епатажність Бодріяра, з другого, виразно засвід-
чують глибоке зрушення європейської філософської 
думки кінця XX ст. — зрушення, контрастуючі моменти 
якого, за всієї поваги до плюралізму думок, аж ніяк не 
можна, на наш погляд, вважати рівноцінними в мораль-
ному і духовному відношенні. 

Впливовою течією європейської етичної думки остан-
ніх десятиріч, що якраз перебуває в принциповій опозиції 
до постмодернізму, є комунікативна етика, яка розви-
вається переважно німецькими дослідниками — Карлом-
Отто Апелем (нар. 1922), Юргеном Габермасом (нар. 
1929), Манфредом Ріделем (нар. 1939) та ін. В рамках 
цього напряму засади інтерсуб'єктивності застосовуються 
до самого процесу обгрунтування етичних норм. Згідно з 
поглядами засновника цього напряму К.-О. Апеля 
("Трансформація філософії", 1973 р., та ін.), критерієм 
правильності та обгрунтованості цих норм є не що інше, 
як досягнення консенсусу в практичному дискурсі згідно 
з регулятивним принципом трансцендентальної комуні-
кації. В такий спосіб учений намагається поєднати прин-
ципове, теоретично значуще врахування множинності 
людських думок і позицій — і необхідний рівень раціо-
нальної строгості, без якої він та його однодумці не 
уявляють етики "за доби науки". 

З одного боку, на противагу "методологічному соліп-
сизму" Нового часу, Апель висуває герменевтичну вимогу 
"інтерсуб'єктивного порозуміння" щодо вихідних засад 
людського пізнання і діяльності. З іншого — сам процес 
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такого порозуміння, тобто дискурс (за Апелем — "головне 
ключове слово 60—70-х років"), має бути побудований у 
відповідності з тими трансцендентальними передумова-
ми, які тільки й забезпечують його значущість, його 
конструктивний характер. Будь-яка теоретична настанова 
або максима практичної поведінки, аби здобути легітим-
ність, мають пройти горнило вільного відкритого обгово-
рення, але вся справа в тому, що учасники цього обго-
ворення, своєю чергою, мають бути налаштовані серйозно 
й відповідально, володіти необхідною комунікативною 
компетенцією. Як це висловлює сам Апель, ми повинні 
розуміти один одного "з випереджаючою рефлексією". 
Стосовно власне філософії, то про неї в цьому плані, на 
думку Апеля, можна сказати, що вона повинна "вміти 
сама себе надолужити", вміти обгрунтувати власні пре-
тензії на значущість, сенс, істину та моральну правоту. Це 
і означає, за Апелем, зберігати трансцендентальний вимір 
філософування; сам він визначає себе як трансценден-
тального філософа, а його етичну теорію зазвичай нази-
вають "трансцендентальною комунікативною етикою". 

Втім, апелівська філософія є не лише трансценден-
тальною, а й прагматичною (в широкому розумінні даного 
поняття). Сам трансцендентальний її вимір розкрива-
ється через прагматику дискурсу, передусім — через 
розкриття перформативних суперечностей у базових 
твердженнях теорії (тобто суперечностей між тим, що 
таке твердження має на увазі, і тим, що воно реально 
висловлює), а також через з'ясування характеру та умов 
адекватної аргументації. 

Стосовно перформативних суперечностей Апель 
наголошує, що їх, по суті, можна зустріти у найвпливо-
віших філософських ученнях. Так, коли ми висловлюємо 
твердження "Істини не існує", — пропозиційний зміст 
цього твердження заперечує існування істини, тимчасом 
як сама форма висловлювання зумовлює те, що ми 
формулюємо це своє заперечення істини з претензією на 
його істинність, тобто de facto підтверджуємо, що істина 
існує. Так само перформативно суперечливим, а отже, 
беззмістовним, є, на думку Апеля, твердження Ліотара 
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про те, що він аргументує, не маючи претензій на кон-
сенсус, та ін. 

