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АНОТАЦІЯ 

 

Дахній А.Й. Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеґґера: 

екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. – Львів, 

2019. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз передумов, специфіки 

становлення та характерних рис філософії М. Гайдеґґера і запропоновано її 

екзистенційне тлумачення. Автором не лише зафіксовано впливи попередників 

філософії існування на досліджуваного мислителя і спроби останнього 

секуляризувати їхні базовані на християнських принципах антропологічні ідеї, 

але й виявлено самобутність його власної екзистенціальної філософії. 

Простежені закономірності тлумачення Гайдеґґером динаміки людського 

існування: якщо на «ранньому» етапі його творчості вона досліджується 

передовсім в інспірованих індивідуальною перспективою екзистенційно-

темпоральному й танатологічному аспектах, то на «пізньому» – з допомогою 

філософсько-технічного дискурсу, який постав в аналізі загальноісторичного 

виміру людини, в контексті осягнення суб’єктивізму новочасного мислення. 

Доведено, що, незважаючи на означену суттєву філософську еволюцію, у 

мисленні Гайдеґґера, як на «ранньому», так і на «пізньому» етапах, 

простежується тяглість стосовно екзистенційної інтерпретації антропологічної 

проблематики, зокрема, в сенсі розгляду людського існування як 

амбівалентного, динамічного й спрямованого до усвідомленої самореалізації. 

Виявлено, що Гайдеґґеровий спосіб мислення, як і мислення 

передекзистенціалістів, обумовлює прихід людини до позитивного через 

неминучий досвід подолання негативного.  
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Висвітлено питання, які стосуються походження, специфіки і критеріїв 

екзистенціалізму, а також можливість і підстави вписування до цієї традиції 

філософії Гайдеґґера. Окреслено основні критерії екзистенційного 

філософування, проаналізовано теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження, включно з принципами обраної дослідницької стратегії та іншими 

використовуваними принципами й методами. З’ясовано, що зараховування 

Гайдеґґера до екзистенційної традиції мислення у поняттєвому плані вимагає 

ідентифікування його власної філософії як екзистенціальної. Розтлумачено 

специфіку відмінності у вживанні понять “екзистенційний“ та 

«екзистенціальний». Наголошено, що екзистенційна філософія інтегрується 

саме в «континентальний» простір західної філософії, а отже, тісно взаємодіє з 

такими характерними для останнього напрямами, як феноменологія, 

герменевтика, персоналізм тощо. Виявлено важливу особливість стосовно 

трансформації предмету екзистенціалістських досліджень, а саме: розгляд 

динаміки людського існування підпорядковувався на Заході певній 

закономірності – як правило, спочатку досліджувався індивідуальний рівень 

людської особи, а згодом відбувався перехід до соціального, історичного 

аспекту.  

Окреслено ключові антропологічні погляди, які виникли впродовж так 

званого до-гайдеґґерівського етапу в історії філософії, здійснено їхню 

реконструкцію та експлікацію, принагідно вказувалося на відповідні імпульси, 

які були або засвоєні Гайдеґґером, або виглядали спорідненими з його 

способом мислення. З’ясовано, що людське існування в рамках досліджуваної 

традиції сприймається, по-перше, як контраверсійне, амбівалентне, по-друге, 

як динамічне, причому ця динаміка визначається головно негативними станами 

екзистенції, по-третє, людське існування не є заданим наперед і визначається 

вибором кожного, що, втім, не перешкоджає шукати щось на кшталт його 

нормативної моделі, по-четверте, воно, будучи несхоплюваним для наукового 

пізнання, інспірується релігійним, конкретніше, християнським розумінням 
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людини, тому антропологія у межах передекзистенціалізму переважно 

корелюється із христологією.  

Вказано на особливості екзистенційної філософії Б. Паскаля, яка визначає 

серединність і амбівалентність людського існування, причому вони постають і 

у вимірі онтологічно-космічному, і в плані морально-етичному, виникає мотив 

перебування людини «між» як фундаментальної антропологічної ситуації – 

мотив, який у ХХ сторіччі суттєво розвиватиметься саме Гайдеґґером.  

Виявлено основні пріоритети екзистенційного мислення С. К’єркеґора, 

зокрема, стосовно провідного для Нового часу питання про суб’єкт: з’ясовано, 

що останній постає в його фактологічності, конкретності, неповторності. 

Досліджено, що в дусі екзистенційного мислення К’єркеґор робив наголос на 

амбівалентності й динаміці людського існування, а також на особливій 

природі екзистенційних істин, яка найбільшою мірою визначалася 

діалектикою непрямого повідомлення. Підкреслено, що людина у данця, будучи 

«розімкненою», розглядається передовсім як відношення, причому головний 

наголос робиться на відношенні людського існування до себе; водночас людина 

визначається як синтез: безмежного і скінченного, тимчасового і вічного, 

свободи і необхідності. 

 Простежено й охарактеризовано особливості досвідної метафізики 

людської природи, пропонованої Ф. Достоєвскім з допомогою численних 

антропологічних дослідів і експериментів, причому відзначається та обставина, 

що вирішальними у її конституюванні поставали кризові, негативні чинники, на 

кшталт провини, страждання, жаху, смерті. Відзначено, що дослідження 

антропологічної проблематики саме в екзистенційному ключі є органічно 

властивим і для української філософської традиції. 

З’ясовано характерні особливості становлення і формування 

Гайдеґґерового проекту герменевтичної феноменології, методологія останньої, 

зокрема, метод деструкції. Наголошено на схильності Гайдеґґера, надто у 

ранній період його життєвого шляху, апелювати до двох основних джерел 

західного мислення – до філософії греко-римської античності та 
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християнської духовної парадигми, ба більше, відзначено, що у німця має місце 

взаємодоповнення цих двох джерел, а їхнє засвоєння набуває вельми 

продуктивних форм. Акцентування на праксеологічному й історичному 

аспектах людського існування підкреслює динамізм останнього, засвідчує 

живлення екзистенційного типу Гайдеґґерової філософії з до-теоретичного, 

фактичного досвіду життя. Обґрунтовано висновок, згідно з яким у результаті 

Гайдеґґерового переосмислення засад трансцендентальної феноменології у бік 

її герменевтизації та екзистенціалізації – причому головно завдяки 

інтенсивному засвоєнню історико-філософського матеріалу – відбувається 

переорієнтація з "позасвітового" пізнаючого трансцендентального суб’єкта на 

безпосередньо схоплюване конкретно-історичне життя особи, на 

індивідуальну екзистенцію, яка спроможна себе витлумачувати. 

Осмислено ключові ідеї філософії «раннього» Гайдеґґера, зокрема, 

вказано на визначальність для нього у дослідженні антропологічної 

проблематики екзистенційно-темпорального та танатологічного дискурсів, 

виявлено особливості витлумачення концепту досвіду, окреслено й досліджено 

витоки Гайдеґґерового розуміння темпоральності, виокремлено часовість, 

тимчасовість, смертність як кореляти автентичного існування, обґрунтовано 

твердження про виявлення німцем людської автентичності з допомогою 

«негативних» екзистенціалів. 

Досліджено другу фундаментальну перспективу Гайдеґґерового розгляду 

екзистенційної проблематики: цивілізаційну, де ключову роль відіграє чинник 

техніки; окреслено такі сучасні цивілізаційні трансформації, як тиранія 

моменту, імператив «плинності» та фрагментарності. Констатовано, що 

екзистенціалісти загалом і Гайдеґґер зокрема загострюють увагу на тотальному 

об’єктивуванні людської сутності: така позиція протистоїть визначальному 

моментові філософування екзистенційного мислення – моментові 

суб’єктивності людського існування, яке принципово не можна визначити за 

зразком речі. Виявлені особливості аналізу людського існування в технічному 

середовищі як з боку екзистенціалізму, так і з боку Гайдеґґера. 
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На базі аналізу текстів, присвячених проблемі співвідношення людини і 

техніки, досліджуються основні погляди німецького мислителя стосовно 

феномену техніки і його впливу на природу людини. Розгляд Гайдеґґером 

явища техніки аналізується в контексті загальних настанов екзистенційного 

мислення. Крім того, показується релевантність його підходів щодо 

постгуманістичного філософського дискурсу. 

 Ключові слова: Гайдеґґер, людське існування, динаміка, екзистенційна 

філософія, час, автентичність, екзистенціали, смерть, деструкція, 

герменевтична феноменологія, техніка. 

 

 

SUMMARY  

Dakhniy A. Y. The Dynamics of human existence in the thought of 

M. Heidegger: existential-temporal and philosophical-technical discourses. – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Sciences in Philosophy, speciality 

09.00.05 – History of Philosophy. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Lviv, 2019. 

In the dissertation implemented a complex analysis of the preconditions, 

specifics of formation and features of M. Heidegger's philosophy, and proposed the 

existential interpretation of the one. The author not only fixed the influence of the 

predecessors of the philosophy of existence on the thinker studied in this research and 

his attempts to secularize their based on religious principles anthropological ideas, 

but also revealed the identity of his existential philosophy, which arose as a result of 

the transformation of transcendental phenomenology into the hermeneutic 

phenomenology. In particular, the patterns of Heidegger's interpretation of the 

dynamics of human existence are traced: if at an "early" stage of his work it is 

primarily investigated in existential-temporal and thanatological dimensions, inspired 

by an individual perspective, then at a "late" stage – through philosophico-technical 
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discourse, which appeared in the analysis of the general historical measurement of 

human in the context of understanding the subjectivity of modern thinking. It is 

proved that despite mentioned significant philosophical evolution, in Heidegger's 

thinking, at both "early" and "late" stages, there is a continuity regarding existential 

interpretation of anthropological issues, particularly, in the sense of comprehension 

human existence as ambivalent, dynamic, directed to conscious self-realization. It is 

discovered that Heidegger's mode of thinking, likewise the predecessors of 

existentialism, causes human's understanding the positive through the inevitable 

experience of overcoming the negative. 

 Questions are highlighted, which refer to the sources, specifics and criteria of 

existentialism, also on the possibility and foundations of the tradition of Heidegger’s 

philosophy. Basic criteria of existential philosophizing are described, theoretical-

methodological underpinnings of the research are analyzed, including the principles 

of the selected research strategy and other principles and methods used. It is 

explained how the inclusion of Heidegger to the existential tradition of thought on the 

level of ideas requires the identification of his own philosophy as existential. The 

difference between the use of the terms “existential” and “existentialistic” are 

explained. It is stressed that existential philosophy is contained in the “continental” 

space of western philosophy, therefore, it is closely tied to its following characteristic 

directions such as phenomenology, hermeneutics, personalism, etc. The important 

specificity of the related transformation of the subject of existential research is 

revealed, in particular: the examination of the dynamics of human existence which is 

dependent on a certain accepted procedure in the West – typically, the research of 

individual level of the human person, with the eventual transition to the sociological, 

historic aspect. 

Key anthropological points of view are described, which emerged during the 

so-called pre-Heidegger phase of the history of philosophy, their reconstruction and 

explication is attained, periodically showing the related impulses, which were either 

adopted by Heidegger, or appeared to be related with his method of thought. It is 

shown that human existence included in the examined tradition is seen primarily as 
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controversial, ambivalent, and secondly as dynamic, in particular this dynamic is 

marked by mainly negative states of existence, and third, that human existence is not 

given in advance and is marked by individual choice, which, nonetheless does not 

interfere with searching something along the lines of his normative model, and 

fourth, it being non-comprehensible to scientific discovery, it is inspired by religious, 

and concretely, Christian understanding of humanity, therefore the anthropology 

within the limits of pre-existentialism is generally corelated with Christology. 

The particularity of the existential philosophy of B. Pascal is indicated, since it 

identifies the mediocrity and ambivalence of human existence, incidentally arising in 

an ontological-cosmological context, and the moral-ethical plane, where the motif of 

the existence of the human in the midst of a fundamental anthropological situation (a 

motif which in the XX century will be developed precisely by Heidegger). 

Basic priorities of the existential thought of Kierkegaard are revealed, in 

particular those relating to the New Age questions about the subject: it is explained 

that the latter arises in its factological, concreteness, uniqueness. Research shows that 

in the spirit of existential thought Kierkegaard emphasized the ambivalence and 

dynamics of human existence, as well as the particular nature of existential truths, 

which to the greatest extent is marked by a dialectic of indirect information. It is 

stressed that a human being, according to the Dane, being “unlocked” is seen first as 

relationship, with the main emphasis made on the relationship of human existence to 

oneself; simultaneously the human is characterized as a synthesis: of the boundless 

and bound, the temporary and the eternal, liberty and necessity. 

The particularities of the experienced metaphysics of human nature proposed 

by Dostoyevsky are traced with the help of numerous anthropological studies and 

experiments, incidentally noting the circumstance, that crucial to its constitution were 

negative elements, such as fault, suffering, horror and death. It is noted that the study 

of anthropological problems in the existential key is organically characteristic of the 

Ukrainian philosophical tradition. 

Characteristic particularities of the establishment and formation of Heidegger’s 

project of hermeneutic phenomenology are explained, especially the methodology of 
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the latter, in particular the method of destruction. It is emphasized that the 

overwhelming tendency of Heidegger in the early period of his life’s journey to 

appeal of two fundamental sources of western thought – to ancient Greco-Roman 

philosophy and the Christian spiritual paradigm, is even more pronounced in that the 

German favors the mutual completion of these two sources, and their incorporation 

results in highly productive forms. The accent upon the praxeological and historical 

aspects of human existence underscores the dynamism of the latter, confirms the 

flourishing of the existential type in Heidegger’s philosophy from the pre-theoretic, 

factual life experience. The conclusion of the result of Heidegger’s re-thinking of the 

bases of transcendental phenomenology in the direction of its hermeneutic and 

existential direction is well-grounded – primarily thanks to the intensive study of the 

historical-philosophical material – resulting in the re-orientation of the 

“otherworldly” transcendental subject upon the directly comprehended concrete-

historical life of the person, on individual existence, which is capable of analyzing 

itself. 

Key ideas of the philosophy of the «early» Heidegger are examined, in 

particular the crucial, for him, importance of the existential-temporal and 

thanatological discourses in the research of the anthropological problematic, personal 

explanations of the concept of experience are revealed, it is outlined and investigated 

the directions of Heidegger’s understanding of the temporality of exposed time, 

temporariness, mortality, as co-realities of authentic existence, the statement about 

the discovery by the German philosopher of human authenticity with the help of 

«negative» existentialists is substantiated. 

A second fundamental perspective of Heidegger’s examination of existential 

problematics is researched: the civilized, where a key role is played by technology; 

the following contemporary transformations such as the tyranny of the moment, the 

imperative of the «liquiding» and fragmentation. It is constituted, that the 

existentialists generally, and Heidegger in particular, draw attention of the total 

objectification of human existence: this position is contrary to the decisive moment of 

philosophical existential thought – the moment of subjectivity of human existence, 
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which in principle cannot be seen according to the example of a thing. The 

particularities of human existence in a technical environment are uncovered from the 

point of view of existentialism as well as that of Heidegger. 

On the basis of analyses of text, dedicated to the problem of the relationship 

between a man and technics, the main views of the german thinker on the 

phenomenon of technics and its influence on a human nature are investigated. The 

considerations of Heidegger about phenomenon mentioned are analyzed in the 

context of common ideas of existential thinking. Besides the relevance of his 

approaches for the post-humanistic philosophical discourse is shown. 

Key words: Heidegger, human existence, dynamics, existential philosophy, time, 

authenticity, existentials, death, destruction, hermeneutical phenomenology, technic. 
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1. Дахній Андрій. Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія : 

монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 250 с.  

 

Навчальні посібники: 

2. Дахній А.Й. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 488 с.  

 

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях: 

3. Дахній А. Акустика збідненого часу. Вісник Львівського 

університету. Філософські науки. Випуск 2. Львів: Світ, 1998. С. 130-135. 

4. Дахній А. Діалог Ґадамера із традицією. Наукові записки 

Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: філософія - № 

11. Тернопіль, 2003. С. 34-42. 

5. Дахній А. Ідеал щастя крізь призму чуттєвості: к’єркеґорівський 

естетик і проблема сучасного гедонізму. Людинознавчі студії: Збірник 

наукових праць Дрогобицького держпедуніверситету імені Івана Франка. 

Дрогобич, 2004. С. 191-201. 

6. Дахній А. Людське існування в горизонті смерті: рефлексія 

екзистенційного мислення. Вісник Львівського університету. Серія: 

Філософські науки. № 9. Львів, 2006. С. 24-35. 

7. Дахній А. Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі ХІХ 

сторіччя: С.К’єркеґор і Ф.Достоєвський. Вісник Львівського університету. 

Філософські науки. Випуск 10. Львів, 2007. С. 53-66. 

8. Дахній А. Укорінення як основа філософської творчості 

М.Гайдеґґера. Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 

661. Філософські науки. Львів, 2010. С. 42-47.  
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9. Дахній А. Два джерела екзистенціального мислення Мартина 

Гайдеґера. Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії 

(Паскалівського товариства). ХХІІ № 1. 2010. Вінниця, 2011. С. 63-74. 

10. Дахний А. Религиозный писатель Кьеркегор как инспиратор а-

теистического философа Хайдеггера. Філософська думка. Sententiae. 

Спецвипуск. 2011. ІІ. Теологія і філософія релігії. Київ, Вінниця, 2011. С. 212-

219. 

11. Дахній А. Започаткування розгляду екзистенційно-темпоральної 

проблематики у філософії Мартина Гайдеґера: Марбурзька лекція «Поняття 

часу» (1924). Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії 

(Паскалівського товариства). ХХІІІ №2. 2010. Вінниця, 2011. С. 64-78.  

12. Дахній А. Фактично-історичний вимір досвіду у філософії раннього 

Гайдеґера. Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. 

Київ, 2011. № 5. C. 76-88. 

13. Дахній А. Проект герменевтичної феноменології Мартина 

Гайдеґера в контексті еволюції його мислення. Sententiae. Наукові праці Спілки 

дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). ХХVI № 1. 2012. 

Вінниця, 2012. С. 69-81. 

14. Дахній А. Деструкція як метод герменевтичної феноменології 

Мартіна Гайдеґера. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 

Львів, 2012. № 15. С. 37-45. 

15. Дахній А. Автентичність перед обличчям смерті: танатологічна 

проблематика у мисленні Мартина Гайдеґера і Льва Толстого. Sententiae. 

Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського 

товариства). ХХVIІ №2. 2012 Вінниця, 2012. С. 67-76. 

16. Дахній А. Нова книга про Гайдеґера: довідник за «гамбурзьким 

рахунком». Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. 

Київ, 2014. № 6. C. 94-99.  
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17. Дахній А. Мова і мовлення як предмет герменевтичної 

феноменології Мартина Гайдеґера. Філософська думка. Український науково-

теоретичний часопис. Київ, 2015. № 6. C. 70-88. 

 

Наукові статті у фахових виданнях іноземних держав і виданнях України,  

які включені до міжнародних наукометричних баз: 

18. Dachnij A. Spinoza im Kontext der Existenzphilosophie von Nikolaj 

Berdiajew und Lew Schestow. Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2279. Kontexte 

– Spinoza und die Geschichte der Philosophie. Hsg. von H. Pisarek und M. Walther – 

Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001. S. 285-298. 

19. Дахній А. Трагедія індивіда і трагедія нації (спроба 

екзистенціального зближення). Записки наукового товариства імені Шевченка. 

Філологічна секція, т. 215. Світи Тараса Шевченка. Т.ІІ. Збірник статей до 185-

річчя з дня народження поета. Редактори Л.Онишкевич, А.Гумецька, І.Фізер. 

Наукове Товариство ім. Шевченка. Нью-Йорк-Львів, 2001. С. 183-192. 

20. Dachnij A. Schopenhauer und Kierkegaard: Parallelen im Lichte der 

Romantik und der heutigen geistigen Situation. Beiträge zur Philosophie 

Schopenhauers. Hrsg. von D.Birnbacher und H.G. Ingenkamp. Band 5. Schopenhauer 

im Kontext. Deutsch-polnisches Schopenhauer-Symposion 2000. Hrsg. von 

D.Birnbacher, A.Lorenz, L.Miodonski. Würzburg: Königshausen und Neumann, 

2002. S. 133-139. 

21. Дахній А. Екзистенційно-онтологічна інтерпретація феномену 

смерті у філософії М. Гайдеґґера. Одеський національний університет 

ім.І.І.Мечникова. Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. 

Випуск 14. Німецька феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та 

культурі. Одеса, 2009. С. 192-201. (Журнал індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних Index Copernicus). 

22. Dakhniy A. Dynamics of human being in context of anthropological 

position of St. Augustinus and S.Kierkegaard. Acta humanitas. Casopis pro 

spolecenske vedy. Rocnik III, 2013. C.1 Kolin, 2013. P. 176-196. 
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23. Дахній А. Автентичне існування людини у світлі аналізу 

екзистенційних мотивів української духовної культури. Науковий збірник 

Українського Вільного Університету. Т.19. Мюнхен, 2014. С. 27-36. 

24. Дахній А. Гайдегерове «довільне» прочитання Канта: подолання 

неокантіанства і темпоралізація трансцендентального схематизму. Sententiae. 

Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського 

товариства). ХХХІІ №1. 2015. Вінниця, 2015. С.156-172. (Журнал індексується в 

міжнародній наукометричній базі даних Scopus). 

25. Dakhniy A. Die Ukraine zwischen Europa und Russland (aus 

geschichtsphilosophischer und interkultureller Sicht). Transkulturelle Forschungen an 

den Österreich-Bibliotheken im Ausland. Band 14. Diaconu M. Boteva-Richter B. 

(Hrsg.) Grenzen im Denken Europas. Mittel- und osteuropäische Ansichten. Wien: 

new academic press. 2017. S. 201-224. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

26. Дахній А. Людина ХХ століття крізь призму філософії К’єркеґора. 

Доповіді міжнародного семінару «Сьорен К’єркегор і його роль в 

інтелектуальному житті Європи». Львів: Центр гуманітарних досліджень ЛДУ 

ім. І. Франка, 1998. С. 25-29. 

27. Дахній А. Не варто змішувати віртуальне і психічне. Оаза/Oasis. 

Збірник есеїв (за матеріалами семінарів) клубу випускників зарубіжних 

програм навчання та стажування “Оаза”. Львів, 2002. № 1. С. 49-50. 

28. Дахній А. Християнство перед обличчям технічної цивілізації: 

духовна ситуація сучасної людини. Феномен сучасної релігійності – 

богословсько-філософський, історичний, соціологічний та правничий аспекти. 

Львів, 2002. С. 19-24. 

29. Дахній А. Людське існування у технічному середовищі: рефлексія 

екзистенційної філософії. Записки наукового товариства імені Шевченка Том 

CCXLIII Праці історично-філософської секції. Львів, 2002. C. 269-283. 
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30. Дахній А. Cтановлення людської екзистенції у творчості Сьорена 

К’єркеґора: від естетизму до релігійності. Преображення. Альманах 

християнської думки. Випуск 1. Львів, 2003. C. 78-89.  

31. Дахній А. Аверинцев, Відень, Spitalgasse, або урок відкритости на 

тлі австрійського досвіду. Дух і літера. Збірка наукових статей. № 13-14. Київ, 

2004. С. 21-33. 

32. Дахній А. Чи були Сократ і К’єркеґор предтечами постмодернізму? 

Про історико-філософський аспект поняття іронії. Іронія. Збірник статей. Центр 

гуманітарних досліджень ЛНУ імені Івана Франка. Львів-Київ, 2006. С. 41-48.  

33. Дахній А. Юрґен Габермас: становлення соціального мислителя. 

Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Перекл. з нім. 

Андрій Дахній; наук. ред. Борис Поляруш. Львів: Астролябія, 2006. С. 372-404. 

34. Духовна ситуація часу і фактор техніки крізь призму екзистенційної 

філософії ХХ століття. Тези міждисциплінарної конференції «Трансформація 

парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у 

загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії». Львів: Дослідно-

видавничий центр НТШ, 2007. С. 26-28. 

35. Дахній А. Секуляризація релігійних ідей Сьорена К’єркеґора у 

філософуванні Мартіна Гайдеґґера. Тези звітної наукової конференції 

філософського факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. С. 6-7. 

36. Дахній А. Секуляризація релігійних ідей С.К’єркеґора в 

екзистенціально-феноменологічній філософії М.Гайдеґера. Феноменологія і 

релігія. Щорічник Українського феноменологічного товариства. 2009. Київ, 

2010. С. 34-46. 

37. Дахній А. Автентичне існування людини у знекоріненому світі: 

погляд крізь призму філософії М.Гайдеґґера. Матеріали міжнародної 

міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентичність у добу 

глобалізації». Львів, 2010. С. 80-81. 
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38. Дахній А. Артур Шопенгауер і Сьорен К’єркегор як «мислителі 

проти течії». Філософія Артура Шопенгауера та сучасність. Колективна 

монографія. За ред. А.Карася. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 43-51. 

39. Дахній А. «Прекрасна людина» у спотвореному світі (релігійні 

основи людської ідентичности на матеріялі роману Ф. Достоєвського «Ідіот»). 

Наукові записки Українського католицького університету. Число ІІІ. Серія 

ФІЛОСОФІЯ. Випуск І. Львів, видавництво УКУ, 2012. С. 283-302. 

40. Дахній А. Християнин у секуляризованому світі. Соціогуманітарні 

проблеми людини. № 7. Львів, 2013. С. 142-149. 

41. Дахній А. Динаміка людської особи крізь призму антропології 

блаженного Августина. Збірник матеріалів І Християнських постових читань 

22-23 квітня 2013 року «Західні та східні отці церкви: історія та екстраполяція в 

сучасність». Львів: вид. ЛПБА, 2013. С. 13-20. 

42. Дахній А. Емансипація людської особи – світовий та європейський 

контексти з екзистенційної перспективи. Materialy XV Miedzynarodowej 

Konferencji PTU EROPEJCZYK TWORCA CYWILIZACJI ROZWOJU I 

POSTEPU Lwow, 17-18 wrzesnia 2013 roku. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 

Uniwersalizmu. Warszawa, 2014 rok. S. 139-145. 

43. Дахній А. Ідентичність і «цвішенізація»: Україна між Європою та 

Росією (філософсько-історична і інтеркультурна перспективи). Філософія 

діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот: матеріали 

міжнар. наук. конф. (Львів, 22-24 черв. 2016 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. С. 72–74. 

44. Дахній А. Антропний принцип у світлі взаємодії філософії, науки і 

релігії: контекст екзистенційного мислення. Антропний принцип в контексті 

актуальних проблем філософії науки: збірник матеріалів всеукраїнської 

науково-практичної конференції. Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2016. С. 75-

76. 
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45. Dachnij A. Strach w filozofii europejskiej. Marczynski A. HORTUS 

(IN)CONCLUSUS Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze. Warszawa, 

2017. S. 25-27. 

46. Дахній А. Філософія постідеалістичного ХІХ сторіччя та фактор 

музики: романтизм, К’єркеґор, Відень. Музика і філософія: до 150-ліття 

зустрічі Вагнера і Ніцше. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 

7-8 листопада 2018 р.). Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2018. С. 50-52. 

47. Дахній А. Екзистенційний досвід поета: творчість у світлі memento 

amare. Павлюк З. Друга Zемля. Львів: Апріорі, 2019. С. 5-18. 
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ВСТУП 

 

У сучасному глобалізованому світі з небаченими раніше темпами й 

інтенсивністю відбуваються найрізноманітніші зміни: економічного, 

культурного, соціального, технічного характеру. Відповідно, сучасна людина 

постає перед усе новішими, складнішими і непередбачуванішими викликами.  

Сприйняття людини в її фактичності й історичності, зважання на трансформації 

у її світосприйнятті й самоусвідомленні у зв’язку із змінами соціокультурного 

штибу визначало специфіку філософської рефлексії багатьох західних 

мислителів новітнього часу. До них по праву належить видатний німецький 

філософ Мартін Гайдеґґер (1889–1976). Упродовж щонайменше останнього 

півстоліття він залишається однією з фігур, найінтенсивніше дебатованих у 

світовому філософському, та й загалом гуманітарному дискурсі.  

Вельми промовистим і вагомим залишається факт, що кількість 

написаного про цього німецького мислителя в десятки разів переважає обсяг 

тієї велетенської творчої спадщини, яку він залишив по собі (а це приблизно 

сто томів його Gesamtausgabe, себто повного зібрання творів) [див.: 462]; ба 

більше: "…кількість коментарів і матеріалів у світі, присвячених самому 

Гайдеґґеру, більше, ніж кількість матеріалів, присвячених будь-якому іншому 

філософу в історії людства…" [186, с. 8]. "Авторитет Гайдеґґера серед сучасних 

західних філософів величезний, і його відомість за межами філософської 

спільноти є порівнянною хіба що з авторитетом Геґеля у Німеччині 

ХІХ сторіччя" [134, с. 411]. Це висловлене на самому початку нашого століття 

твердження російського дослідника Анатолія Зотова і тепер не виглядає 

перебільшенням.  

Основне завдання, яке ставиться перед цим дисертаційним дослідженням, 

полягає у тому, аби виявити особливості, специфіку екзистенційно-

антропологічних ідей Мартіна Гайдеґґера, докладно простежити їхнє 

походження, своєрідність формування, їхню оригінальність і глибину та впливи 

на подальшу західну філософію.  
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Метою дослідження є цілісна реконструкція Гайдеґґерової філософії – 

передовсім крізь призму проблеми людського буття, конкретніше, у виявленні 

закономірностей його динаміки і розвитку в контексті західноєвропейської 

філософської думки та розробка теоретичної бази для оцінки мислення 

Гайдеґґера в процесі його становлення саме у сенсі контекстуалізації 

екзистенційної проблематики – спочатку у вимірі людського існування як 

такого, безвідносно до конкретної історичної епохи та просторової, 

«географічної» детермінованості, а потім – у вимірі конкретного фактично-

історичного становлення людини в умовах дедалі більш глобалізованого світу, 

але світу, сутнісно сформованого передовсім завдяки поширенню 

новоєвропейської науки і техніки, інакше кажучи, в останньому випадку 

неминуче здійснювалося виявлення західних «технічних» джерел сучасної 

глобалізованої людини. 

Об’єкт дослідження – екзистенціальна філософія Мартіна Гайдеґґера. 

Предмет дослідження – динаміка людського існування в екзистенціальній 

філософії М. Гайдеґґера.  

Задля виконання поставленої мети спочатку, на широкому історико-

філософському матеріалі, потрібно було простежити формування західного 

екзистенційного мислення як певної цілісності, виявити його специфіку й 

основні ідеї, надто у вимірі дослідження динаміки і нормативності людського 

існування, а відтак дослідити своєрідність філософської рефлексії М. 

Гайдеґґера, яка, інспіруючись впливами попередників у названій традиції 

мислення, полягала, значною мірою, у переході від релігійно 

"контекстуалізованого" екзистенційного дискурсу до "нейтральної", 

позбавленої будь-яких слідів теологічності, навіть, умовно кажучи, а-теїстичної 

екзистенціальної парадигми, відповідно, являла собою здебільшого 

секуляризацію ідей, які виросли на питомо християнському ґрунті. 

Під час розгляду цієї теми в центрі уваги постійно перебуває 

антропологічна проблематика – звісно, в її специфічному екзистенційному 



23 
 

прочитанні (при цьому невідворотним поставав аналіз відмінностей між 

екзистенційним, з одного боку, та іншими антропологічно релевантними 

дискурсами, на кшталт персоналізму, філософської антропології, неотомізму 

тощо, з боку іншого). 

Водночас важливо було показати, що в європейському мисленні відбувся 

поступовий перехід від спроби віднайти нормативну модель людської 

екзистенції, яка здебільшого спиралася на християнське підґрунтя (у апостола 

Павла, блаженного Августина, Блеза Паскаля, Сьорена К’єркеґора, Фьодора 

Достоєвского та інших), до, так би мовити, "позанормативного" "а-

теїстичного" дискурсу, започаткованого Гайдеґґером і продовженого іншими 

екзистенціалістами. 

Ще одним важливим твердженням, яке обґрунтовано у дисертації, є теза 

про те, що, хоч сам Гайдеґґер завжди енергійно відмежовував себе від 

екзистенціалізму, у своїй творчості, надто на її "ранньому" етапі, таки виявляв 

просто дивовижну близькість саме до екзистенційної парадигми мислення. Як 

слушно зауважив англійський історик філософії Фредерік Коплстон, "…саме 

"незрозумілий" Гайдеґґер-екзистенціаліст справив найбільш широкий вплив на 

публіку. У своєму дійовому впливі його філософія подолала заявлені інтенції її 

автора" [158, с. 162]. Подібне твердив і німець Крістоф Ямме, торкаючись, 

зокрема, Гайдеґґерового «Буття і часу»: "…особливий відгук отримало 

розрізнення автентичності та неавтентичності, аналіз сумління і провини, але 

передовсім рефлексії про смерть" [399, s.116]. Зайве говорити, що ця 

констатація стосується саме Гайдеґґера-екзистенціаліста. 

Тим часом знаний вітчизняний дослідник Андрій Баумейстер зауважив, 

що в українському контексті стосовно філософії Гайдеґґера сформувалися такі 

три основні інтерпретаційні лінії – 1) комунікативної філософії, 2) філософської 

герменевтики та 3) постметафізичного мислення [див.: 22, с. 109]. В такому 

тлумаченні мислення німця сприймається радше "проспективно" – у світлі 

постгайдеґґеріанської думки, тобто виходячи з того досвіду і тих впливів, яких 

зазнавали з боку німецького філософа його наступники, причому рецепція 
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відбувалася як у позитивному ключі (передовсім йшлося, звісно, про засвоєння 

його ідей з боку екзистенційного мислення, хоча, звісно, і про вельми плідну 

їхню герменевтичну рецепцію), так і в негативному вимірі (до цікавих, хоча 

насправді редукціоністських спроб інтерпретувати мислення Гайдеґґера, 

належить, серед іншого, відома критика з боку аналітичної філософії, 

здійснена, зокрема, Рудольфом Карнапом [143]
1
 або ж трансформація, 

реалізована з боку неопрагматистів, зокрема, Річарда Рорті [227]).  

Натомість мені як історикові філософії значно важливішим є те, який 

шлях простягався і вів до Гайдеґґера, себто йдеться не так про проспективний, 

як про ретроспективний вимір, причому саме про екзистенційну лінію, 

екзистенційну передісторію, включеність Гайдеґґера в екзистенційну 

мисленнєву традицію.  При цьому висвітлення матеріалу здійснюється, так би 

мовити, дедуктивно, йдучи від загального до конкретного, від певного 

напрямку мислення до окремого мислителя: воно розпочинається з аналізу 

екзистенційної філософії (зокрема, досліджуються особливості її розвитку в 

період від античності, але особливо – від раннього Нового часу до кінця ХІХ 

століття), потім виявляється специфіка екзистенційної рефлексії Гайдеґґера, 

трансформація ним екзистенційного мислення в екзистенціальний дискурс, а 

вже після цього, у більш конкретній площині, досліджується, в який спосіб 

екзистенційно-антропологічна проблематика витлумачується Гайдеґґером на 

різних етапах його творчості (перший з них аналізує динаміку людського 

існування в екзистенційно-темпоральному і танатологічному ключі, другий – у 

філософсько-технічному вимірі). 

Автор, пам’ятаючи вагомість для конституювання екзистенціалізму саме 

епохи Модерну, виходить із тієї засади, що у жодному разі не можна 

недооцінювати бодай якусь із історичних ланок екзистенційної духовної 

традиції, причому байдуже, чи йдеться про прямі впливи і відповідну рецепцію, 

                                                             
1 З-поміж найновіших досліджень у вітчизняному історико-філософському дискурсі варто виділити дисертацію 

А.С. Синиці, де, серед іншого, наголошено на підходах Гайдеґґера і Карнапа як репрезентативних у плані 

змістово-методологічних відмінностей між континентальною та аналітичною парадигмами західної філософії 

([див.:241, с. 25]). 
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чи ж лише про співзвучність, подібність, "резонованість" філософських 

підходів. Щодо Гайдеґґерових попередників в екзистенційній традиції 

мислення, то, крім добре відомого в коментаторській літературі впливу з боку 

данця К’єркеґора, докладно аналізуються також інспірації Б. Паскаля і Ф.  

Достоєвского (не забуваймо, між іншим, і тієї, хоч буденної, але вельми 

промовистої обставини, згідно з якою у робочому кабінеті Гайдеґґера були саме 

портрети Паскаля і Достоєвского2: якщо припустити, що філософ у певний 

спосіб надихався їхніми постатями, зважаючи на доволі похмурий колорит і 

"негативізм" їхнього світосприйняття, не надто дивуєшся, чому "Буття і час" як 

ключовий "екзистенціалістський" твір Гайдеґґера настільки пронизаний 

песимістичним світовідчуттям [216, с.169-185]: подібне, втім, стверджував не 

лише, скажімо, С. Франк, але й Н. Бердяєв: на думку останнього, песимізм 

Шопенгауера в порівнянні з песимізмом Гайдеґґера видається невинним і 

утішливим [28, с.217]). 

 Отже, чималу увагу в роботі приділено як з’ясуванню впливів 

поодиноких екзистенційних мислителів на екзистенціалізм як провідну 

інтелектуальну течію ХХ століття загалом, так і, звичайно, не меншою мірою, 

на філософію Гайдеґґера, надто раннього періоду його творчості. У підсумку 

філософія Мартіна Гайдеґґера сприймається, знову ж таки, передовсім у 

контексті екзистенційного філософського дискурсу – здебільшого того, який 

існував до німецького мислителя і який був вельми важливим джерелом і 

інспірацією його думки.  

Кажучи конкретніше, у дослідженні робиться наголос на властивому для 

екзистенційного мислення назагал і для Гайдеґґера зокрема розумінні 

здійснюваної в часі динаміки людського існування, на невідворотному 

негативізмі його природи і способу конституювання – через так звані 

                                                             
2
 Згідно із свідченням учня філософа – Карла Льовіта, робочий стіл Гайдеґґерового кабінету на початку 20-х 

років прикрашали портрети Блеза Паскаля і Фьодора Достоєвского [див.: 413, Р. 163]; до речі, француз і 

росіянин могли зближуватися і у вельми специфічний спосіб – через однаково негативне відштовхування від 

їхніх поглядів тих чи інших мислителів: виглядає симптоматичною обставина, згідно з якою саме їм обидвом, 

Паскалеві і Достоєвскому, за їхні традиціоналістські релігійні погляди, неабияк діставалося від Бертрана 

Рассела [див.: 222, с. 639]. 
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"негативістські" екзистенціали, – зокрема, такі, як закиненість, жах, провина, 

смерть, нудьга і т. д. 

Неуникненним при цьому поставало зосередження на факторі 

міждисциплінарності – у сенсі взаємодії філософії з богослов’ям, літературою, 

психологією – як одному із ключових засобів розв’язання екзистенційним 

мисленням антропологічних проблем. Водночас підкреслено постійне й 

наполегливе прагнення Гайдеґґера звільняти філософію від будь-яких 

релігійних, літературних чи психологічних "нашарувань". 

У дослідженні використовуються як першоджерельні твори Гайдеґґера, 

так і коментаторська, критична література (часто-густо іноземна, причому 

здебільшого, знову ж таки, німецькомовна, хоч трапляються і російськомовні, і 

англомовні, і подекуди італомовні джерела; водночас при цьому, звісно, не 

ігнорувалася вітчизняна, україномовна Гайдеґґеріана). 

Попри наявність значної кількості досліджень із цієї теми (особливо на 

Заході), на даний момент залишається необхідним здійснити комплексний 

аналіз становлення і розвитку філософії Гайдеґґера (як найвпливовішого 

німецького філософа ХХ ст.) з метою розкриття єдності процесу його 

звершення – саме на рівні постановки і розв’язання екзистенційної (а не 

онтологічної, що назагал є більш звичним для дослідників німця) 

проблематики. З точки зору проблематики у центрі уваги дослідження 

перебуває не так «фундаментальна онтологія», як «фундаментальна 

антропологія», причому антропологія здебільшого негативістського штибу, до 

того ж специфічно філософська – варто вказати й на симптоматичне 

словосполучення «негативна антропологія», використовуване німецьким 

дослідником Тільо Веше ([467]) (здійснюється її протиставлення до науки і до 

релігії – зокрема, на прикладі екзистенційного, темпорального та 

танатологічного аспектів антропологічної проблематики). 

Отож філософський проект Гайдеґґера розглядається у нашому 

дослідженні як спроба саме екзистенційно-антропологічна, фундаментальна, 

негативістська, а-теїстична і анти-сциєнтична (у передостанньому випадку – 
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відбувається позиціонування філософії як а-теїстичної, а відтак здійснюється 

секуляризація, передовсім релігійних ідей К’єркеґора, в останньому ж – надто у 

«пізнього» Гайдеґґера – реалізується позиціонування філософського мислення 

не лише – через «герменевтизацію» – на противагу до трансцендентального 

феноменологічного проекту з його парадигмою філософії як строгої науки (що 

було характерно для «раннього» Гуссерля), але й особливо усупереч до 

науково-технічних «калькульованих» підходів (що часто-густо акцентувалося у 

«пізній» період Гайдеґґерової творчості)). Грубо кажучи, в «ранньому» періоді 

відбувається передовсім – емансипація, а в якомусь сенсі негативне 

відштовхування – через секуляризацію – від релігії, у пізньому – негативне 

відштовхування від науки й техніки, точніше, від науково-технічного 

редукціонізму, себто від наук, які, згідно з Гайдеґґером, спрямовані не на те, 

аби мислити, а на те, щоб калькулювати все нові й нові можливості, базуючись 

на суто утилітарному розумінні людського пізнання.  

Методи дослідження підпорядковуються загальній історико-філософській 

дослідницькій стратегії, яка передбачає врахування таких чотирьох принципів: 1) 

буквальність; 2) вичерпність; 3) контекстуальність; 4) врахування спекулятивних 

інтерпретацій (докладніше про це йтиметься у подальшому). В основу 

дисертації було покладено також принципи об’єктивності, аргументованості, 

системності та історизму, що мало сприяти досягненню цілісності проведеного 

дослідження та дотриманню вимог послідовності викладу головних положень. 