Що ж до проблеми аргументації, в контексті нашого 
викладу важливо підкреслити одне: будь-який аргумент 
передусім означає звернення до спільноти аргументую-
чих. Той, хто мислить, "завжди претендує на інтерсуб'єк-
тивну обов'язковість... своїх роздумів"; серйозна аргумен-
тація і має своєю метою підтвердити цю обов'язковість, 
зробити її очевидною. Тому "передумовою серйозного 
мислення ми мусимо визнати етику дискурсу чи етику 
відповідальності в сенсі потенційно необмеженої спіль-
ноти аргументуючих..." Ця спільнотність, на якій базу-
ється "остаточне обгрунтування" вихідних засад пізнання 
і практичної поведінки, своєю чергою, має два основні 
виміри. З одного боку, як суб'єкти, відповідальні за 
розв'язання проблем реального світу, ми маємо відчувати 
себе членами "реальної комунікативної спільноти, в межах 
якої лише й можливе порозуміння", з іншого — задля 
"перевірки та визнання наших претензій на істину" ми 
мусимо так само усвідомлювати свою належність до 
"необмеженої ідеальної комунікативної спільноти". Хоча 
остання, "звісно ж, не існує реально", ми маємо вихо-
дити з того, що "справжнє розв'язання" наших посутніх 
проблем "має бути консенсуально-спроможним для всіх 
членів необмеженої ідеальної комунікативної спільноти, 
ніби вони безпосередньо обговорюють його між собою". 
Взаємонакладання зазначених положень спонукає, за 
Апелем, до "визнання такого етично істотного постулату: 
саме в межах реальної комунікативної спільноти людства 
має поступово реалізуватись ідеальна комунікативна 
спільнота"; етика людського спілкування і спільної відпо-
відальності постає в зображенні Апеля як етика "збере-
ження реальної та, воднораз, реалізації ідеальної комуніка-
тивної спільноти". 

Легко бачити, що практичне втілення зазначеної по-
двійної спрямованості етики по суті означає не що інше, 
як її послідовну універсалізацію; сам Апель неодноразово 
засвідчував свою прихильність до етичного універсалізму 
(щоправда, не заперечуючи права локальних систем мо- 
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ральності — але універсалізм загалом такого 
заперечення і не передбачає). Це, однак, не усуває 
основне джерело напруги, що "ізсередини" 
проблематизує теоретичну побудову Апеля, — напруги 
між зазначеними вище полюсами визнання плюралізму 
реальних учасників процесу комунікації та людського 
спілкування загалом і вибудовуванням 
трансцендентальної конструкції "граничного 
обгрунтування", що латентно все ж тяжіє до монологізму 
й деперсоніфікації комунікативних стосунків.  

Ю. Габермас, подібно до свого земляка Апеля (обидва 
з Дюсельдорфа), теж працює над перебудовою сучасної 
філософії на засадах інтерсуб'єктивності, теж розробляє 
комунікативну етику, яка передбачає консенсуально-дис-
курсивну легітимацію моральних норм на основі регуля-
тивного принципу ідеальної комунікативної спільноти. 
Втім, на відміну від свого старшого друга й, нерідко, 
опонента, Габермас заперечує трансцендентально-праг-
матичне граничне обгрунтування цих норм, зводячи його 
до процедурно визначеного досягнення консенсусу в 
реальній комунікації. 

Знаний представник Франкфуртської школи, Габер-
мас тісно пов'язує дослідження власне філософських 
проблем із критичним аналізом сучасного суспільного 
життя. Джерела кризи останнього філософ убачає, зокре-
ма, в редукції життєвого світу людини до функціональної 
"системи"; комунікативної раціональності — до ціле-
раціональності. Наслідками такої редукції стають відчу-
ження, маніпулювання свідомістю, домінування "інтере-
су" над взаєморозумінням, фальшування людських 
стосунків. Реальну альтернативу зазначеним дегуманізую-
чим тенденціям Габермас і прагне зобразити у своїй 
теорії комунікативної дії та дискурсу як двох форм кому-
нікації. 

Комунікативна дія як різновид соціальної інтеракції 
радикально відрізняється, на думку Габермаса, від дії 
цілераціональної. Остання в нормі має однозначний 
сенс, зумовлений спрямованістю на певну мету, тобто є 
дією принципово монологічною. Тим часом комунікативна 
дія характеризується діалогічністю; як така, вона є не- 
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однозначною та орієнтує учасників на досягнення 
взаєморозумін ня. 

Водночас, комунікативна дія відрізняється і від 
дискурсу. У власне комунікативній дії "на місце мовних 
висловів можна поставити також дії, вчинки, пережи-
вання та їхні втілення"; "в дискурсі ж необхідно звернути 
увагу лише на мовні висловлювання; вчинки та стан 
учасників дискурсу не є його складовими частинами". "В 
межах першої наївно, некритично припускаються зна-
чення та сенси з метою обміну інформацією... в межах 
дискурсу стають темою проблематичні претензії на 
значення і жодного обміну інформацією не відбувається"

10
. 

Головне ж, що зазначає про дискурс Габермас, — 
дискурс являє собою осереддя "вільної від панування 
комунікації" на засадах власне комунікативної раціональ-
ності, яка саме й означає "усунення примусових стосун-
ків, що непомітно увійшли до структур комунікації та 
стоять на перешкоді свідомому розв'язанню конфліктів і 
врегулюванню їх за допомогою консенсусу". Своєрідною 
"візитною карткою" габермасівської концепції дискурсу 
стало положення про те, що в останньому має панувати 
тільки "своєрідний невимушений примус найвагомішого 
аргументу". Досягнення й утвердження окреслених таким 
чином умов "справжнього спілкування" Габермас роз-
глядає як становлення принципово нової форми люд-
ських відносин, "суспільства комунікації", що йде на 
зміну "суспільству праці". Поєднання засад інтерсуб'єк-
тивності й раціональності в перспективі соціальної 
емансипації і розвитку громадянської свідомості формує 
специфічну позицію згаданого мислителя. 

Наявність у вітчизняній навчальній літературі доклад-
них і компетентних видань, присвячених розгляду кому-
нікативної етики Апеля—Габермаса — передусім цито-
ваних вище праць А. М. Єрмоленка і Л. А. Ситниченко — 
звільняє нас від  необхідності  вдаватися  тут до  більш  

10 Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс — дві форми по-
всякденної комунікації // Ситниченко Л. А. Першоджерела комуніка-
тивної філософії. К., 1996. С. 84, 85. 
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детального висвітлення цього вельми змістовного на-
пряму сучасної філософської та етичної думки. Безпереч-
ною заслугою представників цього напряму є аргументо-
вана протидія поширеним спробам релятивізації етики, 
відстоювання засад раціональності на принципово новій 
комунікативно-дискурсивній основі, залучення до філо-
софської розробки ідеї інтерсуб'єктивності здобутків 
аналітичної філософії, філософії мови, вихід у царину 
критичної теорії суспільства тощо. Заразом, окреслена 
система поглядів позначається і певною однобічністю. 
Намагаючися не повторювати вже сказаного з цього 
приводу, зокрема у ґрунтовному викладі А. М. Єрмолен-
ка", коротко зауважимо дискусійні моменти, що найви-
разніше постають саме в контексті вже розглянутих нами 
концепцій спілкування. 

По-перше, цілком очевидно, що основою, на яку спи-
рається сама ідея дискурсу і, отже, дискурсивного підходу 
до обгрунтування етичних норм і цінностей, є взаємність, 
котра виявляється в симетричному характері стосунків 
між людьми як моральними суб'єктами. Дослідник цієї 
проблематики не випадково веде мову про "етос взаєм-
ності зрілих особистостей" як "вихідний пункт" дискур-
сивної етики

12
. Проте ми вже бачили, що не менш важли-

вою справою є і залучення до розбудови етики альтерна-
тивних, асиметричних засад. 

По-друге, "універсалістська макроетика", зведена на 
трансцендентально-прагматичній основі, навряд чи в 
змозі виробити за допомогою власного методологічного 
інструментарію досить надійні запобіжні засоби проти 
тієї загрози "комунікативного соліпсизму", на яку інколи 
вказують її критики. Зокрема завдяки Левінасу ми могли 
пересвідчитися, якою оманливою може бути "повага до 
універсального", якщо її не орієнтує й екзистенціально 
не забезпечує конкретне ставлення до Іншого, зосеред-
жений у цьому ставленні "патетичний досвід людства". 

"Див.: Ермоленко А. М. Комунікативна практична філософія: Під-
ручник. К., 1999. С 206—214 та ін. 12 Див.: Там само. С. 219. 
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По-третє, прихильникам комунікативної етики, в 
розумінні Апеля і Габермаса, можна закинути таке: про-
понуючи консенсуально-дискурсивну методологію як 
спосіб апробації традиційних культурних цінностей, вони, 
по суті, висувають самий феномен дискурсу як своєрідну 
цінність, та ще й більш високу, здатну, принаймні част-
ково, дезактуалізувати, позбавити смислової повноти ті 
цінності, які, здавалося б, мали отримати в цьому 
дискурсі власну легітимацію. В сучасному світі ми маємо 
надто багато прикладів нівелювання, оплощинення, 
"розріджування" самобутніх людських цінностей, аби 
знехтувати цією небезпекою, коли йдеться про розвиток 
самої етичної раціональності. Звичайно, з "приборка-
ними" таким чином цінностями легше мати справу, 
легше залучати їх до "діалогу культур", проте такий 
"діалог" буде далеким від реальності — або нівечитиме її. 

По-четверте, не варто ігнорувати давній розподіл: деякі 
норми і цінності ми приймаємо тому, що їх прийняття 
можна раціонально обгрунтувати, деякі ж — на знак 
довіри або поваги до того, хто їх нам пропонує. Типо-
логічно такий розподіл відчувається вже в старозавітному 
розрізненні "постанов" (мішпатім) та "уставів" (хуккім) 
(З М. 18,5). 

По-п 'яте, невипадково, що, попри послідовне визнан-
ня і застосування принципу інтерсуб'єктивності, попри 
шляхетне утвердження засад відкритості, відповідаль-
ності, свободи від будь-якого примусу, і Апелю, і Габер-
масу доводиться наражатися на дорікання стосовно того, 
що ними "майже не беруться до уваги... тлумачення 
людини як живої, чуттєвої й тілесної істоти", "особистий 
аспект" людського спілкування

13
. З цього приводу ще раз 

послухаємо Левінаса: "бути Я... означає, що Я здатне за 
універсальними судженнями про історію побачити 
скривджений приниженого, котре неодмінно має місце в 
суді, навіть якщо останній спирається на універсальні 
засади... Бути Я, а не тільки втіленням розуму, означає 

13 Див.:  Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. С 28, 34. 
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бути спроможним бачити образу скривдженого, тобто 
обличчѐ". 