Обрана стратегія щодо принципів і методів обумовлена особливостями досліджу-

ваного предмета та логікою викладу матеріалу; зважаючи на природу передумов і 

специфіки Гайдеґґерового філософського проекту, найбільш релевантними у 

дослідженні останнього постали такі методи: феноменологічний (при цьому 

враховувався імпульс з боку феноменології Гуссерля), герменевтичний 

(бралася до уваги передовсім німецька герменевтична традиція, її евристичний 

потенціал щодо мистецтва тлумачення загалом), компаративістський (дав 

змогу визначити, в який спосіб погляди Гайдеґґера співвідносяться й 

зіставляються як з ідеями інших представників екзистенційного мислення, 
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причому і його попередників, і сучасників, так і з підходами представників 

інших філософських напрямів), біографічний (віднайдення безпосередніх 

життєвих імпульсів стосовно появи тих чи інших філософських ідей, виявлення 

релевантності засади вкоріненості) та лексикографічний (у межах якого 

досліджувалася етимологія – як стосовно глибоко аналізованих самим 

Гайдеґґером давньогрецьких понять, так і стосовно його власних концептів, 

здебільшого запропонованих ним самим неологізмів). 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що вперше: 

– реконструйовано – у вимірі антропологічного дискурсу і в система-

тичний спосіб – прямі та опосередковані впливи на формування філософії М. 

Гайдеґґера; також виявлено її об’єктивну спорідненість та суттєве перегу-

кування із поглядами екзистенційних мислителів попередніх епох; досліджено, 

в який спосіб і наскільки оригінально Гайдеґґер трансформував ідеї своїх 

попередників, – причому включаючи в себе як тяглість відповідної традиції, так 

і «розриви» й трансформації в її межах; 

– обґрунтовано доцільність здійснення екзистенційного витлумачення 

філософії Гайдеґґера як визначального для розуміння її становлення й розвитку. 

Основу авторської концепції становить комплексний аналіз передумов, 

специфічних ознак, головних способів екзистенційної інтерпретації філософії 

Гайдеґґера; вказано на пріоритетність не так проспективного, як 

ретроспективного аналізу екзистенційного виміру філософії Гайдеґґера; 

– доведено, що процес становлення і розвитку Гайдеґґерового проекту 

екзистенціальної філософії доцільно розглядати як перехід від трансценден-

тального до альтернативного – герменевтичного варіанту феноменології. 

З’ясовано, що вагомою історико-філософською причиною такого переходу 

стало Гайдеґґерове феноменологічне прочитання текстів греко-римських і 

християнських авторів, передовсім в аспекті «практичного» й «історичного» 

витлумачення ними природи людського існування. Підкреслено евристичний 

потенціал у формуванні Гайдеґґерового філософського проекту його власних 
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тлумачень текстів класичних мислителів минулого. Обґрунтовано, що для 

герменевтичної феноменології провідним слід вважати метод деструкції, 

виявлено специфіку цього методу на тлі розвитку західної філософії; 

– визначено термінологічні особливості Гайдеґґерової філософії та спе-

цифіку перекладу відповідних понять українською мовою; зокрема, з допо-

могою лінгвістичного аналізу виявлено відмінність між «екзистенційним» та 

«екзистенціальним» дискурсами, показано невідворотність переходу від 

першого до другого в контексті секуляризації Гайдеґґером християнських 

попередників екзистенційної інтелектуальної традиції; обґрунтовано 

твердження про доцільність ідентифікації філософії німецького мислителя саме 

як екзистенціальної; 

– установлено закономірності осмислення попередниками екзистенціа-

лізму амбівалентності й динаміки людського існування; продемонстровано 

їхнє тяжіння до пошуку нормативного ідеалу, вказано на закономірність 

тісного переплетення екзистенційної антропології із христологією; виявлено, 

що всі позитивні моделі досягалися як результат подолання неуникненних 

негативних станів: тут проявлялося характерне для екзистенційної 

філософської традиції – і вписуваного до неї Гайдеґґера – прямування до 

позитивного через негативне. Доведено обґрунтованість твердження про 

негативістський характер екзистенційно-антропологічних підходів Гайдеґґера. 

– виокремлено спадкоємність між «раннім» та «пізнім» періодами твор-

чості Гайдеґґера в контексті тлумачення динаміки людського існування й 

проаналізовано спроби віднайти умови можливості досягнення автентичності 

людини – спершу крізь призму екзистенційно-темпорального й танатологічного 

дискурсів, згодом – у світлі аналізу проблематики співвідношення людини та 

техніки; 

– констатовано закономірність – у рамцях західного мислення – при аналізі 

природи антропологічної динаміки еволюційного переходу від індивідуального 

до загальноісторичного рівня, відзначено релевантність такого підходу як 
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стосовно самого Гайдеґґера, так і щодо до-гайдеґґерівської та пост-

гайдеґґерівської думки, відтак висувається твердження про евристичність 

вписування німецького мислителя до означеного історико-філософського 

контексту. 

Отримали подальший розвиток: 

– дослідження екзистенційних підходів Гайдеґґера щодо прочитання 

теоретичної філософії Канта у вимірі виявлення первинної темпоральності у 

вченні останнього про схематизм; 

– обґрунтування вагомості й плідності взаємної кореляції філософських, 

наукових і теологічних інтерпретацій темпоральної й танатологічної 

проблематики та водночас аналіз принципово упривілейованого Гайдеґером 

філософського й маргіналізація ним, з одного боку, теологічного, з іншого, 

наукового підходів, звернено увагу на принципові відмінності між філософією 

та наукою не лише у світлі диференціації онтичного й онтологічного, але й у 

самій природі сприйняття людського існування як такого; 

– рефлексії стосовно амбівалентності Гайдеґґерового сприйняття часово-

просторової проблематики: у сенсі одночасності емфатичного підкреслювання 

засади вкорінення та домінування темпорального дискурсу;  

– аналіз Гайдеґґерової критики інспірованого Новим часом суб’єктивіст-

ського розуміння людини та виявлення далекосяжних наслідків останнього для 

сучасності в контексті небезпеки витіснення осмислюючого сприйняття світу 

«калькульованим» мисленням – в епоху поступової деградації здатності до 

споглядання й поширення настанови на «прискорення» і кількісні показники; 

– міркування про доцільність залучення ідей екзистенційної філософії 

взагалі і екзистенціальної філософії Гайдеґґера зокрема до контексту аналізу й 

розвитку української філософської думки. Відзначено, що для цього наявне чітке 

теоретичне підґрунтя, визначене потужною персоналістично-екзистенційною 
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лінією в українській філософії починаючи із ХVIII сторіччя дискурсом «філософії 

серця». 

Поглиблено: 

– розуміння суті понять «екзистенції», «екзистенціалів», «межових си-

туацій», «онтичності», «онтологічності», «секуляризації», зважаючи на екзис-

тенційний вимір філософії Гайдеґґера, а також на розуміння самості у контексті 

повороту, що відбувся у філософії німця; 

– усвідомлення зв’язку між ідеями вкоріненості у традиції та чинником 

духовного формування людської екзистенції, зокрема, в сенсі приходу до 

позитивного через подолання негативного; 

– аналіз феномену сучасної техніки як наслідку прийняття новоєвропей-

ської метафізичної позиції, націленої на суб’єктно-об’єктне протиставлення, як 

чинника, який пропонує нові можливості й переваги, та водночас становить 

загрозу – і для органічного, і для містичного начал у людині. 

Структура дисертації визначена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів (кожен з них містить 

підрозділи), висновків до кожного розділу, загальних висновків і списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи –  453 сторінки, з них 387 

сторінок основного тексту. Список використаних джерел складається з 472 

найменування, з яких 151 – німецькою, англійською та італійською мовами. 

Дисертація виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи 

кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана 

Франка «Історія української філософії в контексті європейської духовної куль-

тури» (номер державної реєстрації – 0116U001700), а також становить складову 

частину наукових досліджень кафедри філософії, які відбуваються згідно з 

темою «Філософські парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання 

третина ХХ – початок ХХІ століть» (номер державної реєстрації – 

0115U003722). 
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У першому розділі дисертації досліджується специфіка екзистенційного 

мислення як такого, його критерії й історична обумовленість. Наводяться 

аргументи на підтвердження легітимності вписування філософії Гайдеґґера до 

цієї традиції, попри його енергійні спроби від неї відмежуватися. У «ранньому» 

періоді творчого шляху Гайдеґґера людська екзистенція розглядалася як така 

(через попереднє виявлення онтологічної відмінності (ontologische Differenz) і 

виокремлення екзистенціалів, на противагу до категорій – відповідно, бодай 

якоюсь мірою, можна говорити про «гуманітарність» філософії, на противагу 

до підходів «наук про природу»), причому у цьому випадку дуже суттєво 

впливали як феноменологія, так і християнські та греко-римські «класичні» 

джерела), натомість у «пізньому» – людська екзистенція постає в конкретному 

історичному контексті (в історичному періоді, в якому домінують наука і 

техніка) – і вже тут істотно впливали досократики, Ніцше, Гьольдерлін і 

почасти східні філософські джерела. 

У другому розділі дисертації досліджувався комплекс питань, які 

обертаються довкола з’ясування того, яким чином динаміка людського 

існування осмислювалася до початку ХХ ст., тобто до того часу, коли перші 

кроки у філософії почав робити Гайдеґґер – починаючи від Августина, через 

Паскаля і закінчуючи К’єркеґором і Достоєвскім як екзистенційними авторами 

ХІХ сторіччя (важливо було виявити саме християнські витоки розуміння такої 

еволюції, зокрема, в контексті Тертулліанової тези «Християнами не 

народжуються, а ними стають», значущість розуміння «парусії» й 

амбівалентність людської природи – у апостола Павла, вагомість «кайросу» – 

тієї миттєвості, коли відбувається «просвітлення», переміна ума, 

переосмислення – у сенсі метанойї, не ігноруючи при цьому й лінії 

протестантизму – через Лютера, Шляєрмахера, того ж К’єркеґора). Крім того, 

наприкінці другого розділу, предметом дослідження стало екзистенційне 

філософування і динаміка людського існування, поміщені в український 

контексті. 
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У третьому розділі дослідження розглядаються питання Гайдеґґерової 

вкоріненості у традиції, амбівалентність та аспекти останньої, висловлюється 

теза про Гайдеґґера як «філософа укоріненості», на матеріалі його мислення 

заново постають питання співвідношення традиції та новаторства, 

співвідношення філософії та історії філософії. Крім того, висувається 

твердження, згідно з яким деструкція постає як метод герменевтичної 

феноменології Гайдеґґера, а також формулюються передумови щодо 

автентичності чи, навпаки, неавтентичності людського існування. Звертається 

також увага на два основні джерела філософії Гайдеґґера: філософію 

європейської античності та християнське мислення. В одному з параграфів 

докладно аналізується питання про секуляризацію Гайдеґґером філософсько-

релігійних ідей К’єркеґора, фіксується і інтерпретується його перехід від 

екзистенційності до екзистенціальності. Нарешті, проект герменевтичної 

феноменології Гайдеґґера розглядається в контексті еволюції його мислення. 

У четвертому розділі дисертації береться до уваги передовсім 

екзистенційно-темпоральний дискурс самого Гайдеґґера, який доповнюється 

ще й танатологічними експлікаціями, відтак він постає, по суті, як 

екзистенційно-темпорально-танатологічний дискурс: у підсумку часовість, 

тимчасовість, смертність показуються як кореляти автентичного існування. 

Здійснюється спроба інтегральної характеристики людського існування, 

віднаходження сутнісних ознак людини. Аналізується і проблема досвіду, 

зокрема, його фактично-історичний вимір у філософії «раннього» Гайдеґґера. 

Далі показується феномен започаткування екзистенційно-темпорального 

дискурсу у філософії Гайдеґґера – у його ранній (і дещо недооціненій) роботі 

«Поняття часу», яка по праву має сприйматися як своєрідна прелюдія до 

головного твору мислителя – «Буття і час». Відтак досліджується Гайдеґґерове 

сприйняття часу в контексті «довільного» тлумачення Кантового «схематизму». 

Нарешті, у парадигмі міждисциплінарності, пропонується філософсько-

літературна констеляція у межах Гайдеґґерового танатологічного дискурсу: 

через зіставлення його рефлексій із підходами Л. Толстого. 
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У п’ятому, заключному розділі роботи, динаміка людської екзистенції 

постає в контексті історичних цивілізаційних трансформацій. Спочатку 

аналізується загальний контекст цивілізаційних змін, інспірованих розвитком 

науки і техніки. Вказується на концепт «плинних часів» і досліджуються 

витоки фрагментаризованого сприйняття реальності крізь призму домінування, 

ба навіть тиранії моменту. Далі розглядаються особливості й закономірності 

сприйняття співвідношення людини і техніки з боку екзистенційної філософії 

як такої, а вже після цього обґрунтовується твердження про доречність 

вписування Гайдеґґерового мислення до екзистенційної парадигми ще й на базі 

схожого аналізу феномену техніки і її впливу на людську природу. 

Розглядається філософія «пізнього» Гайдеґґера, знову ж таки, як філософа 

укоріненості, а також вказується на релевантність його мислення для дедалі 

більш актуалізовуваної проблематики трансгуманізму. 

Оскільки у пропонованому історико-філософському дослідженні обрано 

екзистенційну парадигму прочитання й інтерпретації творів Гайдеґґера, то 

джерельну базу дисертаційного дослідження, окрім першоджерельних праць 

філософа та результатів відповідних критичних напрацювань, становлять також 

праці провідних представників екзистенційного мислення до-гайдеґґерівської 

доби. З-поміж останніх виокремлено деякі з послань апостола Павла [379], 

«Сповідь» Августина [2], «Думки» Б. Паскаля [209-211], «Поняття страху», 

«Страх і тремтіння» С. К’єркеґора [167], «Ідіот», «Нотатки з підпілля» 

Ф. Достоєвского [115, 116], «Смерть Івана Ілліча» Л. Толстого [270]. У цих 

текстах, які, попри вельми різні хронологічний, мовний, соціокультурний та 

ментальний контексти, справили суттєвий вплив на формування 

екзистенціального мислення Гайдеґґера, містяться перші спроби – здійснювані 

здебільшого на межі філософії та літератури – ґрунтовного дослідження 

порушуваної в дисертації проблематики, надто під кутом зору амбівалентності 

й динаміки людського існування, а також у вимірі темпорально-танатологічних 

рефлексій.  
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Стосовно ж текстів першоджерел, то розглядалися, переважно в 

оригіналі, передовсім такі твори М. Гайдеґґера: «Феноменологія релігійного 

життя» [379], «Феноменологічні інтерпретації Аристотеля» [380], 

«Пролегомени до історії поняття часу» [381],  «Буття і час» [382], «Що таке 

метафізика» [283], «Кант і проблема метафізики» [384], «Основні питання 

метафізики» [285], «Вступ до метафізики» [282], «Час картини світу» [283], 

«Лист про гуманізм» [374], «Про сутність істини» [286], «Питання про техніку» 

[283], «Відстороненість» [286], «Через лінію» [315], «Чорні зошити» [287] та 

інші. Треба зауважити, що до джерельної бази вперше у вітчизняному історико-

філософському просторі залучається робота Гайдеґґера «Поняття часу» (der 

Begriff der Zeit) [375] та деякі з листів філософа, які містять вагомі ідеї щодо 

екзистенційної проблематики [373]. 

У межах дослідницької літератури використовувалися головно розвідки, 

які, будучи оглядовими спробами, стосувалися різних аспектів розвитку 

екзистенційного мислення і його ключових представників у період до 

Гайдеґґера: йшлося, зокрема, про доробок таких вчених, як С. Авєрінцев [5, 7], 

Г. Аляєв [13], В. Герасимчук [65], П. Ґайденко [54, 55], Ю. Давидов [80], 

Є. Коссак [159], С. Кровелл [337], Д. Купер [335], І. Лепп [173], Дж. Малпас 

[417], С. Мьобус [423], В. Петрушов [214], М. Попович [218], К. Райда [221], 

Дж. Реале і Д. Антісері [224], Е. Соловйов [250], В. Татаркевич [262], А. Тіпсіна 

[269], В. Янке [400]. 

Суттєву складову коментаторської літератури становили дослідження, які 

стосувалися філософії Гайдеґґера як певної цілісності, з закономірним і 

неминучим пов’язуванням творчої та біографічних ліній філософа: йдеться про 

тексти В. Анца [14], Д. Барбаріча [326], В. Бібіхіна [30, 31], В. Бімеля [327], 

Л. Гахмайстера [369], М. Ґайєра [358], А. Денкера [344, 346], Г. Дрейфуса [350], 

М. Інвуда [397], Т. Кайлінґа [403], Р. Капоб’янко [331], Т. Кармана [332], 

Т. Кісєля [404], Д. Купера [335], А. Люкнера [415], В. Молчанова [195], 

Н. Мотрошилової [198, 199], О. Пьоґґелєра [430-432], В. ван Реєна [434], 

Т. Ренча [435], П. Травни [453, 454], Г. Феттера [459, 462], Ґ. Фіґаля [353], 
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Г. Філліпсе [429], К. Ямме [399], О. Ярауса [398]; заслуговували на увагу й були 

використані студії, присвячені, конкретніше, аналізові у творчому доробку 

Гайдеґґера темпоральної проблематики – до них належать дослідження 

Н. Артеменко [16], Т. Вюллера [50], П. Гайденко [54], Д. Іфантіса [472], 

Д. Кьолера [407], Г. Лянґе [409], Дж. Салліса [441], танатологічної 

проблематики – Ф. Віплінґера [469], А. Дємідова [103], К. Ляціної [408]. Не були 

обійдені увагою роботи, присвячені становленню Гайдеґґерового проекту 

герменевтичної феноменології (Х. Адріан [323], Т. Вроблевскі [471], 

Кр. Деммерлінґ [343], Є. Фальов [275], Ґ. Штенґер [449]), специфіці «повороту» 

у його творчості – Д. Генріха [389], Ж. Ґрондена [75, 366], І. Фегера [352]; 

Гайдеґґеровій філософії техніки – В. Бімель [327], Х. Вермаль [458], Ґ. Зойбольд 

[445], T. Копрівіца [405], А. Люкнер [414], Д. Макманус [420], Е. Мітчел [422], 

Г.-Й. Райнберґер [437], Г. Руін [440], С. Рііс [438], Т. Тодорокі [452], 

С. Ф’єтта [463]. 

Стосовно ж української гайдеґґеріани, то слід визнати, що вона почала 

робити свої перші кроки порівняно нещодавно – приблизно з кінця 90-х – 

початку 2000-х. Варто назвати щонайменше таких дослідників, як Г. Аляєв (у 

спробах зіставлення поглядів Гайдеґґера і С. Франка) [13], А. Баумейстер 

(критичне дослідження амбівалентності Гайдеґґерового тлумачення 

Аристотеля) [22], А. Богачов (розгляд витоків і специфіки Гайдеґґерового 

мислення у контексті розвитку філософської герменевтики) [33], С. Возняк 

(компаративний аналіз феноменологічних поглядів Гайдеґґера та Гуссерля, 

дослідження особливостей фундаментальної онтології, виявлення специфіки 

екзистенціалів, а також спроби розібратися з перекладом українською мовою 

Гайдеґґерової термінології) [45-49], І. Держко (аналіз філософії Гайдеґґера в 

контексті ціннісного сприйняття антропологічних смислів у класичній та 

некласичній метафізиці) [104], І. Карівець (вписування Гайдеґґерової філософії 

у площину проблематики повсякдення, наголошування на чинникові буття-у-

світі) [142], Р. Кісь (осягнення парадигми Гайдеґґерового мислення у вимірі 

сенсологічного бачення, в аспекті трансцендування як само-подолання і само-



37 
 

перевершування) [150], Р. Кобець (дослідження відкритості як теми творчості 

Гайдеґґера, кореляція підходів останнього із спробами Х. Арендт та 

Ю. Габермаса) [153], М. Култаєва (дослідження тісного зв’язку між 

фактологічними обставинами життя Гайдеґґера та його філософською 

творчістю, фактору його перебування в конкретних історичних реаліях 

ХХ сторіччя, виявлення особливостей його комунікації з колегами та учнями) 

[164], М. Лазарєва (зіставлення «масової» людини в Х. Ортеґи-і-Ґассета та 

Гайдеґґерового концепту das Man) [169], Т. Лютий (рецепція Гайдеґґером 

поглядів Ніцше і їхній вплив на його шлях мислення) [175], А. Малівський 

(зіставлення підходів Гайдеґґера і Декарта в контексті суб’єктивістської 

метафізичної парадигми) [179-180],  М. Мінаков (дослідження філософії 

«раннього» Гайдеґґера у світлі історичного розгляду феномену досвіду) [192], 

В. Петрушов (аналіз темпоральної та онтологічної проблематик, виявлення 

закономірностей екзистенційного мислення у до-гайдеґґерівський період, 

зокрема, у підходах К’єркеґора і Шестова) [213, 214], К. Райда (намагання 

витлумачити філософію Гайдеґґера крізь призму екзистенційного мислення, 

зокрема, спроба зіставити погляди німця з підходами таких екзистенційних 

авторів, як К’єркеґор і Бердяєв, водночас розгляд Гайдеґґерової критики 

суб’єктивізму західної метафізики) [221], Л. Сафонік (розглядається 

Гайдеґґерова критика розуміння сенсу життя в антропологічній традиції) [236], 

В. Суханцева (дослідження структури повсякденності у руслі переосмислення 

Гайдеґґером західної метафізики, сприйняття людського існування як 

закиненого в повсякденність, але «встановленого» в напрямку до буття, 

зближення Гайдеґґера з екзистенційним мисленням, зокрема, у справі 

протиставлення автентичного існування до позитивістських і прагматистських 

настанов пронизаного технікою інформаційного суспільства) [258], 

В. Терлецький (дослідження амбівалентності, а подекуди і суперечності 

Гайдеґґерового тлумачення Канта) [267], Д. Федорика (тлумачення онтології 

Гайдеґґера на підставі християнського погляду на людину) [276], О. Шморгун 

(спроба з’ясувати місце Гайдеґґера в соціально-політичному ландшафті 
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«нацистської» Німеччини, виявити особливості кореляції між засадою 

вкоріненості та екзистенцією Батьківщини) [312]. Впродовж радянського часу 

як поодинокі спроби в цьому напрямкові можна виділити принаймні 

феноменологічні дослідження С. Кошарного, натомість зараз ця ділянка історії 

активно досліджується В. Кебуладзе [149], М. Коцюбою, А. Вахтелем та 

багатьма іншими науковцями.  
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РОЗДІЛ 1 

ПОХОДЖЕННЯ І СПЕЦИФІКА ІДЕЙ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ  

ТА СПРОБА ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  

ФІЛОСОФІЇ МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА 

 

1.1. Термінологічні експлікації: екзистенційна філософія, філософія 

існування, екзистенціалізм (до історії поняття і напряму) 

Саме в рамках континентальної філософської парадигми у ХХ сторіччі 

виникла течія, яку назвали екзистенційною філософією (а часом, що, втім, є не 

зовсім коректним, екзистенціальною філософією
3
), або філософією 

екзистенції, або філософією існування, або ж, нарешті, екзистенціалізмом. 

Перші три словосполучення – екзистенційна філософія, філософія екзистенції, 

філософія існування, будучи різними варіантами перекладу німецькомовного 

"die Existenzphilosophie" – говорять одне й те ж, от тільки в третьому з цих 

випадків пізньолатинський концепт "existentia" (який, до речі, залишаючись 

невідомим для класичної латини, набув чималої розповсюдженості вже 

ближче до середньовіччя – у патристичній і особливо схоластичній латинській 

мові [див.: 125, с. 15]) попросту замінено на слов’янський, український 

еквівалент. Втім, останній не означає автоматично більшої пріоритетності для 

нас унаслідок такого свого походження, радше навпаки: назва "філософія 

існування" звучить доволі незвично й використовується у вітчизняній 

                                                             
3 Костянтин Райда, наприклад, використовує поняття “екзистенціальна філософія” [див.: 221], перекладачі 

твору Іньяса Леппа – “філософія екзистенції” [див.: 173]. Відмінність між “екзистенційним” (похідний від 

поняття “екзистенція”) і “екзистенціальним” (похідний від “екзистенціалу”, “екзистенціалів”) на перший погляд 

є несуттєвою. І все ж словосполучення «екзистенціальна філософія” на позначення цілого напряму думки (а не 

специфічно філософії “раннього” Гайдеґґера) видається невиправданою “калькою” з російської (себто 

конкретно такий переклад зроблено із словосполучення “экзистенциальная философия”). Натомість у низці 

україномовних джерел натрапляємо на цілком слушні варіанти відтворення (у варіанті: “екзистенційна 

філософія”): наприклад, у перекладі праці Вольфґанґа Рьода [див.: 230, с. 180, 186]. Тим часом усе ж інколи 
може траплятися і паралельне використання понять “екзистенційний” та “екзистенціальний”, причому у того 

самого автора, і навіть на одній і тій самій сторінці: спочатку йдеться про “екзистенційну філософію ХХ ст. ”, а 

нижче – про “…спосіб інтерпретації К’єркеґора як попередника екзистенціальної філософії” [див.: 149, с. 49]. 

Схильність до використання прикметника «екзистенціальний» замість: «екзистенційний» помітна й у випадках 

із такими знаними, авторитетними вітчизняними дослідниками, як Іван Дзюба і Леонід Ушкалов (перший 

говорив про подолання В.Стусом «екзистенціального світовідчування», а другий перекладав поширюване 

Ясперсом поняття «Existenzphilosophie» як «екзистенціальна філософія» (див. відповідно: [110, с.780] та [274, с. 

97]). У будь-якому разі, доводиться констатувати факт деякої розпливчастості й нечіткості у вживанні 

вітчизняними дослідниками понять “екзистенційний” та “екзистенціальний”. 
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довідковій і коментаторській літературі вкрай рідко (зрештою, аналогічно 

мається справа і з самим поняттям філософія – давньогрецьким концептом, 

який звучить для нас значно органічніше, ніж, здавалося б, «рідніше» для нас 

давньослов’янське "любомудріє" чи, скажімо, для голландців – «рідніше» для 

них – голландське Wijsbegeerde [124, с. 19] – йдеться про очевидні 

етимологічні кальки з давньогрецького поняття φιλοσοφία, які попросту не 

прижилися).  

Що ж до терміну "екзистенціалізм" (з французької: l’existentialisme), то 

його у західному слововживанні здебільшого використовують на позначення 

французького, здебільшого атеїстичного за своєю головною спрямованістю, 

варіанта напряму – передусім стосовно поглядів Альбера Камю, Жан-Поля 

Сартра, Сімони де Бовуар, почасти Моріса Мерло-Понті (втім, до 

французького екзистенціалізму, який з боку широкого загалу здебільшого 

асоціюється саме з Сартром і Камю, зараховують і Ґабріеля Марселя, хоча він, 

виступивши на авансцену хронологічно дещо раніше, ніж згадані вище автори 

– якщо точніше, ще у 20-х роках ХХ сторіччя, – чи не єдиний з-поміж 

французів означеної формації від початку до кінця залишався переконаним 

релігійним мислителем)
4
.  

Використання поняття "екзистенціалізм" стосовно французьких 

філософів є цілком закономірним і слушним, позаяк цей термін вперше 

з’явився саме у французькомовному просторі. Тобто термін "екзистенціалізм" 

відрізняється від словосполучення "екзистенційна філософія", сказати б, 

генеалогічно, а саме за географічно-мовною та історичною семантикою. На 

це, зокрема, свого часу звернув увагу Г.-Ґ. Ґадамер, а саме у своїй статті із 

симптоматичною назвою: "Екзистенціалізм і екзистенційна філософія": у цій 

статті герменевтик підкреслює, що вислів "екзистенційна філософія" (die 

Existenzphilosophie) був властивий для Німеччини, а от "екзистенціалізм" (der 

Existentialismus) – для Франції [356, s. 7, а також 53, с. 8]. 

                                                             
4
 Зауважимо, що для сприйняття з боку широкого загалу дотепер характерним залишається асоціювання  

розглядуваного напряму майже винятково із двома першими мислителями (себто Сартром і Камю) – такий 

підхід є вельми розповсюдженим, але його важко назвати коректним. 
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Натомість ми дотримуватимемось компромісного підходу, себто 

використовуватимемо ці термінологічні утворення – екзистенційна філософія, 

філософія екзистенції, філософія існування, нарешті, екзистенціалізм – як 

ідентичні, тотожні, а відтак взаємозамінні. Попри деяку розпливчастість і 

нестрогість такого підходу (принаймні, якщо сприймати його у контексті 

історичного виникнення окреслених концептів), він здається виправданим: 

тим паче, що в сучасності, скажімо, в німецькомовній коментаторській 

літературі, поняття "die Existenzphilosophie" (екзистенційна філософія, 

філософія екзистенції, філософія існування) та "der Existenzialismus" 

(екзистенціалізм) і досі використовують, так би мовити, на рівних правах [див. 

відповідно: 423 і 400] (у дужках зазначимо, що поняття існування в 

україномовній, як, зрештою, і в російськомовній, традиції віддавна набуло 

дещо "зниженої" семантики і звучання, воно, здебільшого використовуючись 

у повсякденному слововживанні й чітко розмежовуючись із поняттям життя, 

постає синонімом до таких слів, як "животіння", "нидіння", "бідування" і т. д. : 

мовляв, якщо хтось не "живе", а "існує", це означає, що у людини – нецікаве, 

неповноцінне, збіднене, рутинне життя або навіть – незаздрісна, нещаслива, 

лиха доля; достатньо звернути увагу на доволі часте практикування в україно- 

чи російськомовному слововживанні сентенцій: "не жити, а існувати", "він не 

живе, а існує" (відповідно: ""не жить, а существовать", "он не живет, а 

существует" чи ж, у протилежному випадку, закличні слова із пісні: "Жить, а 

не существовать!") або ж на фрази на кшталт "влачить жалкое 

существование", яку можна було б перекласти: "ледве животіти"). Звісно, ці 

мовні асоціації – стосовно певної "скомпрометованості" лексеми існування і 

щодо цілковитої нейтральності лексеми життя варто пам’ятати, коли справа 

доходить до використання словосполучення "філософія існування" чи 

"філософія життя"). 

І все ж, коли заходить мова специфічно про філософію Гайдеґґера, то, 

хоча вона й розглядається саме в контексті екзистенційного мислення, її саму 

термінологічно варто позначати як екзистенціальну. Тобто варто уникати 
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термінологічної плутанини у вживанні понять “екзистенційний“ (концепт, 

який має стосуватися людського існування взагалі і який більше характерний 

для наділеного здебільшого релігійними рисами і орієнтованого на засади 

нормативності релігійного передекзистенціалізму) та «екзистенціальний» 

(поняття, яке виражає загальні, онтологічно необхідні структури в людському 

існуванні і має підкреслено секулярну і поза-нормативну природу і яке має 

застосовуватися передовсім до філософії Гайдеґґера). 

Втім, кажучи про матерії вже не лінгвістичні, а хронологічні, варто 

відзначити, що розповсюдженість, популярність екзистенційної філософії 

далеко не завжди була однаковою – справжній її розквіт припадає на 

міжвоєнні, тобто на 20–30-ті роки, а також на час одразу після Другої світової 

війни, тобто на найбільш кризові періоди новітнього часу в європейській, та й 

у західній історії загалом. Проте у 60-ті роки – надто ж після 1968 року (коли 

по Європі, зокрема у Франції, прокотилася хвиля "студентських бунтів", які, 

до речі, суттєво інспірувалися саме екзистенціалістськими ідеями, та й у 

колонах демонстрантів можна було побачити Жан-Поля Сартра) – 

спостерігається певне згасання впливу екзистенціалізму і його поступове 

витіснення іншими умонастроями, трендами і течіями; зокрема, якщо 

говорити про континентальну традицію мислення – критичною теорією 

Франкфуртської школи (водночас не варто забувати і тієї суттєвої обставини, 

що Сартр, який був головним репрезентантом і популяризатором 

екзистенціалізму, у 50-х роках почав дедалі більше "дрейфувати" до 

марксизму). Наприкінці 70-х років дедалі потужніше – особливо у рамках 

"континентальної" філософської парадигми – заявляє про себе постмодернізм 

(своєю чергою, його виникнення пов’язують із постструктуралізмом і, ще 

далі, із структуралізмом: якщо говорити строго у хронологічній послідовності, 

то це виглядає так: спочатку структуралізм трансформувався в 

постструктуралізм, а згодом постструктуралізм – у постмодернізм). Водночас 

зауважимо, що вже в наш час, своєю чергою, відбулося суттєве падіння уваги 

західних інтелектуалів до постмодернізму.  
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Тим часом екзистенційна філософія продовжує існувати відтоді, себто 

від 60-х років ХХ століття, хіба що в сенсі задавання певних імпульсів, 

функціонувати на рівні певних мотивів, окремішніх ідей, які інспірують і, 

більшою чи меншою мірою, пронизують назагал доволі еклектичну думку 

(особливо в сенсі джерел, які її формують) представників нових філософських 

концепцій.  

Прикметно, що з-поміж екзистенційних мислителів найістотніший вплив 

на подальші генерації західних, та й східних інтелектуалів (надто на японців) 

незмінно справляв, і продовжує справляти, саме Мартін Гайдеґґер. Як 

ілюстративний матеріал виокремимо філософську герменевтику Ганса-Ґеорґа-

Ґадамера, яка прямо виходила із "герменевтизації" та "історизації" Гайдеґґером 

феноменологічного проекту [див.: 457], деконструктивізм Жака Дерріди, який 

не зміг би постати без дискусії з Гайдеґґером (зокрема, дуже вагомою була 

висловлена останнім ідея деструкції як методу герменевтичного варіанту 

феноменології) чи, скажімо, етику Емманюеля Левінаса, яка, з одного боку, 

стала радикалізацією діалогічно-філософських інтенцій Ґабріеля Марселя і 

почасти Мартіна Бубера, а з іншого, хай і в негативний спосіб, "від 

супротивного", конфронтувала з філософією того ж таки Гайдеґґера (мислення 

Левінаса без цієї полеміки навряд чи постало б у тому вигляді, в якому ми його 

знаємо нині) [див.: 353, s. 7]. Нарешті, не варто нехтувати впливами у східному 

напрямі, і особливо на японців – таких, як Танабе, Нісіда і т. д. [див.: 345]. 

Втім, повернімося до термінологічного аспекту. Словосполучення 

екзистенційна філософія на позначення напряму думки з’являється щойно у 

ХХ столітті і вперше – в німецькомовному середовищі. Найбільшою мірою 

упровадженню слова „die Existenzphilosophie" у широкий інтелектуальний обіг 

сприяли дослідник історії філософії Фріц Гайнеманн
5
 і безпосередньо той, 

кому випало стати одним із "класичних", хрестоматійних постатей цього 

напряму – Карл Теодор Ясперс (кінець 20-х – початок 30-х років)
6
. Приблизно 

                                                             
5
 Робота Фріца Гайнеманна (F. Heinemann)  “Existenzphilosophie, lebendig oder tot?“ (1951) свого часу вважалася 

хрестоматійною. 
6 Зокрема, це словосполучення часто вживається у роботі Ясперса  “Духовна ситуація часу” (1931) [317]. 
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тоді ж, але вже на російсько- та французькомовному ґрунті, це позначення 

використовував Лєв Шестов
 
[309] – мислитель, ідеї якого виявилися напрочуд 

співзвучними, суголосними з основними установками філософів названої 

течії. Вже починаючи із 40-х років до популяризації терміну, але вже у 

французькомовному просторі і, сказати б, у більш модерному, варіанті – 

l’existentialisme (екзистенціалізм) – долучалися Ґабріель Марсель і Жан-Поль 

Сартр, відповідно, також впливові репрезентанти цього напряму думки
7
 

(якщо, приміром, Лєв Шестов – у часи термінологічної невизначеності, 

процесу «викристалізовування» – ще використовував словосполучення 

"philosophie existentielle", тобто "екзистенційна філософія", то вже у випадках 

із Марселем, Сартром, Камю та інших ми бачимо лише використання терміна 

"l’existentialisme" – екзистенціалізм). Крім Шестова, до російсько- і водночас 

французькомовного екзистенціалістського простору варто зарахувати ще 

одного уродженця Києва – Ніколая Бердяєва
8
. Незайве, втім, додати, що саме 

по собі поняття "екзистенціалізм" виглядає значно ширшим, ніж 

"екзистенційна філософія", позаяк екзистенціалізм, строго кажучи, може 

розглядатися і в контексті культури взагалі, і філософії, і літератури, а 

словосполучення "екзистенційна філософія" може використовуватися, річ 

ясна, лише стосовно філософії.  

Насамкінець ще раз варто підкреслити, що термінологічна відмінність 

між "екзистенційною філософією" та "екзистенціалізмом" у генеалогічному 

плані має, по суті, лише суто мовну – німецьку або французьку – специфіку: 

словосполучення "екзистенційна філософія" (або "філософія екзистенції", або 

"філософія існування") є перекладом оригінального німецькомовного поняття  

"die Existenzphilosophie", а "екзистенціалізм" – оригінального 

французькомовного концепту "l’existentialisme" (хоча, звісно, як щойно 

                                                             
7 Втім, у вітчизняному інтелектуальному просторі все-таки переважає тенденція використовувати поняття  

“екзистенціалізм” однаковою мірою як щодо німецького, так і стосовно французького варіанту: “Між 

німецьким (основними репрезентантами якого є М. Гайдеґґер та К. Ясперс) і французьким екзистенціалізмом (у 

нашому випадку – Ж-П. Сартр і А. Камю) є певні розбіжності…” [65, c. 257]. 
8 Зокрема, таку ідентифікацію пропонують, з-поміж інших, Юзеф Бохеньскій ([38, с. 135]) і Джованні Реале та 

Даріо Антісері ([224, с. 399]). 
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зазначалося, і на французькомовному ґрунті може мати місце використання 

словосполучення "екзистенційна філософія" – "philosophie existentielle", і 

разом з тим у німецькомовному просторі інколи можна натрапити на поняття  

"екзистенціалізм" – "der Existenzialismus" [див.: 400, s. 9]).  

 

1.2. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження. 

Звісно, для будь-якої історико-філософської розвідки вкрай важливим є 

врахування певних дослідницьких принципів. З-поміж різноманітності історико-

філософських підходів і стратегій, яких нагромадилося вдосталь, найбільш 

переконливими видаються нам ті чотири принципи, які уперше сформулював 

ще 1997 року сучасний французький філософ Жан-Люк Марйон і на які дещо 

пізніше вказав відомий вітчизняний дослідник Олег Хома, вважаючи їх 

«методологічною квінтесенцією» сучасної історії філософії [див.: 296, с. 5].  

Перший із них – буквальність: «жодного твердження без опори на точні 

тексти» [296, с. 5] – тому, у нашому випадку, важливо орієнтуватися саме на 

твори мовою оригіналу, себто німецькомовні тексти Гайдеґґера (хоча, заради 

справедливості, слід відзначити, що інколи мали місце також і випадки 

користування перекладами – здебільшого російськомовними). 

Другий – вичерпність (себто потрібно брати до уваги всі без винятку 

тексти – не упривілейовувати одні і не маргіналізувати інші, у нашому 

конкретному випадку це означає – однаково інтенсивно досліджувати як праці 

на кшталт «Поняття часу», «Буття і час», «Що таке метафізика». «Основні 

поняття метафізики» тощо, себто твори раннього періоду творчості Гайдеґґера, 

так і його «Лист про гуманізм», «Питання про техніку», «Відстороненість», 

«Чорні зошити» і т. д. – тобто праці, які з’явилися в пізній період творчості 

філософа; цікаво, що сам філософ нерідко сам наочно демонстрував розуміння 

такого стану справ, який можна було б назвати вірністю герменевтиці – у тому 

сенсі, що окремішнє завжди повинно розглядатися у контексті цілого: у праці 

«Основні поняття метафізики», обговорюючи проблему миттєвості і при цьому 

покликаючись на прецедент К’єркеґора, Гайдеґґер закликає читача звернутися 
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до 65-го параграфу «Буття і часу», але при цьому визнає, що «цей параграф не 

можна збагнути окремо, якщо Ви не засвоїли весь твір у його внутрішній 

побудові» [285, с. 241]). Водночас не знімається питання про особливий рівень 

репрезентативності окремих текстів – у випадку з Гайдеґґером йдеться 

передовсім про такі праці, як «Буття і час», «Лист про гуманізм» та «Питання 

про техніку». 

Третій дослідницький принцип – контекстуальність (йдеться про 

якомога повнішу реконструкцію джерел і попередників мислителя, про історію 

питань, якими він займався, а також про його коло спілкування, про його 

опонентів, про ефект його поглядів, про учнів і їхні інновації, відхилення чи 

протистояння вчителеві – тобто беруться на уваги обставини, пов’язані з тим, 

як він свого часу сам опонував вчителеві (Е.Гуссерлю) і як, своєю чергою, у 

подальшому видозмінювали його погляди його учні та послідовники  

(Г.-Ґ. Ґадамер, Г. Маркузе, К. Льовіт, Г. Йонас, Х. Арендт, Ж.-П. Сартр,  

О.-Ф.  Больнов та багато інших) – себто те, що було до і після філософа у 

релевантному щодо нього мисленні (його «вписаність» в екзистенційну чи, 

наприклад, герменевтичну філософську традицію).  

Нарешті, заключний, четвертий дослідницький принцип – врахування 

спекулятивних інтерпретацій (вплив мислителя на розвиток філософії 

здійснюється через прочитання його творів іншими великими мислителями, 

нехай ці інтерпретації і бувають однобічними і, значною мірою, 

«припасованими» до поглядів самих цих мислителів). Себто йдеться про те, що 

з’явилося після нього – внаслідок, так би мовити, «більш чужих» 

інтерпретаційних спроб (скажімо, у випадку з Гайдеґґером як приклади можна 

назвати неопрагматистське прочитання, до якого вдався Р. Рорті, чи діалогічна 

призма, крізь яку на творчість Фрайбурзького філософа дивилися М. Бубер чи 

Е.Левінас, чи ж «деконструктивістський» спосіб тлумачення Ж. Дерріда тощо). 

Варто також зробити наголос на ще деякі – варті уваги і гідні того, аби їх 

взяти "на озброєння" – Марйонові акценти стосовно специфіки історико-

філософського дослідження. На відміну, наприклад, від історії ідей чи 
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«загальникових» викладів у підручниках, а також від тих історій філософії, які 

подаються у доксографічному стилі (тобто націлених на охоплення широкої 

інформації при нейтральній позиції самого автора), в історико-філософському 

дослідженні потрібно обґрунтовувати положення, які висуваються, вдаватися 

до доказів і чітко артикулювати власну позицію [див.: 32, c. 268]. 