Основоположники комунікативної етики раз у раз 
підкресляять, що маять на увазі серйозний дискурс, сер-
йозну аргументація. Етичні й соціальні проблеми, ѐкі 
вони порушуять у своїх працѐх і розв'ѐзки ѐких пропо-
нуять, ю гранично серйозними. Ідеѐм цього напрѐму 
належить серйозна, незамінна роль у формуванні сучас-
ної моральної і громадѐнської свідомості. Все це вимагаю, 
щоб і до самих цих ідей і до висновків з них ми ставилисѐ 
серйозно. 

Водночас, упродовж останнього десѐтиліттѐ можна 
спостерігати й нову актуалізація "класичної" проблема-
тики діалогічного спілкуваннѐ — здавалосѐ б, уже 
відпрацьованої і похованої, на думку її постмодерніст-
ських "деконструкторів". Інтересові до ціюї проблематики 
не дозволѐю згаснути, постійно його відроджую передусім 
сама його загальнолядська значущість, що не вичерпу-
ютьсѐ поточними обставинами соціального життѐ. За 
влучним висловом московського філософа Е. Я. Солов-
йова, в гуманітарній думці ю теми "навічні" — такі, котрі, 
з'ѐвившисѐ у певний конкретний момент, відтоді зали-
шаятьсѐ постійним здобутком лядства на вся його 
подальшу історія; ю підстави гадати, що тема діалогу 
належить саме до такого розрѐду. її непозбутність 
підтверджуютьсѐ запитами сучасної освіти, ѐка дедалі 
більше осѐгаю переваги діалогічного підходу до вихованнѐ 
і навчаннѐ, потребами соціальної роботи і цілої низки 
інших конкретних галузей, де прикладне застосуваннѐ 
діалогічної методології висуваютьсѐ на порѐдок денний, — 
це і міжнародні стосунки, і міжкультурні зв'ѐзки, і при-
родоохоронна діѐльність, і розробка комп'ятерних про-
грам... Сама по собі магістральна длѐ нашого часу про-
блема лядської ідентичності неминуче підсиляю увагу до 
такого невід'юмного компоненту лядѐності, ѐким ю 
моральна культура лядського спілкуваннѐ, зокрема етика 
діалогу. Та й, зрештоя, у річищі власне філософської 
думки зазначена проблематика, ѐк виѐвлѐютьсѐ, пустила 
надто глибоке коріннѐ, щоби про неї можна було забути  
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за черговим поворотом примхливої інтелектуальної моди. 
Це підтверджуютьсѐ новими й новими зверненнѐми до 
цього кола проблем, а разом з тим і до творчої спадщини 
Бубера, Бахтіна, Левінаса, інших мислителів-"діалогістів". 

Цікаві здобутки на шлѐху подальшої розробки теми 
Іншого і з'ѐсуваннѐ смислових обріїв спілкуваннѐ з ним 
ѐвлѐю розвиток сучасної феноменології. В цьому контексті, 
зокрема, привертаять увагу дослідженнѐ сучасного ні-
мецького філософа Бернгарда Вальденфельса (нар. 1934), 
автора праць "Порѐдок у сутінках" (1987), "Регістр від-
повіді" (1994), "Топографіѐ Чужого" (1997) та ін. Дві 
основні взаюмозв'ѐзані теми Вальденфельса, розглѐнуті в 
цих працѐх — це теми респонзивної феноменології і Чужого. 

Вище у нас вже йшлосѐ про ренспонзивність, буттѐ-у-
відповіданні ѐк модус діалогічної налаштованості лядини, 
здавна представлений, зокрема, у біблійній духовній 
традиції. Наново розкриваячи його засобами сучасного 
феноменологічного дослідженнѐ, Вальденфельс 
розглѐдаю відповідь ѐк універсальний спосіб існуваннѐ 
лядини у світі — тому мовленнѐ, на його думку, отримую 
смисл лише ѐк відповідь на інше мовленнѐ (тут доречно 
згадати висловлені значно раніше схожі за змістом тези 
Г.-Г. Гадамера і М. М. Бахтіна — див. розділ IV), діѐ — 
лише ѐк інтеракціѐ, в певному розумінні — відповідь на 
іншу дія (що теж ю суголосним теорії дії Г. Арендт) тощо. 
Загалом, стверджую Вальденфельс, "не подіѐ відповіді 
визначаютьсѐ через а того, хто говорить, а навпаки, а 
визначаю себе через відповідь ѐк того, хто відповідаю". 
Причому, враховуячи принципову новизну самого звер-
неного до нас запиту, ѐкий так чи інакше надходить з-
поза меж уже засвоюного нами буттѐ, — ми "відповідаюмо 
на нього у винахідній і творчій формі, тобто даюмо те, 
чого не маюмо". Тож необхідність давати відповіді 
стимуляю лядську винахідливість і творчість. З іншого 
боку, "ѐкби не було чогось такого, на шо ми ѐк персона, 
група, націѐ або культура винахідливо відповідаюмо, то не 
було б і репродукції, повтореннѐ, симулѐції" тощо.  

Те, на що лядина даю відповідь, — це, головне, дома-
ганнѐ  Чужого.  Чуже, зазначаю дослідник, первинно не 
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означаю Вороже, хоча, реалізуячи власну амбівалентність, 
може таким стати. Тим часом ототожненнѐ Чужого з 
Ворожим глибоко вкорінилось у свідомості доби Модер-
ну; складаютьсѐ враженнѐ, що чужість длѐ ціюї свідомості 
"відзначена провиноя, ѐку слід спокутувати". Таке 
сприйнѐттѐ Чужого Вальденфельс пов'ѐзую з певними 
формами центруваннѐ свідомості: егоцентризмом, етно-
центризмом та логоцентризмом. Ототожненнѐ Чужого з 
Ворожим природно стимуляю пошук можливостей "по-
доланнѐ Чужого" — від настанов на його знищеннѐ, 
насильницьке викоріненнѐ до більш "миролябного" 
концепту "освоюннѐ Чужого", що сприймаютьсѐ ѐк свою-
рідний синонім "пізнаннѐ" або "звільненнѐ". Згадана 
синонімізаціѐ особливо характерна длѐ гегелівсько-
марксівської філософської традиції і длѐ сформованого 
нея типу світоглѐду, що глибоко вплинув на соціальну 
історія XX ст. У проекції на суспільні реалії длѐ нас часто-
густо і досі "відчуженнѐ" — це однозначно погано, 
"освоюннѐ" — однозначно добре. Але чи не слід уже 
вчитисѐ поважати Чуже ѐк Чуже? Принаймні Вальден-
фельс наполѐгаю на тому, що "Чуже не можна засвоїти", 
що такі спроби породжуять лише ненависть, призводѐть, 
зрештоя, до насильства і кровопролить — а отже, на 
порѐдок денний висуваютьсѐ питаннѐ про те, "ѐк або 
звідки ми можемо говорити про Чуже без того, щоб 
вкрасти в нього його чужість". 

Адекватний спосіб такої розмови про Чужого Валь-
денфельс пов'ѐзую зі ставленнѐм до нього ѐк до того, 
кому ми маюмо відповісти. Розглѐнувши чимало різних 
підходів до визначеннѐ Чужого, дослідник зрештоя кон-
статую: " Чуже стаю тим, чим воно ю, лише в події відпо-
віді". Саме своюя відповіддя ми надаюмо Чужому "його 
далекість", окресляюмо сенс самого його "домаганнѐ", 
адресованого нам. Причому, і це дуже істотно, "те, на що 
ми відповідаюмо, завжди перевищую те, що ми відповідаю-
мо. На Чуже не можна відповісти, ѐк на ѐкесь конкретне 
питаннѐ, і воно не може бути розв'ѐзаним, ѐк ѐкась 
конкретна проблема". Окрім очевидних асоціацій з Леві-
насом,   це  твердженнѐ  спонукаю  згадати   й   Батищева, 
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постійне наголошуваннѐ ним на невичерпній проблем-
ності глибинного лядського спілкуваннѐ. 

Підносѐчи загальний розглѐд Чужого до рангу особ-
ливого напрѐму феноменології ("феноменологіѐ ѐк ксе-
нологіѐ"), Вальденфельс робить на основі цього розглѐду 
низку конкретних висновків, що стосуятьсѐ актуальних 
проблем сьогоденнѐ. У цьому зв'ѐзку варто відзначити, 
зокрема, висвітленнѐ ним проблеми співвідношеннѐ прав 
лядини та прав народів, питаннѐ про "власний образ 
Ювропи" та "Ювропу ѐк відповідь", "діагноз" націоналізму 
ѐк сурогату "зниклих великих порѐдків", такої форми 
етноцентризму, ѐка "протистоїть будь-ѐкому засвоюння 
Чужого", але саме через це унеможливляю й адекватне 
осѐгненнѐ Свого. 