 Крім того, історія філософії не може обходитися без спрямовуючої 

нитки, теоретичної парадигми, інакше вона залишається просто «сліпою 

ерудицією», «не маючи такої перспективи, історик не знає, що саме він повинен 

досліджувати, шукати в текстах» [32, c. 271]. Має бути обрана певна парадигма, 

певний «спосіб прочитання» якогось автора і наявним чітке розуміння, на яких 

підставах вона обиралася (до речі, як ілюстрацію такої парадигми Марйон 

наводить саме приклад із Гайдеґґера, а саме положення останнього про 

«онтотеологічну будову метафізики» [див.: 184, с. 23-66], до цього принагідно 

можна додати ще один репрезентативний приклад – той спосіб витлумачення 

Гайдеґґера, до якого вдається сучасний німецький дослідник Ріко Ґутшмідт, а 

саме виходячи із концепту «пост-теїстичної релігійності» [367, s. 377-391]). У 

нашому ж випадку такою спрямовуючою ниткою, таким способом прочитання, 

такою теоретичною парадигмою у прочитанні філософії Гайдеґґера стала 

специфічно екзистенційна перспектива, причому не лише у філософії самого 

мислителя, але й у рамках передгайдеґґерівської думки, що видається 

неминучим у випадку з історико-філософським дослідженням із вагомістю для 

нього окреслених вище аспектів ідей, понять і впливів. 

Звісно, також бралися до уваги загалом такі поширені для філософського 

дослідження (як і для гуманітарних наук в цілому) методи, як: 

феноменологічний (у нашому випадку феноменологія постає передовсім як 

методологія гуманітарного пізнання, з властивим їй обережним ставленням до 

спроб будь-яких визначень, дефініцій, із дескриптивною аналітикою 

переживань людської екзистенції, із відмовою від пошуків невмолимих 

причиново-наслідкових відношень і таких само жорстко детермінованих 

пояснень, до того ж сам Гайдеґґер чимало уваги приділяв саме цьому методові 
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(зокрема, у своїй фундаментальній роботі «Буття і час»), відтак при аналізі 

філософії німця феноменологічний метод виглядає особливо релевантним), 

герменевтичний (бралися до уваги конкретні тексти філософа – як 

репрезентативні приклади найбільшою мірою – «Поняття часу», «Буття і час», 

«Що таке метафізика», «Питання про техніку» тощо), компаративістський 

(зіставлення поглядів Аристотеля і Гайдеґґера, Августина і К’єркеґора, 

Гайдеґґера і Толстого і т. д.), міждисциплінарний методи (взаємодія таких 

царин антропологічного дискурсу, як філософія, наука, релігія, література); 

крім того, використовувалися такі загальні методи, як аналізу і синтезу, індукції 

та дедукції тощо.  

Втім, окрім феноменологічного, герменевтичного, компаративістського, 

міждисциплінарного методів, годі було уникнути використання 

лексикографічного методу, релевантність якого випливає для нас уже із 

специфіки роботи над текстами самого Гайдеґґера (етимологізм), водночас те 

саме стосується і методу деструкції (деконструкції).  

Ми виходили із засади комплексного сприйняття історико-філософського 

знання: згідно з таким підходом, історія філософії постає у нерозривній 

триєдиній формі – як історія ідей, як історія понять і, нарешті, як історія 

впливів. Втім, треба визнати, що всі ці три іпостасі, а надто останній чинник, як 

правило, дещо недооцінюються англосаксонськими мислителями, зокрема, 

представниками аналітичного мислення: останні загалом більше тяжіють не до 

історичної, а до систематичної постановки філософських проблем. До речі, у 

цьому ж контексті слід сприймати і мовний фактор – у сенсі мови оригіналу 

того чи іншого філософського тексту, прецизійний аналіз якого повинен 

складати основу якого завгодно історико-філософського дослідження: 

натомість більшість англосаксонських авторів вважають, що будь-якого 

філософа можна безперешкодно читати в перекладі, зокрема, англійською (яка, 

безумовно, стала чимось на кшталт lingua franca сучасного світу – за такого 

підходу, основою сприймається plain and ordinary English, що, вочевидь, суттєво 

збіднює сучасну філософську мову).  
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Тим часом переконливішою нам видається позиція, репрезентована 

здебільшого німцями і французами, себто представниками «континентальної» 

традиції західного мислення (історія філософії та філософія для німецьких 

мислителів завжди існували у тісному зв’язку і взаємодії, що можна 

простежити на прикладі відомої констатації Г.-Ґ.Ґадамера: «починаючи з 

Шляєрмахера і Геґеля, в традиції німецької філософії прийнято вважати, що 

історія філософії є сутнісним аспектом самої теоретичної філософії [див.: 53, 

с. 176], водночас до такої позиції віддавна тяжіють і французи – як яскраві 

сучасні ілюстрації такого підходу постають Жан-Люк Марйон (більш ніж 

симптоматично виглядають вказані вище Марйонові принципи історико-

філософського дослідження) чи вчені на кшталт Барбари Кассен, яка постійно 

підкреслює чинник, який зводиться до необхідності прийняття для гуманітарія 

в цілому і для філософа зокрема «більше однієї мови» [145]). У цьому контексті 

зовсім невипадковим постає значущість саме для континентальної філософії 

філософської герменевтики. Історичний, «гуманітарний», а не біологічний, 

природничо-науковий чинник у цій традиції західної духовної культури 

сприймається як щось визначальне для розуміння людини (перефразовуючи 

назви знаменитих «Критик» Канта, можна було б сказати, що для 

континентальної філософії завжди вкрай важливою була критика історичного, 

або герменевтичного розуму). 

 Крім того, релевантними для окресленої традиції мислення, а відтак і для 

цього дослідження, чий автор намагається бути найближчим до природи такого 

підходу, видаються методи реконструкції та деструкції, причому в якомусь 

сенсі можна говорити про їхню взаємозалежність і поєднання: так, 

реконструюючи певні підходи (звісно, найбільшою мірою у нашому випадку – 

Мартіна Гайдеґґера), ми неминуче займатимемося і деструкцією філософом 

певних підходів його попередників. Отож, використання цих методів у 

пропонованому дослідженні теж видається неуникненним, хоч, втім, як легко 

припустити, значно більша питома вага припадатиме таки на метод 

реконструкції. 
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1.3. Нова й новітня західна філософія: труднощі впорядкування та 

екзистенційна парадигма. 

Дослідникові, який вдається до спроби «вписати» мислення Гайдеґґера до 

традиції екзистенційного філософування, потрібно попередньо окреслити бодай 

найсуттєвіші ознаки, характерні для цієї традиції, а також зважити на історичні, 

соціокультурні обставини, які супроводжують її від часу її зародження. 

Проте, перш ніж вести мову про екзистенційне мислення як духовну 

традицію на Заході, варто звернути увагу на той ширший контекст, у якому 

воно виникало і торувало собі шлях. 

Упродовж ХХ століття філософський рух на Заході (як, утім, 

літературний, мистецький чи який завгодно інший процес розвитку 

гуманітарної сфери) був позначений співіснуванням вельми різнорідних, часом 

взаємовиключних, духовних інтенцій і завдань, а відтак «інституційним» 

поширенням дуже відмінних шкіл, напрямів, течій. Стосовно специфіки цього 

філософського процесу можна було б сказати достоту те саме, що свого часу 

відносно модерної філософії, себто філософії більш ранньої за походженням і 

триванням, констатував австрієць Вольфґанґ Рьод: „…паралельно існувало 

кілька філософських течій, які інколи дотикалися одна одної або навіть 

поєднувались, але здебільшого залишалися незалежними і навіть розбіжними" 

[230, c. 290]. Звісно, з часів Модерну кількість цих філософських течій суттєво 

збільшилася, а контакти між ними стали набагато інтенсивнішими і, сказати б, 

більш несподіваними. Проте загальна тенденція – щодо різноманітності й 

строкатості – залишилася незмінною. 

У ХХ столітті, надто у його першій половині, принаймні все ще можна 

було говорити, нехай і з деяким ступенем умовності, про якісь більш-менш 

чітко окреслені філософські течії, а відтак, спрощено кажучи, про ті чи інші 

"ізми" – наприклад, про неопозитивізм, феноменологію, структуралізм, власне, 

екзистенціалізм ecetera (втім, у "Листі про гуманізм" (1947) Гайдеґґер слушно 

стверджував: "Люди, звичайно, давно вже не довіряють "ізмам"" [283, с. 194], 
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при цьому німець будь-які "ізми" класифікував як метафізичні поняття, які 

належать, властиво, до історії західної метафізики [див.: 344, s. 11]; тим самим 

Гайдеґґер вловив, діагностував серед іншого, серйозний симптом руйнування 

звичних філософських течій; себто епоха певних шкіл і напрямів добігала свого 

кінця). 

Натомість у столітті двадцять першому вести мову про течії, напрями, 

школи, по суті, вже не доводиться взагалі, на це вже немає належних підстав – 

не тільки через щойно окреслений фактор "метафізичності", але й, значною 

мірою, внаслідок домінування у філософському просторі таких трендів і 

процесів, як міждисциплінарність, фраґментаризованість і, зрештою, 

еклектичність. Якщо до середини ХХ сторіччя різнорідні течії, хоч і суттєво 

перетиналися і взаємодіяли, все ж залишалися внутрішньо координованими і 

цілісними, то в подальшому у другій половині ХХ сторіччя, а особливо вже 

починаючи з ХХІ сторіччя, говорити про певні течії у західній філософії 

видається анахронізмом, чимось безнадійно застарілим.  

Отже, в сучасних умовах годі вести мову про якісь цілісні, інтегровані 

філософські течії, тим паче не йдеться про якусь панівну, найбільш 

розповсюджену з них. Наша сучасність є принципово фраґментаризованою, 

еклектичною, плюралістичною, "гібридною", як полюбляють говорити в 

теперішні часи (надто відносно суспільно-політичних, економічних, 

інформаційних реалій, які стосуються передовсім відносин із нашим північно-

східним сусідом) – зокрема, і в плані стану справ у філософському 

"господарстві". Тому при відповідній "інвентаризації" цього господарства будь-

яка спроба висловлювати судження про якийсь домінуючий, панівний на 

сьогодні тип філософії виглядає силуваною, однобічною, нереалістичною, а 

тому – безперспективною і безглуздою.  

Втім, нинішня ситуація, яка випливає із специфіки часу – строкатого, 

фрагментарного, динамічного, хаотичного, сповненого найрізноманітніших 

проблем, подій і явищ, характеризується ще й тим, що зараз усе дедалі більше 

прискорюється, а тому швидко застаріває, теперішнє дедалі більше 
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"скорочується" і постійно відбувається взаємонакладання і взаємопереплетення, 

здавалося б, найбільш несумісних між собою поглядів і сфер [див.: 91, с. 30]. До 

того ж результат цього процесу, знову ж таки, годі заздалегідь спрогнозувати, 

передбачити. Нарешті, не варто ігнорувати й фактор масовості, дослідження 

якого найбільш вдало у ХХ сторіччі започаткував, як відомо, іспанський 

мислитель Хосе Ортеґа-і-Ґассет [205]. 

Отже, наявність, так би мовити, різновекторних світоглядно-

філософських підходів обумовлює утворення вельми строкатої, "мозаїчної", 

багатоманітної, а врешті-решт, значною мірою хаотичної картини 

філософського життя, причому у просторі цієї – не єдиної, а множинної – 

картини вельми складно виділити щось одне, вирізнити центральне від 

маргінального, істотне від незначущого, "вічне" від минучого.  

Розпливчастість, надмірна різнорідність картини філософського життя 

сусідить із фрагментарністю, нецілісністю, розсіяністю самого реципієнта, який 

при ознайомленні з величезною кількістю матеріалу – в даному разі імен, 

термінів і теорій – починає відчувати невпевненість, неспокій, розгубленість, а 

часом і роздратованість. Пам’ятаючи думку Вільгельма Віндельбанда про 

нездатність європейця охопити культуру як ціле, спробуємо її продовжити 

судженням про те, що в умовах, які склалися, неможливо уявити собі існування 

всебічно освіченої людини як такої (зрештою, сама здатність зберігати у пам’яті 

багато знань – приміром, заучувати напам’ять поезію чи дати історичних подій, 

та й уміння ними влучно оперувати, їх до місця застосовувати – тепер, на 

початку ХХІ сторіччя, цінуються значно менше, ніж у попередні віки: мовляв, 

такого роду механічну роботу може і має виконувати комп’ютер, а згадані 

зусилля є нераціональною, даремною витратою енергії; звісно, цей процес 

варто розглядати в контексті ширшої тенденції сучасності: ми дедалі частіше 

"делегуємо" машині наші людські функції, внаслідок чого, між іншим, зникає 

ціла низка професій – до речі, в заключному розділі дисертації якраз йтиметься 

про те, якою мірою технічний фактор змінює людський життєсвіт і як цей 

феномен розглядається і тлумачиться Гайдеґґером).  
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Тобто труднощі з ідентифікацією і можливістю виділити щось 

найсуттєвіше і найхарактерніше для відповідної епохи, розпочавшись по-

справжньому ще у столітті двадцятому, саме у теперішньому, ХХІ сторіччі, 

виявляють тенденцію до посилення [див.: 91, с. 31]. Водночас і реципієнт 

відповідного матеріалу теж демонструє дедалі більшу схильність до розсіяння і, 

як наслідок, має місце відсутність якоїсь цілісної картини філософського життя, 

та й сама потреба в побудові чогось подібного елімінується. 

Якщо під кутом зору історико-філософської ретроспективи – звичайно, 

теж із певною долею умовності – можна було говорити, скажімо, про 

ХІІІ століття у Європі як про тріумф чи принаймні переважання схоластики 

домініканців, про XVIII століття – як про епоху Просвітництва, а про першу 

половину ХІХ століття як про еру домінування світогляду і філософії 

романтизму, то виявити якусь визначальну тенденцію у столітті двадцятому й 

справді видається справою ледь чи розв’язуваною. Вловлювання панівної 

тенденції в кожному з означених століть ставало можливим, по-перше, через 

відносну обмеженість рівня примножених тоді знань, зокрема, масиву 

філософських теорій і концепцій (порівняно з тим же ХХ сторіччям), по-друге, 

через хронологічну віддаленість тих епох – час, образно кажучи, суттєво 

"відсіяв" другорядне й малозначуще, а залишив лише найсуттєвіше, те, що 

стало невіддільним од традиції, приналежним до неї, щось найстійкіше і 

найцінніше.  

Натомість у теперішній ситуації ми маємо справу не просто з величезною 

кількістю даних, а з їхньою надмірною строкатістю, різнорідністю (про це вже 

писалося вище); проте ми, знову ж таки, вже володіємо часовою дистанцією, 

яка єдина тільки й може по-справжньому відділити, відмежувати головне від 

другорядного, вартісне, вагоме від незначного, проминального.  

Водночас треба також зважати на наявність у межах західної духовної 

культури двох ключових моделей, чи парадигм, у підході до філософської 

проблематики – вони зародилися ще в Новий час (а почасти виявляли себе 

навіть ще раніше – у середньовіччі). Проте по-справжньому вони були 
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розмежовані, диференційовані щойно у двадцятому столітті. Йдеться про різні 

типи і стилі мислення, різний, так би мовити, смак, чи ж схильність до того чи 

іншого кола питань, який обумовлений, сказати б, ментальними чинниками і не 

останньою чергою пов’язаний із географічно-культурною й історично-

культурною специфікою.  

Ще на початку XIX століття Ґеорґ-Вільгельм-Фрідріх Геґель, 

розглядаючи філософію Френсіса Бекона, закидав останньому прагнення до 

надмірного занурення у матерію, абсолютизацію емпіричного, надлишкову 

увагу до фактів, не без деякої зверхності, ставлячи всі ці "вади" на карб 

англійському стилеві мислення, специфічно англійському розумінню філософії, 

яка, замість того, аби робити своїм предметом розум, зверталась до наявного, 

мала об’єктом своїх досліджень не сферу розуму, мислення, а предметну 

дійсність, розглядала досвід як єдине й істинне джерело пізнання [див.: 63, 

с. 283].  

Проте щойно у столітті двадцятому емпіристська інтенція англійського 

мислення (яка, що є показовим, виражалася ще в епоху середньовіччя, а саме в 

номіналістичній тенденції, теж властивій головно британцям) стала панівною і 

перетворилась у відмітну і заразом ключову рису так званого 

англосаксонського, чи, дещо вужче, англо-американського мислення, при 

цьому стала вирізняти його від так званої континентальної європейської 

парадигми філософії (де тон задають німці і французи, втім, доводиться 

уточнити, що приблизно з середини ХХ сторіччя лідерство у цій парадигмі 

переходить від німців до французів). А оскільки внаслідок найрізноманітніших 

перетворень – як економічного, технічного, так і суспільно-політичного, 

культурного характеру, які відбулися у ХХ столітті, – англосаксонський світ, 

значною мірою, став провідним, то й англосаксонська інтелектуальна традиція 

перетворилася в панівну (особливо це стосується другої половини названого 

століття). Англосаксонська філософська традиція робить ставку на мову, на 

сферу логіки, на судження здорового глузду і на досвід, на philosophy of mind 

(те, що тепер перекладають здебільшого як філософія свідомості), вдається до 
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так званої "plain and ordinary english" (тобто ясної і звичайної англійської мови, 

яка, до речі, стала чимось на кшталт lingua franca сучасного світу) тобто її мова 

прагне до доступності, ясності, та водночас ця філософія здебільшого 

залишається, так би мовити, у "вежі із слонової кістки" університетів і 

академій. 

Натомість континентальна філософія (до якої прийнято зараховувати 

європейську філософію поза Великою Британією), вдаючись на загал до мови 

більш складної, все ж залишається значно тісніше пов’язаною з актуальними 

суспільно-політичними, культурологічними і релігійними питаннями (зокрема, 

на всі ці особливості ще наприкінці 90-х років минулого століття вказував П. 

Штекелер-Вайтгофер).
9
 

 

1.4 . Ідентифікація екзистенційного філософування в контексті 

історичного розвитку та його міждисциплінарної й "міжконфесійної" 

тенденцій 

Екзистенційна проблематика як проблематика людського життя, його 

сенсу, призначення, долі існувала віддавна (інша річ, що у західній філософії її 

довго не називали конкретно цим концептом). Вона цікавила людей вже з тих 

часів, відколи індивід почав емансипуватися від установлень, приписів 

родового життя, вириватися з-під влади інерції общинних норм, коли він зміг 

протиставити себе до колективу, знайшовши себе у якомусь із рятівних учень.  

Звісно, зовсім невипадково, що революціонізуючий характер цих змін 

виявлено й показано у вченні саме екзистенційного мислителя – вже 

згадуваного вище Карла Ясперса (багато в чому однодумця і духовного 

побратима Гайдеґґера, надто у 20-ті роки ХХ сторіччя – до речі, не варто 

забувати, що, крім їхнього тривалого і дуже плідного, сповненого взаємних 

довіри і поваги, листування [386], мав місце факт написання фрайбурзьким 

філософом рецензії – на "Психологію світоглядів"): йдеться про його відому 

                                                             
9
 Йдеться про інтерв’ю, дане цим німецьким дослідником російському часописові «Вопросы философии», ще за 

достатньо далекий 1996 рік (Вопросы философии 1996.  № 9. С.165–168), проте висловлена позиція аж ніяк не 

застаріла. 
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філософсько-історичну концепцію "осьового часу" [нім.: die Achsenzeit] 

(дослідницька стратегія останнього суттєво підважувала підхід Геґеля, який, 

упровадивши сам цей концепт, вважав гідним статусу "осьового часу" земне 

життя "олюдненого Логосу" – Ісуса Христа; це значною мірою 

"легітимізувалося", зокрема, тим аргументом, що літочислення, яке віддавна 

прийняте усім світом, напряму відсилає до народження Ісуса з Назарету). В 

означеному сенсі і буддизм, і конфуціанство, і зороастризм, і проповіді 

ізраїльських пророків, і, скажімо, стоїцизм у грецькій, а потім і в римській 

філософії (п’ять культур прориву до універсалістських, базованих на етиці 

загальнолюдського, інтерпретацій світу – Індія, Китай, Персія, Палестина, 

Греція), являють собою глибокі дослідження екзистенційних проблем, спроби 

проникнути в основоположні, фундаментальні питання людського буття, 

намагання визначити його сенс, його спрямованість, абстрагуючись при цьому, 

наприклад, від проблем логіки чи гносеології, влаштування Всесвіту чи 

закономірностей природних та суспільних явищ і процесів і т. д. [див.: 317]. 

 До того ж екзистенціалістові Ясперсу вдалося більш ніж переконливо 

довести, що саме у період між 800 і 200 роками (тобто встановленими ним 

межами "осьового часу") якраз і відбувається – у всесвітньо-історичному 

масштабі – відокремлення, чи емансипація окремої людини від роду, племені, 

колективу і набування нею духовного, морального самостояння й 

автономності [див.: 4, с. 438]. Зокрема, саме в означений період вперше 

з’являється постава людини як неповторної екзистенції і відтак уперше в 

історії людства виникають передумови для появи рефлексії стосовно 

екзистенційної проблематики [див.: 93, с. 193-194].  

І навіть якщо прислухатися до аргументів дослідників на кшталт 

Алєксандра Мєня, які небезпідставно вважають, що рамки "осьового часу" 

варто було б розширити – завдяки включенню у цей період і земного життя 

Ісуса Христа (провівши крайні межі цієї епохи до середини І століття н. е. і тим 

самим, до речі, якоюсь мірою домогтися примирення підходів Ясперса і 

Геґеля), себто збільшити цю добу більш ніж на 200 років [див.: 190, с. 247], чи, 
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приміром, зважити на твердження дослідників на кшталт єгиптолога Яна 

Асмана про те, що у згаданому списку не може не бути присутнім Єгипет і що 

ключовим фактором «осьових» змін стала насправді писемність [246, с. 104], то 

однаково такий підхід, по суті, не так багато б і змінив: основне зрушення в 

сенсі екзистенційної "емансипації" людини (а кажучи інакше, перехід від міфу 

до логосу, від міфології до філософії, від невідрефлектованих ритуальних 

дійств до глибоко усвідомленого особистого вибору) здійснилося, починаючи з 

першого тисячоліття до Різдва Христового, і ніяк не раніше. Тобто в плані 

усвідомлення людиною своєї самості ключовим періодом історії є перше 

тисячоліття до Різдва Христового.  

Це своєрідний Рубікон, точка радикального переходу всесвітнього, 

вселюдського масштабу. Всі ми є спадкоємцями кардинального зламу тієї 

епохи: скажімо, Кантове осмислення Просвітництва через ідею набування 

людиною самостійності, (індивідуальної) мужності жити своїм розумом є не 

просто відновленням тих просвітницьких тенденцій, які перше проявилися вже 

в античних софістів (ну і, звісно, не можна забувати про імпульс з боку 

французьких просвітників, у випадку з Кантом – Жан-Жака Руссо), але й сама 

індивідуальна постава цього видатного філософа ХVІІІ сторіччя, скажімо, до 

кінця витримувана вірність засаді інтелектуальної чесності, була б 

немислимою без успадкованого багажу європейської античності, коли вперше 

по-справжньому зазвучав голос незалежного індивідуала-інтелектуала (себто 

без цього духовного прориву «осьового часу» годі помислити саму можливість 

такого роду «емансипованого» філософування). 

Водночас хід думок екзистенційного мислителя Ясперса є вельми 

показовим ще й у тому сенсі, що у його філософії відбулося поєднання двох 

перспектив – спочатку індивідуальної, екзистенційної, а згодом – і 

загальнолюдської, суспільної, або, висловлюючись інакше, перспектива 

індивідуальна «доповнюється» перспективою загальнолюдською (грубо 

кажучи, мислитель од психопатології й екзистенційної філософії, спрямованих 

на дослідження індивіда, перейшов до філософії історії, об’єктом дослідження 



58 
 

якої є не окремішня людина, а людство, його розмаїті цивілізації, їхнє духовне 

життя і доктрини) [див.: 317].  

При цьому варто покликатися і на християнські імпульси, здійснивши, 

зокрема, історико-філософську аналогію з блаженним Августином: очевидно, 

першим прецедентом такого роду була Августинова ідея динаміки людської 

особи та загальнолюдської історії – грубо кажучи, те, що спочатку знайшло 

своє вираження у «Сповіді» (у 401 році), потім виявлялося у праці «Про град 

Божий» (426 р.), у першому випадку йшлося про драматичний розвиток особи, 

у другому – про не менш драматичний розвиток людства; звісно, в обох 

випадках особливий акцент робився на релігійному, християнському факторі. 

Аналогічно мається справа, отже, і у Ясперса – спочатку досліджується людська 

екзистенція, а в подальшому – становлення людства – через «осьовий час» 

світової історії, спочатку виявляється і аналізується комунікація між двома 

екзистенціями, згодом – комунікація з «осьовим часом»; спочатку виходять у 

світ багато в чому суголосні між собою, націлені на дослідження людської 

особи рефлексії щодо людського існування «Психологія світоглядів» (1919) і 

другий том «Філософії» (1932), а згодом – спрямована на загальнолюдський 

вимір праця «Про витоки і мету історії» (1946) чи, скажімо, численні роботи 

історико-філософського плану (само собою зрозуміло, що Ясперс дивиться на 

речі ширше і менш «теологічно», більш «секуляризовано», ніж Августин). 

Цікаво, що у Гайдеґґера трапилося майже те саме: людську екзистенцію у 

свій «ранній» період він досліджував головно на індивідуальному рівні 

(найяскравішим прикладом слугує, звісно, «Буття і час» (1927), хоч, звісно, 

сюди можна додати цілу низку інших творів того періоду, в тому числі 

«Поняття часу»), а в «пізній» – переважно в контексті історичного, 

соціокультурного, технологічного розвитку – але неодмінно релевантного в 

суспільному, у загальноісторичному плані (як один із прикладів можна назвати 

«Лист про гуманізм» (1946) або ж «Питання про техніку» (1953)) (принагідно 

варто зазначити, що й екзистенціалістський послідовник Гайдеґґера у Франції, 

Жан-Поль Сартр, пережив вельми схожу еволюцію: від індивідуалістичного 
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«Буття і ніщо» (1943) він у підсумку перейшов до соціальної й 

«історіософської» у своїй основі й у своїй спрямованості «Критики 

діалектичного розуму» (1960); нарешті, подібний прецедент мав місце ще в 

одного французького екзистенціаліста: Альбер Камю від індивідуалізму 

«Стороннього» (1942) поступово дрейфував у бік колективістської моралі 

«Чуми» (1947)). Втім, незайве уточнити, що не лише відбувалася еволюція, 

перегляд попередніх позицій, але й змінювався предмет дослідження, на який 

фокусувався дослідницький погляд, і тут ось ця закономірність – від 

індивідуального, антропологічного, до соціального, історичного. Тобто щось 

подібне мало місце і до Гайдеґґера, і після нього, інакше кажучи, є підстави 

говорити про певну тяглість як у традиції західного мислення загалом, так і для 

екзистенційної філософської парадигми зокрема (позаяк вказана закономірність 

проявилася – у той чи інший спосіб і з більшою чи меншою мірою 

інтенсивності – у провідних екзистенціалістських мислителів – Ясперса, 

Гайдеґґера, Сартра і Камю). 

Таким чином, тут теж легко виявити схожу закономірність: себто Ясперс і 

Гайдеґґер (і до певної міри Сартр і Камю) ішли, у якомусь сенсі, шляхами 

Августина, причому йшли, по суті, паралельно, синхронно в часі. Себто 

спочатку виявляється і досліджується ідентичність, екзистенція людини – у 

досвіді конкретного існування, а згодом – ідентичність, екзистенція людини – у 

вияві загальнолюдських процесів – у вигляді доктрин чи вчень (досягнення 

зрілості, «дорослішання» людини – через «межові» ситуації (К. Ясперс) чи 

відкидання різних модусів неавтентичного існування (М. Гайдеґґер), та 

досягнення зрілості, «дорослішання» людства – через виникнення і рецепцію 

доктрин «осьового часу» світової історії (Ясперс) або ж через негативне 

відштовхування від тих моментів суб’єктоцентризму, які приніс із собою Новий 

час (Гайдеґґер)). Спочатку ставиться питання: «Хто я?», згодом – «Хто ми?», 

спочатку – «Що означає жити, що означає померти, бути чи не бути?» – для 

конкретної людської екзистенції, потім – для людства. Втім, крім питань 

ідентичності, ставляться питання цілі, мети, питання на кшталт: «Куди я йду?», 
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«Куди йдемо ми?», «Навіщо, задля чого я існую?», «Навіщо, задля чого існуємо 

ми?» У будь-якому разі, невідворотно відбувається перехід од індивідуального 

до загального, причому саме в такій послідовності. Отже, можемо говорити про 

виявлення певної закономірності у підходах західних мислителів, відтак 

Гайдеґґер легко «вписується» у таку парадигму, яка властива, знову ж таки, для 

екзистенційної традиції мислення. 

Роблячи ж короткий історичний екскурс в минуле екзистенційного 

філософування, доведеться передовсім визнати, що для західної філософської 

традиції екзистенційна проблематика започатковується із Сократа. Втім, ця 

традиція у подальшому здебільшого торує собі шлях через негативне 

відштовхування від моделей мислення, які мають ширше (в аспекті 

проблематики) і раціоналістичніше (в аспекті методологічно-гносеологічному) 

спрямування. У цьому сенсі може бути виділений "Сократ на противагу 

Аристотелеві, Августин на противагу Томі, Паскаль – Декартові" [262, с. 423]. 

Якщо ж брати до уваги "екзистенційність" у західній філософії Нового й 

новітнього часів, то варто вказати на певне випередження подібного 

світоосягнення ще у XVII сторіччі – передовсім у мисленні щойно згаданого 

Блеза Паскаля (про що докладніше йтиметься в наступній частині дисертації), а 

також – вже у XVIIІ столітті – у фігурах опозиційних щодо Просвітництва і 

кантіанства, раціоналізму загалом, прибічників теїзму, нині, правду кажучи, 

дещо призабутих німців – Йоганна Ґеорґа Гаманна (1730–1788) і Фрідріха 

Гайнріха Якобі (1743–1819). До речі, невипадково сучасний англійський 

філософ Саймон Крічлі вбачає чимало спільного між Паскалем та Якобі (якого 

француз суттєво інспірував) – і в тому, що стосується спрямованості вістря 

їхньої критики, зокрема, в сенсі неприйняття винного в секуляризації 

раціоналізму ("…критика, висловлена Якобі на адресу Фіхте, сильно нагадує 

паскалівську критику на адресу Декарта" [163, c. 43]), і в тому, що стосується 

"правильного використання розуму" – воно неодмінно веде до "визнання віри" 

[163, c. 41], причому Крічлі вважає, що "та версія прочитання Паскаля, яка 

прийшлася до вподоби Якобі", знадобилася ще одному, як він висловлюється, 
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"релігійному критику світського раціоналізму" – Сьорену К’єркеґорові [див.: 

163, c. 41] (на нашому ж, українському ґрунті, коли торкатися вісімнадцятого 

сторіччя, подібні речі можна легко знайти у Григорія Сковороди). Вплив Якобі 

на К’єркеґора – у сенсі наявності мотивів німця у побудові данцем розлогого 

вчення про віру – підкреслює і німецький дослідник Міхаель Тойніссен, 

наголошуючи: Якобі вважав віру здатністю, яка позначає наш стосунок до 

світу, а розпочинається все із сприйняття, яке базується на вірі в існування 

сприйманих речей, і хоч у К’єркеґора йдеться вже про кореляцію не зі світом, а 

індивіда із самим собою, рух думки виявляє схожість: виділяється не одне 

поняття віри, а їхня множинність [див.: 451, s. 23-24]. 

Втім, Якобі був послідовником не лише Паскаля, але й Гаманна, а той – у 

своїй роботі "Метакритика чистоти розуму" (1784) наважився піддати критиці 

просвітницьку традицію загалом і раціоналістичну філософію зокрема, 

конкретніше: "завищену оцінку формального аспекту знання" у Канта та "його 

переконаність у тому, що розум може бути відділений від досвіду, а апріорне 

від апостеріорного" [див.: 163, c. 39-40]. Водночас Гаманн, крім рішучої і на той 

час доволі маргінальної критики, запропонував і позитивну альтернативу, яка 

бачилася ним через неухильне слідування в руслі релігійної традиції: так, він 

розглядав людину як створений Богом шедевр, причому "…воля Першотворця 

розв’язує найзаплутаніші вузли людської природи і її призначення" [60, с. 22]. 

Зайве наголошувати на тому, що всі такого роду спроби схопити реальність 

людини пронизані християнським світовідчуттям. 

Проте найінтенсивніше екзистенційна проблематика, причому саме через 

негативне відштовхування від раціоналістичних принципів, почала 

розроблятися вже починаючи з першої половини ХІХ сторіччя. Зокрема, треба 

звернути увагу на радикальну критику геґелівського ідеалізму, здійснену 

Артуром Шопенгауером, Людвіґом Фоєрбахом, Фрідріхом Вільгельмом 

Йозефом Шеллінґом і особливо тим же Сьореном К’єркеґором. 

 Щодо двох останніх постатей, то існують достатні підстави твердити про 

їхню значну духовну спорідненість із головними інтенціями мислення 
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романтиків. Тому, з огляду на вищесказане, виглядає цілком виправданим, аби 

до цієї потужної екзистенційної антропологічної традиції включити і рефлексію 

діячів романтизму (втім, дехто з дослідників долучає до "антигеґелівського" 

списку, причому саме в контексті формування екзистенціалізму, дещо пізніших 

авторів – Достоєвского, Ніцше і Кафку: "В екзистенціалізмі неважко побачити 

реакцію на кризу геґельянства, яка виражена уже в песимізмі Шопенгауера, 

гуманізмі Фоєрбаха, проблематиці творів Достоєвского, Ніцше і Кафки" [224, 

с. 399]). Забігаючи наперед, усе ж відзначмо, що, рухаючись здебільшого у 

руслі означеної екзистенційної парадигми – яка справді завжди включала 

рішучу критику раціоналістичних підходів, – Гайдеґґер усе ж ніколи всерйоз не 

апелював до аргументів на основі віри, водночас не відкидав він і геґелівських 

надбань, беручи на озброєння, зокрема, історицизм останнього. 

Стосовно Шеллінґа і К’єркеґора, то зауважимо, що Шеллінґ сам, у свої 

молоді роки, безпосередньо належав до єнського гуртка романтиків, і ця 

обставина вже сама по собі є більш ніж переконливою і промовистою, тоді як 

"данський Сократ", нерідко критикуючи ті чи інші позиції романтичного 

світогляду, все ж залишався від останнього дуже залежним і часто мимоволі 

розвивав багато положень цього напряму (надто К’єркеґорова естетична стадія 

людського існування являє собою – у більшості пріоритетів і цінностей її носія, 

"естетика", – романтичне світосприйняття; принагідно відзначимо, що 

К’єркеґорове розчарування в "пізньому" Шеллінґові – після відвідання його 

лекцій у Берлінському університеті, заради чого данець, властиво, і вирушав до 

столиці Пруссії – справи суттєво не змінює, тим більше, що німець на той час 

уже встиг серйозно відійти від принципів романтизму). 

 І все ж саме Сьорена К’єркеґора, а не Шеллінґа і тим більше Фоєрбаха, 

треба визнати найвпливовішим інспіратором екзистенційної філософії, хай цей 

влив і виявився дещо запізнілим. Нарешті, існує чимало підстав твердити про 

близькість до тих чи інших принципів і підходів романтизму з боку згадуваних 

Шопенгауера, Ніцше і Достоєвского (втім, перші двоє все ж належать до 
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традиції "філософії життя", і тільки мислення третього з них, Достоєвского, 

виявляє чимало типологічних рис екзистенціалізму) [див.: 91, с. 40]. 

Втім, серед попередників екзистенційного мислення часто-густо 

називають і Фрідріха Ніцше: як промовистий приклад саме такого підходу 

можна навести "Кембриджський супутник з екзистенціалізму" (The Cambridge 

Companion to Existentialism) [див.: 337]. Погоджуючись із твердженням про 

серйозний вплив Ніцше на Сартра, на Камю, на Ясперса і, що в нашому 

випадку особливо важливо, – на "пізнього" Гайдеґґера, все ж мусимо визнати, 

що цей вплив, якщо говорити про розвиток екзистенціалізму у ХХ сторіччі, є 

досить обмеженим, позаяк не надто стосується, приміром, теїстичних, 

релігійних екзистенціалістів. До того ж у довідковій літературі, як щойно було 

зазначено, Фрідріха Ніцше здебільшого зараховують (як на мене, цілком 

справедливо) до іншої філософської течії, а саме до "філософії життя". 

Проте мова про екзистенційне філософування не повинна обмежуватися 

лише пошуком його витоків, джерел в історії західного мислення. Важливо 

звернути увагу і на його міждисциплінарний аспект: екзистенційно-

антропологічна проблематика може стосуватися не лише суто філософських 

пошуків – вона здатна розповсюджуватися на значно ширші сфери, які так чи 

інакше можуть тлумачити екзистенційність: йдеться, зокрема, про теологію і 

літературу. Такі богослови, як, приміром, Карл Барт, Рудольф Бультманн, 

Пауль Тілліх, Романо Ґвардіні, Жак Марітен, такі письменники, як Фьодор 

Достоєвскій, Міґель де Унамуно, Антон Чехов, Райнер-Марія Рільке, Франц 

Кафка (особливий наголос робимо, відповідно, на пізніх творах Рільке та 

романах "Процес" (1915) та "Замок" (1922) Кафки – кожен по-різному, на свій 

особливий лад, на свій манер, але всі однаково підкреслювали вагомість 

акцентування інтересу до неповторної людської екзистенції, її таємничості і 

несхоплюваності усталеними раціональними схематичними засобами, всі вони 

намагалися збагнути, в який спосіб людина знаходиться і розвивається у світі, 

якою вона постає стосовно самої себе, стосовно інших екзистенцій, стосовно 

Бога, стосовно свого часу, стосовно вічності. При цьому мова звучить різна, 
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темпераменти і акцентування варіюються в найхимерніший спосіб, але сфера 

дослідження, проблематика, по суті, залишаються тими самими.  

Отож, побачити неповторність людської екзистенції, виявити, схопити, 

дослідити людську ідентичність можна під різними поглядами – і крізь призму 

літератури, і богослов’я, і філософії – мови будуть відмінні, контекст щоразу 

ставатиме інакшим, але предмет дослідження залишатиметься той самий – 

людська екзистенція у її найвищому, вирішальному сенсі, людська екзистенція, 

побачена в ракурсі її майбутнього, в ракурсі її місії, її значення, її сенсу (як уже 

зазначалося вище, ось ця синтетичність, ця відкритість до взаємовпливів, 

доповнення філософії літературою і навпаки, а до того ще й звучання 

теологічних мотивів, значною мірою споріднюють філософію існування – якщо 

взятися за пошуки аналогів в історії – із згадуваним вище романтизмом) [див.: 

93, с. 194].  

Таким чином, екзистенційна філософія неминуче повинна була стикатися 

з дуже багатьма сферами духовної культури – передусім із тими, які, подібно до 

цієї філософії, також мали стосунок до основного предмету її досліджень – 

людського існування. Відтак поставала своєрідна різноплановість, 

синтетичність, "різнофактурність" такого типу духовної діяльності. Очевидно, 

свого роду парадигму тут задав у першій половині ХІХ століття данець Сьорен 

К’єркеґор, спадщина якого внаслідок свого гетерогенного характеру становила 

інтерес, до речі, і для літератури, і для психології, і для теології, і для філософії, 

хоча певні аналогії саме до такого підходу можна простежити, якщо, знову ж 

таки, апелювати до давніших історичних прецедентів, вже у творах блаженного 

Августина і Блеза Паскаля (якщо говорити конкретніше, тобто називати 

репрезентативні тексти, то найбільшою мірою ця різноплановість виявляється, 

звісно, в Августиновій "Сповіді" і в Паскалевих "Думках") [див.: 93, с. 195].  

Зважаючи на те, що об’єктом аналізу цього дослідження є все ж 

філософія Гайдеґґера, зосередьмося на понятті філософія і на відповідній йому 

проблематиці.  
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Одразу ж постає трудність того роду, що екзистенційний тип мислення у 

розмаїтих коментаторських джерелах часто-густо позначають і як "філософія", і 

як "філософування". Тут варто, бодай побіжно, згадати симптоматичне 

розмежування між "філософією" [die Philosophie] та "філософуванням" [das 

Philosophieren] (що робив уже неодноразово згадуваний Ясперс). У першому 

випадку, на відміну від другого, мова йде про дослідження "буття", а не життя10, 

"категорій", а не символів і, що в нашому контексті є особливо вагомим, – 

"сутності", а не існування (тому, строго кажучи, за своєю природою 

екзистенційність більше корелюється із поняттям філософування, а не 

філософія); при цьому філософія вже з самих її витоків в еллінській традиції 

орієнтується на технічно-методичну правильність, вона видобуває з життєвого 

потоку явищ нерухомо-самототожну сутність ("вода" Талеса, "апейрон" 

Анаксимандра, "логос" і "вогонь" Геракліта, "число" Піфагора, "атом" 

Демокріта, "ідея" Платона і т. д.) і з цією сутністю інтелектуально маніпулює, 

вона вивільнює для автономного буття теоретичне мислення. Зауважмо, що 

феноменологічний проект Гуссерля, який розглядав передовсім теоретичний 

рівень свідомості, орієнтувався радше на парадигму філософії, в той час як його 

критичний учень, Гайдеґґер, виходячи із цілісності сприйняття, розширюючи 

філософський дискурс з допомогою праксеологічних аспектів, більше 

"вписувався" в модель філософування.  

Філософія, на відміну від філософування, перетворилась із мислення-у-

світі в мислення-про-світ, філософія вміє дистанціюватися від світу у тому, щоб 

отримати змогу судити, рефлектувати про світ (при цьому ступінь свободи 

поводження із світом є майже необмеженою: достатньо згадати знамениту 

Архімедову тезу: "Дайте мені точку опори, і я переверну світ!"). 

Філософування ж передусім спрямоване на глибинні питання життя і 

смерті, при цьому воно принципово незамкнене, відкрите до все нових і нових 

                                                             
10

 Принциповим розрізненням  “буття” і  “життя” займається у вітчизняному філософському дискурсі, з-поміж 

інших, Лідія Сафонік [див.: 236]. Водночас автори на кшталт Романа Кіся вживають названі поняття як тотожні, 

взаємозамінні [див.: 150]. 
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можливостей, воно ніколи не орієнтується на створення закінченої, стрункої 

системи. 