Нарешті, свій особливий внесок у розробку проблем 
етики діалогу і спілкуваннѐ роблѐть представники 
сучасної богословської думки. акщо звернутисѐ до 
православної богословської літератури, увагу привертаю, 
зокрема, працѐ митрополита Пергамського Йоана 
Зізіуласа (нар. 1931) "Буттѐ ѐк спілкуваннѐ" (1993). Автор 
ціюї праці засвідчую еклезіологічні (пов'ѐзані з буттѐм 
Церкви) підвалини етосу спілкуваннѐ в христиѐнській 
культурі. Притаманний Церкві спосіб буттѐ, ѐк зазначаю 
Йоан Зізіулас, саме і ѐвлѐю собоя "подія спілкуваннѐ". І 
саме церковний досвід давніх Отців, за словами грець-
кого митрополита, відкрив їм "дещо надважливе: буттѐ 
Боже можна пізнати лише через особисті взаюмини й 
особисту лябов. Буттѐ означаю життѐ, а життѐ означаю 
спілкуваннѐ". Без понѐттѐ спілкуваннѐ неможливо вести 
мову і про буттѐ Боже: "навіть Бог існую завдѐки події 
спілкуваннѐ". 

Однак і спілкуваннѐ не існую "саме по собі", з необ-
хідності власної "природи"; Зізіулас приймаю тезу мисли-
телів-каппадокійців про те, що "причиноя" спілкуваннѐ 
ю Бог-Отець. Ми не можемо мислити спілкуваннѐ ѐк 
буттюву структуру, ѐка заздалегідь обмежую Божественне 
існуваннѐ: "Бог ю у спілкуванні, ю лябов'я не тому, шо 
Він не може не бути у спілкуванні і лябов'я... Той факт,  
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що Бог існую завдѐки Отцеві, показую, що Його існу-
ваннѐ, Його буттѐ ю наслідком вільної особистості; це 
означаю, в кінцевому підсумку, не лише спілкуваннѐ, а 
також і свободу, вільну особистість". Із цих міркувань 
грецький церковний мислитель виводить висновки, 
принципово важливі длѐ етики спілкуваннѐ загалом: 

а) Поза спілкуваннѐм не існую істинного буттѐ. Ніщо  
не існую ѐк "індивід", ѐкий маю сприйматисѐ сам по собі.  
Спілкуваннѐ ю онтологічноя категоріюя. 

б) Спілкуваннѐ, що не походить від "іпостасі", тобто  
від конкретної та вільної особистості, і не приводить до 
"іпостасей", тобто конкретних і вільних особистостей, не  
ю "образом" буттѐ Божого. Особистість не може існувати  
поза спілкуваннѐм; але будь-ѐкі форми спілкуваннѐ, що 
заперечуять і утискаять особистість, не ю прийнѐтними.  

Показово, що, публікуячи свої праці англійськоя та 
французькоя мовами, Йоан Зізіулас на позначеннѐ по-
нѐттѐ спілкуваннѐ вживаю слово communion, що водночас 
означаю і причастѐ. Враховуячи цей внутрішній вимір 
церковного спілкуваннѐ, слід читати і подальші розвідки 
митрополита Пергамського стосовно суті ювхаристійної 
спільноти, значеннѐ церковної кафоличності та ін. В 
аспекті одного з клячових сяжетів нашого викладу це 
позначаю традиція, досить близьким до ѐкої виѐвлѐютьсѐ 
Бахтін з його концепціюя причетної свідомості і досить 
далеким — Левінас, ѐкий відхилѐв будь-ѐкі онтологічні 
зв'ѐзки між а та Іншим, зокрема й причетність. Те, що 
Йоан Зізіулас сприймаю спілкуваннѐ саме ѐк "онтоло -
гічну категорія", аж ніѐк не ю випадковим. Ювхаристіѐ і 
все, що завдѐки їй входить у церковне життѐ, в лядські 
стосунки й у світ загалом, — це, з поглѐду христиѐнських 
мислителів, таких, ѐк митрополит Йоан, ю саме буттю-
воя подіюя, кульмінаціюя буттювості ѐк такої. Буттювості, 
ѐка менш за все нагадую про індивідуалістичний conatus 
essendi. 

Взагалі неважко помітити, що церковні автори досить 
охоче вступаять у діалог з представниками нинішньої 
філософії спілкуваннѐ, приймаять "на озброюннѐ" деѐкі 
опрацьовані в рамках ціюї філософії терміни, звертаятьсѐ 
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до поставлених нея проблем. Восени 2003 р. в Москві 
відбуласѐ Міжнародна науково-богословська конферен-
ціѐ "Віра — діалог — спілкуваннѐ: проблеми діалогу в 
Церкві", присвѐчена обговорення діалогічних аспектів 
сучасного церковного життѐ і релігійної свідомості в 
цілому. 