Отже, екзистенційне мислення тяжіє саме до цього другого виду духовної 

діяльності, кажучи коротко, воно є несистематичним, есеїстичним за формою і 

антропологічним за суттю – причому одне з іншим є певною мірою 

взаємопов’язаним, оскільки дослідження людини (і про це свідчить багатющий 

досвід і релігії, і мистецтва, і філософії) важко регламентувати рамками будь-

якої системи [див.: 93, с. 195]. Проте ми, йдучи за більш розповсюдженою 

традицією, абстрагуватимемося від означеного терміну і таки іменуватимемо 

розглядуваний тип мислення більш звичним словом філософія, у нашому 

випадку – екзистенційна філософія (прикметно, що Ясперс один із своїх 

головних творів назвав таки не «Філософування», а «Філософія»). 

Поняття екзистенційна філософія, чи, знову ж таки, філософія 

екзистенції, чи філософія існування, чи екзистенціалізм, охоплює вельми 

широке коло інтелектуалів. У довідковій літературі нерідко підкреслюють, що, 

оскільки "екзистенційна філософія стосується різних, часто дистанційованих 

одна від одної позицій", то про неї можна говорити "лише в дуже широкому 

сенсі" [396, s. 195]. Останнє є вельми строкатим, неоднорідним – характерно, 

що майже всі мислителі, яким випало стати "класиками", хрестоматійними 

постатями цього напряму (хіба що окрім Ж.-П. Сартра), більшою чи меншою 

мірою виступали проти їхнього залучення до будь-якої течії взагалі, в тому 

числі екзистенційної (з особливою емфазою це підкреслював саме Гайдеґґер) 

[див.: 423, s. 17]. Ця обставина, зрештою, і не повинна дивувати, адже 

належність до будь-якого напряму, течії, школи зазвичай обмежує, 

регламентує, створює своєрідне "прокрустове ложе" (або, якщо використати 

інакше порівняння, відбувається навішування таких собі "ярликів", "етикеток"), 

що є нестерпним для тих мислителів, які виходять із засади абсолютної 

унікальності людської екзистенції, а відтак, звісно, і абсолютної унікальності 

філософування, висловлюваного на основі розмаїтого досвіду цієї екзистенції. І 

все ж такого роду схематизацій не уникнути. 
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Екзистенційна філософська традиція (включаючи в себе і екзистенціалізм 

як напрямок, яким він постає щойно у ХХ столітті, і мислення "предтеч" 

філософії існування – поодиноких постатей, які, належачи до різних епох, 

задавали, так би мовити, проблематику, спрямованість і рамки всієї 

екзистенційної парадигми) являє собою, як уже зазначалося вище, надзвичайно 

різноплановий, строкатий, гетерогенний феномен. Тут під однією "рубрикою" 

об’єднуються не тільки люди з різним філософським "походженням", 

темпераментом, стилем, але й з достатньо різними джерелами творчості, із 

приналежністю до різних націй і віросповідань. 

Французькі католики Блез Паскаль і Ґабріель Марсель (хоча перший у 

дечому був вельми близьким до протестантизму, а другий походив з юдейської, 

юдаїстської родини, проте згодом прийняв католицизм), російські православні 

Фьодор Достоєвскій
11

 і Ніколай Бердяєв (хоча їхня православність є радше 

фактом походження, ніж до кінця промисленою і обстоюваною конфесійною 

позицією), данський протестант Сьорен К’єркеґор (попри те, що вступає в різку 

і войовничу полеміку з данською протестантською церквою), німецький 

протестант (значно більш «секуляризований», ніж К’єркеґор) Карл Ясперс, 

юдаїст Мартін Бубер, а також, по суті, дистанційований від питань 

конфесійності Мартін Гайдеґґер (хоч упродовж раннього етапу творчості, 

особливо у часи перебування у Марбурзі, він радше рухався від католицизму до 

протестантизму [див.: 430]), врешті-решт, агностики, "атеїстичні" 

екзистенціалісти Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Сімона де Бовуар 

(хронологічно дещо пізніші мислителі досліджуваної традиції) – всі вони один 

від одного дуже відрізняються, проте у більшості довідкових видань 

ідентифікуються і тлумачаться як репрезентанти (нехай і представляючи при 

цьому різні "вагові категорії") екзистенційної лінії у західній філософії. 

                                                             
11 При цьому є недостатньо переконливим доволі розповсюджене сприйняття Достоєвского як православного 

мислителя в традиційному догматичному сенсі; про некоректність, міфологічність такого підходу слушно 

говорить І. Євлампієв [див.: 119, с. 103, 105]. Втім, є відомими контакти письменника зі старцями Оптіної 

пустині: вважається, що прототипом образу Зосіми із «Братів Карамазових" був один із оптінських старців. 
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У цьому ж контексті можемо говорити про суттєву різноспрямованість 

екзистенційних мислителів (зокрема, коли йдеться про ХХ сторіччя) і у сенсі 

розставляння ними політичних пріоритетів – зокрема, впадає у вічі контраст 

між прихильним до нацистів Гайдеґґера, симпатиком сталінського режиму 

Бердяєвим (хоча це й тривало впродовж нетривалого часу, а саме на хвилі 

ейфорії, породженої перемогою СРСР і його союзників над гітлерівською 

Німеччиною), з одного боку, і ворожими нацизмові, причому вже з перших днів 

їхнього приходу до влади, Ясперсом чи, скажімо, Камю або Сартром. Своєю 

чергою, Сартр і Камю різко розходилися одне з одним у їхньому ставленні до 

комуністичної ідеології, до "лівих" ідей загалом, що, як відомо, проявилося вже 

після Другої світової війни (хоч більш раннє в часі зацікавлення Камю 

комуністичною ідеологією і мало місце, воно було нетривалим). 

У будь-якому разі, незважаючи на всі окреслені відмінності (байдуже, чи 

наявних стосовно питань віри, чи щодо вибору ідеологічно-політичного 

штибу), доводиться визнати наявність характерної, чи самобутньої 

"екзистенціалістської тенденції" (distinctive existentialist tendency) [335, p. 28]. 

Щоправда, з огляду на це треба вказати на спокусу розширити поняття 

"екзистенційної філософії", чи ж "екзистенціалізму", настільки, що воно 

втратить структурність, розплившись до невизначеності і врешті-решт до 

невпізнання. Тобто, чи не піддаємося тут ми, разом із іншими дослідниками 

філософії існування, тій небезпеці, на яку свого часу, хоч і стосовно зовсім 

іншої проблеми, звертав увагу англійський письменник і мислитель Ґілберт 

Кійт Честертон? У "Вічній людині" (в оригінальній назві: The Everlasting Man) 

він говорив про євреїв як про єдиний у світі мандрівний народ і зазначав, що 

інколи дуже важко відділити таку характеристику від ззовні, атрибутивно, 

схожих випадків – і вказував при цьому на схильність часто міняти місце 

проживання, на рису мобільності, характерну, приміром, для циганів, англійців, 

французів і так далі [299, с. 141-142] (щоправда, зараз у подібних випадках 

здебільшого використовують інше поняття – "номадизм" і, до речі, схоже на те, 

що це явище стає однією з ключових прикмет нашої епохи).  
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Звісно, будь-яка спроба узагальнення, схематизації межує з певним 

спрощенням. Як визнавав англійський історик філософії Фредерік Коплстон, 

будь-яка генералізація "…не є вільною від тих дефектів, якими страждають 

генералізації" [158, с. 159]. І в цьому сенсі, ніде правди діти, спрощення 

постають невідворотними.  

Основне виправдання таких спрощень – прагнення впорядкувати надто 

численний, строкатий і різноманітний матеріал. Втім, спрощення бувають не 

лише "побічними" діями спроб упорядкування і систематизації різноманітного 

матеріалу, але й просто наслідком некоректного, однобічного підходу. Якщо 

говорити про матерії набагато ближчі до тематики нашого розгляду, тобто 

обговорювати проблематику у класифікації певних філософських течій, то 

такий надмірно розширювальний підхід можна, на жаль, нерідко спостерігати в 

багатьох довідкових і коментаторських джерелах, причому як у часі вельми 

віддалених, так і у цілком свіжих. 

 Приміром, в одному із доволі давніх підручників із філософії (виданому 

ще за радянських часів, у так звані "перебудовні" роки, за редакцією І. Т. 

Фролова) – з метою стислості і надто узагальнено – екзистенційною філософією 

був позначений ідейний рух, який концентрувався навколо проблеми людини 

та її місця у світі і репрезентувався, згідно з текстом підручника, аж трьома 

школами – екзистенціалізмом, філософською антропологією та персоналізмом 

[див.: 280, с. 316 ].  Звісно, така генералізація є надмірною, а тому з нею важко 

погодитись. І про це можна було б і не згадувати, якби не одна річ. 

Навіть зовсім недавні джерела, себто видані майже на 30 років пізніше, 

часто-густо хибують подібним недоліком: зокрема, у підручнику для 

аспірантів, який написав Олег Гринів, ми знаходимо твердження, згідно з яким 

"…сучасні екзистенціалісти і персоналісти протиставляють два поняття – 

індивідуальності й особи. Під першим поняттям розуміють частину природної 

та соціальної цілісності, а під другим – неповторне, оригінальне 

самовизначення, або "екзистенцію", що перекладається як існування" [74, с. 44-

45]. Звісно, тут має місце дуже довільне, еклектичне використання понять. 
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Навряд чи можна назвати коректним твердження про диференціацію 

індивідуальності й особи як властиву саме для екзистенціалізму, при тому, що 

стосовно персоналізму така констатація є цілком релевантною, так само як і для 

персоналістів поняття екзистенції не належить до ключових. Проте в нашому 

контексті на не меншу увагу заслуговує те, що й тут екзистенціалізм і 

персоналізм (подібно до щойно згаданого радянського посібника) знову 

опиняються, так би мовити, в одному ряду. Себто йдеться про доволі 

розповсюджену і симптоматичну помилку (яка свідчить, ймовірно, про все ще 

доволі суттєву залежність авторів вітчизняних посібників і підручників від тих 

напрацювань, які містилися у радянських джерелах). 

Звісно, такого роду узагальнення і схематизація є суттєвим спрощенням, 

про що, серед іншого, може свідчити, зокрема, нещодавно видана книга 

данського дослідника Йонаса Мортенсена "Спільне благо: вступ до 

персоналізму" (The Commom Good: An Introduction to Personalism): в останній 

персоналізм від екзистенціалізму не просто чітко відмежовується, але й навіть 

протиставляється (втім, треба зазначити, що там під екзистенціалізмом мається 

на увазі передовсім його "атеїстичний" варіант) [425, p. 75]. 

Втім, практика зближення екзистенціалізму з іншими напрямами 

антропологічної думки новітнього часу не зводиться лише до уподібнення 

розглядуваної течії до персоналізму чи філософської антропології. У деяких 

класифікаціях трапляється зближення, наприклад, і з таким потужним 

філософським рухом, як діалогічна філософія. Нещодавнє поважне 

дослідження Сузанни Мьобус включає в перелік екзистенційних мислителів не 

лише Ясперса, Гайдеґґера й Сартра, що є цілком зрозумілим і беззаперечним, 

але й Ф. Розенцвайґа та Е. Левінаса [423]. Очевидно, такий підхід теж не може 

не розцінюватися як спрощений і надмірно розмитий. Подібно до того як Ніцше 

деякими дослідниками зараховується до попередників екзистенціалізму, так і 

тут – до екзистенційної традиції мислення включають "діалогістів". Обидва такі 

підходи не можна вважати достатньо обґрунтованими й збалансованими. 
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Однак треба визнати, що на цьому спроби розширювальних класифікацій 

не вичерпуються. Розширення можуть сягати значно серйозніших масштабів. І 

тут доводиться вести мову вже не про зіставлення, зближення чи ототожнення 

екзистенціалізму із сучасними йому, паралельними течіями антропологічного 

спрямування, але й із поглядами, які виникали задовго до новітнього часу – в 

середньовічні чи навіть в античні часи, але які містили, на думку деяких 

авторів, ідеї, аналогічні до екзистенціалістських. Проілюструвати такого роду 

спроби нескладно. Зокрема, вітчизняний вчений Костянтин Райда вказує на 

дослідника Кірка Шнайдера, який знаходить екзистенційні мотиви "…іще у 

ассирійсько-вавілонському тексті "Гільгамеша", у давньогрецьких трагедіях, в 

"Божественній комедії" Данте, шекспірівському "Гамлеті" та "Макбет", у 

філософії Демокріта, Сократа, Арістотеля" [див.: 221, с. 6]. Схильними до 

надмірного розширення у застосуванні поняття "екзистенційний" (зокрема, 

відносно мислення Томи Аквінського) були і французькі неотомісти – Жак 

Марітен і Етьєн Жільсон, що свого часу підкреслював Фредерік Коплстон: 

"…Якщо ми називаємо "екзистенціалістами" тих, які займаються екзистенцією 

як такою, ми повинні погодитися із Жільсоном і Марітеном у тому, що Аквінат 

був екзистенціалістом переважною мірою" [158, с. 169]. 

Отже, важливо уникнути небезпеки такого надто "розширювального", а 

тому розпливчастого, аморфного і невизначеного підходу щодо залічування тих 

чи інших мислителів або, тим більше, тих чи інших напрямів, до екзистенційної 

філософської традиції.  

Втім, нестрогість сприйняття і розпливчастість класифікації може 

визначатися й іншими чинниками, зокрема, відмінностями у дослідницьких 

стратегіях і пріоритетах науковців, але водночас і фактором панівної моди, 

кон’юнктурності, популярності. Така небезпека мала місце, звісно, і в часи 

найбільшого поширення екзистенціалізму, і її усвідомлювали самі 

представники цього напряму. Промовистим прикладом може слугувати Жан-

Поль Сартр: у своїй знаменитій праці "Екзистенціалізм – це гуманізм" француз 

констатує, що слово "екзистенціалізм" стало модним настільки, що 
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"…екзистенціалістами стали оголошувати і музикантів, і художників" [235, 

с. 321]. "Слово набуло такого широкого й розлогого сенсу, що, по суті, вже 

нічого не означає"; тим часом, як підкреслював тоді Сартр, "це є винятково 

строге вчення, яке найменше претендує на скандальну відомість і є 

призначеним передовсім для спеціалістів і філософів" [235, с. 321]. 

Отож, для того, аби унеможливити різного роду спрощені інтерпретації 

(починаючи від надто "розмитого" тлумачення концепту "мандрівного народу" 

і закінчуючи спробою вживати назву філософського напряму – у нашому 

випадку: екзистенціалізму – занадто "розширювально"), аби домогтися 

впорядкування, наведення ладу у класифікаторській справі, конче потрібно 

виділити цілу низку чітких, ясних критеріїв, за якими, власне, і можна того чи 

іншого мислителя зарахувати до екзистенційної філософської традиції [див.: 93, 

с. 197]. 

 

1.5. Ідентифікація екзистенційного філософування через 

негативістське відштовхування від інших філософських течій 

Проте, перш ніж розглянути ці критерії, важливо звернути увагу на ті 

особливості, які відмежовують філософію існування від багатьох інших 

філософських напрямів і течій (і не тільки близьких їй за постановкою і 

способами розв’язання антропологічних проблем). Тобто необхідно бачити 

відмінність розуміння людського існування з боку представників 

екзистенціалізму від підходів інших філософських позицій, які пропонувалися у 

мисленні нового й новітнього часу (тим паче, що такий підхід – сумлінне 

представлення спочатку тих тверджень, від яких згодом відбудеться негативне 

відштовхування – цілком перебуває у дусі західної філософської традиції: як 

певний аналог такої дослідницької стратегії може розглядатися, скажімо, 

середньовічна практика схоластів доводити тезу як антитезу антитези; водночас 

можна покликатися і на сучасного філософа, австрійця Конрада Пауля 

Лісманна, який, спираючись на приписувану Спінозі тезу – Omnis determination 
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est negatio (будь-яка детермінація є негацією) – стверджує: "Хто завжди щось 

осягає, осягає спочатку, чим це щось не є" [412, s. 30]).  

У певному сенсі екзистенційна філософія виявляє свою контрастність до 

багатьох інших шкіл мислення, які теж виникли у минулому сторіччі, але, на 

відміну від згадуваних вище персоналізму чи філософської антропології, 

сповідували суттєво інші принципи. Спочатку для прикладу звернімо увагу на 

такий помітний факт філософії ХХ століття, як існування критичної теорії 

Франкфуртської школи. Найперше впадає у вічі те, що можна було б назвати 

антитезою характерного для екзистенціалізму індивідуально-оригінального та 

властивого для "франкфуртців" колективного-уніфікуючого. Та легкість, 

безболісність, органічність, з якими Макс Горкгаймер, Теодор Адорно, Герберт 

Маркузе, Юрґен Габермас і багато інших зараховували себе до означеної течії 

(хоча в останньому випадку таке зараховування все ж супроводжувалося 

певними застереженнями, проте це не йде в жодне порівняння із небажанням 

більшості екзистенціалістів іменувати себе "екзистенціалістами"), така легкість 

самоідентифікації пояснюється не лише інституціональною об’єднаністю цих 

мислителів (як відомо, всі вони попервах працювали у Франкфуртському 

інституті соціальних досліджень) – справа, якою займалися "франкфуртці", 

спрямовувалася на дослідження не антропологічних, а передовсім соціальних і 

почасти правових проблем, відтак тут апріорі ніколи не могли постати труднощі 

нівеляції, усереднення, знеособлювання неповторної людської екзистенції, бо, 

власне, якраз саме таке знеособлювання стає тут неодмінною передумовою 

розгляду реальності і творення соціально-філософського дискурсу, того, що 

німці, зокрема, той же Габермас, називають "Sozialwissenschaften" (з німецької 

дослівно: соціальні науки). Інша річ, що ці соціальні науки дедалі більше 

намагаються "диктувати умови", визначати розуміння унікальної людської 

реальності. Зауважимо, що вже з ХІХ сторіччя у Європі дедалі поширенішим 

ставав погляд, згідно з яким реальність людини неодмінно має пояснюватися 

через умови її соціального буття, тобто будь-які антропологічні проблеми 

тлумачилися крізь призму суспільних умов і обставин (в цьому сенсі можемо 
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говорити про тяглість марксистської традиції, де окреслена соціальність набула 

найбільш інтенсивної інтерпретації). 

Втім, превалювання "колективності" і відтак, за замовчуванням, 

несуттєвості антропологічної проблематики, стосується, скажімо, іще однієї 

вельми потужної західної філософської традиції ХХ сторіччя – Віденського 

гуртка. Останній став осердям діяльності логічних позитивістів – мислителів 

на кшталт Моріца Шліка, Рудольфа Карнапа, Отто Нойрата, Віктора Крафта та 

багатьох інших. Усі вони теж об’єднувалися на основі слідування за певною 

"погодженою програмою" (до речі, остання була чітко проголошена і 

послідовно здійснювалася), достатньо строгим поняттєвим апаратом, 

методологією і т. д. [див.: 335, p. 28].  

Незважаючи на відмінності між критичною теорією Франкфуртської 

школи і неопозитивізмом Віденського гуртка, їх об’єднує високий рівень 

інституціональної впорядкованості і навіть єдності, а також претензія на 

строгу науковість – хіба що в першому випадку йдеться про науки соціальні, а 

в другому – про природничі. Кажучи спрощено, "франкфуртці" та "віденці" 

уподібнюються до науковців, вчених, екзистенціалісти – до митців або, якоюсь 

мірою, проповідників. 

Втім, і стосовно тих філософський течій, які щодо антропологічної 

проблематики виглядають, сказати б, більш релевантними, ніж щойно згадувані 

Віденський гурток і Франкфуртська школа, то й тут помітна низка чинників, які 

свідчать про суттєві розбіжності. 

Так-от, з перспективи екзистенційного аналізу від позірно близького їй 

(можливо, найближчого і, до речі, вже згадуваного вище) персоналізму 

філософію існування відрізняє те, що Всесвіт аж ніяк не тлумачиться як 

ієрархія осіб, а сама особа не характеризується, як у випадку з персоналістами, 

через вірність "ієрархії моральних цінностей" [158, с. 133] (на загал 

аксіологічний елемент філософування ніколи не був для екзистенціалістів 

вагомим, а тим паче центральним, ба більше: аксіологія сприймається тут 

радше як певний нормативний дискурс, який нав’язує індивідові певні жорсткі 
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правила, а тому обмежує його автономію). Про будь-яку ієрархічність стосовно 

природи екзистенційного мислення говорити не доводиться. До того ж для 

екзистенціалізму, як теж уже зазначалося, не властиве вирішальне для 

філософії персоналізму поняттєве протиставлення "особи" та "індивіда" [див.: 

158, с. 132], натомість центральним тут є, річ ясна, поняття екзистенції. 

Крім того, виходячи з екзистенційного погляду, не можна стверджувати, 

що людина є часточкою надіндивідуального "життєвого потоку", тобто людина, 

як вважають екзистенціалісти, не є проявом чогось більшого, ніж вона сама, 

наприклад, якоїсь вищої космічної реальності, не є в детерміністський спосіб 

втягненою в природно-життєвий, біологічний процес, як це розглядали 

представники філософії життя – байдуже, чи йдеться про Артура 

Шопенгауера, Фрідріха Ніцше чи Анрі Берґсона (в їхньому випадку, надто коли 

йдеться про французького інтуїтивіста, на перший план висувається вітальність 

людини, корельована з вітальністю світу, постулюється спорідненість і єдність 

усього живого). Тобто, на відміну від філософії життя, в екзистенціалізмі 

людське існування нічим не детермінується – без різниці, чи ця детермінація 

визначається волею до життя, як у Шопенгауера, чи волею до влади, як у Ніцше 

і т. д., причому, у філософії життя людина прагне життя чи влади, так би 

мовити, нарівні з усіма живими істотами; нарешті, може існувати і взагалі 

вкрай біологізаторський підхід, згідно з яким детермінованість природними 

чинниками досягає абсолютної точки.  

Натомість, за логікою екзистенціалістів, людське існування являє собою 

щось цілком унікальне і щось принципово відмінне як від тварин, так і від собі 

подібних, людська екзистенція "…розуміється у творчому сенсі: людина вільно 

створює себе саму…" [38, с. 137], з особливою інтенсивністю цю думку 

обстоював Ж.-П. Сартр. 

В екзистенціалізмі людина не тлумачиться і як абсолютно узалежнена від 

своїх інстинктів і сфери підсвідомого істота, що прагнули продемонструвати 

фройдизм та неофройдистські концепції, психоаналітична традиція мислення 

взагалі [див.: 93]. Скажімо, психологія і психопатологія схильні займатися 
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лише, так би мовити, речовими пластами людини, її об’єктним оречевленим 

аналізом, а за таких умов годі говорити про можливість вільного саморозкриття 

людської екзистенції (хоч, скажімо, такий філософ, як Карл Ясперс, зумів – 

причому вельми успішно й результативно – пройти еволюційний шлях саме від 

психопатології до екзистенційної філософії: цікаво, що він наголошував, в 

онтологічному плані, саме на вирішальності переходу від "речового" рівня 

буття, властивого для наукового способу пізнання, до визначального для 

філософії існування сприйняття людського буття на рівні екзистенції, 

комунікації та трансценденції). 

Ймовірно, такого роду дистанційованість від підпорядкування людини 

вітальному началові обумовлює ту обставину, що у межах екзистенційної 

традиції мислення людське існування майже ніколи не зіставляється – у 

найрізноманітніших аспектах – із твариною, як це полюбляли робити навіть не 

стільки представники згадуваної філософії життя, як (теж неодноразово 

згадувані) репрезентанти філософської антропології (вельми потужної 

німецької філософської течії ХХ сторіччя), хай іноді це здійснювалося через 

радикальне протиставлення людини до тварини – причому як експліцитно, так 

і, більшою мірою, імпліцитно (звісно, не кажучи вже про визначальність таких 

зіставлень для антропології "біологічної") [див.: 91, с.50].  

Ця лінія – у сенсі зіставлення людини і тварини – у філософській 

антропології особливо чітко простежувалася починаючи із спроб Макса 

Шелера. Між іншим, останнього Гайдеґґер оцінював неймовірно високо: у 

своєму некролозі, написаному відразу після раптової смерті Шелера у 1928 

році, він охарактеризував свого старшого колегу як "…найпотужнішу 

філософську силу в нинішній Німеччині, ні, в нинішній Європі і навіть у 

сучасній філософії взагалі" [383, s. 62]. Проте погляд на людину у 

фрайбурзького філософа, якого із Шелером об’єднувало, серед іншого, ще й 

"учнівство" у Гуссерля, все ж був докорінно інакшим. Відомо, що Шелер 

визначав людину як "der Neinsagenkönner" (дослівно: "той, хто може говорити 

"Ні"), себто як істоту, здатну дистанціюватися від своїх потягів і інстинктів, від 
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світу, як "аскета життя", на відміну від тварини, яка, будучи невід’ємною 

часткою природного світу, підпорядковуючись лише інстинктові, спроможна 

говорити йому лише "Так" (про це Шелер веде мову у сьомому параграфі своєї 

знаменитої праці "Становище людини в космосі" (1928)) [див.: 443, s. 55]). У 

рамках філософської антропології вказана лінія продовжувалася у подальшому, 

зокрема, такими мислителями, як Арнольд Ґелен – із його характеристикою 

людини як Mängelwesen ("недостатня істота"), тобто ця недостатність, знову ж 

таки, виявляється через зіставлення людини саме з твариною (кажучи стисло, 

свою фізичну недостатність, порівняно з твариною, людина компенсує з 

допомогою раціонально-вольового розвитку). 

Отож, і персоналізм, і філософія життя, і психоаналітичні концепції, і 

філософська антропологія не виявляли стосовно розуміння антропологічної 

проблематики суттєвої близькості до екзистенціалізму. Здебільшого момент 

незгоди полягав у несприйнятті екзистенційною філософією схильності 

відповідних способів мислення сприймати людське буття як царину 

об’єктивного пізнання [див.: 91, с.51]. 

Натомість, згідно з позицією представників філософії існування, 

екзистенція як "безпосереднє конкретне для-себе-буття людини, є щось зовсім 

інше, глибше й первинніше, ніж душевне життя як сфера об’єктивного 

психологічного пізнання…". В останньому випадку перспектива, яку займає 

людина стосовно самої себе, може бути викривленою і спрофанованою 

внаслідок застосування до індивіда інструментарію, який є надто 

об’єктивістським і таким, що нівелює людську неповторність, зводить людину, 

як уже зазначалося, до об’єкту серед інших об’єктів (знову ж таки, йдеться про 

докорінну відмінність між істинами "фізикалістського" та "екзистенційного" 

штибу). В екзистенціалізмі відбувається негативне відштовхування від 

тенденції "…поставитись до людини як до "об’єкта", складової фізичного 

космосу, редукувати її, наскільки це можливо, до рівня всіх інших об’єктів у 

світі" [158, с. 163]. Певною мірою у названих підходах можна побачити 



78 
 

виявлення розмежованості парадигми "екзистенції" та парадигми "життя", 

характерних для антропологічного мислення ХХ століття [див.: 278, с.38].  

Водночас, і ця обставина у сенсі розмежування екзистенціалізму з 

іншими напрямами є не менш вагомою, – для філософії існування людина не 

становить елементу, складника якогось суспільного механізму, не є цілковито 

визначеною процесом матеріального продукування, економічного розвитку, 

виробничих відносин, як це пояснюється у марксизмі і його пізніших 

різновидах (зокрема, яскравий приклад істотної соціалізації людини становить 

мислення вже згадуваної Франкфуртської школи). У генеалогічному плані таке 

сприйняття людини інспірувалося, серед іншого, знаменитою максимою 

Людвіґа Фоєрбаха: "Der Mensch ist, was er isst" (дослівно: "людина є те, що вона 

їсть") чи, кажучи більш узагальнено, так званою "лінією Демокріта", яку свого 

часу, зокрема, – радикально протиставляючи її до "лінії Платона" – виділяв 

Фрідріх Енґельс. У будь-якому разі, як слушно зауважив Ф. Коплстон, 

"екзистенціалізм, підкреслюючи важливість окремішньої людської особи, 

також є протестом проти загального прагнення нашої цивілізації зводити 

індивідуальне до сукупності соціальних функцій" [158, с. 164].  

Треба вказати і на існування наукових, дуже спеціалізованих підходів до 

людини. Йдеться, головно, про те, що внаслідок вельми звуженого сприйняття 

природи людського буття з боку емпіричних наук, у цьому випадку передовсім 

наук біологічних, психологічних, соціальних (а тепер особливо інтенсивно 

використовують дані так званих нейронаук), воно не може бути схопленим 

адекватно (зазначимо, що у Гайдеґґера такого роду спосіб осягнення людини 

знаходить вираження у понятті die Vorhandenheit ("наявність") – це той, 

характерний винятково для науки, ракурс бачення світу і людини, коли останні 

сприймаються як "наявне", підпорядковані як знаряддя, інструмент, через 

суб’єкт-об ’єктне протиставлення) [див.: 91, с.52].  

Отже, екзистенційній філософській традиції, на відміну від окреслених 

вище підходів (з боку персоналізму, філософії життя, психоаналізу, 

марксизму, філософської антропології, спеціальних наукових підходів, на 
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кшталт нейрофізіології чи нейропсихології і т. д.), людина виступає як 

абсолютно неповторне буття, яке визначається унікальною часовістю й 

особливим життєвим проектом і яке не можна редукувати до певного рівня 

сприйняття з боку тих чи інших дисциплін, що претендують на пізнання 

людини, буття, яке не можна тлумачити як об’єкт серед інших об’єктів, яке не 

можна сприймати як похідне щодо певної стійкої сутності, у чому б ця сутність 

не полягала (найбільш крайніми вираженнями такого об’єктивістського і 

нівелюючого підходу можуть слугувати, наприклад, марксизм, де людина 

цілковито "розчиняється" у соціумі, чи психоаналіз або ж так звана 

нейрофілософія, у межах якої людина тлумачиться як найкраще розвинений – у 

плані структури головного мозку – і найліпше адаптований у соціальному 

відношенні ссавець; тобто тут уже людина немовби "розчиняється" у природі).  

У будь-якому разі, екзистенційне мислення дуже дорожить ідеєю 

абсолютної неповторності і непорівнянності людського існування, його 

тотальної свободи і недетермінованості жодними зовнішніми чинниками – чи 

то біологічного, чи соціального, чи технічного, чи якого завгодно іншого 

штибу, і саме в цьому екзистенціалізм суттєвим чином відрізняється від інших 

антропологічно релевантних течій західного мислення, і, до речі, саме ця засада 

екзистенціалізму зближує його з мисленням Мартіна Гайдеґґера (що 

детальніше показуватиметься в подальшому). 

 

1.6. Основні критерії та стрижневі принципи екзистенційної філософії 

і їхня релевантність для мислення М. Гайдеґґера. 

Будь-яка спроба філософської класифікації в сенсі вирізнення 

специфічних ознак тієї чи іншої течії, напряму, школи наштовхується на 

необхідність пошуку спільних критеріїв і характерних детермінацій, які можуть 

бути застосовані до тих чи інших підходів стосовно порушуваних і 

роз’яснюваних філософських проблем. Тут мова вже йде не про спробу 

показати специфіку напряму через контраст, негативне відштовхування від 

інших напрямів і концепцій (як це робилося у попередньому підрозділі), а 
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виокремити, так би мовити, позитивні характеристики. І тільки виокремивши ці 

критерії, ми можемо виявити близькість екзистенційного філософування до 

Гайдеґґерового мислення і тим самим обґрунтувати необхідність прочитання 

філософії німця саме крізь призму екзистенційного мислення. 

Такі критерії можуть мати дуже широке, надто узагальнене витлумачення 

і зводитися, по суті, лише до констатації найбільш ключових мотивів певного 

напряму думки. Подібну дослідницьку стратегію бачимо, наприклад, у відомого 

історика філософії Владислава Татаркевича. Польський дослідник, зокрема, 

вказує на мотиви гуманізму (людське існування як справжня і, по суті, основна 

тема філософії), інфінітизму (стикання скінченної людини із нескінченністю 

світу і Бога), трагізму (людська екзистенція сповнена турботою і 

усвідомленням загрози смерті) і песимізму (людину оточує "ніщо", немає 

нічого, на що вона могла б спертися) [див.: 262, с. 423]. 

Втім, до справи вирізнення критеріїв варто підійти значно ретельніше, 

прискіпливіше – у докладніший і нюансованіший спосіб у порівнянні з тим, до 

якого вдавався Татаркевич. Це створить можливість виявити суть 

екзистенційного мислення більш всеосяжно, "стереоскопічніше", а тому більш 

повноцінно і якісно – і принагідно звернутися до мислення Гайдеґґера: саме в 

контексті екзистенційного філософування. 

Звісно, головна роль у межах екзистенційного філософування належить 

проблемам антропологічним. Тобто перш за все спільним для різних 

екзистенційних мислителів є посідання центрального місця у їхньому світогляді 

антропологічної проблематики. Ця констатація є цілком релевантною – що в 

нашому випадку є особливо важливим – для спорідненого з ними "раннього" 

(та й, значною мірою, «пізнього») Гайдеґґера, які б речі останній не 

висловлював про вагомість і навіть пріоритетність для нього онтологічної 

проблематики (адже ставити питання про буття здатний винятково той вид 

сущого, який іменується Гайдеґґером Dasein (ось-буття) чи Existenz 

(екзистенція), проте насправді є людським буттям). А якщо вдуматися і, так би 

мовити, дещо "загострити кути", то, по суті, це взагалі єдина проблематика, яка 
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цікавить як екзистенціалістів загалом, так і Гайдеґґера зокрема. Тим часом 

будь-які інші проблеми, які можуть виникати і розглядатись, є периферійними, 

а стають вагомими лише тому, що їхнє з’ясування допомагає у справі кращого, 

глибшого, проникливішого розуміння саме антропологічної проблематики. 

Втім, як було показано у попередньому підрозділі, антропологічна 

проблематика досліджується з не меншою інтенсивністю і іншими напрямами 

західної думки, і тому є потреба у пошуку інших, з більшим ступенем 

нюансованості, критеріальних розрізнень. 

Другий критерій можна виявити у специфічному підході до цієї 

центральної проблематики. Антропологічні питання витлумачуються не в 

субстанціалістському, чи в есенційному (що було чинним для традиції західної 

метафізики загалом), а саме в екзистенційному сенсі. Згідно з таким 

розумінням, екзистенція – це завжди екзистенція людини, і не просто людини, а 

цього конкретного, неповторного, унікального індивіда; йдеться про істоту "із 

плоті і крові", істоту, яку не можна ні з ким іншим сплутати чи ототожнити, яку 

неможливо кимось іншим замінити. Основою розмислів екзистенціалістів, і 

Гайдеґґера зокрема, були не теоретичні, наукові постулати, не метафізичні, 

гносеологічні конструкції, а життя, як висловився Костянтин Райда, "в якості 

екзистенції унікальної, конкретної людської істоти з її особистою долею, 

почуттями, ваганнями, сумнівами й надіями…" [221, с. 4]. Тобто 

екзистенціалістський погляд на людину є вельми конкретистським, 

"індивідуалізованим", пов’язаним із серйозним врахуванням фактично-

історичного чинника. Згідно зі словами англійця Фредеріка Коплстона, 

"Людина для екзистенціалістів – це конкретна людська особа, а не абстрактний 

епістемологічний суб’єкт" [158, с. 160]. І радикальна спроба Гайдеґґера шукати 

альтернативу до Гуссерлевої трансцендентальної феноменології (з 

акцентуванням останньої саме на теоретичному рівні суб’єкта), і його критика 

неокантіанства за домінування у ньому гносеологізму – все це, у різний спосіб, 

свідчить про слушність застосування цього другого критерію до автора «Буття і 

часу». Відтак треба констатувати, що екзистенціалізм загалом і Гайдеґґера 
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зокрема проходять шлях до максимальної радикалізації філософії. За логікою 

екзистенціалістів і, знову ж таки, Гайдеґґера, треба робити наголос не на тому, 

чим людина подібна на інших, а на тому, чим не подібна, чим від них 

відрізняється, у чому полягає її самобутність.  

Третій критерій зводиться до того, що ця специфічно людська 

екзистенція суттєво відрізняється від усіх інших форм і способів буття, 

відрізняється передовсім у природному й соціальному вимірах, себто вона 

"вибивається" із звичних і вельми поширених спроб природних та суспільних 

об ’єктивістських детермінацій (до речі, крайніми вираженнями таких підходів у 

західному мисленні модерних часів можна було б назвати, відповідно, 

фройдизм і марксизм та їхні численні модифікації). Зауважимо також, що, 

починаючи ще з Сьорена К’єркеґора, себто з першої половини ХІХ сторіччя, 

екзистенціалісти стали наголошувати на принциповій відмінності між істинами 

природничого ("фізикалістського") та екзистенційного штибу. Але якщо у 

К’єркеґора зроблено акцент на тому, що перші з цих істин можуть 

повідомлятися й осягатися прямо, а от другі адекватно сприймаються лише у 

непрямий спосіб, то у Гайдеґґера таке розрізнення виявилося, зокрема, в 

понятійній диференціації категорій, які стосуються загальних об’єктивних 

матерій, та екзистенціалів, з допомогою яких схоплюється винятково 

реальність людини. Тобто вагомим є усвідомлення неможливості редукувати 

людське існування до накидуваних наукою об ’єктивістських визначень [див.: 

91, с. 54]. Звісно, не можна нехтувати і з’ясуванням суто термінологічних 

особливостей: йдеться, річ ясна, про ключову роль у відповідному лексиконі 

поняття екзистенції (забігаючи наперед, варто принагідно відзначити, що у 

«раннього» Гайдеґґера це поняття писалося як Existenz, у «пізнього», зокрема, у 

роботі «Лист про гуманізм», – здебільшого як Ek-sistenz). Тобто для мислителів 

філософії існування характерне часте використання поняття екзистенція і слів, 

похідних від нього (і Гайдеґґер тут теж не становить винятку: ба більше – він 

творить, серед інших, поняття «екзистенціал», яке належить до найважливіших 

у філософському лексиконі німця).  
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Отож, використання цього концепту як центрального у розглядуваній 

течії є четвертим критерієм, який також свідчить про приналежність того чи 

іншого мислителя до екзистенціалізму. Окреслений критерій є вельми вагомим, 

хай і виглядає він не стільки змістовим, "внутрішнім", скільки формальним, 

"зовнішнім". Це по-перше. По-друге, варто звернути увагу на серйозне 

звуження семантики цього пізньолатинського поняття (existentia), звуження, 

яке припало на першу половину ХІХ сторіччя: у межах філософії існування цей 

концепт застосовується виключно щодо людського індивіда і при цьому велику 

увагу акцентують на екзистенційному переживанні ним власної ситуації і 

власної долі (первинно ж поняття "екзистенція" могло означати існування чого 

завгодно: існування води, каменю, дерева, дому, місяця, тварини, ангела, Бога). 

У будь-якому разі, виникла нова, екзистенційно-філософська "чеканка" 

означеного пізньолатинського концепту. Як слушно стверджував Владислав 

Татаркевич, "Звужуючи разом із К’єркеґором значення слова "екзистенція", 

екзистенціалісти називали ним суто людську екзистенцію" [262, с. 425]. 

Подібного роду констатації простежуємо і у Ганса-Ґеорґа Ґадамера. За словами 

останнього, вживання слова екзистенція "у новому, емфатичному сенсі сягає 

данського мислителя і письменника К’єркеґора…" [53, с. 9], який у 40-х роках 

ХІХ сторіччя у ході християнської критики геґелівського спекулятивного 

ідеалізму "надав слову "екзистенція" його специфічного пафосу" [53, с. 9]. Саме 

у суттєвій близькості до такого екзистенціалістського підходу майже століттям 

пізніше за данця Мартін Гайдеґґер принципово відмовився від будь-яких 

традиційних метафізичних найменувань людини – "Я", "суб’єкт", "особа" і т. д. 

– саме на користь поняття екзистенція. Загалом йдеться про мислення, яке 

принципово "полишає суб’єктивність" [див.: 352, s. 84], ту суб’єктивність, яку 

виплекав новочасний філософський дискурс. Нарешті, в окресленому 

лінгвістичному вимірі варто виділити третій аспект. Щоправда, тут уже йдеться 

не лише про латину, а й про одну з похідних від латини романських мов – 

французьку; скажімо, якщо ми торкаємося латинських слів на кшталт existo, 

existere чи французького інфінітиву дієслова exister, то їх варто побачити у 
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такій розділеності – ex-sister(е), тобто ex (виходити звідкись) і sister(е) (стояти, 

перебувати на місці) (не забуваймо, що при своєму виникненні у формі existo 

цей попередній щодо existentia варіант вказував на здатність з’являтися, 

показуватися [див.: 125, с. 15]). Відповідно, йдеться про пояснювану й суто 

лінгвістично "закиненість", часово-просторову детермінованість існування 

індивіда, але воднораз останній існує як прагнення вийти "із свого місця", 

подолати свої межі, він існує як проект, тобто розвиває себе як вільна істота, 

бачиться у постійній незастиглості, в динаміці [див.: 91, с. 55]. 

Тому, по-п’яте, екзистенційна філософія, ґрунтуючись на щойно 

означеній позиції, являє собою здійснення процесу "подолання метафізики" як 

метафізики сутності, спрямованої на пошук субстанції, взагалі чогось 

загального і суто раціонального, на пошук замкненої в собі системи. 

Екзистенційне мислення усвідомлює, що буття і мислення більше не є тим 

самим, їх більше не можна ототожнювати (як відомо, ця метафізична позиція – 

стосовно ототожнення мислення і буття – висловлювалася в рамках західної 

метафізики ще починаючи з елліна Парменіда, а апогею досягла у філософії 

Геґеля). Цікаво при цьому зауважити, що в межах екзистенційної філософії 

існували все ж дещо відмінні інтерпретації метафізики. Принаймні, Гайдеґґер 

критикував не лише "суб’єктоцентричних" мислителів Нового часу, на кшталт 

Декарта, але й закидав деяким сучасникам-екзистенціалістам (приміром, 

Сартрові), що вони, "перевертаючи" традиційні метафізичні твердження 

("есенція передує екзистенції" на протилежне: "екзистенція передує есенції"), 

по суті, продовжують залишатися у межах старої метафізичної парадигми чи 

принаймні все ще дуже від неї залежать (зокрема, про це йде мова у вже 

згадуваному "Листі про гуманізм" [283]). Опозиція до традиційних 

метафізичних засад була усвідомлена як історична необхідність і завдання; 

саме в цьому бачилося екзистенціалістами одне з їхніх ключових завдань в 

історії духовного життя Заходу (хоч, звичайно, їхня критика метафізики 

жодним чином не може ототожнюватись, скажімо, із антиметафізичною 

спрямованістю позитивізму або неопозитивізму, репрезентованою, зокрема, 
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такими мислителями, як Оґюст Конт чи Рудольф Карнап: до речі, останній 

критикував за метафізичність саме Гайдеґґера [див.: 143, с.61]). 

По-шосте, у випадку з філософією існування мова йде про спробу 

порятунку цілісної людини, тобто такої людини, яка не зводиться лише до 

теоретичного, раціонального "компоненту", і водночас збереження цілісної 

картини світу, яка відкривається такій людині – причому таку позицію з 

самого початку з-поміж екзистенціалістів особливо активно обстоював саме 

Гайдеґґер (водночас подібна інтенція, якщо озиратися на більш ранні 

"прецеденти", вже спостерігалася в рамках філософії романтиків чи, скажімо, 

Шопенгауера – у першій половині ХІХ сторіччя [393, s. 81]). Абстрактний 

мислитель, тобто той, хто схильний редукувати пізнання лише до теоретично-

методологічного рівня, та мислитель екзистенційний відрізняються один від 

одного передусім тим, що для останнього мислення не є самоціллю, а, так би 

мовити, перебуває на службі у людської екзистенції, яка повинна розглядатися, 

знову ж таки, у цілісний спосіб, тобто включати в себе щонайменше і 

раціональний, і чуттєвий, і вольовий елементи. Екзистенційний мислитель, на 

відміну від мислителя абстрактного, не прагне досягати жодної системності.  

По-сьоме, всі екзистенціалісти – більшою чи меншою мірою – 

феноменологи, тобто їх у будь-якому предметі дослідження цікавить не 

сутність, не якісь, обумовлені метафізичним стилем мислення, не загальні 

визначення, які можуть набувати редукціоністського характеру, а те, яким 

чином певне явище відкривається людині, яким чином воно "говорить за себе", 

яким чином воно співвідноситься з людським існуванням. "Стосунки людини зі 

світом речей і соціумом повинні бути скрупульозно описані так, як вони 

проявляються в різних сферах досвіду, а не дедукуватися апріорі" [224, с. 399]. 

Зокрема, спочатку у Гайдеґґера, а потім у Сартра феноменологічний метод був 

поставлений на службу онтології і екзистенціалізму (як на яскраві приклади 

достатньо вказати на ключові праці обох названих мислителів – "Буття і час" та 

"Буття і ніщо"). Отже, екзистенційні мислителі є схильними феноменологічно 

описувати ситуацію духовної кризи, і тут існує певний вихід на дескриптивну 
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психологію, а також на літературу – описи колізій "нещасної свідомості", 

розвинені у художніх творах, вельми вагомі і для філософії, слугують для 

останньої певною точкою відштовхування або ж ілюстративним матеріалом. 

Невипадково Гайдеґґер часто-густо апелює як до ілюстративного матеріалу 

саме до літературних текстів – чи це Лєв Толстой у «Бутті і часі» («ранній» 

період творчості філософа), чи Фрідріх Гьольдерлін у «Питанні про техніку» 

(«пізній» період).  

Восьма особливість розглядуваного напряму полягає в тому, що в ньому 

вельми виразно відобразилась криза оптимістичного світогляду, втрата віри у 

незворотній прогрес, а відтак і криза світогляду прогресистського (і в цьому 

сенсі філософія існування протистоїть до розмаїтих форм ідеалізму, 

позитивізму, марксизму). А позаяк цей оптимізм і прогресизм у ХІХ сторіччі 

ґрунтувалися на впевненості ледь не в безмежних можливостях науки (взагалі в 

ту епоху відбувалося „обожнення історичного прогресу" [див.: 249, с. 292]), то 

екзистенціалізм позиціонував себе ще й як антисциєнтичний напрям. Водночас 

такий негативізм щодо оптимістичних і прогресистських уявлень свідчив про 

те, що екзистенційна філософія є філософією кризи чи принаймні філософією 

кризової епохи. За словами Еріка Соловйова, "Екзистенціалізм справедливо 

називається "філософією кризи". Він відштовхується від найбільш типових 

форм радикального розчарування в історії, яке прочинаючи з 20-х років 

охоплює на Заході достатньо широкі верстви населення…" [249, с. 287]. Тобто 

глибоке усвідомлення кризовості, втрати основ, становище за- і розгубленості, 

що відбувалося за різних часів в історії людства, стало у ХХ сторіччі набутком  

духовного досвіду не окремих, часто маргінальних для своєї епохи, мислителів, 

а перетворилося в панівний умонастрій, який охопив ціле покоління людей, які 

пережили моторошні жахіття світових воєн чи концентраційних таборів. "Дух 

часу" штовхав до радикального перегляду звичних раціоналістично-

оптимістичних підходів до реальності людини і людства. Екзистенціалісти, які 

з усією серйозністю зверталися до проблеми місії, призначення філософії, 

розуміли, що остання не повинна бути, як це бачили у середньовіччі, 
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служницею богослов’я, але водночас вона не повинна запопадливо брати на 

себе роль служниці науки – і тут, знову ж таки, проглядається їхня відмінність 

від антиметафізичності позитивізму. Найбільш радикальним вираженням 

такої позиції може слугувати відома теза Гайдеґґера про те, що "наука не 

мислить" (Die Wissenschaft denkt nicht). Отже, в такий спосіб екзистенціалісти, 

знову ж таки, долають ті сциєнтичні ілюзії, які були вельми широко 

розповсюджені в новітню епоху [див.: 93, с. 201]. 

Із останньою обставиною пов’язаний ще один, відповідно, дев’ятий 

момент цієї філософії – її установка на історичність мислення, ствердження 

того, що філософування повинно враховувати конкретну ситуацію людини і 

суспільства й наближатися до розуміння того, що таке людина, осмислюючи 

історію знання про неї. Людина – істота, яка передовсім є вписаною в історію. 

Причому це найбільш інтенсивно усвідомлюється в рамках німецької духовної 

традиції. Учень Гайдеґґера, герменевтик Ганс-Ґеорґ Ґадамер свою статтю 

"Історія філософії", присвячену саме своєму вчителеві, розпочинає словами: 

"Починаючи із Шляєрмахера і Геґеля, в традиції німецької філософії прийнято 

вважати, що історія філософії є сутнісним аспектом самої теоретичної 

філософії" [356, s. 129 або: 53, с. 176]). Крім того, варто також звернути увагу 

на неминучість для філософської думки зазнавати певних історичних 

трансформацій. "Процес трансляції філософських ідей не просто зберігає їх у 

первозданному вигляді, а модифікує, адаптуючи до станів нового культурного 

середовища [252, с. 31]". Тяжіння до чинника історичності характерне, втім, і 

для деяких англосаксонських авторів, як от Роджера Сміта: "пізнання того, що 

таке людина (у чому полягає сутність людського), є невіддільним від історії 

спроб такого пізнання" [178, с. 8]; в непрямий спосіб до цього "історичного" 

контексту можна долучити і Клайва С. Люїса, який закликав відмовлятися від 

"хронологічного провінціалізму" [див.: 468, p. 148]: вузькість рецепції будь-якої 

проблеми, будучи обумовленою виключно перебуванням на позиції сьогодення, 

яка визначається домінуванням певних стереотипів і кліше, долається через 

осмислення цієї проблеми з допомогою звертання до нагромадженого досвіду 
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попередніх поколінь. У будь-якому разі витлумачення людини крізь призму 

неповторної історичної ситуації, точніше, її самовитлумачення в контексті 

історії – одна з ключових засад екзистенціалістів як яскравих представників 

континентального мислення ХХ сторіччя. При цьому Гайдеґґер є одним із 

ключових репрезентантів саме такого підходу (на підтвердження цієї тези див. 

статтю: «Фактично-історичний вимір досвіду у філософії раннього 

Гайдеґера» [99]). 

Щодо десятого критерію, то він випливає із уже згадуваного вище 

поняття закиненості людської екзистенції – останній доводиться рахуватися із 

тим становищем, із тією ситуацією, в яку вона "втягнена". Сцена, на яку 

вступає кожен із нас, заздалегідь уже існує: хоч людина в якості самості і є 

результатом власного "покладання" і покликана розвивати себе як власний 

проект, вона застає себе в бутті як щось уже "покладене", обумовлене чимось, 

що не є вона сама і її бажання. Звідси неминуче розвивається діалектика 

проективності, свободи, з одного боку, та закиненості, фактичності, 

детермінованості, з боку іншого (не забуваймо при цьому й уже наголошуваний 

вище суто лінгвістичний аспект: поняття екзистенції якраз і фіксує як момент 

фактичної детермінації, так і спроможність людини змінювати себе"). Йдеться 

про невідворотність акцентування на динаміці людського існування, про 

постійну ситуацію вибору, конкретні дії, вчинки й акти творення, в яких 

виражається неповторна природа будь-якої екзистенції. У цьому сенсі варто 

звернути увагу на симптоматичне словосполучення, релевантне у випадку з 

Гайдеґґером, яке стосується фундаментальної специфічної характеристики 

людського існування: «geworfener Entwurf» (закинений проект) – синтеза від 

Geworfenheit (закиненість) та Entwurf (проект). 

Відтак одинадцята риса – наявність і важливість категорії вибору. 

Зрештою, людське існування, будучи посутньо вільним, щоразу перебуваючи в 

конкретній і унікальній ситуації, спонукане лише до одного – обирати з-поміж 

багатьох різних можливостей, причому обирати завжди на свій страх і ризик. 

Людська екзистенція (а для екзистенціалізму першорядним завдання було саме 
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виокремлення специфіки людського існування на тлі інших форм буття [396, 

s. 195]) докорінно відрізняється від існування тварини чи, скажімо, комп’ютера, 

позаяк в останніх випадках жодною мірою не йдеться про усвідомлений, і при 

цьому нерідко складний і болісний, вибір, а лише про детерміновану тваринним 

інстинктом, або ж технічно закладеною програмою, "одновимірну", цілком 

передбачувану дію. Натомість людина через свій – часто-густо позначений 

драматизмом, а подекуди і трагізмом – вибір неминуче виявляє, засвідчує, 

демонструє унікальність своєї екзистенції.  

По-дванадцяте, екзистенція, будучи мікрокосмом, цілим неповторним 

Всесвітом, унікальність якого чудово переживається нею "зсередини" і 

внаслідок цього не може піддаватися сумніву (знову ж таки, таке сприйняття 

самого себе різко контрастує з ситуацією тварини чи механізму) – є 

немислимою поза рухом трансцендування. Відтак, як висловився Ясперс, 

"екзистенція не є без трансценденції" [401, s. 501]. У термінології ж Гайдеґґера 

нерідко йдеться про екстатичність ек-зистенції, її вихід за власні межі, 

спрямованість до майбутнього. Втім, розуміння трансценденції може бути як 

"позитивним", теїстичним (як у випадку з К’єркеґором, Марселем, Ясперсом, 

Бердяєвим – тут наявний розвиток відношення до Абсолюту), так і 

"негативним", "атеїстичним", корельованим із чинником неґації, ніщо (як у 

випадку з Сартром, Камю, де Бовуар, і, якоюсь мірою, Гайдеґґером, але, у будь-

якому разі, поняття трансценденції у філософії існування не те що не може бути 

відмінене, воно відіграє в ній ключову роль. Отже, справжнє самовиявлення і 

"самобудування" екзистенції, справжня її реалізація можливі лише в тому 

випадку, коли вона співвідносить себе із трансценденцією [див.: Дахній 2018; 

c.61]. Водночас чинник негативної трансценденції має ще один аспект, який 

можна охарактеризувати як "тугу за безумовним", як бажання позбавитись 

різного роду сурогатів віри, звільнитися від оманливого душевного 

самозаспокоєння. Основою будь-якої негації є ніщо. За словами Е. Соловйова, 

"Ніщо" Гайдеґґера – це щось на кшталт портрета померлого батька, якого 

Гамлет показує Ґертруді, аби заразом виявити для неї всю нікчемність Клавдія" 
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[249, с. 299]: "Погляньте-бо на цей портрет і цей… Де в вас очі? Хіба міняють 

чисту полонину на пашу у болоті?" [306, с. 73]. "Ніщо" Гайдеґґера – це, по суті, 

мертвий Бог, який продовжує звертатися до людини своєю відсутністю, як до 

своїх близьких звертався померлий батько принца Гамлета. Так, "Бог помер", 

але ми повинні пам’ятати про Нього, повинні навчитися жити, за словами 

Гайдеґґера, перед обличчям неіснуючого Бога. У будь-якому разі, 

трансценденція є своєрідним "горизонтом" екзистенції, екзистенція немислима 

поза виходом за власні межі, поза трансцендуванням. Якщо ж говорити про 

екзистенціалізм релігійний, або теїстичний, то осягнена, усвідомлена ним 

"трансцендентальна" обумовленість екзистенції (крім К’єркеґора, таке 

сприйняття обстоювали Марсель, Ясперс, Бердяєв, Шестов, Бубер) примушує 

пригадати вельми лаконічну фразу Ґ. К. Честертона, виражену в суто релігійній 

площині: "Якщо людина – не образ Бога, то вона – розкладення пилу" 

(ймовірно, йдеться про напівцитату: Честертон міг просто трансформувати 

знамениті слова того ж таки шекспірівського Гамлета про людину як 

"квінтесенцію пилу" – порівняймо "this quintessence of dust" [див.: 307, с. 144] i 

"disease of the dust" [334, p. 32]). Релігійні екзистенціалісти теж вельми 

акцентовано підкреслюють вагомість фактору трансценденції, яка в них 

виражається через акт віри. Водночас важливо усвідомлювати, що 

онтологічною передумовою трансцендування є скінченність екзистенції, її 

смертність (на цьому чи не найбільше акцентував увагу Гайдеґґер).  

Як тринадцяту можна виділити ту особливість, яка все ж стосується не 

"вертикального", а "горизонтального" рівня – мається на увазі співвіднесеність 

екзистенції з іншою екзистенцією; така співвіднесеність виражається в акті 

комунікації (вже у діалогізмі псевдонімів К’єркеґора чи у поліфонії романів 

Достоєвского можна бачити тяжіння до такої установки, але з-поміж 

екзистенціалістів по-справжньому експлікував цю комунікативність Карл 

Ясперс, беручи до уваги свою первинну практику в якості психопатолога). І, 

знову ж таки, кожна екзистенція повинна прагнути до справжньої комунікації, 

до інтимного спілкування з Іншим. Тобто людське існування не лише тісно 
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пов’язане із світом, але й з іншими людьми: з одного боку, екзистенція є 

включеною у світ і зважає на певну ситуацію і якоюсь мірою навіть є 

ситуацією, а з іншого боку, "бачиться особливий зв’язок між людьми, який, 

подібно до ситуації, утворює власне буття екзистенції. Саме такий сенс мають 

буття-разом Гайдеґґера (Mitdasein), "комунікація" Ясперса і "Ти" Марселя [38, 

с. 137]. І у випадку з комунікацією, і у випадку з трансценденцією йдеться про 

відкритість, розімкненість людського існування. 

По-чотирнадцяте, треба звернути увагу на так звані межові ситуації 

(саме у такий спосіб у ХХ столітті їх назвав Карл Ясперс, уперше – у 

"Психології світоглядів" (1919), але, по-суті, такий підхід характерний, 

більшою чи меншою мірою, для всіх екзистенціалістів, байдуже, 

використовують вони цей термін чи ні). Тобто мова йде про ті стани й відчуття, 

які уможливлюють усвідомлення людиною певних меж, стикаючись із якими, 

вона спроможна докорінно переосмислити своє існування. З допомогою 

межових ситуацій відбувається, якщо слідувати за термінологією Ясперса, 

"просвітлення екзистенції" (die Existenzerhellung). Звісно, чи не найголовнішою 

у площині межовості екзистенціалісти визнають проблему смерті. 

Усвідомлення невідворотності власної смерті здатне радикально переінакшити 

життя людини, наповнити його сенсом, який не відкривався у буденних, 

"приземлених" станах – таким є спільний меседж усіх мислителів-

екзистенціалістів, у тому числі для Гайдеґґера (як відомо, проблематиці смерті 

присвячені параграфи 47-53 «Буття і часу»). 

П’ятнадцята ознака зводиться до того, що людська екзистенція саме 

через важку боротьбу, через подолання перешкод, зокрема, через проходження 

цих граничних, межових станів, переважна більшість яких має негативний 

характер, врешті-решт може знайти свою власну ідентичність, свою самість, а в 

підсумку – примирення і гармонію з самою собою. Поряд із поняттями 

"екзистенція", "закиненість", "парадокс", "проект", "вибір", "турбота", у 

філософії існування треба виділити інші категорії, які теж мають тлумачитися 

як ключові: "страх", "відчай", "провина", "нудота". Всі вони (а в генеалогічному 
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плані більшість із них сягають своїми коренями ідей К’єркеґора), виявляють 

негативістську природу людського існування. Людська екзистенція постає як 

носій і провини, і страху, і відчаю, і нудоти, а суть життєвого завдання, за 

екзистенціалістською логікою, якраз і полягає в тому, щоб навчитися такі стани 

по-справжньому переживати й усвідомлювати і, врешті-решт, долати (годі собі 

уявити філософію Гайдеґґера без рефлексії щодо такого роду «негативістських» 

екзистенціалів). 

Звідси, і це шістнадцята ознака розглядуваного напряму, екзистенція, 

будучи незавершеною, перебуваючи у зміні, володіючи найрізноманітнішими 

можливостями, варіантами, являє собою план, проект, є спрямованою до певної 

мети як до цілі свого розвитку. Вона нічим не детермінована, крім себе самої – 

кажуть "атеїстичні" екзистенціалісти (а відтак ключовим елементом стає 

спонтанність); вона повинна реалізувати свою свободу, бачачи, тим не менше, 

свою співвіднесеність із Богом – стверджують екзистенціалісти "релігійні". 

Відмінність наведених тез очевидна, і все ж в обох випадках йдеться про 

динаміку і розвиток особи, яку в жодному разі не можна тлумачити за зразком 

речі, не можна раз і назавжди дефініювати, оскільки в цьому випадку ми 

позбавимо цю екзистенцію змоги самореалізації – а остання відбувається через 

згадуваний вище вибір, який передбачає можливість удосконалення.  

Отож, звідси відкривається ще один, вже сімнадцятий, критерій, а 

водночас ще одна теза, ще одне положення екзистенційної філософії. Йдеться 

про автентичне (справжнє, власне, істинне) та неавтентичне (несправжнє, 

невласне, неістинне) існування людини. Постульоване у всіх мислителів цього 

напряму (нехай термінологічно по-різному), це протиставлення яскраво 

демонструє природу людського буття – воно, будучи "закиненим", чи 

"втягненим" у вже наявний світ, не може не поринати у загальну суспільну, 

нівелюючу за своєю суттю, атмосферу цього світу. Завдання, покликання 

кожного з нас – позбутися цього притлумлюючого, нівелюючого нашу 

неповторність впливу, цього намагання звести нас до голої функціональності, 

ми повинні зберегти свою самість, свою ідентичність, перестати бути "юрбою", 
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"масою" [див.: 93, с. 203]. Якщо говорити про Гайдеґґера, то такого роду 

потрапляння людини під владу знеособлення він схопив у понятті "das Man", 

проте це поняття схоплюється як екзистенціал [див.: 382, s.114-130]. 

Вісімнадцята особливість, яку можна виділити, бачиться, незважаючи на 

такий, сказати б, "другорядний" порядковий номер, дуже важливою. Мова йде 

про специфіку онтології екзистенціалізму. Кажучи про неможливість редукції 

буття до мислення, неможливість розчинення буття в мисленні, недопущення 

їхнього ототожнення, екзистенційні мислителі зазвичай тлумачать буття як 

нерозчленену цілісність, як єдність суб’єкта й об’єкта. Причому з-поміж 

екзистенційних мислителів чи не найінтенсивніше над цим розмірковував саме 

Гайдеґґер. У цьому, якщо брати до уваги історико-філософську перспективу, 

вони продовжують вже згадувану вище установку – найбільш емфатично 

підкреслювану філософським романтизмом – на відновлення цілісності 

людини. Потрібно подолати болісну роз’єднаність суб’єкта й об’єкта, того, хто 

пізнає, і того, що пізнається, потрібно подолати своєрідний "гамлетизм" у 

філософії: "Філософія є розслабленою страшною недугою – недугою рефлексії і 

роздвоєння. Цю рефлексію, цей гамлетизм намагалися філософи піднести до 

методологічного принципу" [29, с. 282].У процес філософського пізнання 

мають втягуватися не лише наші спекулятивно-раціональні здібності, але й інші 

чинники нашої екзистенції – чуттєві, вольові, містичні. Онтологія 

екзистенціалістів полягає в тому, що пізнаючий і пізнаване мають збігтися. 

Методологічно таке настановлення не останньою чергою обумовлюється 

принципами феноменології, зокрема, ствердженням інтенціональної структури 

актів свідомості. 

По-дев’ятнадцяте, – і тут із часової ми переходимо до просторової 

обумовленості – екзистенціалізм є все-таки специфічно західним напрямом 

філософії; незважаючи на значну, особливо у сенсі форми вираження, 

близькість до "незахідних" філософських традицій (скажімо, апелювання до 

образності, метафоричності, тяжіння до несистематичності, есеїстичності), все 

ж мусимо визнати, що екзистенціалістські постановка і способи вирішення 
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проблем – специфічно західне явище; тобто якщо Схід, говорячи дуже загально, 

із проблематики, яку ми можемо назвати екзистенційною, починав, то Захід до 

неї прийшов, переживши досвід раціоналізму, пізнавши всі переваги й, 

більшою мірою, вади останнього (врешті дедуктивна раціоналістична культура 

– це справді специфічно західний набуток), усвідомив нездатність останнього 

допомогти розв’язанню духовних, моральних проблем людства. Тобто 

екзистенціалізм, який, дещо спрощено кажучи, тяжіє до ір- чи надраціоналізму, 

прийшов до цього ір- чи надраціоналізму через раціоналізм, який виявив свою 

неспроможність чи принаймні недостатність. Чи ще інакше: екзистенційна 

філософія позиціонує себе антисциєнтичною і антитехнократичною, 

достеменно знаючи, що таке сциєнтизм і технократизм. Звідси важливе 

значення мають такі поняття, як "парадокс", "абсурд", "ірраціональне". Тобто 

критика раціоналізму відбувається в постраціональній ситуації, на хвилі 

серйозного розчарування у підсумках раціонального поступу [див. 91, с. 68]. 

Зрештою, і це двадцятий критерій, треба сказати про більшою мірою 

"формальний" бік розглядуваної проблеми: екзистенціалізм – філософська 

течія, яка перебуває у тісній взаємодії із літературою (остання долучається до 

прискіпливого аналізу психологічних станів людської екзистенції, чим слугує 

своєрідною помічницею для філософії) – на значення літератури вказували (і 

практично доводили цю близькість) не тільки французькі екзистенціалісти, які 

самі одночасно писали і філософські есе, і літературні твори, але й такі 

мислителі, як Гайдеґґер (принаймні, коли маються на увазі його автобіографічні 

есе і надто коли йдеться про його інтерпретації німецькомовної поезії, особливо 

Фрідріха Гьольдерліна). 

Наведених критеріїв екзистенційного мислення і їхньої релевантності 

щодо Гайдеґґера цілком достатньо, аби подивитися на можливість прочитання 

його філософії крізь призму екзистенційного мислення як цілком виправдану і 

навіть неминучу, неуникненну, закономірну. Тобто йдеться радше про 

обґрунтування необхідності такого прочитання. Звісно, ця легітимність, 

виправданість вписування Гайдеґґера в екзистенційну традицію постає не так 



95 
 

через пізніші інтерпретації, а більшою мірою, якщо зважити на попередній 

стосовно нього шлях західної філософської думки – надто вже Гайдеґґер був 

залежний від «екзистенційних» джерел. Та й, до речі, найбільш плідною його 

рецепція була, знову ж таки, з екзистенціалістського боку (як приклади можна 

назвати Карла Льовіта, Жан-Поля Сартра, хай Гайдеґґер із нею і полемізував і 

хай він завжди енергійно наполягав на власній неналежності до екзистенційної 

філософії). 

Тому закономірно, що одна з центральних ідей дисертації полягає в тому, 

аби показати релевантність саме екзистенційного прочитання філософії 

Гайдеґґера. Інакше кажучи, одне з основних завдань дослідження – показати, 

наскільки все-таки філософія Гайдеґґера є близькою – чи через запозичення і 

трансформацію (хай нерідко з допомогою «свавільного» прочитання, 

«секуляризацію»), чи внаслідок попросту суголосності – до попередньої 

екзистенційної традиції мислення. Також це спроба вирізнити те, що є 

специфічно людським, з екзистенціалістського, а почасти і феноменологічно-

герменевтичного погляду (оскільки вони тісно між собою переплітаються). 

 

Висновки до розділу 1 

Підсумовуючи матеріал першого розділу, слід передовсім виокремити 

декілька ключових чинників, які слугують точкою відліку для аналізу 

Гайдеґґерової філософії в контексті екзистенційного мислення. Як було 

показано, сам цей аналіз спирається на чотири ключові принципи нашої 

дослідницької стратегії: буквальність, яка передбачає спирання на оригінальні 

тексти досліджуваного філософа; вичерпність, тобто врахування всіх без 

винятку його текстів, а тому недопущення упривілейованості одних із них і 

маргіналізації інших (водночас не знімається питання про особливий рівень 

репрезентативності окремих праць); контекстуальність, себто виявлення і 

дослідження як тих різноманітних впливів, які чинилися на філософа (так би 

мовити, джерела його натхнення), так і тих імпульсів, які він задавав сам, 

водночас звертання уваги на біографічні обставини, передумови виникнення 
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тих чи інших ідей; нарешті, врахування спекулятивних інтерпретацій, тобто 

засвоєння ідей філософа його видатними наступниками, навіть якщо ці 

тлумачення видаються однобічними й довільними. 

Попри те, що екзистенційна філософська традиція, будучи невід’ємним 

елементом західної духовної культури, генеалогічно постає як синтетичне 

вираження антропологічних підходів греко-римської та юдео-християнської 

ліній мислення, все ж як повноцінна філософська течія вона виникає щойно у 

ХХ сторіччі, а тому спроба вписати філософію Гайдеґґера саме у цей напрям 

думки неминуче мусить пов’язуватися як із цими віддаленими витоками, так і з 

безпосередніми впливами на німецького мислителя. При цьому предметом 

аналізу Гайдеґґерової екзистенційності ставав усе ж не так проспективний, як 

ретроспективний вимір. Відтак досліджувалися термінологічні особливості, у 

результаті чого з’ясовано, що вписування Гайдеґґера до екзистенційної 

традиції мислення у поняттєвому плані вимагає ідентифікування його власної 

філософії як екзистенціальної. Показано, що коли поняття екзистенційності 

видавалося релевантним для Гайдеґґерових християнських попередників, то 

стосовно нього самого, внаслідок секуляризації ним релігійних ідей цих 

мислителів, слід використовувати саме поняття екзистенціальності, тим 

більше, що німець енергійно впроваджував у філософський лексикон поняття 

екзистенціали, протиставляючи його до нерелевантних щодо людського 

існування (і усталених у межах метафізичної традиції) категорій.  

Спроба вписування Гайдеґґера до традиції екзистенційного мислення не 

могла обійтися без ретельного з’ясування тих особливостей, які характерні для 

західного екзистенційного мислення як такого, а тому були виявлені й 

продемонстровані критерії цього мислення: абсолютна унікальність людського 

існування; тяжіння до феноменологічного аналізу; визнання за проблематикою 

людського існування особливої природи і виокремлення екзистенційних істин 

як відмінних від істин точних та природних наук; відкидання будь-яких спроб 

зводити людину лише до пізнаючого суб’єкта (критика «гносеологічного 

редукціонізму»), натомість спрямованість до цілісного пізнання людини; 
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розгляд будь-якого мислення як вписаного в історичний і фактичний контекст, 

відтак схоплення кризовості і трагічності світовідчуття людини, скепсис щодо 

прогресистських і оптимістичних підходів; утвердження тези про закиненість 

людської екзистенції; водночас прагнення зрівноважити ситуацію закиненості 

прагненням будувати власне існування як унікальний, неповторний проект; 

наполегливе підкреслення вагомості поняття вибору, відповідно, творення 

своєрідної діалектики закиненості й проективності; принципове сприйняття 

людської екзистенції як розімкненої, тому – набування особливої вагомості як 

"горизонально" орієнтованої комунікації, так і "вертикальної" у своїй 

спрямованості трансценденції; поширеність твердження про межові ситуації, 

які спроможні висвітлити людську екзистенцію; засадниче протиставлення 

автентичного існування людини до деперсоналізованого неавтентичного 

існування (яке виражається Гайдеґґеровим неологізмом das Man), 

уможливлення осягнення власної самості передовсім з допомогою 

усвідомлення власної ж тимчасовості і смертності, відтак набування для 

Гайдеґґера, подібно до інших екзистенціалістів, особливої цінності 

танатологічної тематики; нарешті, практикування тісної взаємодії і співпраці 

філософії з літературою (що найбільш повно проявилося у Гайдеґґера впродовж 

«пізнього» періоду його філософського шляху).  

Разом із тим вказано і на чинники, завдяки яким відбувається негативне 

відштовхування екзистенційного мислення в цілому і Гайдеґґерового, зокрема, 

від інших антропологічних підходів у межах західної філософської думки 

(скажімо, від персоналізму, філософської антропології тощо, які цим критеріям 

не відповідали), водночас продемонстровано, яким чином екзистенціальна 

філософія Гайдеґґера була уможливлена герменевтизацією класичного, 

Гуссерлевого, феноменологічного проекту (спроби, яка з боку засновника 

феноменології викликала несприйняття), переходу від феноменології 

трансцендентальної до феноменології герменевтичної і, власне, екзистенційної. 

 Виявлено також, що Гайдеґґерова антропологічна еволюція – від аналізу 

людського буття на рівні одиничної екзистенції до загальнолюдського, 
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історичного виміру – може бути витлумачена як продовження (і водночас 

секуляризація) августинівського підходу, водночас засвідчено існування 

підстав щодо зближення її зі спробами, які паралельно, у межах 

екзистенційного мислення ХХ сторіччя, мали місце у випадках із К. Ясперсом, 

Ж.-П.Сартром і А.Камю. 
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РОЗДІЛ 2 

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ І СТАДІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ  

ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ДУМКИ  

У ДОГАЙДЕҐҐЕРІВСЬКУ» ДОБУ (ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЧНА 

ПАРАДИГМА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ) 

 

2.1. Попередники екзистенційного мислення і антропологічна 

проблематика 

Оскільки філософія Гайдеґґера «вписується» в екзистенційну традицію 

мислення, то потрібно було спочатку, у попередньому розділі, виявити 

специфіку цієї традиції (загальніший вимір), а тепер, раз ключовим предметом 

нашого дослідження усе-таки є динаміка людського існування у мисленні 

Гайдеґґера, то, перш ніж до цього приступити безпосередньо, потрібно 

попередньо звернути увагу на те, в який спосіб ця динаміка розглядалась в 

екзистенційній традиції європейського мислення до Гайдеґґера (конкретніший 

вимір), тим більше, що вона на філософа суттєво впливала. Інакше кажучи, 

постає необхідність в експлікації та реконструкції того, що було до Гайдеґґера, 

бодай у загальних рисах – на прикладі найбільш репрезентативних і вагомих 

фігур екзистенційної духовної традиції (без такого роду спроби історико-

філософське дослідження не володіло б, очевидно, достатньою повнотою). 

Як уже зазначалося вище, перш ніж у ХХ столітті виникла філософська 

течія екзистенціалізму, у західній духовній культурі вже нуртували подібні ідеї, 

хай часом ще дещо невиразні і розрізнені. Зазвичай їх висловлювали поодинокі 

мислителі, причому екзистенційні мотиви можна простежити навіть в античні й 

пізньоантичні часи – починаючи від приналежних до язичництва Сократа і 

елліністичних мислителів, закінчуючи інтегрованими вже у християнську 

традицію посланнями апостола Павла і творами блаженного Августина. 

Проте по-справжньому повноцінно про екзистенційну філософську 

парадигму можна говорити щойно починаючи з Нового часу, коли вперше були 

"вловлені" специфічні духовні симптоми людського існування в ситуації 
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бурхливого розвитку науки і техніки та процесу тотальної секуляризації (до 

речі, про науково-технічний чинник, про новочасний суб’єктивізм у контексті 

саме філософії Гайдеґґера докладніше йтиметься у п’ятому, заключному розділі 

дисертації).  

У ХVІІ столітті таким мислителем став француз Блез Паскаль (1623–

1662), а у ХІХ столітті, серед інших, – данець Сьорен К’єркеґор (1813–1855) і 

росіянин Фьодор Достоєвскій (1821–1881) (водночас зауважимо, що Паскаль, 

К’єркеґор, Достоєвскій, які обрані як репрезентативні постаті, все ж, звісно, не 

вичерпують усієї парадигми – сюди щонайменше можуть бути зараховані і 

Міґель де Унамуно, і Франц Кафка, і, до певної міри, Фрідріх Ніцше). 

Назагал вагомість саме цих постатей для подальшого розвитку 

екзистенціалізму у ХХ сторіччі важко переоцінити (якщо говорити 

конкретніше, К’єркеґор найбільше вплинув на К. Ясперса, М. Гайдеґґера і  

Ж.-П. Сартра, Достоєвскій – на Л. Шестова, Н. Бєрдяєва і А. Камю, Паскаль – 

більшою чи меншою мірою на всіх екзистенційних мислителів ХХ сторіччя).  

Водночас, якщо зважати спеціально на постать Гайдеґґера, то й тут саме 

вищезгадані три автори чи не найсерйозніше вплинули на його формування, 

принаймні якщо вести мову саме про екзистенціалістські джерела: достатньо 

згадати вже артикульований факт знаходження у робочому кабінеті німця у 

двадцятих роках портретів Паскаля і Достоєвского (нехай і не варто 

ототожнювати такого роду деталь повсякденного побуту з раціональними 

аргументами) і той безумовний вплив, який справили на Гайдеґґера тих часів 

погляди Сьорена К’єркеґора (про що детальніше йтиметься пізніше).  

Втім, досить поширеним у коментаторській, надто у вітчизняній, 

літературі є неврахування, або дуже мінімальне врахування, або й навіть 

заперечення факту інспірацій на екзистенційне мислення ХХ сторіччя з боку 

таких авторів, як згадані Августин, Паскаль, Достоєвскій. Зокрема, український 

дослідник Костянтин Райда, розглядаючи попередників екзистенційної 

філософії, цілком «передбачувано» аналізує погляди К’єркеґора (а також, що 

виглядає все ж доволі спірним, – Канта, Фіхте, Геґеля), але при цьому не 
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враховує потужного пласту християнської традиції – зокрема, тих же 

Августина, Паскаля, Достоєвского [див.: 221], російська вчена Ґаліна 

Стрєльцова не лише не зараховує Паскаля до попередників екзистенціалістів, 

але й вважає, що значною мірою француз був ними спотворений [див.: 254]; 

нарешті, американець Дж. Сканлан теж бачить небагато спільного між 

екзистенціалістами та Достоєвскім [див.: 243]. Таким чином, у коментаторській 

літературі існують і такі підходи, а отже, завдання подальшої аргументації 

полягають передовсім у тому, аби такі підходи підважити, спростувати чи 

принаймні показати їхню суттєву обмеженість. 

Ведучи мову про попередників, чи предтеч, філософії існування загалом і 

Гайдеґґера зокрема, можемо зауважити передовсім спільну для них усіх 

індивідуальну особливість – екзистенційну самотність посеред практичного 

життя, домінування якоїсь розгубленості щодо житейської "емпірії", розсіяну 

увагу до неї; навіть – суто психологічно – можемо ясно бачити, як багато 

тривожного, бентежного, самозаглибленого в доволі меланхолійних обличчях 

Паскаля, К’єркеґора, Достоєвского, а відтак і в їхніх поглядах, їхніх думках. До 

речі, Паскаля це стосується безпосередньо – мається на увазі назва його 

головного філософсько-релігійного твору.  

Між іншим, важко не погодитися з іще одним близьким до 

екзистенціалізму автором – іспанцем Міґелем де Унамуно (1864–1936) у тому, 

що невипадково цей твір був названий Паскалем "Думки" (в дужках зауважимо 

все ж, що ця назва є "усіченою", і в такий спосіб її, ще у ХVІІІ сторіччі, 

відредагував Вольтер, першопочатково ж це були нотатки, опубліковані – вже 

після смерті їхнього автора – за довшою назвою: "Думки про релігію і про деякі 

інші речі"), а не, скажімо, "Ідеї", адже в останньому випадку мова може йти, 

принаймні потенційно, про явище – загалом небезпечне – відданості ідеям, які 

мають властивість здобувати необмежену владу над людьми, робити останніх 

одержимими цими ідеями і внаслідок їхнього застосування вести до згубних 

наслідків. У підсумку абстрактні ідеї, їхні «повітряні замки» руйнуються 

"живим життям", яке стрімко несе їхні уламки [див.: 254, с. 337]. 
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Думки ж як такі завжди вказують на значно більший ступінь 

невимушеності, "неконцептуальності" і мають, сказати б, більш особистісну 

природу (у подальшому, у схожому ключі, той же К’єркеґор невтомно і на різні 

лади протиставлятиме суб’єктивну людську екзистенцію до об’єктивної 

філософської системи). Принагідно варто відзначити, що в історії думки 

згаданий вище іспанець Унамуно найбільше тяжів саме до таких предтеч 

екзистенціалізму, як Паскаль і К’єркеґор, називаючи себе самого "іспанським 

Паскалем" і "братом К’єркеґора" [див.: 224, с. 358]. 

 Варто також зазначити: що стосується природи ідей і їхнього потенційно 

деструктивного, згубного впливу на людину, то особливо переконливо ця 

природа висвітлена у творчості такого предтечі філософії існування, як Ф. 

Достоєвскій; і в цьому контексті неважливо, чи йдеться про ідею "бісів", чи про 

ідею Великого Інквізитора, чи про ідею Шатова, чи про ідею Раскольнікова, чи 

про ідею будь-якого іншого персонажа романів письменника – як показала 

історична практика, всі вони, спокушуючи людський дух, однаково ведуть 

людину у безвихідь – абстрактна соціальна любов до людей перетворюється у 

презирство до них і насильство над ними; бажання ощасливити всіх без винятку 

обертається позбавленням їх свободи; безмежна любов до рідного народу може 

набрати екзальтованих форм і призвести до віри в його виключність, 

богообраність, месіанське покликання, на противагу і всупереч до інших 

народів (часто-густо подібне відбувається у ході так званої "консервативної 

революції"), а відтак все закінчується зневажанням цих народів, ксенофобським 

до них ставленням, конфронтацією з ними (і байдуже, чи це, якщо оцінювати 

ситуацію з погляду історії ХХ сторіччя, "чорносотенці" в Росії, чи нацисти в 

Німеччині, чи фашисти в Італії, чи діячі неофашистського штибу вже у 

сучасному світі). Отже, у межах екзистенційної духовної традиції з часів 

Паскаля думки володіють значно більшою притягальністю, ніж ідеї – як 

абстрактні, схематичні утворення тих чи інших видатних умів. 

Усі перелічені постаті – і Паскаль, і К’єркеґор, і Достоєвскій – володіли 

глибоким духовним досвідом і всі були релігійними мислителями, точніше 
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кажучи, вони ними стали, причому після доволі тривалих і болісних духовних 

шукань (як зазначала стосовно Паскаля і Достоєвского Ґ. Я. Стрєльцова, "шлях 

їхній до віри був важким, складним, вистражданим" [254, с. 330]). Тобто 

приходили вони до релігії не відразу: їхній первинний досвід не був 

"екзистенційно-релігійним" – Паскаль попервах був цілковито поглинутий 

заняттями наукою, зокрема, конструюванням обчислювальної машини (так 

званої «паскаліни»), К’єркеґор насолоджувався життям сибарита і модника, 

залюбки поринав у вир чуттєвої стихії (що згодом відобразив на матеріалі 

існування «естетика»), Достоєвскій у свій "досибірський" період писав 

побутово-реалістичні твори, пройняті співчуттям до принижених і зневажених, 

а проте ще вельми далеких від проникливих рефлексій у християнському дусі.  

Останню обставину особливо важливо виокремити з огляду на реалії 

двадцятого століття, коли, надто у Франції, почали переважати тенденції 

дехристиянізації, де – конкретно, у випадку з екзистенційною філософією, - 

майже повсюдно запанував саме її "атеїстичний" варіант. Симптоматичним 

треба вважати той факт, що предтеча екзистенціалізму – Паскаль був релігійним 

мислителем, а більшість його французьких спадкоємців у ХХ сторіччі (Альбер 

Камю, Жан-Поль Сартр, Сімона де Бовуар та інші) стали екзистенціалістами 

"атеїстичними" (втім, що стосується дехристиянізації, то це, значною мірою, є 

загальною тенденцією всієї Європи ХХ сторіччя [див.: 158, с. 165]).  

Отже, попередники, предтечі екзистенційної філософії як потужного 

напряму мислення ХХ століття, зазвичай виходили із християнських джерел і 

основні проблеми формулювали в контексті осмислення юдеохристиянської 

духовної традиції (неможливо уявити Паскаля без знаменитого «Меморіалу» з 

його тезою про "Бога Авраама, Ісаака і Якова, а не Бога філософів", К’єркеґора 

– без утверджуваної ним і з емфазою тези про те, що "для Бога немає нічого 

неможливого", Достоєвского – без рішучості "вибрати не істину, а Христа", 

якщо б такий вибір постав, не кажучи вже про Августина, який, власне, і 

започатковував цю антропологічну парадигму, вказуючи – найбільш яскраво у 
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«Сповіді» – на здатність людини заспокоїтися та примиритися із самою собою 

лише в тому випадку, коли вона знайде Бога).  

Водночас усі вони, виходячи у сфері антропології із християнських засад, 

наголошують на принципі любові (це стосується і Августина, і Паскаля, і 

К’єркеґора, і Достоєвского). Натомість у подальшому у Гайдеґґера серед 

«екзистенціалів», себто специфічних феноменів людського буття, поняття 

любові ми не знайдемо, так само як не знайдемо у нього спроб спиратися на 

християнські джерела – німець цілеспрямовано «секуляризуватиме» релігійні 

ідеї (що певною мірою теж може вказувати на серйозну зміну духовного 

клімату в Європі ХХ сторіччя). 