Говорѐчи про постановку проблем етики спілкуваннѐ 
мислителѐми і діѐчами сучасної Православної Церкви, 
неможливо обминути постать митрополита Антонія Сурозь-
кого (1914—2003). Про цього церковного владику можна 
з особливими підставами сказати, що глибоке й оригі-
нальне баченнѐ загальнофілософських і богословських 
проблем спілкуваннѐ у нього органічно поюднувалосѐ з 
етикоя спілкуваннѐ в її найбезпосередніших життювих 
виѐвах, з безустанноя турботоя про стражденну лядину, 
турботоя, що пронизую вся його проповідницьку діѐль-
ність. Свої глибокі думки про спілкуваннѐ залишив і 
Сергій Сергійович Аверинцев (1937—2004). Зокрема у неве-
личкій за обсѐгом, але юмній статті "Ми покликані у 
спілкуваннѐ", розвиваячи вже знайому нам у висвітленні 
Зізіуласа принципову христиѐнську тезу про те, що Бог 
постаю вільним у своюму спілкуванні з лядиноя, Аверин-
цев увиразняю в цій свободі здатність Бога Живого "в 
суверенному акті помилуваннѐ" відмінити власний вирок, 
дати "духу Своюї лябові восторжествувати над буквоя 
Свого слова... Він вільний — змилуватисѐ" — ѐк, згідно з 
Книгоя пророка Йони, змилувавсѐ над приреченоя 
Ніневіюя. Взірець "Бога жаліячого" маю бути наукоя і 
длѐ нас, у нашому ставленні до недругів, а також до тих, 
хто здатен їх, отих наших недругів, пожаліти. Водночас, 
Божественне милосердѐ невіддільне від Божественної 
свободи — а скільки в наш час, навіть серед щиро 
віруячих лядей, охочих "безапелѐційно вирішувати за 
Бога, підказувати йому свої присуди", виражати "власну 
воля ѐк Його воля". Отож, вважаю Аверинцев, ми тут 
маюмо нагадати собі основоположну біблійну заборону: 
не сотвори собі кумира. Бо що таке кумир? "Кумир тут — 
не просто витвір ѐзичницької релігійної пластики, божок 
із дерева,  каменя чи  металу.  Кумир —  матеріалізаціѐ 
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зловісної ідеї про божество, ѐким можна маніпулявати... 
Кумир — так би мовити, потрібна річ. Вибір між ним і 
Богом Живим Біблії — це вибір між маніпулѐціюя та 
спілкуваннѐм. Найвирішальніший вибір, котрий ми 
знову і знову здійсняюмо у нашому житті". 

Безперечно, посутні думки, ідеї і цілі концепції, що 
стосуятьсѐ етики спілкуваннѐ, неважко знайти й у пред-
ставників інших конфесій, інших релігій — згадати хоча б 
нещодавно померлого Папу Римського Івана Павла II 
(1920—2005). Хоч би ѐкоя була відтепер інтелектуальна 
мода і хоч би куди заводила нас втеча від нацяхвилинних 
страхів і гонитва за нацяхвилинними інтересами, відме-
жуватисѐ від присутності Іншого ляди і лядство загалом 
вже не зможуть. ак говорив Леонард Швідлер, у XXI ст. на 
лядство очікую або діалог, або смерть14. 

XXI століттѐ розпочалосѐ. 

Запитання 

Чи є підстави вважати Е. Левінаса продовжувачем традиції 

філософії діалогу? 

Що не влаштовувало Левінаса у феноменологічному вченні 

Е. Гуссерля? 

Як би Ви сформулювали суть філософського розходження 

Левінаса з Гайдеггером? 

Чому етика, на думку Левінаса, має бути відмежована від 

онтології? Чи означає що-небудь таке розмежування для 

практичної орієнтації людини? 

Яке місце посідає поняття conatus essendi (наполягання на 

бутті) у філософській концепції Левінаса? 

Що, на думку Левінаса, зумовлює перетворення онтології на 

егологію? І чому він говорить саме про „егологію 

теперішнього" ? 

Що таке „незапам'ятне минуле"? 

Яке місце посідає поняття насолоди в системі поглядів 

Левінаса? Чи можна зарахувати мислителя до прихильників 

або супротивників гедонізму? 

"Див.: Swidler L. Death or Dialogue. Philadelphia. 1990. 
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Запитання 
 

• Що, за Левінасом, зближує метафізику та етику? 

• Чому Левінаса не влаштовує розуміння Іншого як діалек 

тичної протилежності Свого („свого іншого")? 

• Чим відрізняється „шлях Авраама" від „шляху Одіссея"? Яким 

є філософський сенс цього порівняння? 

• Що таке „епіфанія Іншого'"} В якому вигляді Інший з'являється 
нам? 

• Чому Левінас говорить спеціально про Обличчя Іншого? Що 
означає цей вислів? 

• Як пояснити поєднання в Обличчі „виміру висоти" і при 

ниження, благання і наказу? 

• Чому Левінас вважає, що Іншим для нас може бути тільки 

інша людина? 

• Що таке „асиметрична етика"? В чому її сенс? 

• Як співвідносяться в етиці засади симетрії (взаємності) і 
асиметрії? 

• Як співвідносяться страх власної смерті і страх смерті Іншого? 

• Чого вчить людину страждання? Коли воно стає „марним" і 

що це означає? 