Окрім християнської релігійності предтеч екзистенційної філософії, 

окрім їхнього акценту на проблематиці любові, потрібно відзначити їхню 

антисциєнтичну спрямованість, їхній скепсис щодо віри в безмежні 

можливості науки – на тлі, що варто відзначити особливо, глибокої пройнятості 

долею і призначенням людини (а ось вже у цьому пункті Гайдеґґер цілком 

слідував за названими попередниками екзистенціалізму).  

У всіх цих передекзистенціалістів важливою спорідненістю був ще один 

чинник: екзистенційна думка мала суттєві міждисциплінарні імплікації – і 

богословcькі, і літературні, і філософські, і психологічні (раніше, у першому 

розділі дисертації, ця особливість окреслювалася як характерна для всієї 

екзистенційної традиції мислення). Причому ця міждисциплінарна тенденція 

виразно проявилася в розрізі історії впливів таким чином: скажімо, Сьорен 

К’єркеґор (у творах якого легко помітити імплікації богословсько-літературно-

філософсько-психологічного характеру) впливав на Карла Ясперса (і той, своєю 

чергою, долучався до психології та філософії, точніше, перейшов від психології 

до філософії), на Жан-Поля Сартра (француз успішно поєднував заняття 

літературою та філософією), на Мартіна Гайдеґґера (йдеться про кореляцію між 

богослов’ям та філософією, себто у випадку з німцем шлях простягався від 

теології до філософії); тим часом Фьодор Достоєвскій (який, подібно до 

К’єркеґора, теж балансував між сферами літературними, богословськими, 
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філософськими та психологічними), своєю чергою, серйозно впливав на 

Ніколая Бердяєва, Льва Шестова (для яких особливої вагомості набували 

філософія та богослов’я, мав місце певний їхній синкретизм – у своєрідній 

релігійній філософії), а також на Альбера Камю (в останнього література 

успішно поєднувалася і взаємодіяла з філософією). Тобто міждисциплінарність 

предтеч екзистенціалізму була засвоєна і їхніми реципієнтами, нехай у досить 

химерний і по-різному поєднуваний та збалансований спосіб. 

 

2.2. Контраверсійна природа людини і шлях до Бога у філософії Блеза 

Паскаля. 

2.2.1. Амбівалентне сприйняття раціональності у філософії Блеза 

Паскаля та проблема людини. Очевидно, першою фігурою серед 

попередників екзистенційної філософії – принаймні у хронологічному 

відношенні і зважаючи на чинник започаткування новоєвропейської історичної 

парадигми, – може тлумачитися вельми неординарна постать французького 

фізика, математика і філософа Блеза Паскаля.  

 Якщо спробувати коротко визначити місце цього французького вченого і 

мислителя в межах тодішньої теорії пізнання, яка, як відомо, у своїх двох 

панівних тенденціях тяжіла або до емпіризму й сенсуалізму (нерідко говорять 

про емпірико-сенсуалістичну лінію в теорії пізнання), або до раціоналізму, то 

Паскаля ми не зможемо "вписати" однозначно у жодну із названих парадигм. 

 Натомість можемо назвати його критиком раціональності (критиком 

того, що в подальшому назвали сциєнтизмом), ба навіть ірраціоналістом, 

щоправда, ірраціоналістом особливого роду (бо той, хто мріяв побачити 

"людський розум приниженим", все ж вважав, що лише в мисленні полягає 

наша гідність – позаяк лише воно вивищує нас над простором і часом). Таким 

чином, француз був однаково віддалений і від емпірико-сенсуалістичної, і від 

раціоналістичної ліній у філософії XVII століття (йдеться, річ ясна, про Паскаля 

після двох "навернень" [див.: 253, с. 56], про Паскаля як автора "Думок"). 
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Французький мислитель не міг збагнути, як у вирішенні основоположних 

світоглядних питань можна покладатись на – значною мірою випадкове і 

відносне – емпіричне знання, так само він рішуче відкидав і надмірні претензії 

стосовно всеосяжності пізнання з боку раціоналістів, він узагалі був 

переконаним у безнадійній слабкості розуму проникати в найбільш сокровенні 

таємниці і світу, і людського буття, вважаючи, що тотальне знання під силу 

лише Богові: "Всі речі вийшли з ніщо і прямують у нескінченність. Хто 

простежить цю дивовижну ходу? Тільки Творець цих див осягає їх. Ніхто 

інший не спроможеться на це" [209, с. 75]. Паскаль усвідомлював природу 

наукового знання як доволі чужу існуванню людини: тривалий час займаючись 

фізикою і математикою, він врешті-решт прийшов до висновку, що остання 

відволікає від Бога, що це чиста абстракція, в якій немає нічого людського. 

Звичайно, скажімо, Платон ніколи б не наважився піддавати критиці науку 

лише на тій підставі, що в ній немає нічого людського, що у своїй абстрактності 

вона виявляється чужою людській природі. Але тут, вочевидь, йдеться не 

стільки про таке собі емоційне перебільшення з боку Паскаля, скільки про 

докорінну зміну – порівняно з античними часами, масштабів дії точних і 

природничих наук, адже наслідки цієї діяльності стали грандіозними саме у 

новочасну епоху (і, звісно, непорівнянними у своїй впливовості, якщо зіставляти 

їх із античністю й середньовіччям), причому ця значущість обернулася, як це 

вже бачив сам Паскаль, не лише відчутними перевагами, але й численними 

недоліками і втратами. Якщо повертатися до Платона, то зрозуміло, що він не 

міг уявити того драматизму і тих духовних небезпек, з якими згодом зіткнулася 

новоєвропейська людина. 

На думку Паскаля, раціоналізм просто внаслідок обмеженої природи 

самих по собі наших можливостей не повинен претендувати на всеосяжне 

пізнання людської екзистенції; людина – істота складна, суперечлива, 

неодновимірна, а саме в одновимірності, через схематизацію, а тому вельми 

спрощено її намагається розглядати наукова раціональність. Звісно, для 

славного XVII століття (його нерідко називають, і цілком справедливо, 
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"століттям геніїв" [див.: 253, с. 7]) раціоналізм, надто для Франції, важив дуже 

багато (у літературі він знайшов своє вираження, приміром, у Жан-Батіста 

Мольєра, у живопису – у Ніколя Пуссена, проявився він, скажімо, і у 

правильних геометричних формах паркової культури). Декарт був яскравим 

натхненником і виразником цієї тенденції (втім, забігаючи наперед, варто 

зауважити, що Гайдеґґер, виявляючи прихильність до постаті Паскаля, на всіх 

етапах свого шляху мислення енергійно критикував погляди Декарта). 

Водночас, якщо апелювати до ближчих Паскалеві за духом його 

сучасників-моралістів, то й тут чітко простежується його "окремішність": так, 

він різко дисонує із останніми, приміром, у тому, що зовсім позбавлений 

характерного для авторів на кшталт Франсуа де Лярошфуко відчуття переваги 

над читачем чи ж, скажімо, тяжіння до витонченого естетизму, невимушеності і 

фривольності. Паскалева парадоксальність не є, подібно до парадоксальності 

Лярошфуко, самоціллю і примхливою, витонченою грою, ця парадоксальність, 

попри те, що і Паскаль не цурався іронії, вписується у контекст дуже 

серйозного, ґрунтовного обговорення, на кшталт тих глибинних 

антропологічних розвідок, які згодом провадили К’єркеґор і Достоєвскій 

(загалом унікальний стиль Паскаля, як слушно підмічав Дмітрій Мєрєжковскій, 

визначався такими рисами, як стислість, простота, точність, бездоганний 

порядок слів, поєднання пристрасті з думкою, антиномічність [див.: 191,  

с. 62-63], і в багатьох із цих речей він, власне, суттєво відрізнявся від моралістів 

того часу, був унікальним явищем на тлі своєї доби). 

Тобто стає зрозумілим, що голос Паскаля явно дисонував з духом його 

епохи – пронизаної назагал оптимістично-науковим пафосом, прихильністю до 

раціоналістичних ідей і водночас дедалі більшим скепсисом щодо віри. Відтак 

симптоматичним і цілком зрозумілим є болісне зізнання французького 

мислителя: "Je suis seul" (я є самотнім), на що, зокрема, особливу увагу звертав, 

серед інших, такий тонкий дослідник творчості Паскаля, як швейцарський 

богослов Ганс Урс фон Бальтазар [див.: 17, с. 15]. Самотність посеред власної 

епохи спонукала Паскаля шукати альтернативу у свого роду "третьому 
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шляхові" – і йдеться не лише про вже згадуване дистанціювання від емпіризму, 

з одного боку, та раціоналізму, з боку іншого. "Третій шлях" виражається не 

лише у гносеологічному вимірі (пошуком якого у XVIII ст. небезуспішно 

зайнявся Кант). Мова йде про іншу важливу дихотомію – релігії та науки.  

З одного боку, Паскаль аж ніяк не прагнув зректися християнської 

традиції, до чого, правду кажучи, тяжіла більшість його сповнених ентузіазму 

щодо науки сучасників, з іншого, він не міг відкинути тих велетенських 

надбань наукового знання, які на той час уже нагромадились достатньою мірою 

і до яких Паскаль, причому вельми результативно, долучився сам. Тобто 

вчений шукав певного балансу традиції та новаторства, іншими словами, 

хотів пройти між Сціллою старого (що більше стосувалося релігії) та Харібдою 

нового (що більше пов’язувалося з наукою). Тому, до речі, "натяжкою" є думка 

Льва Шестова про те, що Паскаль, відкидаючи розум і ставлячи на віру, 

абсолютно не приймав цінностей своєї епохи і тим самим ніби уподібнювався 

до Юліана Відступника, який хотів повернути "колесо часу" назад [див.: 309, 

с. 65]).  

Паскалеве місцезнаходження в контексті духовної історії значно 

збалансованіше окреслив уже згадуваний Г. У. фон Бальтазар: "Паскаль 

перебуває між сучасним природознавством, яке розвивається стрімко і 

неухильно, і суто релігійним світовідчуттям реформаторів і янсеністів; між 

двома цими полюсами відсутній єднальний елемент філософії буття" [17, с. 31]. 

Саме пошукові цього єднального елементу Паскаль і присвятив чимало своїх 

зусиль: як відомо, одна з ключових проблем "Думок" – зіштовхування 

аргументів атеїста і християнина, їхня напружена суперечка. Принагідно 

варто процитувати слова про Паскаля, які належать аргентинцеві Хорхе Луісові 

Борхесу: "Не стільки Господь непокоїть його (Паскаля – А. Д.), скільки 

спростування тих, хто спростовує Господа" [36, с. 48]).  

Якоюсь мірою Б. Паскаль став жертвою, як висловився фон Бальтазар, 

різко вираженого "дуалізму відносин між точними науками і релігією 

надприродного… Єднальну функцію виконує ідеал cor gentile (шляхетного 
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серця), аристократичності духу, cortesia (сердечної шляхетності), honnête 

homme (шляхетної людини), заповіданий епохою трубадурів і Данте, ідеал, 

сприйнятий гуманістами…" [17, с. 31-32].  

Щодо ідеалу honnête homme – шляхетної, порядної, доброчесної людини, 

то, як зазначає російська дослідниця Г. Я. Стрєльцова, він "…стоїть вище за 

будь-яку обмежену спеціалізацію і володіє універсальністю змісту і 

самовираження" [254, с. 68]. Саме така благородна, чесна людина є для Паскаля 

людиною як такою, істотою, яка володіє людяністю. "Важливо, аби можна було 

сказати: не математик, не проповідник, не оратор, а чесна людина. Тільки ця 

універсальна якість подобається мені. Коли, бачачи людину, згадують про її 

книгу, це погана ознака" [цит. за: 254, с. 68] (водночас потрібно розуміти, що 

ідеал "шляхетної людини", сповідуваний Паскалем виходячи із неодмінних 

християнських засад, вступає у суперечність із ідеалом щляхетної людини, як 

його згодом, через два століття, розумів, приміром, Фрідріх Ніцше: останній 

якраз протиставляв такий ідеал, який уособлювався, по суті, у типі панівного 

аристократа, до ідеалу християнського святого; причому Ніцше опонував саме 

Паскалеві – як виразникові такого "надміру самозневаги" (в «Антихристиянині» 

німець писав: «Ось приклад, який викликає щонайбільший жаль: загибель 

Паскаля, який вірив у те, що причиною загибелі його розуму був первородний 

гріх, тим часом як нею було лише християнство» [203, с. 635]), у розумінні ж 

Ніцше "шляхетна людина" є уособленням жадання влади [див.: 222, с. 637]). 

Той серединний простір, що утворився між науками та релігією, 

заповнює для Паскаля "стоїчна" антропологія, до якої француз приходить, 

зокрема, ідейно зіставляючи догматизм Епіктета і скептицизм Мішеля 

Монтеня. Автор "Думок" прагне зв’язати воєдино світ, який розпадається на 

тутешній (на який орієнтуються науки) та потойбічний (як предмет уваги 

релігії). Паскаль виявляє "образ людини, яка зі свого перехідного, серединного 

щабля спостерігає себе в природничонауковій подобі внизу, нагорі ж – у подобі 

Боголюдини" [17, с. 33]. Схожу, християнську у своїй основі, інтерпретацію 

бачимо й у Дм. Мєрєжковского: наголошуючи на тому, що Паскаля впродовж 
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усього його життя мучила боротьба знання та віри, російський письменник і 

мислитель у підсумку приходив до висновку, що "…ці два протилежні начала 

з’єдналися у третьому вищому – у Любові" [191, с. 59]. В узагальнюючий і 

синтетичний спосіб можна було б ствердити, що "стоїчна" антропологія 

нерозривно зв’язана з любов’ю, яка є основою буття шляхетної людини.  

Себто ці наведені тлумачення (фон Бальтазара і Мєрєжковского) 

насправді дуже подібні: вбачаючи головним джерелом "Думок" з’єднання, 

примирення, збалансування розуму і віри, обидва автори показують, що цей 

синтез Паскаль доволі майстерно віднаходить, і саме спираючись на релігійні 

антропологічні засади. Зрештою, якщо звернутися до Паскалевого opus 

magnum, ми знайдемо там чітке висловлювання француза з приводу 

несуперечності віри та розуму: "Люди зневажають релігію. Вони ненавидять її і 

бояться, що вона істинна. Щоб їх від цього вилікувати, треба почати з показу 

того, що релігія аж ніяк не суперечить раціо…" [209, с. 15].  

Кажучи про серединність Паскаля і його прагнення уникати крайнощів, 

екстрем, можна навести і характеристику, запропоновану вже згадуваною 

дослідницею Г. Я. Стрєльцовою: "Паскаль – релігійний мислитель, але не 

фідеїст, так, він – критик раціоналізму Декарта, але не ірраціоналіст, так, він – 

філософ серця, але – далеко не містик, він критик "гносеологічного оптимізму", 

але – не скептик" [255, с. 181]. Справді, було б ще однією "натяжкою" (як у 

випадку з Шестовим) вважати Паскаля фідеїстом чи, навпаки, скептиком, адже 

він цінував розум і його "невід’ємність" відносно природи людини, а 

беззастережне відкидання розуму, раціо сприймав як щось шкідливе, небажане: 

"Раціо наказує нам куди владніше, ніж будь-який пан, бо хто не слухається 

одного – нещасливий, а хто не слухається іншого – дурень" [209, с. 261]. 

Іншими словами, ми можемо – і, вочевидь, повинні – говорити не лише 

про самотність Паскаля (і, тим не менше, його прагнення знайти вихід із 

непростого становища гносеологічного штибу), але рівночасно і про його 

своєрідний "єретизм" – передусім щодо адептів науки, щодо їхнього 

безмежного пізнавального оптимізму, який особливо посилився у ХVІІ сторіччі 
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і свідком якого Паскаль став. Як відомо, Рене Декарт вважав, що немає нічого 

такого далекого, чого не можна було б досягти, і нічого такого потаємного, 

чого не можна було б розкрити, людина сприймалася Картезієм як "пан і 

володар природи", і у світлі такого сприйняття сама природа у француза, за 

слушним висловлюванням німецького дослідника Вітторіо Гьосле, "піддається 

такому знеціненню, якого вона не переживала у всій попередній історії 

людства" [294, с. 33].  

Натомість Паскаль висловлював переконаність у необхідності ввести 

претензії раціональності в певні межі. Як стверджували Джованні Реале й 

Даріо Антісері, "Паскаль визнає панування розуму в науці, але в заданих 

рамках, за межами яких залишаються релігія і мораль" [223, с. 407]. 

Подолання ілюзій раціоналістичного оптимізму ґрунтувалися на баченні 

онтологічної і космологічної обмеженості людини, на долю якої "випала 

середина" – між безмежністю і ніщо (людина, підкреслював Паскаль, є "нічим" 

порівняно з Богом і "всім" стосовно "ніщо"), середина між макро- і мікросвітом: 

"Бо що ж таке, врешті, людина у природі? Ніщо проти нескінченності, все 

проти ніщо, середина між нічим і всім…" [209, c. 75] 

 І хоч уже в античності філософи достатньо акцентовано підкреслювали 

серединність людини – зокрема, у гносеологічному аспекті: між абсолютним 

знанням, яким володіють лише боги, та цілковитим невіглаством, що є чинним 

у випадку з тваринами, а також у морально-етичному плані: між двома 

крайнощами, одна з яких тяжіє до надмірності, а друга – до недостатності 

(себто згадаймо mesotes, "середину" як ключову категорію Арістотелевої етики, 

експліковану в "Нікомаховій етиці"), все ж проблема серединності набула 

особливого драматизму, принаймні у специфічно екзистенційному вимірі, саме 

в Новий час, тобто в епоху "розверзання просторів", у час, коли вперше 

з’явилося відчуття мізерності людини і її запаморочення від осягнення 

безмежності всесвіту. Причому найбільшою мірою цій актуалізації сприяв саме 

Паскаль (до речі, про антиномії людської природи, надто в морально-етичному 

вимірі, про боротьбу віри та невір’я чимало розмірковували двома століттями 
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пізніше і псевдонімічні латинізовані "автори" у К’єркеґора, і чимало героїв 

романів Достоєвского).  

Себто коли в подальшому йтиметься про скепсис Гайдеґґера стосовно 

догматизації наук, про його радикалізм щодо усталених метафізичних поглядів, 

про сприйняття німцем антропологічної проблематики, про його схоплення 

реальності людини через її динамічну і серединну природу, то у всіх цих 

моментах Паскаль слугував очевидним предтечею. Принагідно відзначимо, що 

реалізована у ХХ сторіччі концептуалізація серединності, а саме з допомогою 

поняття "між", відбулася головно завдяки зусиллям Мартіна Гайдеґґера (в 

оригіналі це поняття звучить: das Zwischen, звідси походить інколи 

використовуване дещо штучне і незграбне поняття "цвішенізація"), причому 

останній теж робив наголос на драматизмі ситуації індивіда. Згідно з позицією 

німця, "приналежність до між є суттєвим визначенням людини" [462, s. 383], 

людське буття перебуває між закиненістю та проективністю, між 

народженням та смертю і т. д. Проте, знову ж таки, витоки цього погляду – і 

передовсім в екстраполяції антропологічних акцентів стосовно "серединності" 

специфічно на екзистенційну площину – треба шукати саме у Блеза Паскаля. 

Отже, Паскаль нехтував характерними, поширеними для його епохи 

способами філософування, його постать різко контрастувала і дисонувала з 

загальним тлом думки XVII століття, він був далекий від "цехової" манери 

мислення, йому властива незалежність від будь-яких "шкільних" норм і кліше, 

"закруглених" формулювань, натомість йому притаманна схильність до 

парадоксів. Він, як уже зазначалося, вельми вільно й невимушено почувався 

відносно усталених філософських підходів і традицій, він усвідомлював не 

лише свою самотність, але й маргінальність (особливо з часів "другого 

навернення") стосовно "магістральних" доріг, прокладених, з одного боку, 

емпіриками й сенсуалістами, з іншого – раціоналістами (хоча виглядає, що 

попервах усе ж був ближчим до других), а, в іншому ракурсі, він однаково 

дистанціювався як від фідеїзму й догматизму, так і від скептицизму. Названі 

дихотомічні способи сприйняття не спроможні, за Паскалем, пізнати таємницю 
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людини, хоча обидва й можуть виставляти таку претензію. Відтак Паскаль 

вдається до підходу, який різко розходиться із окресленими філософськими 

інтенціями. 

 "Людина, – писав Паскаль, – найнезбагненніше для себе творіння 

природи, бо їй важко зрозуміти, що таке матеріальне тіло, ще важче – що таке 

дух, і вже цілком незрозуміло, як матеріальне тіло може з’єднатися з духом. 

Немає для людини завдання важчого, а тим часом це і є вона сама" [210, с. 169]. 

Водночас не забуваймо, що ці слова говорить той, хто починав як науковець, до 

того ж науковець непересічний, ба більше – ґеніальний. Численні досягнення 

Паскаля у фізиці й математиці принесли йому заслужену славу. 

Тим не менше і в заслугах Паскаля перед людством, і у вдячності 

останнього стосовно вченого на перший план перед нами постає той вимір його 

творчості, який зводить француза до рівня науковця, "раціоналізатора" життєвої 

реальності. Однак реальність людська, як у підсумку збагнув Паскаль, не може 

бути раціоналізованою повністю, там завжди має залишатися місце для 

таємниці. 

Коли ми говоримо про песимістичну тональність головного 

філософського твору Паскаля, то, очевидно, є цілком виправданим пов’язувати 

її із його жалюгідним станом здоров’я (яке було підірване непосильною 

роботою в юності над конструюванням обчислювальної машини) ("Тільки в 

одному природа йому відмовила – у фізичному здоров’ї, відповідному його 

інтелектуальній і духовній силі" [253, с. 32]) і складними обставинами життя 

(важко не погодитися з Х. Л. Борхесом, який стверджував, що вияв радості у 

Паскаля не такий красномовний, як опис самотності [див.: 36, с. 47]. 

У будь-якому разі, екзистенційний фундамент Паскалевої 

інтелектуальної роботи, такий вагомий для всіх подальших представників 

філософії існування, завжди був вельми суттєвим. І тим самим француз ніби 

задав особливу парадигму в умовах панування пронизаної прагненням до 

об’єктивізму й загальності новочасної доби. "Майже всі його наукові, 

філософські і полемічні праці… випливали з конкретних обставин його життя" 
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[261, с. 279]. Ось це зауваження (щодо вагомості конкретних обставин життя) 

можна легко застосувати, знову ж таки, і до інших екзистенціалістів – 

починаючи з К’єркеґора і закінчуючи Сартром (на цю особливість, зокрема, 

звертається серйозна увага у дисертації Юлії Ковальчук [див.: 155], а ще раніше 

такого роду проблематика була предметом ґрунтовного наукового дослідження 

Вадима Менжуліна [див.: 189], зрештою, незайве покликатися на німецького 

філософа Петера Слотердайка: «Без екзистенційного імпульсу філософія була б 

порожньою і поверховою затією» [246, c. 6]). В тому числі до цієї парадигми 

можна віднести, звісно, і Мартіна Гайдеґґера, який завжди підкреслював 

вагомість фактично-історичного виміру людської екзистенції. 

 Іншими словами, саме емпіричні обставини Паскалевого життя 

примусили його вдатись до невпорядкованих, розрізнених, часом хаотичних 

нотаток (хоча при цьому мислитель завжди приділяв прискіпливу увагу 

стилістичному оформленню своїх думок – "він не вмів нічого робити 

наполовину і погано" [253, с. 31]). Відтак попервах замислена ним "Апологія 

християнства", яка, до слова, призначалася все ж не стільки як поглиблення і 

скрупульозне відпрацювання християнських догм, скільки як практична 

допомога у наверненні невіруючого, була приречена на неуспіх, саме у сенсі 

апології – як систематичного і ретельно, детально опрацьованого цілісного 

твору. Якщо точніше, то "достатньо систематично є розробленою тільки перша, 

антропологічна частина апології; друга ж, теоретична, через недуги Паскаля 

розроблена набагато менше…" [261, с. 303].  

Отже, науковець Паскаль усвідомив несуттєвість науки у справі аналізу 

антропологічних матерій (і в цьому сенсі теж міг би сприйматися як один із 

віддалених попередників Гайдеґґера – байдуже, чи йдеться про протиставлення 

останнім «категорій» та «екзистенціалів», чи про утверджувану німцем разючу 

відмінність між «наявністю» (die Vorhandenheit) та «екзистенційністю» (die 

Existenzialität)), зокрема, у справі досягнення людиною щастя чи принаймні 

упорядкування власного життя.  
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Тим часом у розставлянні пріоритетів Паскаль демонструє однозначність: 

"Треба знати себе самого. Як це не знадобиться для пошуків істини, то 

принаймні послужить для упорядкування власного життя, і немає нічого 

справедливішого за такий чин" [209, с. 31]. Вочевидь, саме в цьому контексті 

треба сприймати Паскалеву тезу в "Думках", яка зводиться до того, що 

здебільшого людина схильна проявляти дивовижну увагу до речей неістотних і 

індиферентність – до суттєвих (остання обставина завжди неприємно дивувала і 

вражала Паскаля): "Явище потворне, що в одному й тому ж серці в один і той 

же час виявляється така чутливість до найменших речей і така байдужість до 

найважливіших" [211, с. 126]. 

У будь-якому разі, у випадку з філософією Паскаля спостерігаємо не 

лише один із перших прецедентів протиставлення наукових, раціональних, з 

одного боку, та екзистенційних, антропологічних, з іншого боку, істин, але й 

утвердження пріоритетності й адекватності останніх в осягненні людини. Хоча, 

як вже було показано вище, він схилявся до того, аби примиряти розум і віру, 

докази розуму і докази серця. Побудова нормативної моделі людини 

передбачала у Паскаля врахування як сильних сторін раціо, так і віри (звісно, 

«серединність» природи людини проявлялася і в розрізі згадуваної 

одночасності її величі й нікчемності, ангело- і звіроподібності). 

 

2.2.2. Новаторська суть філософії Паскаля в контексті 

антиномічності людського існування та випередження 

екзистенціалістських ідей ХХ сторіччя. Втім, усі ці інтерпретації, себто 

тлумачення, в основі яких лежить переважно інтенція до примирення, балансу, 

принаймні, у тому, що стосується співвідношення віри та розуму, навряд чи 

можна вважати головними в сенсі впливу на подальшу екзистенціалістську 

традицію (хоча вказані вище моменти спадкоємності з пізнішими в часі 

філософами-екзистенціалістами і, зокрема, з Гайдеґґером, є достатньо 

переконливими і їх годі відмінити; водночас, заради справедливості треба 

зазначити, що обрання "третього шляху" свідчило, у випадку з Паскалем, не 
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стільки про віднайдення ним рівноваги, скільки про бунтарство Паскаля, його 

мислення "проти течії", його нонконформізм).  

Стосовно цих головніших, суттєвіших факторів, то тут більшу увагу 

варто звернути на такі речі, як-от: Паскалева зосередженість саме на 

негативних станах людини, його акцент на антиномічності її природи, його 

глибоке зацікавлення проблематикою смерті, його тонкі спостереження 

стосовно найрізноманітнішого спектру антропологічних питань і т. д. Тобто 

якщо згадані вище Паскалеві спроби щодо примирення віри та розуму, щодо 

пошуку "серединного" шляху у сприйнятті людського існування, щодо оцінки 

ролі християнства тощо у західному антропологічному дискурсі все ж мали 

аналоги, зокрема, у межах середньовічної схоластики (хоча, як відомо, 

Паскалеве ставлення до останньої і не відзначалося прихильністю), то ціла 

низка його "екзистенціалістських" інтуїцій є абсолютно новаторською. 

Зрозуміло, що Паскаль не залічував себе до жодного напряму філософії, 

його ставлення до самої філософії відзначалося амбівалентністю, а проте є 

чимало підстав твердити, що цей самотній геній став одним із найяскравіших, 

хоча й доволі віддалених у часі, предтеч екзистенціалізму (звісно, подібні речі 

– зараховування до попередників певної філософської течії – ніколи не можна 

спрогнозувати заздалегідь і фіксуються вони завжди, так би мовити, "заднім 

числом", себто ми екстраполюємо "протоекзистенціалістськість" Паскаля на 

ситуацію ХVІІ століття, виходячи вже із тих процесів, які відбувалися значно 

пізніше, у ХІХ–ХХ століттях). Свідченням цього є вже щойно згадувані, а 

також інші, "доповнювальні" чинники – і стосовно Паскаля, і стосовно 

філософії існування загалом: мислення "проти течії", нонконформізм, критика 

"прогресизму", скепсис відносно суто раціональних факторів пізнання, бачення 

радикальної відмінності між сутністю природничих та екзистенційних істин, 

виявлення суперечливості природи людини, інтерес до її негативних станів, 

особливе зацікавлення проблематикою смерті, усвідомлення крихкості 

людського існування в умовах "розширення Всесвіту", дослідження 

найрізноманітніших антропологічних питань у їхній максимальній 
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нюансованості, вагомість мотивів закиненості, скінченності, а звідси 

неподоланної трагічності, домінування песимістичного умонастрою тощо.  

Втім, твердження про спорідненість мислення Паскаля з філософією 

екзистенціалізму важко вважати оригінальним, ба більше: вже віддавна така 

теза вважається "прописною істиною", надто в історико-філософських 

дослідженнях на Заході. Ось яку точку зору висловлює Г. Я. Стрєльцова: 

"…Зіставлення поглядів Паскаля і К’єркеґора, а також Сартра, Гайдеґґера і 

інших екзистенціалістів є ледь не загальним місцем у західному 

паскалезнавстві…" [254, с. 403]. На підтвердження слушності цієї думки можна 

навести слова відомого сучасного німецького філософа Петера Слотердайка: 

"…Мислителі християнського і нехристиянського екзистенціалізму першої 

половини нашого сторіччя (йдеться, звісно, про ХХ сторіччя – А. Д.) відчули в 

Паскалі споріднену душу" [447, s. 52], у творах француза, на думку німецького 

мислителя, легко простежити "протоекзистенціалістські тони" [447, s.53] 

(водночас П. Слотердайк наголошує і на спадкоємності між Паскалем і 

Фрідріхом Ніцше – зокрема, у сенсі протистояння до платонічно-християнської 

метафізичної традиції [див.: 447, s. 53-54]).  

У подібному руслі перебуває, серед іншого, і компаративістське 

дослідження знаного американського вченого Г’юберта Дрейфуса про Паскаля і 

К’єркеґора, опубліковане у Кембриджському збірнику "Екзистенціалізм" [див.: 

350, p. 96-110], і розділ роботи вже неодноразово згадуваної Г. Я. Стрєльцової – 

"Паскаль і Достоєвскій" у книзі "Паскаль і європейська культура" [див.: 254, 

с. 330-355], і міркування Б. Н. Тарасова про "беззаперечну ідейну схожість між 

головним твором Паскаля і творчістю Достоєвского" [261, с. 305].  

Якоюсь мірою до цього ж контексту, хай і в трохи ширшому розумінні, 

можна вписати і відому класифікацію екзистенціаліста ХХ сторіччя, німця 

Карла Ясперса, який у своїй розлогій і фундаментальній, хоч і, правду кажучи, 

подекуди дещо спірній історико-філософській концепції зараховує Паскаля, 

поряд із Лессінґом, К’єркеґором і Ніцше, до "великих будителів" (grosse 

Erwecker) світової філософської думки (звісно, хронологічна першість у цьому 
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поважному ряду, закріплена за Паскалем, важить дуже багато, позаяк вказує на 

народження цієї традиції саме починаючи із автора "Думок") [див.: 112, с. 95]. 

На спадкоємність, хай і у дещо інакшому контексті, вказує ще один 

німець – Алєксандер Ульфіґ: "Його [Паскалевий – А. Д.] погляд, згідно з яким 

точні науки (передовсім математика і фізика) не спроможні схоплювати 

фундаментальні принципи світу і життя, вплинув, серед інших, на К’єркеґора, 

Ніцше, Толстого і Достоєвского" [цит. за: 91, с.83]. Нарешті, якщо торкатися 

виміру спільності, спорідненості між попередниками екзистенціалізму як 

філософської течії ХХ сторіччя (тобто тих, які жили в період до ХХ сторіччя) і, 

ще вужче, персоналій, розглядуваних у цьому розділі дисертації (а саме: 

Паскаля, К’єркеґора і Достоєвского), то варто покликатися на констатацію 

авторитетного російського вченого С. С. Авєрінцева (до речі, почесного 

доктора Києво-Могилянської Академії), який в енциклопедичній статті 

"Паскаль" досить лаконічно стверджував: "Зосередженість Паскаля на 

антропологічній проблематиці випереджує розуміння християнської традиції у 

С. К’єркеґора і Ф. М. Достоєвского" [8, с. 146]. Звісно, названі моменти 

спадкоємності щоразу дещо диференціюються (в передостанньому випадку 

йшлося про негативне відштовхування від точних наук, а в останньому – про 

антропологічний дискурс на християнському ґрунті, хоча, звісно, ці моменти 

можуть вельми плідно взаємодоповнюватися), проте сам факт спадкоємності 

між Паскалем і подальшою екзистенціалістською традицією справді став 

загальним місцем, усталеним, хрестоматійним твердженням. Отже, у 

дослідницько-коментаторській літературі, присвяченій Паскалеві, 

нагромадилося більш ніж достатньо розвідок, які позиціонують француза як 

одного із ключових представників прото- чи передекзистенціалізму. 

Одним із дуже вагомих новаторських спостережень, запропонованих 

Паскалем, було виявлення й оцінка світовідчуття новочасної людини в умовах 

"розверзання просторів". Паскаль передчував, з якими величезними 

небезпеками – передусім духовного, морального порядку – доведеться 

зіткнутись людям, які своє подальше життя будуть змушені будувати, 
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спираючись на принципово нові, геліоцентричні засади. Річ у тім, що із 

втратою центрального положення у всесвіті Землею центральне місце втрачає у 

ньому і людина, перетворюючись у підсумку в щось нікчемне, крихке, 

незабезпечене, її статус значною мірою знецінюється (як дуже влучно підмітив 

уже згадуваний аргентинський письменник Борхес, Паскалеві "Думки" являють 

собою "запаморочення теолога, вигнаного із світу Альмаґеста в 

коперніканський світ Кеплера і Бруно" [36, c. 47] – до речі, Джордано Бруно, на 

противагу до Паскаля, від відчуття безмежності космосу приходив у 

захоплення). 

 Власне, у такий спосіб ніби задається наперед ще один із визначальних і 

центральних мотивів екзистенційної філософії, по суті, інспірованих Паскалем 

– положення про "закиненість", загубленість людського існування: "Коли я 

зважаю на малу тривалість мого життя, поглинутого вічністю, що є перед ним і 

по ньому… коли зважаю на малий простір, який я займаю і який мені ще й 

бачиться поглиненим безкрайньою нескінченністю просторів, яких я не знаю і 

які не знають мене, я жахаюсь і дивуюсь, чому мені треба бути тут, а не там, 

чому тепер, а не тоді. Хто мене тут поставив? На чий розказ і чиєю орудою 

призначено мені це місце і цей час?" [209, с. 30-31]). Згодом, приблизно через 

два століття, подібне відчуття висловлять, кожен на свій манер, Артур 

Шопенгауер і Сьорен К’єркеґор. Наскільки ці підходи були безпосередньо 

інспіровані Паскалем, сказати важко (якихось прямих свідчень безпосереднього 

впливу з боку француза немає), проте суголосність є очевидною.  

Так само, як і та обставина, що вперше у західному мисленні висунута 

Паскалем ідея закиненості людського існування стала однією із ключових для 

екзистенціалізму ХХ сторіччя загалом і для "раннього" Гайдеґґера зокрема. 

Потрібно розуміти, що починаючи з коперніканського перевороту у науці 

перед людиною розверзаються велетенські простори безмежного космосу, який 

є принципово відмінним як від "космосу" давніх греків (як відомо, первинно у 

них це слово означало: порядок, досконалість, гармонія, і космос цей видавався 

еллінам дуже затишним, комфортним і, так би мовити, органічно, природньо 
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зіставлюваним з людиною, яка виступала "мірою всіх речей"), так і від 

"космосу" середньовічної людини (для якої безсумнівною виглядала опіка над 

скінченним світом з боку безумовно благого Бога, і цей космос теж сприймався 

тоді як цілком співмірний з людиною). Звідси і з’являється у Паскаля знаменита 

теза про жах від переживання "вічного мовчання цих просторів": "Мене лякає 

вічна німота цих нескінченних просторів" [209, с. 80]. 

 А водночас виникає і не менш знаменитий образ, метафора людини як 

тростини, щоправда, тростини мислячої: "Людина є тільки тростина. 

Найслабша у природі, але це тростина, що мислить" [209, с. 80].  

Справді, людина – істота нікчемна, мізерна, слабка, принаймні якщо 

поглянути на неї під просторово-часовим кутом зору: що є розміри людського 

тіла порівняно з безмежними просторами всесвіту, а що є вік прожитого на 

землі людського життя, якщо зіставити його з тим велетенським проміжком 

часу, який був до нас і буде після? А що є людське життя порівняно з вічністю 

(навіть якщо припустити, що це життя може тривати так довго, як, скажімо, у 

біблійного Мафусаїла)? Паскаль відчуває свою, а рівночасно і будь-якої 

людини, загубленість у просторі й часі: "У часі – оскільки, якщо минуле й 

майбутнє безмежні, справжнього "коли" не існує; у просторі – бо, якщо будь-

яка істота рівною мірою віддалена від безмежно великого і безмежно малого, 

будь-яке "де" є беззмістовним" [36, c. 47].  

Отже, Паскаль значно випереджував ті умонастрої, які стали панівними 

у Європі аж за два-три століття після нього. Проте пам’ятаймо не лише зміст 

тих його ідей, які були інтенсивно сприйняті і засвоєні у ХІХ–ХХ сторіччях, 

але й контекст їхнього виникнення, чинники їхньої появи. Неодмінно треба ще 

раз звернути увагу й на те, що Паскалеве мислення завжди безпосередньо 

інспірувалося життєвими обставинами, породжувалося, так би мовити, 

екзистенційним імпульсом. Цікаво при цьому відзначити, що, скажімо, однією з 

причин неприйняття автором "Думок" метафізичних доказів буття Божого була 

не лише успадкована від батька нехіть до схоластики ("метафізичні докази 

існування Бога такі далекі від раціонального розмірковування людей і такі 



121 
 

заплутані, що мало нас вражають…" [209, с. 71]), але й характерна для 

останньої недостатність – при здійсненні такого роду метафізичних спроб – 

основоположної для Паскаля екзистенційної енергії. Тобто Паскаль "веде лінію 

не від якоїсь абстрактної межовості до Абсолюту, а від чітко окресленого 

екзистенційного становища і структури людини до живого Бога…" [17,  

с. 32-33]. До речі, відмінність Мартіна Гайдеґґера від переважної більшості 

німецьких професорів його часу якраз і полягала в тому, що як вихідну точку 

свого філософського запитування він теж брав екзистенційну ситуацію людини 

тут і тепер, а не розмірковував про останню взагалі, базуючись на певній 

трансцендентальній суб’єктивності (себто виходив, за його ж власними 

словами, із «конкретної герменевтичної ситуації» оперуючи при цьому 

екзистенціалами «знаходжуваності» (Befindlichkeit), «розуміння» (Verstehen) і 

«мовлення» (Rede)). 

Річ ясна, одним із ключових і найбільш характерних моментів, властивих 

для Паскалевого мислення, треба визнати трагедійність настрою його 

філософування, яка породжувалася передовсім згадуваним усвідомленням 

скінченності і нікчемності людини у космосі, і це, звісно, теж свідчить про 

яскраве випередження Паскалем екзистенціалістських умонастроїв, у тому 

числі властивих для Гайдеґґера. Але подібне світовідчуття, знову ж таки, 

випливало, значною мірою, з Паскалевого унікального особистого 

екзистенційного досвіду. 

Отже, кажучи про неподоланну трагічність людського існування як один 

із істотних мотивів філософії екзистенціалізму, ми повинні пам’ятати, що цей 

трагізм, принаймні, у Новий час (ще раз повторюємо: "космологічне" 

становище людини, усвідомлене нею у названу епоху, не мало аналогів в історії 

– ні в античності, ні в середньовіччі), вперше найбільш глибоко був відчутий 

саме Блезом Паскалем: "Уявіть, що перед Вами багато людей у ланцюгах, і всі 

вони засуджені на смерть, і щодня когось убивають на очах у інших, і ті 

розуміють, що їм судиться та ж доля, і дивляться одні на одних, сповнені 

скорботи й безнадії, і чекають своєї черги. Ось картина людського існування" 



122 
 

[210, с. 207]. Або ж іще одна цитата з "Думок": "Хоч яка прекрасна решта цієї 

п’єси, та останній акт кривавий. Насамкінець – груддя землі на голову, і це вже 

назавше" [209, с. 67]. До речі, останнє висловлювання вже віддавна належить 

до найчастіше цитованих, а проте вже у XVIII сторіччі, коли Паскалеві 

наступники на французькому ґрунті покликалися на ці рядки, вони здебільшого 

сприймали їх у суто афористичному ключі й дещо поверхово (за зразком 

сприйняття сентенцій Лярошфуко), поза загальним екзистенційним 

світоглядним контекстом. 

Розуміння ситуації людини у К’єркеґора, Достоєвского, Сартра, Камю, 

інших екзистенційних авторів (у тому числі й у М. Гайдеґґера) пронизані дуже 

схожим умонастроєм і пафосом; їхнє мислення, вже у ХІХ та ХХ століттях, 

визначатиметься рефлексією над проблемою скінченності, смертності 

людського існування. Врешті, саме зосередження уваги Паскаля на ситуативній 

зв’язаності людини ("Ніщо настільки не важливе для людини, як її становище") 

ніби вгадує наперед спосіб постановки питань у філософії існування. І, власне, 

розуміння цієї ситуації в екзистенційній духовній традиції позначене значною 

часткою трагізму і навіть песимізму. Доречно пригадати висловлювання Петера 

Слотердайка, який охарактеризував Паскаля, у характерному для німця 

стислому публіцистичному стилі, "першим серед філософських секретарів 

модерного відчаю" [447, s. 56]. 