• Що таке „інтимне суспільство"? Чим в етичному відношенні 

воно відрізняється від суспільства громадянського? 

• Хто такий, за Левінасом, Третій? Як впливає його присут 

ність на процес спілкування? 

• Як, згідно з Левінасом, співвідносяться любов та спра 

ведливість? Чому любов має наглядати за справедливістю? 

• Що таке „слід"? Чим він відрізняється від знаку? символу? Які 

„сліди" залишає по собі Абсолют? 

• Як зрозуміти, що людина, за Левінасом, відповідає за своїх 
ближніх? 

• У чому полягає своєрідність левінасівської концепції кохання? 

• Як би Ви сформулювали головні відмінності між філософ 

ськими концепціями Бубера і Левінаса? 

• Як співвідносяться Ти\ Він(Вона), за Бубером і за Левінасом? 

• Які загальні риси відзначають ставлення до Іншого у філосо 
фії постмодернізму? 

• Як би Ви розрізнили „діалог" та „дискурс"? 

• Чому  філософія  Апеля  вважається трансцендентально- 

прагматичною? 

• Яку роль відіграє в комунікативній етиці поняття „ідеальної 

комунікативної спільноти"? 
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Розділ V 

„Асиметрична" етика Е. Левінаса і проблеми сучасної етики спілкування 

• Хто такий, за Вальденфельсом, ЧужиСП У чому відмінність між 

Іншим'та Чужим? 

• Як Ви прокоментували б акцентування Йоаном Зізіуласом 

онтологічної сутності спілкування? 

• Які чинники сучасного життя надають етиці діалогу нового 

звучання? 
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ПІСЛЯМОВА 

нига, кінця якої ми з Вами, шановний читачу, 
щойно дісталися, не належить до поважаного 
жанру „історії етичних учень". Ще менше в ній 
можна бачити доктринальний виклад якихось 
абстрактних положень стосовно того, як треба 

себе поводити, спілкуючися зі своїми ближніми, 
Перфор-мативною суперечністю (пам'ятаєте, що це 
таке?) з боку автора було б, обстоюючи етику 
спілкування, монополізувати її висвітлення, 
позбавивши права слова мислителів, творців 
висвітлюваних ідей. Та й самі ці ідеї здебільшого не 
є такими вже беззаперечними; навіть маючи за 
собою очевидну внутрішню логіку і моральну 
правоту, вони часто-густо не виключають 
альтернативних поглядів і суджень, а, навпаки, 
провокують їхню появу. Через це формою викладу в 
нашому посібнику було обрано, сказати б, 
пом'якшений поліфонізм, коли послідовність автор-
ської розповіді не намагається приховати множин-
ність шляхів думки, можливість — і непозбутню 
реальність! — різних аргументованих відповідей на 
одне й те саме запитання, своєрідність голосів 
представлених мислителів, Через це й так багато 
цитувань у тексті. 

Сказане не повинно налаштовувати на реляти-
вістське сприйняття проблем етики спілкування, Етика 
взагалі справа досить-таки серйозна — і складна: 
будь-яка простота в ній невіддільна від складності, Є 
ситуації, де вибір цілком можливий — але тільки між 
певними варіантами; є ситуації, де жодного вибору 
бути не може, Є моральна свобода і є моральна 
необхідність. Є вчинки, концепції, судження, чітка й 
однозначна   оцінка   яких   уявляється   абсолютно 

389 

К 



Післямова 

необхідною; є речі, які потребують визначеності — і автор нама-
гався такої визначеності не уникати. Разом з тим, існують про-
блемні роздоріжжя, на яких авторові краще не квапитися, не 
накидати нікому свою поспішну думку, а дати поміркувати Вам, 
шановний читачу, вслухаючись у голоси дискутантів. 

Зрештою, у людських взаєминах завжди чогось варті пере-
конання, АО яких ми приходимо на основі власних роздумів, 
тверезо зваживши аргументи „за" і „проти". Дуже хотілося б, 
шановний читачу, надати Вам достойний матеріал для Ваших 
міркувань; самостійне відповідальне мислення так пасує нам усім. 
„Намагаймося добре мислити, — закликав колись великий 
Паскаль, — ось початок моральності", Припустимо, не єдиний 
початок, а все ж... Особливо варто про нього дбати у нашому 
грішному сьогоденні, де таким спокусливим виглядає стрибок від 
колишніх бездумних стереотипів до нинішнього бездумного 
запозичення вироблених кимось в іншому місці „просунутих" 
взірців. Як не прикро, сьогодні в Україні надзвичайно бракує 
справжньої культури спілкування, з несхибною свідомістю 
моральної норми і тонким відчуттям нюансів, культури, що 
передбачає беззастережну повагу до кожного співрозмовника, 
нетерпимість до маніпулювання людьми, наполегливу духовну 
роботу над собою, Проте лише в спілкуванні людина й зростає. 

Треба спілкуватися. 
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