І все ж за такого статус-кво людина таки здатна засвідчити свою гідність 

і свою велич, і досягає вона їх завдяки мисленню, саме воно дозволяє нам 

охопити як нескінченність простору, так і безмежжя часу. Велич людини 

полягає в усвідомленні своєї нікчемності – саме до такого парадоксального на 

перший погляд висновку приходить Паскаль, порівнюючи, зіставляючи людину 

з будь-яким іншим елементом сущого: "Велич людини велика тим, що людина 

знає себе мізерною; дерево не знає себе мізерним" [209, с. 42]; подібно до цього 

виглядає усвідомлення людиною власної жалюгідності в іншому місці "Думок": 

"Нещасною може бути тільки істота свідома. Зруйнований будинок не може 

бути нещасним" (у подальшому – і у К’єркеґора, і у Гайдеґґера, і в інших 
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представників екзистенційної філософії – ми побачимо подібну мислительну 

інтенцію: йдеться про принципову відмінність людини від іншого сущого – ця 

відмінність полягає передовсім у здатності людини рефлектувати над своїм 

становищем, розвивати відношення не тільки до іншого, але й до себе самої 

(німецькою: Zu-sich-selbst-Verhalten), зрештою, зіставляти себе з іншим сущим і 

зі своїм власним єством водночас). При цьому рефлексія над власним 

становищем набуває, як уже йшлося вище, стоїчного умонастрою. Між іншим, 

ця стоїчність у сприйнятті трагічності людського становища як такого 

споріднює з Паскалем Альбера Камю, який з допомогою інтерпретації 

античного міфу про Сізіфа показує можливість набуття "людської величі у 

самій своїй нікчемності" [див.: 254, с. 411]. 

Паскаль стверджує, що на долю людини дісталася середина, що середина 

"припала нам в уділ" [209, c. 77] (про серединність уже згадувалося в 

попередньому параграфі). Свідчення такого статус-кво ми можемо спостерігати 

передовсім в якихось сенситивно детермінованих особливостях людського 

світосприйняття як такого (причому цим особливостям француз приділяє у 

своїх "Думках" чимало уваги). Так, Паскаль вказує на те, що жоден текст ми по-

справжньому не зрозуміємо, коли читатимемо його надто повільно або коли 

робитимемо це надто швидко; у подібний спосіб сприйняття картини не може 

бути правильним ні тоді, коли ми дивитимемося на неї з надто далекої відстані, 

ні в тому випадку, якщо розглядатимемо її надто близько ("…картини, бачені 

надто здалека і надто зблизька. І є тільки один непомильний пункт, який був би 

справжнім місцем для розглядання їх" [209, с. 16]; "Коли читаєш надто швидко 

або надто повільно, нічого не розумієш" [209, с. 19]). Втім, є приклади й іншого 

штибу: "Не дасте йому досить вина, не зможе знайти істини; дасте забагато, те 

саме" [209, с. 19]. Нарешті, Паскаль ділиться й такими спостереженнями: "Наші 

почуття не помічають нічого крайнього; надмірний шум нас оглушує, надмірне 

світло засліплює, надто далека і надто близька одлеглість перешкоджає зорові. 

Як надто повільна, так і надто шпарка промова затьмарює почуття…" [209, 

c. 76], "Надмірна молодість і надмірна старість, надмірне і надміру мале 
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навчання – завади розумові" [209, c. 77]. Цих прикладів більш ніж достатньо, 

аби показати, наскільки думка про серединність у позиціонуванні людини була 

універсальною для французького ґенія. 

 Втім, не менш важливим є й інше: людина виявляє свою "серединність" і 

на онтологічному рівні – як уже було відзначено вище, вона є водночас 

нікчемною (у просторі й часі), і величною (своїм розумом вона, на відміну від 

поза-людського сущого, будучи такою ж слабкою і мізерною фізично, тим не 

менше, здатна охопити і цей безмежний простір, і цей нескінченний час, і саме 

з такого розуміння виростає знаменита Паскалева метафора людини як 

"мислячої тростини").  

Зрештою, такі справи можна простежити і на етичному рівні: тобто 

людина, як вважає Паскаль, позначена серединністю й амбівалентністю і в 

морально-етичному аспекті, вона – ні звір, ні ангел: "Не треба, ані щоб людина 

вважала, ніби вона рівня бидло, чи ангелам, ані щоб вона не відала і того, і того, 

натомість нехай вона знає і те, і те" [209, c. 44].  

У будь-якому разі, перебування посередині, ситуація "між" як 

специфічно людське становище, вперше і з такою емфазою підкреслювані у 

новочасну епоху Блезом Паскалем, у ХХ сторіччі в поняттєвому вимірі 

найбільш ретельно була опрацьована Гайдеґґером (що теж уже 

підкреслювалося, і теж – у попередньому параграфі), причому чи не 

найголовніший вияв такої серединності, як уже згадувалося – між 

"закиненістю" (die Geworfenheit) та "проективністю" (der Entwurf) – теж, 

особливо якщо брати до уваги перший елемент, примушує згадувати саме про 

Паскаля. 

Коли ми відзначаємо постульовану екзистенційною філософією 

абсолютну унікальність людського існування, то й тут знаходимо в особі 

Паскаля віддаленого предтечу такого розуміння. Зокрема, Паскалеву тезу "В 

мені, а не в писаннях Монтеня міститься все, що я в них вичитую" [210, с. 160] 

можна з легкістю сприйняти як випередження тези К’єркеґора "Істина є 

суб’єктивне" [166, c. 206]. Тобто не тільки будь-який автор завжди 
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прочитується суб’єктивно, згідно із духовною природою його реципієнта 

(тобто кожен читач оцінює того чи іншого автора "на свій копил"), але й істина 

як така, істина сама по собі, принаймні коли говорити про істину 

антропологічного, екзистенційного штибу, пронизана природою і пафосом 

суб’єктивності.  

До речі, в цьому відношенні симптоматичним видається, скажімо, 

характер інтерпретацій М. Гайдеґґера – і не важливо, чи його тлумаченню 

підлягає Анаксимандр, чи Геракліт, чи Аристотель, чи Декарт, чи Ніцше – 

скрізь ми бачимо специфічно гайдеґґерівську інтерпретацію [див.: 353, s. 9-10]. 

І годі зважати при цьому на закиди в суб’єктивізмі, свавільності прочитання: 

будь-яке прочитання, за такою логікою, є суб’єктивним – принаймні, в цьому 

цілковито переконані екзистенційні мислителі загалом, і Паскаль та Гайдеґґер 

зокрема. Отже, ми можемо "відчитати" в іншому тільки те, що апріорі 

міститься вже у нас самих.  

Стверджуючи суб’єктивістську природу людського пізнання, Паскаль 

дистанціювався від діаметрально протилежного панівного умонастрою своєї 

епохи – її претензії на об’єктивістську значущість. При цьому він долучився 

до методології наукового знання, яка, попри позірну схожість із методологією 

картезіанського типу, містила ті моменти, які вирізняли підхід Паскаля від 

усталених підходів, зокрема, і картезіанського теж. Так, у дусі концепції "двох 

істин" він підрозділяв науки свого часу за їхнім предметом і способом їхнього 

пізнання. Спочатку він говорив про науки, де цілком релевантним є 

аксіоматико-дедуктивний метод пізнання, суть якого становить доказовість: 

сюди належать геометрія, арифметика, фізика, архітектура, медицина. Істини 

при застосуванні такого методу отримуються всезагальні й необхідні. В інший 

ряд Паскаль включив такі дисципліни, як історія, географія, юриспруденція, 

мовознавство, теологія. Він вважав їх "історичними предметами", які мають 

справу з фактами, що вже фігурували у багатьох попередніх авторів і були 

зв’язані з різними людськими встановленнями. Для з’ясування змісту таких 

наук цілковито необхідним є авторитет, причому найбільше це стосується 
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теології – тут не можна застосувати наукові прийоми і раціональні доведення, 

тут неприйнятні "новації". Істини божественні є вічними, продукти людського 

ґенія перебувають у вічно прогресуючому рості [див.: 223, с. 414] (очевидно, є 

підстави вести мову про свого роду вгадування наперед тієї методологічної 

диференціації, яку у новітній час здійснив Вільгельм Дільтай, чітко 

розмежувавши "науки про природу" (Naturwissenschaften) і "науки про дух" 

(Geisteswissenschaften) [див.: 396, s. 151-152] чи, наприклад, навести приклад 

того розмежування, до якого у своїй роботі "Ідея університету" вдається Карл 

Ясперс, називаючи такі три типи наук: по-перше, гуманітарні, по-друге, 

суспільні, по-третє, фізичні та біологічні [див.: 319, с. 142–143]).  

Тому зовсім невипадковою виглядала стурбованість Паскаля з приводу 

атмосфери, яка запанувала в його епоху: науковці все частіше стали апелювати 

до авторитету, натомість теологи більше захоплювалися власними силогізмами, 

ніж авторитетом – інакше кажучи, біда, коли фізики замість доказів вдаються 

як до останнього доведення до авторитету, а теологи зайняті лише своїми 

силогізмами [див.: 223, с. 414]. У будь-якому разі, претензії сучасників Паскаля 

на те, аби дискурс про людину підпорядковувати якимось загальним 

об’єктивістським критеріям, здаються йому невиправданою екстраполяцією. 

Тут укотре маємо справу із близькістю до такої принципової для представників 

філософії існування диференціації між природою природничих та 

екзистенційних істин. 

Причому, визнаючи можливість за розумом пізнавати дійсність, 

пояснювати закономірність природних процесів, Паскаль, тим не менше, чітко 

бачить, що найглибші екзистенційні істини ми пізнаємо не розумом, а серцем: 

"Серце має свої рації, яких не знає розум" (в оригіналі: "Le coeur e ses raisons 

que la raison ne connait pas"). Le coeur (серце) у якомусь сенсі протиставляється 

мислителем до esprit, raison (духу, розуму); при цьому таке тлумачення треба 

розглядати як похідне від августинівського cor – зазначає швейцарський 

богослов Ганс Урс фон Бальтазар [див.: 17, с. 27]. Йдеться про орган 

сприйняття цілого, принципів, Бога: як пише Паскаль, "Хто знає Христа, тому 
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зрозумілі причини і значення всіх речей". У гносеології "серце" відчуває 

первинні терміни й аксіоми, в етиці воно зумовлює моральний порядок, у сфері 

релігійної віри воно відчуває Бога. 

При цьому тільки Бог, згідно із позицією французького мислителя, може 

звернути до себе серце людини, обдарувати, наділити його caritas, 

божественною любов’ю (те, що у давніх греків іменувалося «агапе»), на 

противагу до cupiditas – людської егоїстичної любові, яка, до слова, пронизує 

людину в рамках "граду земного", тобто держави (зайве говорити, що інший 

тип спільноти людей – "град Божий", або Церква, ґрунтується саме на caritas, 

жертовній, альтруїстичній любові, що чітко було продемонстровано 

Августином) [див.: 17, с. 19–20].  

Так-от, якщо серце не любить Бога, то його любов невідворотно 

спрямовується на нього самого і створює систему цінностей, виходячи із 

cupiditas – любові-себелюбства. Тому теологія, згідно з Паскалем (який 

спирається в цьому питанні, знову ж таки, на Августина, що, втім, не дивно, 

зважаючи на близькість француза до янсеністів – а Корнелій Янсеній якраз і 

був відданим послідовником ідей єпископа Гіппонського), повинна бути 

значною мірою сповіданням: бесідою з Богом як із милостивим "Ти" (до слова, 

діалогічний принцип багато важитиме для багатьох екзистенційних мислителів, 

а особливо таких, як розглядувані нами К’єркеґор і Достоєвскій у ХІХ сторіччі, 

Ґабріель Марсель, Мартін Бубер, Лєв Шестов – у сторіччі двадцятому). Відтак 

теологія, яка виводиться Паскалем із антропології, є за своєю природою 

екзистенційною і діалогічною; філософія ж є знанням відносним, принаймні, 

перед обличчям благодаті як більш високого критерію істини (заради 

справедливості мусимо все ж визнати, що такого роду підходи для Гайдеґґера 

як філософа, який повсякчас різко відділяв філософію від теології чи 

релігійного мислення, були доволі чужими).  

Звісно, для попередників екзистенціалізму, у тому числі для Паскаля (як 

згодом для К’єркеґора і Достоєвского), теїстичний чинник відігравав 

центральну роль, тому не можна знехтувати й іншими моментами впливу на 
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екзистенційне філософування з боку Августина. Ще один важливий пункт 

слідування Паскаля за августинівськими ідеями полягає в тому, що він, подібно 

до знаменитого представника патристики, вказує на таке "порочне коло" 

(circulus vitiosus): гнозис – гординя – потьмарення розуму. Тим часом "розум 

людський надто слабкий, аби досягти своїми силами вершин, на які підносить 

сила всемогутня і надприродна". У цьому ж контексті симптоматичним є 

зізнання Паскаля про те, що він боїться математиків – вони, чого доброго, 

можуть прийняти його за теорему: "Такий-то – відмінний математик", – 

скажуть їй [людині – А. Д.] про кого-небудь. "А навіщо мені математик? Він, 

чого доброго, прийме мене за теорему" [210, с.157-158] (Паскаль і тут виявився 

своєрідним предтечею екзистенціалізму в цілому і Гайдеґґера зокрема – як 

відомо, останній значну увагу приділяє "розрахунковій", калькулюючій 

установці людини Нового часу – достатньо згадати, до прикладу, його працю 

"Відстороненість" [див.: 286, с.102-111; стислий виклад див.: 242, с. 71]). У 

будь-якому разі, такого роду рефлексії француза перебувають у руслі чіткого 

розмежування і навіть протиставлення доказів розуму до доказів серця. 

Ще один вагомий аспект мислення Паскаля, який звідси безпосередньо 

випливає – наголошування на амбівалентності природи людини та 

амбівалентності справи науковця. Стосовно першого (яке можна сприймати як 

органічне продовження дискурсу про одночасну нікчемність і велич людини) 

Паскаль висловлюється вельми незвично: "То що ж людина за химера? Що ж за 

цікавина, що за потвора, що за хаос, що за суперечливий предмет, що за диво? 

Суддя усього, немічний хробак земний, хранитель істини, клоака непевності й 

заблуду, слава і відпадок всесвіту. Хто розбереться у цій плутанині?" [209, 

с. 47]. Зайве говорити, що останнє питання є риторичним. 

 Як уже зазначалося, розум з його "прямокутною логікою" – надто ж, 

коли йдеться не про якісь закономірності розвитку природи, а про таку 

таємницю, як людина, – виявляє у багатьох випадках своє безсилля чи 

принаймні свою суттєву недостатність. І в такій ситуації на допомогу 

розумові приходять, як вважає Паскаль, надрозумні істини, які пізнаються 
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"сердечно". Ще раз: як ми пам’ятаємо, один із наскрізних меседжів 

екзистенціалізму полягав у тому, що антропологічні, екзистенційні істини 

суттєво відрізняються від істин, які стосуються поза-людського сущого і які, 

відповідно, досліджуються природничими, точними науками (у цьому ж 

напрямкові рухається і мислення Гайдеґґера: "«Етос» означає поведінку людини, 

або людину в її поведінці, у властивій їй манері триматися, – людину як істоту, 

відмінну від «фюзис», від природи у вузькому значенні слова" [285, с. 73]). Як 

видно з попередніх Паскалевих міркувань, саме він ще у XVІІ сторіччі одним із 

перших вловив принципову відмінність між природою цих істин. 

Ще з часів Тертулліана вираження "протирозумних" істин найліпше 

здійснюється з допомогою парадоксу – саме останній шокує розум із його 

схематичністю, прямолінійністю, заданістю, саме до парадоксів нерідко 

вдається Паскаль: так, він не просто називає людину "ні звіром, ні ангелом", але 

й зазначає: "нещастя її в тому, що, чим більше вона прагне уподібнитися до 

ангела, тим більше перетворюється у звіра" [210, с. 239]. А ось іще один 

приклад Паскалевого парадоксального висловлювання (тематично вельми 

близький до попереднього): "Люди поділяються на праведників, які вважають 

себе грішниками, і грішників, які вважають себе праведниками" [210, с. 262]. 

В обох випадках виражається одна з улюблених Паскалевих думок: 

людина – істота двоїста, суперечлива, в ній у химерному поєднанні сусідять 

дуже різні риси, вона "займає серединне положення між небесною святістю і 

земною низькістю" [див.: 254, с. 336].  

У людині, як пізніше спостерігатиме інший предтеча екзистенціалізму, 

Ф. М. Достоєвскій, може поєднуватися "ідеал содомський" і "ідеал Мадонни" 

(втім, заради справедливості слід визнати, що вже у Платона можна знайти 

схоже уявлення: йдеться про використовувану ним у діалозі "Федр" метафору 

двох коней, які "втілюють два види любові – благородної і низької. Їхня 

поведінка символізує внутрішню боротьбу між чистою любов’ю і хтивістю…" 

[2015, c. 392]). Приблизно у тій же площині перебувають і рефлексії про 

проходження людиною трьох принципово різних стадій на шляху до Бога: у ще 
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одного попередника екзистенціалізму – Сьорена К’єркеґора (естетичній стадії 

протистоять етична та релігійні рівні людського існування, проте всі ці такі 

різні фази у своєму розвитку проходить одна і та ж людина, отже, вона 

пронизується значними суперечностями). Зрештою, для всіх трьох мислителів 

негативізм людських думок і людських вчинків обумовлюється зіпсованістю 

людини починаючи з акту її гріхопадіння: існує "антиномія первозданної 

досконалості людини та її ураженості в результаті гріхопадіння" [254, с. 337].  

Звісно, якщо говорити про ширшу історико-філософську перспективу, то 

особливий акцент на "набутій" зіпсованості людської природи робили, ще до 

Паскаля, блаженний Августин і Мартін Лютер. За цією логікою, не можна 

говорити про цілковитих праведників і абсолютних грішників – це не 

відповідає дійсності, бо людина – істота й справді надто суперечлива і складна, 

аби її визначали лише якоюсь однією характеристикою (і тут Паскаль різко 

розходиться із своїм майже ровесником, на рік старшим Ж.-Б. Мольєром, який, 

про що вже йшлося вище, редукує у своїй драматургії кожну із дійових осіб до 

якоїсь однієї субстанційної риси, а водночас він, Паскаль, стає попередником 

мислителів на кшталт К’єркеґора, який визнає, що, перш ніж досягти релігійної 

стадії, ми неодмінно проходимо спокусу "естетизмом", чуттєвістю, чи 

письменників, подібних до Достоєвского, який навіть на прикладі найсвітліших 

своїх образів (таких, приміром, як Альоша Карамазов) показує, наскільки важко 

людині боротися із своїми гріховними помислами). 

 Підсумовуючи сказане, відзначимо, що ця, сказати б, релігійно-етична 

дуальність доповнює вже згадувану вище дуальність онтологічно-

космологічну (себто людина як середина між усім і нічим, між максимумом і 

мінімумом постає і у вимірі Всесвіту, і у площині її власного морального життя 

– водночас і як ница, і як велична). Так чи інакше, а, виходячи з усвідомлення 

цієї обмеженості і слабкості, людська гординя повинна бути, згідно з Паскалем, 

введеною в межі: "Пізнай же, гордію, яким парадоксом ти є для самого себе. 

Упокорся, неспроможне раціо!" [209, с. 48]. У XVII столітті ця гординя 

найбільш яскраво проявлялася в непомірних і ненаситних претензіях науки, а 
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Паскаль, цей самотній геній, ця морально відповідальна, напрочуд совісна і 

цільна людина, протестує проти цього, пориває з надмірними претензіями 

науковості, врешті, пориває із собою колишнім, наперед вгадуючи небезпеки, 

які загрожують людяності з боку того, що ми зараз називаємо сциєнтизмом. І в 

цьому сенсі він теж постає яскравим предтечею екзистенційної філософії 

взагалі і мислення Гайдеґґера зокрема.  

Напередодні XVIII століття Паскаль, по суті, передбачає "сутінки 

Просвітництва", вказуючи – причому ледь не першим у ту оптимістичну епоху 

– як на природні межі розуму, так і на безмежність його зазіхань, він хоче 

вберегти людину від рабства перед розумом, від його бездумної "глорифікації". 

Річ ясна, що французький мислитель у такий спосіб переступає деякі 

беззастережні табу свого часу, і час мстив за подібну нешанобливість; проте 

різка критична реакція мала місце і згодом (найбільш яскраво таку 

"просвітницьку" критичну позицію висловив у подальшому Вольтер, 

вважаючи, що Паскаль принижує природу людини і називаючи тому 

останнього "піднесеним мізантропом", а ще пізніше – значно радикальніше і 

дошкульніше – підходи Паскаля викривав Бертран Рассел: "Паскаль свій 

блискучий математичний розум віддав у жертву Богові, зробивши таким чином 

Божим атрибутом жорстокість, яка була космічним розгортанням Паскалевих 

хворобливих душевних мук" [Рассел 1995; с. 639] (до речі, симптоматичною 

виглядає і та обставина, що Рассел критикує Паскаля "в одному ряду" з 

Достоєвскім, стверджуючи, що вони обидва, належачи до одного і того ж 

різновиду християнської етики, "…мали в своїй доброчесності щось гидке" 

[222, с. 639] – таким чином, маємо ще одне цікаве зближення Паскаля і 

Достоєвского – цього разу вже, щоправда, через різке «негативне 

відштовхування» від їхніх позицій з боку наскрізь раціоналістичного філософа 

й логіка ХХ сторіччя).  

Отож, Блез Паскаль, який являв собою надихаючий приклад 

гармонійного поєднання найглибшої вченості і високого розуму з 

найпокірнішою вірою і повагою до будь-якої людини, імпонував багатьом 
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ученим подальших століть – століть того часу, який став епохою науки і 

техніки, але в якому не могли втратити релевантність найвищі моральні ідеали 

й слідування таким ідеалам. Втім, траплялися й інші наступники і реципієнти – 

на кшталт згаданих вище раціоналістів просвітницького штибу. 

Зовсім інша річ – екзистенційна філософія. Якщо, у підсумовуючому 

плані, торкатися впливу великого французького вченого й мислителя на 

екзистенціалізм, то потрібно буде в узагальнюючий спосіб відзначити ось що: 

представники філософії існування особливо любили звертатись до таких тем 

Паскалевих роздумів, як от: "мисляча билинка", життя і смерть, 

неавтентичність людського буття, ілюзорність певних усталених цінностей, 

відволікаюча роль розваг, екзистенційний характер істини, суперечливість, 

амбівалентність людської природи; здебільшого значна увага приділялась 

Паскалевому розумінню Бога, феномену віри, християнського віровчення, 

врешті, його передусім антропологічному розумінню, виводжуваності теології 

із антропології (хоч якраз теологом Паскаля, звісно, назвати важко – надто вже 

його екзегетичні дослідження далекі від "професіоналізму"; він усе ж був 

людиною мирською, хоч і одержимою жадобою праведності і віри).  

І витончений психологізм, і зануреність у найпотаємніші глибини 

людського єства, і дослідження прірв людської душі, і напруженість моральних 

пошуків, і визнання вищою інстанцією лише голосу власного сумління, і 

живописання колізій "нещасної свідомості", і межове загострення 

екзистенційних проблем, і відмова від спроб створити якусь закінчену 

філософську систему, і осягнення трагічної долі і самотності людини перед 

лицем безмежності – все це і багато іншого в той чи інший спосіб виявляється 

суголосним із екзистенційною філософією, точніше, стає одним із її джерел. 

Філософська творчість Блеза Паскаля пережила в кінці XIX – на початку 

XX століття щось на кшталт Ренесансу [див.: 447, s. 52], і це стосувалося всієї 

західної гуманітаристики, проте потрібно все ж визнати, що, коли говорити 

про найбільш творчу філософську рецепцію, особливо плідно ця спадщина була 

засвоєна саме екзистенціалізмом. 
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Стосовно ж конкретно філософії Мартіна Гайдеґґера, то вона з повним на 

те правом може включатися в названий процес, точніше, сприйматися як 

складова частина цього творчого засвоєння ідей Паскаля: екзистенційні ідеї 

останнього, як було показано у цьому і попередньому – умовно кажучи, 

«паскалівських» – підрозділах, позначали не лише якісь, виявлені французом, 

принципово нові підходи у західному мисленні стосовно природи людського 

існування, але й, нехай із суттєвим запізненням, виявилися «запотребуваними» 

у ситуації духовної кризи, що переживалася в Європі з початку ХХ сторіччя і 

фіксувалася екзистенційними мислителями (Гайдеґґер, знову ж таки, не 

становив тут винятку). 

Йдеться передовсім про основні Паскалеві ідеї щодо динаміки людського 

існування (вони можуть сприйматися значною мірою як такі, які випереджують 

мислення Гайдеґґера, хоча доводиться говорити все ж не так про прямі 

запозичення з боку німця, як про суголосність поглядів обох мислителів). Якщо 

говорити стисло і схематично, то обох об’єднували такі риси: обирання 

вихідним пунктом мислення власної екзистенційної ситуації, наголошування 

на людському становищі «знаходжуваності» і «настроєвості», твердження про 

«незаданість» людської екзистенції, її динаміку, її негативістський характер 

(що виражається у вагомості таких феноменів, як страх, смерть, нудьга тощо, 

при цьому проблема смерті стає визначальною у справі екзистенційного 

самоусвідомлення), теза про розмежування природничих та екзистенційних 

істин (у Гайдеґґера в поняттєвому плані – розрізнення «категорій» та 

«екзистенціалів», «фюзису» та «етосу»), критика сциєнтизму (у Гайдеґґера 

протиставлення мислення «калькулюючого» до «осмислюючого»), вагомість 

значення трансцендентності, твердження про «закиненість» людського 

існування, критика філософії Рене Декарта (Паскаль у «Думках» закидав 

своєму знаменитому співвітчизникові те, що для нього Бог існує лише для того, 

«аби дати щигля світобудові…», інакше кажучи, це є критика деїстичного 

розуміння Бога, а у Гайдеґґера (зокрема, у праці «Питання про техніку», та й у 

деяких інших роботах) йдеться про неприпустимість редукувати Бога лише до 



134 
 

causa efficiens), нарешті, критика обома мислителями новочасного 

суб’єктоцентризму як такого, надмірності його гносеологічних зазіхань і 

претензій. 

 

2.3. «Стадіальне» становлення людського існування: антропологічна 

еволюція від естетичності до релігійності у передекзистенціалізмі Сьорена 

К’єркеґора 

Данський мислитель першої половини ХІХ століття, літератор, богослов, 

філософ Сьорен Аб’є К’єркеґор (Sören Aabye Kierkegaard) (1813–1855) по праву 

вважається центральною фігурою передекзистенціалізму, в його особі західний 

екзистенціалізм ХХ сторіччя визнав свого найвпливовішого попередника та 

інспіратора.  

Загалом можна відзначити напрочуд особистісне забарвлення філософії 

великого данця, його мислення вельми тісно переплелось із його життям: 

"Немає жодного іншого мислителя, чиє б мислення було б настільки позначено 

впливом його життя" [451, s. 7]). 

Як і у Блеза Паскаля, майже кожна подія, зустріч, кожний контакт у 

К’єркеґоровому власному житті (як і у Паскаля, доволі бідному на події і 

короткому за тривалістю) знаходили відгомін у його творчості, ба визначали 

цю творчість. Власні переживання, власний досвід, власні вчинки, власні слова  

стають предметом філософських роздумів. К’єркеґор не соромиться власне 

життя робити предметом філософського аналізу і відповідно предметом уваги 

багатьох людей, себто читачів його творів. Тобто натрапляємо на рідкісну для 

філософії єдність життя і творчості.  

Отже, з особливості власного буття зроблено спробу здобути щось 

загальне. Тому встановлюється прямий зв’язок між життям і творчістю, 

екзистенцією та істиною. Життя окремої індивідуальності схоплюється в 

поняттях і набуває вимірів загальності, доступності для багатьох, відбувається 

зближення індивідуального життя і загальної істини [див.: 93, с. 212].  
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Данський мислитель вважає, що філософія, в якій не знаходиться місця 

для людської екзистенції, в якій лише реалізовується прагнення 

продемонструвати спекулятивні можливості абстрактного людського розуму, 

може призначатися лише для академічних викладів у навчальних закладах, але 

ні реципієнтам, ні самому авторові чогось позитивного, корисного, плідного 

принести не можуть; адже, приміром, Геґель, на тверде переконання 

К’єркеґора, і в цьому полягає найбільший екзистенціалістський закид, "не 

живе" у своєму мисленні [див.: 93, с. 217]. З огляду на це стає цілком 

зрозумілим, чому данець постійно цурався самого слова філософ, адже воно 

вже навіть асоціативно пов’язувалось із "завершувачем всієї західної 

метафізики" (у західному к’єркеґорознавстві данець вважається не філософом, а 

філософськи релевантним письменником [451, s. 25]). Врешті-решт сам стиль 

філософування К’єркеґора полемічно протистоїть до традиційної 

раціоналістичної умоглядності, що позначається на формі викладу, яка 

виключає будь-яку систематичність [див.: 93, с. 218].  

Передовсім відзначимо те, що К’єркегор надав нового звучання 

провідному в Новий час питанню про суб’єкт. Він не просто робить суб’єкт 

предметом філософування, але й рефлектує над собою як над суб’єктом. 

Розуміння цього суб’єкта відрізняється від розуміння його з боку німецького 

ідеалізму передусім тим, що суб’єкт тлумачиться тут не як абсолютне Я і не як 

свідомість узагалі, а як Одиничний – ця конкретна, неповторна, унікальна 

особа, з її ім’ям, прізвищем, походженням, з її неповторною історією життя, 

вписаною в історично визначений світ [див.: 451, s. 15]). Ще однією 

особливістю к’єркеґорівського осягнення суб’єкта є те, що він надзвичайно 

великої уваги надає внутрішній, сокровенній сутності людини. Якщо давні 

греки ще могли виходити із співмірності зовнішнього і внутрішнього, то 

сучасний світ характеризується неспівмірністю зовнішнього і внутрішнього, 

негармонійністю, незбалансованістю їхнього співвідношення. Ми, яким цей 

зовнішній світ став чужим, змушені з неминучістю звертатись до нашого 

внутрішнього єства, ніби всупереч цьому зовнішньому світові [див.: 93, с. 223]. 
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Ідея відчуження проходить «червоною ниткою» через творчість більшості 

екзистенціалістів.  

Для мислення К’єркеґора характерно, що воно не є однозначно ні 

філософією, ні теологією, ні літературою, ні психологією, тобто воно не може 

бути заліченим до жодної з цих сфер (очевидно, саме з цим пов’язана вже 

згадувана вище різнорідність рецепції К’єркеґора у західній духовній культурі, 

вписування в парадигму міждисциплінарності). Іншими словами, відбувається 

своєрідний процес "зняття" філософії, але не через суспільну практику (як у 

Маркса), а через екзистенційну практику Одиничного [див.: 93, с. 223].  

Ця гетерогенність, різноплановість творчості спричинила різнорідність чи 

радше амбівалентність оцінок самого К’єркеґора. У ньому вбачали і 

"іпохондричного святого", і "пієтиста", і "данського Сократа", і 

"нонконформіста", і "поета особливого роду", і "невротика страху", і 

"сексуального невротика", і, нарешті, "прихованого нігіліста" [349, s. 31]. 

 Така амбівалентність визначень пов’язана насамперед із різними 

позиціями, які представляв К’єркеґор з допомогою своєї псевдонімії і які 

виразилися в концепції естетичного, етичного й релігійного рівнів існування. 

Кожний псевдонім репрезентував у нього певну можливість життя і 

мислення. Тобто йдеться про експериментальне представлення різних точок 

зору і перспектив. Але водночас не треба ігнорувати і надзвичайну 

багатовимірність і суперечливість самого К’єркеґора. Варто принагідно вказати 

на вельми слушне зауваження Альбера Камю в "Міфі про Сізіфа" щодо 

одночасності написання К’єркеґором пройнятих християнським духом 

"Напутніх промов" і "Щоденника звабника" (як частини праці «Або-або») – 

"підручника цинічного спірітуалізму" [135, с. 37]. 

Дуже важливою рисою к’єркеґорівського мислення є те, що він приходив 

до позитивного, відштовхуючись від негативного. Приміром, страх і відчай – 

вихідні моменти для осягнення життя без страху і відчаю. Так, лише втрата 

себе, своєї самості у відчаї уможливлює появу конкретного уявлення про 

втрачене. Причому навряд чи є шлях, який би вів повз цей негативізм, і це з тієї 
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простої причини, що ми живемо у світі, який здеформував наші ідеали. Чим 

може бути свобода, можна виявити лише тоді, коли ми відштовхуємося від 

форм наявної несвободи. До релігійної – найвищої стадії людського існування 

можна прийти, лише попередньо подолавши шлях естетика і етика. Що таке 

життя без страху і відчаю, ми можемо осягнути, лише пізнавши на власному 

досвіді ці гнітючі і нестерпні стани. За словами німця Тільо Веше, "Вдалого 

розуміння життя можна досягти, виходячи з його невдачі" [467, s. 138], відтак 

К’єркеґорове вчення про людину можна охарактеризувати як "негативну 

антропологію" [467, s. 139]. Вітчизняний дослідник К. Райда має слушність, 

коли стверджує, що "категорії «зневіри», «гріха», «жаху» та інші подібні 

питання почали виступати скрижалями «філософської антропології» 

С. Кіркегора" [221, c.111]. 

По суті, данець не являв собою філософа в класичному сенсі слова. Він – 

свого роду філософічний письменник, власне, ним він і хотів бути (визначаючи 

себе, як відзначалося вище, "релігійним письменником"). З-під пера К’єркеґора 

не вийшов жодний текст, який володів би достатньою дискурсивно-

філософською аргументованістю, строгою понятійною впорядкованістю. Але в 

цьому треба бачити й позитивний аспект; саме як письменник, який свідомо 

переступає межі філософії, К’єркеґор представляє те, що, очевидно, було 

неминучим після Геґеля – "перевершення філософії" [451, s. 25].  

Але не лише щодо форми – стосовно змісту мислення К’єркеґора також 

суттєво відрізняється від традиційної філософської парадигми. Так, данець не 

залишив після себе ні онтології, ні космології, ні теорії пізнання, ні 

натурфілософії, ні філософії історії, ні теорії суспільства, ні вчення про 

державу, ні логіки. І навіть у тій сфері, де він переважно працював – сфері 

антропології, «людинознання» – він не так вже й багато залишив, скажімо, 

стосовно теорії комунікації, вчення про міжособистісні стосунки [451, s.25]. 

Екзистенційна суб’єктивність, проголошувана К’єркеґором, не бачить 

себе ізольованою, відокремленою від іншої суб’єктивності; водночас вона 

завжди співвідноситься із Богом; ставлення екзистенції до себе самої, її 
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самопізнання уможливлюється розвитком ставлення до Бога, пізнання Бога –

такі інтенції К’єркеґора, – помітні, щоправда, і в інших попередників 

екзистенціалізму (таких, як Августин, Паскаль, Достоєвскій), – 

розвиватимуться у подальшому релігійними екзистенціалістами ХХ сторіччя 

(передусім Ясперсом і Марселем). 

Масштабність К’єркеґора полягає передусім у тому, що він тверезо 

реагував на тенденції нігілістичної ситуації, свідком якої став, – він не впадав у 

нігілізм, не ставав жертвою нігілізму (він не співміряв християнство з якоюсь 

іншою, альтернативною цінністю, випробовуючи його з точки зору цієї 

цінності і, врешті, відкидаючи його, що робитиме дещо пізніше Фрідріх Ніцше, 

найбільш радикально – у творі, сама назва якого щодо міри радикальності 

виглядає більш ніж промовистою: «Антихристиянин. Прокляття християнству» 

[див.: 204, с. 631–692]). 

Мабуть, в усій історії філософії важко знайти мислителя, який так 

серйозно сприймав би історичність свого власного мислення. Водночас він 

здійснив самообмеження, аналоги якому також важко знайти в історії 

філософії. Він хотів, як сам часто наголошує, бути лише "корективом" [див.: 

451, s. 26]. Це означає: він був свідомий того, що у своїх розмірковуваннях 

може претендувати на істину лише тією мірою, якою відкориговане ним, 

незважаючи на необхідність виправлення чи трансформації, зі свого боку 

містить істину. Навряд чи можливо знайти самодостатнього, відокремленого 

від традиції, К’єркеґора; будучи рішучим опозиційним мислителем, він сам 

себе розчиняв у відношенні до позицій, "коректуру" до яких він вносив. 

Ключовим методологічним моментом творчості К’єркеґора є 

псевдонімія. У нього наявна свідомо побудована, достатньо складна система 

псевдонімів; ця система слугує особливому філософсько-педагогічному 

методові, який К’єркеґор називав діалектикою непрямого повідомлення. У 

нагоді мислителеві стає знаменитий метод сократівської маєвтики як 

своєрідного акушерського мистецтва, де, як відомо, йдеться не про пологи тіла, 

а душі. Дехто з дослідників, як-от Едвард Муні, називає окреслену Сократову 
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парадигму (аналізовану саме в контексті мислення К’єркеґора) "суб’єктивною 

комунікацією" [424, p. 204]. Маєвтика, отже, з допомогою цілеспрямованого 

запитування покликана допомогти іншій людині прийти до власної позиції. 

Іншими словами, коли людину потрібно привести до певного місця, то 

спочатку її потрібно забрати звідти, де вона саме знаходилась [див.: 93, с. 228].  

Одним із найголовніших меседжів К’єркеґора полягав у тому, що природа 

екзистенційних істин є відмінною і навіть протилежною до природи істин 

природничих (це одна із найфундаменальніших ідей екзистенційного мислення, 

яка, щоправда, вже продумувалася Б. Паскалем). Пряме, безпосереднє 

повідомлення є прийнятним лише для об’єктивістського знання, у тих сферах, 

де не йдеться про окрему людину, а де мовиться про загальну правильність, 

коректність об’єктивно наявного (байдуже, – чи в математиці, чи в фізиці, чи в 

біології тощо).  

Натомість екзистенційні істини, на глибоке переконання данського 

мислителя, не можна повідомляти безпосередньо, прямо, бо в такий спосіб ми, 

обмежуючи свободу нашого співрозмовника, в кінцевому підсумку не тільки не 

переконаємо його, але й зможемо, попри свою волю, віддалити його від 

бажаної для нас позиції. Тому істини, які торкаються людської екзистенції, 

треба здійснювати особисто, персонально, вони мають реалізовуватись із 

власного існування, їх треба засвоювати через власний досвід, кожну з них 

треба обрати як свою істину. 

 Тільки самотужки народжена конкретним індивідом істина може стати 

йому корисною, здатною допомогти, зарадити йому, внести осмисленість у 

його життя. Тому к’єркеґорівська філософія так побудована, що засвоїти її, як 

ми головно засвоюємо якусь низку ідей об’єктивістського, природничого 

штибу, попросту неможливо [див.: 93, с. 228]. К’єркеґор спонукає читача до 

заангажованого судження стосовно репрезентованого псевдонімним видавцем 

певного модусу екзистенції. З огляду на позицію французького філософа Поля 

Рікера, згідно з якою потрібно філософувати не про "екзистуючого К’єркеґора", 

а радше про його псевдоніми, австрійський дослідник Конрад-Пауль Лісманн 
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зазначає: "Ймовірно, розуміти К’єркеґора може означати – продовжувати 

працювати над експериментами його псевдонімів" [411, s. 138].  

У будь-якому разі, псевдоніми покликані спровокувати у читача власну 

позицію, яка здебільшого мала б бути критичною, певним, знову ж таки, 

корективом. Зважаючи на те, що значна кількість псевдонімічних творів 

написана "естетиками", К’єркеґорові багато важило, аби через прискіпливий 

аналіз відповідної стадії існування, через показ її характерних ознак, виявлення 

її в найрозмаїтіших життєвих ситуаціях, поступово, крок за кроком, привести 

читача до усвідомлення необхідності подолати естетичну світоглядну 

установку і через численні перешкоди прийти врешті-решт до теми, яка 

хвилювала К’єркеґора першопочатково і найбільше – до релігії [див.: 93, 

с. 229].  

Тому кожен із нас, читачів цих псевдонімічних опусів, повинен 

самостійно обирати із тих можливостей існування, які розгортаються 

фіктивним автором і які відрефлектовуються евентуальним читачем (ми 

потенційно є світоглядними опонентами). Інколи доводиться обирати між 

опонуючими поглядами, які з’являються всередині самого твору – і тоді 

напруга суперечки (як це відбувається, скажімо, у випадку з анонімним 

естетиком і судовим радником Вільгельмом, який репрезентував точку зору 

естетика в "Або-або") передається читачеві твору і спонукає його самого 

зайняти якусь чітко визначену позицію. 

Ще одна причина висування найрозмаїтіших псевдонімів пов’язана із 

"категорією одиничного". Мислитель, якому йдеться про екзистування як 

реальну практику індивіда, не може розвивати "системи" в сенсі замкненої в 

собі теорії. Якщо екзистенція є чимось, що кожен повинен здійснити як свою 

власну практику, тоді екзистенція неминуче стає принципово суб’єктивною, 

індивідуальною діяльністю, і ця суб’єктивність стає передумовою й метою 

будь-якої теорії. Тому не може бути жодної закритої системи екзистенції; єдино 

доцільною є лише відкрита теорія, яка вказує на конкретну практику 

неповторного індивіда. Читач, який прагне реалізувати власну екзистенцію, 
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ніщо не повинен переймати, зважаючи на силу авторитету, він повинен 

самостійно зробити свій вибір; відтак екзистенція передбачає персональне 

заангажування через єдність мислення, волі, відчуттів і дій. Звідси псевдоніми, 

які репрезентують певну життєву позицію, наштовхують екзистенцію на 

персонально відповідальний вибір [див.: 93, с. 229–230].  

Витворюючи свою концепцію трьох стадій людського існування (це 

вчення має універсалістський потенціал, воно "хоче претендувати на повноту" 

[364, s. 47]), К’єркеґор орієнтувався найперше на особливості свого життя, 

свого власного екзистенційного досвіду, а псевдонімія слугувала головною 

запорукою досягнення адекватного демонстрування і, зрештою, нюансованого 

розуміння цих стадій [див.: Дахній 2015; с. 231]. Як слушно зауважив 

німецький дослідник Вальтер Діц, псевдоніми є "експериментальним 

представленням певних способів бачення і перспектив", які здійснюються "в 

систематичний спосіб" [349, s. 43]. 

У всіх своїх творах К’єркеґор виходить із тієї філософсько-метафізичної 

передумови, що людина відрізняється як від природи, так і від Бога. Природа 

характеризується лише тим, що розгортається у просторі і часі; на противагу 

цьому людина може існувати лише тоді, коли вона перебуває у відношенні до 

своєї ситуації, причому вона спроможна в цю ситуацію втручатись і її 

змінювати. У той час як тварина цілком і повністю підпорядковується 

природній необхідності, людина є єдністю свободи, чи ж можливості, і 

необхідності. Згідно із знаменитою дефініцією данця (висловленою у 

"Смертельній хворобі"), "Людина – це синтез безмежного і скінченного, 

тимчасового і вічного, свободи і необхідності" [167, с. 255]. Відповідно людина 

постає як відношення – вона є "відношенням, яке відноситься до самого себе і 

разом з тим до іншого" [167, с. 255] (дуже схожі акценти розставлялися 

століттям пізніше М. Гайдеґґером, щоправда, з допомогою суттєво іншого 

поняттєвого апарату: приміром, через концепти Dasein (ось-буття), in-der-Welt-

sein (буття-у-світі), Mitsein (спів-буття), Selbstsein (само-буття)).  
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Біологічно-генетичне успадкування, психологічні обставини, попередні 

дії і події життя належать до чинників, важливих для цієї людської ситуації. 

Але завдяки ставленню до самої себе людина пориває із цією природною 

необхідністю і постає у свобідному відношенні до можливостей своєї власної 

ситуації. У той час як тварина лише "механічно" піддається певній часовій 

детермінації, людина живе в часовості, усвідомлюючи своє існування і через 

необхідність, і через можливість [див.: 93, с. 232].  

Незайве зазначити при цьому, що у подальшому як екзистенційна 

філософія загалом, так і філософія "раннього", найбільш 

"екзистенціалістського", Гайдеґґера виходитимуть із засади діалектичної 

напруги між "закиненістю" (Geworfenheit) та "проективністю" (Entwurf) 

людського існування. 

Проте людина відрізняється не лише від тварини, але й від Бога. Бог як 

безмежна свобода є вищим за будь-які обмеження часу і простору; відтак Він 

осягається як вічний і безмежний. Натомість людська свобода завжди 

характеризується кінцевістю; людина як творіння є кінцевою, вона залежна від 

певної даності. Однак існує сфера, в якій через свобідне ставлення до 

можливостей своєї ситуації людина переступає межі кінцевості і необхідності і, 

скажімо, осягає миттєвість як вічну, не зв’язану з часом. Метафізично 

перебуваючи між природою і Богом, людина є, ще раз – відношенням 

(синтезою) між "безмежністю й кінцевістю", "тимчасовістю і вічністю", 

"можливістю і необхідністю" (до речі, ця синтетична природа людини 

витлумачується данцем і в контексті вельми значущого для нього чинника – 

феномену відчаю: "…якщо б ми не були синтезом, ми б не могли б і впадати у 

відчай…" [167, с. 257]; водночас такий стан справ може бути пояснений і 

специфікою данського поняття на позначення відчаю – Fortvivelse: tviv означає: 

"два", себто розрив між двома можливостями – бажаною і дійсною – є однією з 

ключових передумов відчаю людини).  

Самоздійснення людської екзистенції, згідно з К’єркеґором, 

підпорядковується певним закономірностям. Першою стадією людського 
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існування (якщо абстрагуватися від "нульової" стадії – філістера, обивателя, на 

якій індивід по-справжньому все ще не усвідомлює себе як самість, як 

неповторний проект, натомість залишається "іграшкою" в руках анонімних сил) 

данець виділяє стадію естетика. По суті, ця фаза людського існування є 

стадією чуттєвості (давньогрецьке поняття "естетікос" витлумачується 

данцем у його первісній етимології – як "те, що осягається чуттєво" [див.: 446, 

s. 49]).  

Назагал ідеали й пріоритети естетика, згідно із засадами творчості 

К’єркеґора, можуть бути зведені до таких факторів:  

1) перевага фантазії, емоцій, відчуттів над раціональністю, передування 

пристрасті розумові; 2) свідоме переживання теперішньої миттєвості; 

3) безпосередність у насолоджуванні прекрасним; 4) уникнення всього, що 

пов’язане з нудьгою і сумнівом; 5) подолання відчаю через відволікання на 

розваги, шукання радості й уникання труднощів; 6) смакування розмаїтості 

цікавого, пікантного, неповторного; 7) орієнтація на створення іміджу; 

8) уникнення будь-якої зв’язаності – чи то з іншими людьми (через дружбу або 

шлюб); чи то з суспільними функціями (через професію); чи то з минулим 

(через провину), чи то з майбутнім (через якісь зобов’язання) [див.: 93, с. 240].  

Естетиків, попри всю внутрішню диференційованість і нюансованість 

цієї справді дуже різнорідної, гетерогенної стадії (за словами Й. Сльока, 

"К’єркеґор винайшов цілий ряд естетиків" [див.: 446, s. 50]), об’єднує така 

важлива риса, як принципова "ненасичуваність", нездатність заспокоїтися, 

вгамуватися, зупинитися. При цьому данський мислитель вказує на те, що 

естетик може зазнавати щастя лише в момент пізнання – знову ж таки, байдуже 

– чи йдеться про пізнання тілесної насолоди (архетип Дон Жуана), чи про 

пізнання законів природи (архетип Фауста), чи про пізнання будь-чого іншого 

цікавого й неповторного. Поза миттєвостями цієї насолоди – чи плотської, чи 

естетичної, чи ж інтелектуальної – естетик залишається розчарованим, 

безпорадним, безпомічним. І тому він знову й знову, безугавно шукатиме 

черговий об’єкт насолоди, який вчергове дасть сенс існуванню естетика, внесе 
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бодай якусь осмисленість і гармонію в його життя [див.: Дахній 2015; с. 240–

241]. Як влучно висловився Вільям Макдоналд, естетик (йдеться, зокрема, про 

Йоганнеса-Звабника із "Або-Або") є "нарцисистом, який використовує інших, 

аби вдовольнити своє естетичне переслідування "цікавого"" [419, p. 106]. 

Трагедія естетика полягає в тому, що, скільки б він не шукав і не 

знаходив, скільки б не насолоджувався, як часто він не знаходився б на вершині 

чуттєвої повноти, він ніколи не може зупинитись, не спроможний досягти 

душевної рівноваги; він, як уже було сказано, нагадує дзиґу, яка урухомлюється 

виключно завдяки задіянню зовнішньої сили, інакше ця забавка неминуче падає 

[див.: 93, с. 241]. До речі, ця ситуація значною мірою нагадує становище, 

описуване буддизмом: людина потрапляє у вир нескінченних бажань, а їхнє 

вдоволення лише посилює спрагу до бажань наступних, вона щоразу стає 

дедалі залежнішою від бажань (ситуація є подібною на випадок із ненаситною 

гідрою), а їхнім джерелом, звісно, є зовнішній світ, який відкривається нам у 

чуттєвий спосіб. 

Естетик завжди шукає нового, пікантного, неповторного – і те, й інше 

пов’язане між собою: пікантність не можна повторити, розказаний анекдот 

цікавий лише тоді, коли його чуєш вперше, врешті, "дівчину, – пише К’єркеґор 

– не можна звабити двічі". Тому естетик ніколи не прагне повторення, 

продовжуваності, континуальності, тому він не знає, що таке постійність і 

врешті, що таке вічність. Життя естетика спрямоване лише на досягнення 

миттєвості і не має жодного внутрішнього зв’язку [див.: 446, s. 57]. Тільки 

ігрове начало, лише пікантність і фривольність – а вони неминуче плинні, 

тимчасові – можуть привернути його увагу, натомість будь-яка серйозність, 

будь-яка претензія на постійність, відданість, вірність видаються йому нудними 

й урешті-решт комічними. Монотонним, сірим, рутинним бачиться естетикові 

життя обивателя, естетик будь-що прагне до урізноманітнення життя і задля 

цього ладен іти на які завгодно жертви. Він, як мовилося, може змінювати ролі, 

щоразу надягати нові "маски", і головне при цьому, чого треба досягти – це 

лише аби роль була добре зіграна. При цьому, як зазначав данський дослідник 
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Йоганнес Сльок, естетик "ненавидить будь-яку форму колективізму. Він є 

екстремально вираженим індивідуалістом" [446, s. 55]. 

Ситуація докорінно змінюється лише після того, коли носій "естетичних" 

цінностей усвідомлює, що він уповні таки ніколи не зможе наситити своєї 

чуттєвості; розуміючи всю безперспективність і "тупиковість" перебування на 

цій стадії, він урешті-решт впадає у відчай.  

Антитезою, альтернативою постає етична стадія людського існування. 

Тут репрезентується новий можливий спосіб екзистенції: останній знову 

позиціонується К’єркеґором за допомогою псевдонімічних авторів, тобто 

данець творив, як відомо, не лише тексти, але і їхніх "авторів": "кожен 

псевдонім репрезентує можливість життя і мислення, яку він пережив, але і ту, 

від якої відмовився" [451, s. 17]. 

К’єркеґор не виходить із готового результату, а дає аналіз умов життя, 

які постають внаслідок вибору однієї чи іншої життєвої форми. Для судді 

Вільгельма (який постає головним репрезентантом етичного рівня екзистенції) 

безсумнівно: якщо він обирає себе таким, як він є фактично, тоді він бере на 

себе повну відповідальність за все, що робить [див.: 93, с. 245]. 

Акцентуючи серйозну увагу на негативних станах людини як передумові 

її навернення і спасіння, К’єркеґор неодноразово підкреслює, як уже 

зазначалося, важливість феномену відчаю. Поняття відчаю, яке є глибоко 

споріднене з поняттями жаху, гріха, є "невідворотним результатом естетичного 

способу життя" [426, s. 73]. Водночас феномен відчаю дуже добре виявляє 

негативну природу людини, відіграє ключову роль у К’єркеґоровій негативній 

антропології. У самовизначенні самого себе, у волі до самого себе 

конституюючу роль відіграє те, що є протилежністю до гріха і відчаю – віра 

[див.: 465, p. 304]. Вагомість поняття відчаю зумовлена ще й тим, що лише з 

допомогою відчаю – вибираючи себе – ми вибираємо і Бога. Тому не від 

обираючого залежить те, що вибір набуває вирішального значення і привносить 

у життя індивіда фундаментальні зміни. Це – витвір Бога. І в цьому сенсі 

К’єркеґор, до речі, виражає одну з основоположних установок протестантизму 
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щодо свободи волі людини і Божої благодаті. Якщо у світі естетика для Бога не 

залишається місця, то із процесом самовизначення – всупереч естетичному і в 

пошуках альтернативи стосовно нього – аж на стадії етика інстанція Бога якраз 

виникає для будь-якого індивіда вперше і стає при цьому принципово 

важливою. 

В етиці напрочуд важливим є вибір. Та коли людина обирає себе як себе, 

то вона у своєму визначенні детермінується суспільством, у котрому живе, і 

вона наявний актуальний зміст добра і зла визнає як зобов’язуючий для самої 

себе. Тим самим етичне життя набуло серйозності (на противагу до 

фривольності «естетика»). І якщо тепер людина обирає добро, то вона здійснює 

автентичне життя. Ідеал судді Вільгельма можна висловити так: людина 

повинна повернутись до фактичного життя у фактичному суспільстві, до 

життя у товаристві фактичних людей, до котрих вона знаходиться в тому чи 

іншому відношенні [див.: 93, с. 247].  

Етик висуває низку закидів на адресу естетика (при цьому достеменно 

знаючи всі особливості естетичної стадії, виходячи із свого власного досвіду, 

позаяк етик – це завжди у минулому розчарований естетик). Втім, значно 

важливішим є чітко вказаний ним самим основний момент відмінності між 

окресленими двома стадіями: "Естетичним началом може назватися те, завдяки 

чому людина є безпосередньо тим, що вона є, а етичним – те, завдяки чому вона 

стає тим, чим стає" [151, с. 253–254]. Причому, якщо естетичне є чимось 

природним, безпосереднім, то у випадку з етичним над собою треба чинити 

певні зусилля, себто, іншими словами, на етичній стадії "пасивна" 

гедоністичність витісняється "активною" аскетичністю. 

Водночас варто розуміти, що, згідно з позицією етика, все естетичне в 

людині, існуючий зміст, радість життя і краса життя мають бути захищені й 

збережені етичною позицією. К’єркеґор схвалює цілком нормальне, буденне 

життя, проте лише за умови – що воно є цілком справжнім – і це життя він 

вихоплює у відчаю і переводить у вимір заспокоєння. Коли людина 

повернулась, прийшла до себе і до своєї епохи, коли вона відчуває за своєю 
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спиною Божу присутність як інстанцію, що легітимізує, надає чинності, то тоді 

перед нею лежить все загальне фактичне буття, і етик може радісно віддати 

себе у його владу. При цьому фрагментарність естетика змінюється 

континуальністю етика. 

У той самий момент, коли людина стає самою собою, вона створює своє 

(як висловлюється Вільгельм) соціальне "Я". Соціальне "Я" – це єдність 

естетичного й етичного начал, єдність окремого індивіда і суспільного за своєю 

природою товариства. І зробити це, створити своє соціальне "Я" означає для 

К’єркеґора "здійснити загальне". 

Для данця є характерним те, що у випадку з Вільгельмом облагородження 

буденного життя він здійснює з допомогою поняття "обов’язок" (яке є 

антитезою до сповідуваної естетиком насолоди). Етик має на увазі щось 

радісне, те, що повинно заспокоїти і створити безпеку. Вільгельм не 

втомлюється повторювати, наскільки радісно виконувати вимоги обов’язку. 

Кожна людина має обов’язок вступити у шлюб, створити сім’ю. Кожна людина 

має обов’язок працювати, заробляти гроші, здобути професію, мати друзів і 

посісти своє місце у суспільстві [див.: 93, с. 248].  

Щодо вступу у шлюб і любові до своєї дружини, то тут, звісно, має місце 

кохання альтруїстичне, на відміну від кохання естетика, яке завжди пронизане 

егоїстичністю, використанням іншого як знаряддя задля досягнення своїх 

власних цілей (симптоматичною є – здійснена у "Щоденнику звабника" – 

характеристика жінки як "буття-для-Іншого", а також наголошування на тому, 

що "істинне і велике покликання жінки – це бути товариством для мужчини…" 

[151, с. 90–91]). Естетик відкривав пристрасть як щось найглибше в людині. 

Але пристрасть була для нього дикою, некерованою, нестримною, безцільною. 

Ціль з’являється аж на стадії етика: він розуміє пристрасть як пристрасну волю 

людини до себе самої. В цьому випадку людина перебуває в ситуації 

необмеженої екзистенції, яка є повністю сучасною і причетною до дійсних 

речей, людей і обставин. 
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Людина, коли вона пристрасно бажає саму себе, робить це не в сенсі 

егоїстичного самозадоволення. Кажучи спрощено, вона хоче бути соціальним 

"Я". В любові людина любить не себе саму, а іншу, і через цю єдину можливість 

людина може врешті-решт любити себе. Те саме проявляється в дружбі (ми 

любимо інших, і інші відповідають нам взаємністю), у роботі (ми любимо свою 

роботу, і вона сповна нам віддячує – прихильним ставленням людей, які 

відчули на собі її позитивні наслідки). Здатність себе віддавати, альтруїстична 

спрямованість індивіда можливі лише в рамках суспільства. За логікою етика, 

людина може себе здійснити лише через набуття певної екзистенції всередині 

суспільства. Так реалізовується загальне; а людина, на думку етика, саме 

покликана до загального, і своє втілення це загальне знаходить у єдності 

індивіда та суспільства. 

Коли ж послуговуватися "стадіальною" мовою, то можна стверджувати, 

що в етичному існуванні з’єднуються у примиренні, в якомусь вищому синтезі 

естетичне та етичне [див.: 93, с. 249–250].  

Проте найвищою стадією людської екзистенції К’єркеґор вважає все ж 

релігійний рівень. Говорячи про релігійну стадію екзистенції, потрібно 

пам’ятати, по-перше, що сам К’єркеґор ідентифікував себе як релігійного 

письменника, "релігійного автора" [див.: 424, p. 196]; по-друге, що він вважав 

цю стадію вершинною, найвищою і, сказати б, найдосконалішою стадією 

людського існування. Хоча при цьому – у «Страхові і тремтінні» – відверто 

визнавав: "Я не можу довести до кінця рух віри, я не здатен заплющити очі і з 

повною довірою кинутися в абсурд, для мене це неможливо, однак я не 

восхваляю себе за це" [167, с. 35]. 

Втім, уже самі постульовані К’єркеґором три стадій екзистенції – не що 

інше, як етапи сходження людини до Бога. Отже, людський індивід здатен 

пройти саме ось ці три стадії – естетичну, етичну, релігійну, і саме в такі 

послідовності, він ніколи не починає з релігійної стадії, він може лише в 

кінцевому підсумку цю стадію досягти, причому це досягнення, на думку 

К’єркеґора, можливе для небагатьох, для обраних [див.: 93, с. 250–251]. 



149 
 

К’єркеґор завжди наполягав на радикальному парадоксалізмі та алогічності 

релігійного переживання; водночас він був тим, хто не хотів "грати у 

християнство", при цьому він намагався "врятувати любов, розіп’яту 

безбожним часом" [див.: 93, с. 251]. 

Релігійна стадія екзистенції найбільш яскраво ілюструється на прикладах 

двох персонажів старозаповітної історії – йдеться про Авраама та Іова. На їхніх 

прикладах "пояснюється тип релігійного винятку, та й релігійної людини 

взагалі" [349, s. 14]. При цьому важливо розуміти, що у релігійній царині 

"Авраам і Іов є екземплярами особливої екзистенції перед Богом" [349, s. 14]. 

Представник релігійного рівня існування – це той, хто приголомшився, хто чує 

вимогу Бога. Власне, лише у вірі починається справжня, автентична 

екзистенція, побачена данцем як зустріч одиничної особи і унікально єдиного 

Бога [див.: 93, с. 251].  

І саме віра внаслідок своєї особливої природи у певні моменти людського 

життя може виводити за межі етичного ідеалу життя, чи, як висловлюється сам 

К’єркеґор, у такі моменти може відбуватися "телеологічне усування етичного": 

апелюючи до Книги буття, а саме до знаменитої історії про готовність Авраама 

принести в жертву Богові Ісаака, данець так і пише: "…Повість про Авраама 

містить телеологічне усування етичного" [167, с. 55] (іншими словами, існує 

така мета, такий телос, завдяки якому будь-які етичні приписи, будь-які 

моральні встановлення й табу втрачають свою чинність, застосовуваність, 

релевантність). 

Тим не менше данський мислитель вельми чітко проілюстрував цю 

відмінність, провів, так би мовити, чітку демаркаційну лінію між 

розглядуваними стадіями. Цей намір К’єркеґор особливо вдало реалізував у 

своїй роботі "Страх і тремтіння" (1843), яку він сам високо цінував, зазначаючи, 

що коли б навіть, окрім цього твору, він не написав більше нічого, цього б 

однаково вистачило, аби його ім’я як письменника не забулося нащадками 

[див.: 411, s. 58].  
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У цьому творі мислитель порівнює двох персонажів світової історії – 

давньогрецького полководця Агамемнона і старозаповітного патріарха 

Авраама. Жертва Агамемнона і жертва Авраама зіставляються як явища 

принципово різного порядку. Агамемнона, який зважується на жертвування 

своїм особистим (донькою Іфігенією) заради загального блага, К’єркеґор 

називає "трагічним героєм". Останній славитиметься нащадками саме як герой 

– адже він піднявся над особистим заради загального; крім того, він легко зміг 

би пояснити мотиви свого рішення, сказати іншим, чому він так вчинив.  

Інша річ – Авраам. Почувши вимогу Ягве – принести єдиного сина Ісаака 

в жертву всемогутньому Богові – він беззастережно підкоряється. Власне, ось 

ця беззастережність, ось ця абсолютна відданість і робить Авраама "батьком 

віри", робить його тим, ким він врешті-решт є для всіх нас, по-справжньому 

його проявляє, чи, сказати б, ідентифікує. "Трагічний герой відрікається 

стосовно себе самого для того, аби виразити загальне; натомість лицар віри 

відрікається стосовно загального, аби стати одиничним індивідом" [167, с. 72]. 

Чинячи найбільшу з можливих жертв чи, принаймні, будучи готовим на неї, 

Авраам, по суті, міг би повторити слова Іова: "Бог дав, Бог і взяв – хай буде ім’я 

Господнє благословенне!" Жодна жертва не буває надто великою, якщо її 

вимагає Господь – ось висновок, який треба зробити, читаючи цю відому 

старозаповітну історію. "Будь перед Богом віч-на-віч" – таким є імператив 

лицаря віри, який відповідає за себе в умовах абсолютної ізоляції. 

Етик орієнтувався на цінності раціональні, "повідомлювані", він був 

звернений назовні, до співгромадян, до суспільства, в якому жив, він у 

кінцевому підсумку стверджував людські, а відтак релятивні, відносні цінності. 

Натомість представник релігійної стадії існування ґрунтується на інших засадах 

– тут йдеться про істини ірраціональні, "неповідомлювані", зверненість до 

власних глибин, про інтимність, потаємність того, що переживається, що 

виношується як істина, тут наявне абстрагування від регламентації суспільними 

встановленнями, суспільними табу, тут стверджується істина не людська, а 

божественна, не відносна, а абсолютна, не всезагальна, а індивідуальна, 
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екзистенційна. Утверджується пріоритет обов’язку не перед людьми, а перед 

Богом, відтак тут потрібно не говорити (аби щось повідомити, пояснити, 

розтлумачити), а мовчати (жодне адекватне повідомлення, пояснення 

неможливе), тут важливі зв’язки не горизонтальні, а вертикальні [див.: 93, 

с. 254]. 

Представник релігійної стадії існування (байдуже, чи це Авраам, чи Іов, 

чи Анти-Клімакус як релігійний автор "Недуги на смерть") перебуває в 

абсолютному відношенні до Абсолюту ("…віра – це парадокс, згідно з яким 

одиничний індивід в якості одиничного стоїть в абсолютному відношенні до 

абсолюту" [167, с. 54]), і якщо вимога Абсолюту розходиться із приписами 

етичного, суспільного, раціонального, то треба відкинути етичне, суспільне, 

раціональне. Відтак, беззастережно покладаючись на волю Бога, кожен із нас 

може вступати у суперечність із вимогами загального, але в тому й суть віри, 

що вона може існувати тільки силою абсурду, тільки протистоячи будь-яким 

раціональним аргументам і логічним детермінаціям. Слово "абсурд" К’єркеґор 

вживає для позначення зв’язку між вічним, божественним та історичним, 

тимчасовим. 

 Згідно із К’єркеґором, абсурд – це те, що "вічна істина постала в часі, що 

Бог виник, народився, виріс і т. д. точнісінько так само, як окрема людина, не 

відрізняючись від іншої людини" (категорія абсурду, яка розглядатиметься в 

екзистенціалізмі ХХ століття, тлумачитиметься там зовсім інакше: у філософії 

існування йдеться про абсурд як про порожнечу, беззмістовність, безцільність – 

достатньо згадати "Нудоту" Жан-Поля Сартра чи "Стороннього" Альбера 

Камю; тим часом К’єркеґор бачить абсурд як противагу до раціонального, а 

відтак радше як щось рятівне – зрештою, це, по суті, тертулліанівське 

розуміння – йдеться про знамениту тезу, приписувану Тертулліанові, – "вірую, 

бо абсурдно" ("credo quiaе absurdum est") [див.: 93, с. 255]. При цьому важливо 

розуміти, що такого роду підходи аж ніяк не втратили своєї релевантності в 

сучасних соціокультурних умовах, у теперішній духовній ситуації. Зокрема, 

чеський богослов і філософ Томаш Галік не просто вписує К’єркеґора, поряд з 
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апостолом Павлом, Тертулліаном, Августином, Паскалем та багатьма іншими, 

до традиції "богослов’я та духовності парадоксу" [див.: 59, с. 25], але й плідно 

розвиває ці ідеї, виходячи із досвіду постсекулярного світу початку 

ХХІ сторіччя. 

Отже, наполягаючи на "вірі силою абсурду", К’єркеґор тим самим 

солідаризується з мислителями на кшталт апостола Павла, Тертулліана, 

Августина, Петра Даміані, Мартіна Лютера, Паскаля. Віра, згідно з поглядом 

данця – може бути "тільки парадоксом наявного існування" [167, с. 46]. Віра, 

яка не є "чимось незначним", а навпаки, "найбільш високим", яка, всупереч до 

поширених уявлень (надто у рамках філософського дискурсу), не створює 

"грубої й незграбної роботи, придатної лише для неотесаних натур", навпаки: 

"діалектика віри – найтонша і найдивовижніша з усіх" [167, с. 37].  

Неможливість гармонізації віри та розуму для К’єркеґора більш ніж 

очевидна. Божественне можна пізнати "очима віри", і тільки. Натомість 

людське, яке відділене від божественного важкоподоланною прірвою, може 

бути схоплене розумом. І в цьому сенсі етична стадія ґрунтується на 

раціональному, людському, загальному, загальноприйнятому; релігійна ж 

підносить нас над раціональним, над людським, над загальним, над 

загальноприйнятим. Власне, як висловлюється сам К’єркеґор, "віра є той 

парадокс, що одиничний індивід стоїть вище за загальне" [167, с. 54].  

Іншими словами, існують такі моменти, коли звичне, людське 

виявляється, кажучи по-філософському, нерелевантним перед обличчям 

Божественного. І от уже Іов, подібно до Авраама, перебуває за межами 

загальноприйнятого; так само, як і "батько віри", чи, за К’єркеґором, "лицар 

віри", страждає від своєї екзистенційної самотності, від невирозумілості з боку 

інших, від болісної ізоляції, від того, що він є винятком.  

 Так чи інакше, а данський мислитель намагається показати Авраама і 

Іова як репрезентантів особливого існування перед Богом. Авраам і Іов – 

винятки, але водночас зразкові, "еталонні" екземпляри довіри до Божої 

можливості. Іншими словами, на їхньому прикладі засвідчується і пояснюється 
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тип релігійного винятку. На противагу до Агамемнона, Авраам, на противагу 

до Білдада й інших приятелів Іов – долають етично-загальне. Масштаб їх 

обидвох полягає у беззастережній вірі і довірі у стосунку до Бога [див.: 93, 

с. 256]. Як зазначає німець Вальтер Діц, "всупереч трагічному героєві, Авраам 

долає етично-загальне. У вірі він цілковито покладається на Бога…" [349, 

s. 240]. Категорія Одиничного, одиничної екзистенції тут, по суті, протистоїть 

будь-яким спробам нівеляції і розчинення.  

Важливою складовою релігійної екзистенції – і тут К’єркеґор знову ж 

таки апелює до Авраама та Іова – є страждання. Для К’єркеґора страждання, 

досліджуване на прикладі означених біблійних персонажів, пов’язане з 

випробуванням (і якщо знаходити аналогії в осмисленні призначення, природи 

страждання, то у ХІХ столітті дуже схоже розуміння ми знаходимо у 

Достоєвского). Відтак людина по-справжньому пізнає власну екзистенцію саме 

через страждання – останнє надсилається нам згори і покликане допомогти нам 

реалізувати власну самість, власну неповторну екзистенцію. Отже, кожен із нас 

стає Одиничним саме через страждання, яке надсилається як випробування, і 

надсилається Богом [див.: 93, с. 257]. При цьому данець, що є цілком логічним, 

вельми інтенсивно досліджує догмат про гріхопадіння і врешті виходить на 

тематику спокутувальної жертви Ісуса Христа. Відтак його антропологія постає 

у кінцевому підсумку як христологія (і в цих підходах К’єркеґор виявляє 

дивовижну близькість до інших попередників екзистенціалізму – як до 

ранішого відносно себе Б. Паскаля, так і до пізнішого в часі – Ф. Достоєвского).  

Отже, об’єднує їх і вкоріненість у християнській традиції, тобто людське 

існування визначається певним нормативним ідеалом, причому щоразу має 

місце перехід від нижчого – до вищого, досконалішого стану, бачимо 

ієрархічність, послідовність певних станів, фази еволюційного розвитку, від 

атеїстичності чи агностицизму – до релігійності (як у Паскаля), від «підпільної» 

– до «позитивно прекрасної» людини (як у Достоєвского), від естетизму через 

етичність до релігійності (як у К’єркеґора). 
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 Втім, формування К’єркеґорового християнського екзистенційного 

мислення годі уявити без таких фундаментальних джерел, як патристика, 

зокрема, без спадщини її чільного представника – блаженного Августина. 

Тобто в генеалогічному плані при дослідженні екзистенційного погляду на 

становлення людського існування важливо звернутися саме до цього 

представника патристики, позаяк саме його антропологічні експлікації на 

основі християнських засад стали значно більш ранньою, так би мовити, 

«первиннішою» спробою. 

 

2.4. Динаміка людського існування назустріч Богові: антропологія 

блаженного Августина і Сьорена К’єркеґора у компаративістському 

зіставленні 

Звісно, розуміння Сьореном К’єркеґором людського існування є 

немислимим поза християнським контекстом, і віднайдена данцем 

стадіальність мала численні прецеденти у християнському мисленні, в тому 

числі у сенсі врахування негативізму становлення людської екзистенції (звісно, 

не можна також ігнорувати і феномен метанойї, тобто такої зміни ума, яка 

свідчить про прагнення, – після каяття у гріхові, – навернутися до Бога, як 

правило, після якоїсь радикальної події).  

Отже, одним із ключових таких прецедентів слід визнати мислення 

блаженного Августина (а якщо рухатися ще далі в глибини християнської 

думки, то і апостола Павла). Динаміка людського існування, яка визначається 

фактором сходження до Бога, чинником набуття віри, характерна для всіх 

попередників екзистенційного філософування, але найбільшою мірою закладав 

основи Августин Аврелій. Відтак є потреба, бодай коротко, окреслити моменти 

спільності між К’єркеґором та попередньою християнською традицією, 

найбільшою мірою, Августином. 

Зокрема, К’єркеґор, залишаючись у річищі августинівського ракурсу 

бачення проблеми первородного гріха, досліджує передовсім психологічну 

основу відповідних догматичних поглядів. Своє завдання данець бачив у тому, 
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щоб "розглянути поняття "страх" психологічно, аби постійно мати у свідомості 

і перед очима догмат про первородний гріх" [див.: 167, c. 121.].  

При цьому відбувається посилання на те місце із послання апостола 

Павла до римлян, де йдеться про нездатність людини володіти власною волею: 

"…чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю" (Рим. 7:15); "Бо не 

роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню" (Рим. 7:19). У цьому 

випадку суб’єкт не є, так би мовити, "паном у своєму домі", не є цілком 

автономним суб’єктом дії. Він здійснює (не цілком несвідомо, але на основі 

волі, не зовсім контрольованої з боку розуму) те, чого він, власне, не бажає. У 

"Сповіді" (VIII, X) Августин вказує на докорінну суперечність між волею та 

дією, що свідчить про суперечливість у природі самої волі людини (при цьому 

Августина теж інспірували вказані слова апостола Павла – згідно з канадським 

філософом Чарлзом Тейлором, Августин їх "палко сприйняв" [263, c. 190]). 

Точніше, Августин говорить про дві, а то й більше протилежних воль в одній 

людині: "…душа хвилюється у самовільній грі суперечних воль", "дві волі 

разом борються в тій самій людині" [2, с. 143], і, нарешті, "…душа 

розшматована цією внутрішньою боротьбою між чотирма або, можливо, й 

більшою кількістю воль" [2, с. 143] (з християнської точки зору, на основі цього 

не можна виходити з жодної автономії людської дії чи волі).  

Згідно з Августиновою позицією, людська воля є зіпсутою, і саме 

зіпсутість волі "змушує нас чинити всупереч нашому розумінню блага", цю 

зіпсутість "можна змалювати як прагнення людини самій бути центром свого 

світу, співвіднести все із собою", причому це прагнення зумовлено 

"пануванням над нами наших власних пристрастей, нашою зачарованістю 

чуттєвим" [див.: 263, c. 190] (цю зачарованість чуттєвим у К’єркеґора блискуче 

демонстрував представник естетичної стадії людського існування). 

Втім, такий стан справ, себто таку суперечність у людині може пояснити 

не тільки Августинова теорія пожадливості (concupiscentia) але й 

к’єркеґорівська теорія страху, жаху (angest) (страх, збагнений не як фобія, а як 

діалектика антипатії та симпатії). Бо суперечливість, непослідовність людини, 
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напруга між бажаним і здійснюваним може бути пояснена радше 

к’єркеґорівською теорією внутрішнього уярмлення і невідповідності, ніж 

августинівським уявленням про пожадливість.  

Жах, згідно з К’єркеґором, є вираженням тієї внутрішньої "розламаності" 

і суперечливості, з якої проривається гріх. Наполягання на такій суперечливості 

– без серйозної спроби досягти узгодженості власної волі і волі Бога – можна 

збагнути, знову ж таки, лише як наслідок гріха і його маніфестацію.  

У К’єркеґора сутність жаху можна зрозуміти вже після гріхопадіння і 

лише на основі останнього, інакше кажучи, "невинного" жаху вже не існує 

("гріх ввійшов разом із страхом, але гріх також і привів із собою страх" [167, 

с. 154]). Втім, такою самою є справа з пожадливістю: перед гріхопадінням її 

слід визначати "інакше", ніж після нього. Пожадливість треба сприймати в 

контексті зміни структури волі. Беручи до уваги позицію Анти-Клімакуса із 

"Смертельної хвороби", можна було б сказати: пожадливість перебуває в 

горизонті неодмінного бажання бути собою або ж вона перебуває в горизонті 

імпліцитно спрямованої проти Творця прерогативи проти цієї конкретної, 

орієнтованої на Бога, самості. 

Августина і К’єркеґора об’єднує ідея про те, що страх (жах) чи 

пожадливість спонукають людину до бунту проти Бога, бунту, який є 

вираженням глибокого відчаю у власному Я.  

Гріх є водночас слабкістю і впертістю, зреченням себе і пихою, тобто 

фундаментальною деформацією структури волі людини, яка вже не може і не 

хоче неупереджено розуміти себе як творіння Боже. Тобто найбільше поле для 

паралелей між Августином і К’єркеґором спостерігається у рамках тематики 

первородного гріха і чуттєвих потягів.  

Крім того, двоє філософів людину розглядають як відношення, при цьому 

неодмінним чинником постає у них теологічний контекст людського 

самоздійснення і свободи. 

Запропоноване К’єркеґором (а якщо зовсім строго, Анти-Клімакусом) у 

"Смертельній хворобі" розуміння людини як відношення (Forhold), як 
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унікального синтезу є у своїй основі близьким до тріадичної структури 

самосвідомості, яка виділяється в августинівській праці "Про Трійцю" і яка має 

передумовою догмат про триєдиність Бога. Згідно з Августином, духовний 

характер людини полягає не лише в тому, що вона є істотою, наділеною 

розумом і водночас істотою соціальною – як це визначав ще Аристотель, – але і 

в тому, що в ній закорінена здатність до рефлексивного відношення до самої 

себе, яке являє собою специфічно людське; будучи свідомим духом, людина 

вдається, сказати б, до психологічного самоаналізу (тобто людину не можна 

редукувати до зовнішніх реляцій, через раціональне й соціальне визначення – в 

обидвох випадках йдеться про критерії відмежування людини від тваринного 

світу); людина постає як єдність трьох основних структур – тіла, душі і духу, 

причому останній є тим синтезуючим чинником, який остаточно визначає 

особу як особу. 

 Ідентичність людини складається з моментів відношень, які перебувають 

у взаємодії. Тому ця ідентичність не є чимось застиглим і статичним, вона не є 

наперед визначеною, не є "готовою" і детермінованою чимось зовнішнім – 

природними чи соціальними факторами. Навпаки, людське існування за самою 

своєю природою, принаймні згідно з августинівським і к’єркеґорівським 

підходами, щоразу перебуває у становленні, в розвитку, у динаміці.  

Водночас у процесі самоздійснення людська самість – будучи в духові 

єдністю моментів – перебуває у відношенні не лише до себе самої, але й до 

сили, яка цю самість покладає – до Бога. Справжнє пізнання людиною себе і 

Бога невіддільне одне від одного. Ця центральна узгодженість – в контексті 

гармонізації відношення до себе і до Бога – це теономне розуміння людини є 

основоположним пунктом спорідненості між блаженним Августином та 

Сьореном К’єркеґором. Залежність людини від Бога не лише не перешкоджає 

реалізації її свободи, але якраз тільки вона єдина її, свободу, й уможливлює. 

Обидва мислителі зауважують, що місце людини у всесвіті є двоїстим: 

вона знаходиться ніби "між" небом і землею, як творіння, яке досить легко 

може збитися з істинного шляху, проґавити своє призначення, позаяк 
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починаючи з гріхопадіння Адама має місце деформація структури волі (знову ж 

таки, вагомою залишається думка ап. Павла про те, що людина часто-густо 

робить те, що ненавидить, вона перебуває ніби не у своїй волі).  

Основоположна спорідненість полягає в тому, що, виходячи із 

сприйняття людини як відношення, із опису реляційної конституції людської 

самосвідомості, і Августин, і К’єркеґор роблять висновок про необхідність 

узалежнення стосунку особи до себе від її стосунку до Бога. Обидва 

розглядають людину як таке творіння благого Бога, яке докорінно відрізняється 

від усього іншого сотвореного світу; за такого підходу людина стоїть ніби між 

звіром та ангелом (це знамените Паскалеве формулювання виглядає тут цілком 

доречним), в ній немовби борсаються різні волі. Проте саме в Богові людині 

треба віднайти основу і визначення свого життя. Тим самим, у рамках 

окресленої парадигми, відкидаються як безперспективні й утопічні будь-які 

спроби будувати антропологію на не-богословському, на не-христологічному 

фундаменті.  

Втім, як ми уже зауважили, такого роду переконаність властива не лише 

Августинові й К’єркеґорові, але й іншим, розглядуваним у цьому дослідженні, 

предтечам екзистенціалізму – зокрема, Блезові Паскалеві і Фьодору 

Достоєвскому. Тому можна із упевненістю твердити, що узалежнення 

конституювання автентичної людської екзистенції від теологічного 

фундаменту є однією з ключових ознак філософії попередників 

екзистенціалізму. Безумовною у рамках передекзистенціалізму є теономність 

розуміння людини. Остання здатна змінюватись, еволюціонувати у сенсі 

вдосконалення і, – висловлюючись на богословський манер, – спасіння лише 

під впливом Бога, так би мовити, йдучи «назустріч» Богові. 

 

2.5. Екзистенційні мотиви романів Фьодора Достоєвского: феномен 

"позитивно прекрасної людини" у чужому світі 

Як відомо, російський письменник ХІХ століття Фьодор Міхайловіч 

Достоєвскій (1821–1881) належить до найвизначніших представників 



159 
 

екзистенційної літератури. Його твори, ставши шоком, приголомшливим 

відкриттям, своєрідним одкровенням як для російської, так і для європейської 

публіки другої половини ХІХ ст., водночас виявили і подекуди просто 

дивовижну пророчість його передчуттів – зокрема, щодо здійснення 

катастрофічних історичних подій у ХХ ст. – і залишаються вельми впливовими 

дотепер, про що, зокрема, свідчить ціла низка їхніх екранізацій, 

кінематографічних і театральних "прочитань" (як приклад можна назвати роман 

«Біси», який свого часу «адаптував» для театральної сцени Альбер Камю, а для 

кінематографу – Анджей Вайда).  

Отож, і на початку ХХІ ст. твори Достоєвского продовжують викликати 

жвавий інтерес, збуджувати сильні емоції і спонукати до глибоких думок своїх 

читачів. Ось лише деякі з численних досліджень, які з’явилися друком на 

початку ХХІ століття: книги Ніколая Насєдкіна [201], Юрія Карякіна [144], 

Владіміра Кантора [140], Джеймса Сканлана [243], Роудена Вільямса [271], 

Ґріґорія Помєранца [217], Ґаліни Сиріци [259], Боріса Соколова [248], Юрія 

Давидова [80], Карена Степаняна [251], статті Константіна Баршта [19], 

Владіміра Пантіна і Татьяни Столярової [208] і багато інших.  

Характерно, що всі ці дослідники, як правило, намагаються розглянути 

теми й ідеї творів Достоєвского в контексті сучасних антропологічних і 

соціокультурних проблем (при цьому інколи з’являються на перший погляд 

доволі несподівані контексти – наприклад, актуалізується постать "підпільної 

людини" – через нашумілий фільм "Матриця" (стаття Т. Гіббса [див. 295]) чи 

ведуться пошуки передумов виникнення сучасного тероризму (докладне 

дослідження А. Ґлюксмана) [див.: 70], чи вказується на спорідненість деяких 

персонажів Достоєвского з філософією Ніцше [119]), чи з’ясовується 

співвідношення між розумом та вірою (стаття К. Баршта [див.: 19]). 

Водночас, попри його загальну відомість і визнаність у межах 

літературної й відтак літературознавчої сфери, Достоєвскій є все-таки дещо 

менш знаним чи, скажемо так, менш згадуваним чи вводжуваним у відповідний 

контекст у царині філософських дисциплін. Якщо ж подібне таки трапляється, 
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то найчастіше у випадку з філософією існування. Ба більше: російського 

письменника зараховують, поряд з К’єркеґором, до вельми впливових 

попередників екзистенційної філософії (як один із прикладів можна назвати 

спробу Джеффа Малпаса (див.: [417, p. 292])). 

Звісно, не секрет, що інтерес до ідей Достоєвского свого часу, більшою 

чи меншою мірою, виявляли і Ясперс, і Бердяєв, і Шестов, і Сартр, і Камю, і 

Гайдеґґер (згідно зі свідченням відомого дослідника Гайдеґґера – Отто 

Пьоґґелера, у приватній розмові з ним філософ констатував, що у роки Першої 

світової війни ту частину молоді, яка шукала нових шляхів, дослівно: "яка 

прагнула нових берегів", приваблював не стільки навіть Ф. Ніцше, скільки Ф. 

Достоєвскій; вже згадувана вище наявність у Гайдеґґеровому робочому 

кабінеті портрета Достоєвского (поряд з портретом Паскаля) – ще одне яскраве 

свідчення фактору певної інспірації з боку росіянина [див.: 413, p. 163]). 

Проте назване зараховування до традиції екзистенційного мислення 

багатьом може видатися сумнівним – не останньою чергою внаслідок досить 

критичної самооцінки Достоєвського щодо своїх здібностей стосовно 

філософії: очевидно, йшлося передовсім про цілковиту відсутність у нього 

схильності до дискурсивно-раціоналістичної форми викладу ідей, нехіть до 

сухого спекулятивного теоретизування на високому щаблі абстрактності (тим 

більше, що в його епоху, себто у ХІХ сторіччі, філософія сприймалася у Росії – 

де особливого поширення набували ідеї німецького ідеалізму – головно саме в 

такому абстрактно-спекулятивному ключі). Достоєвскій відверто визнавав себе 

слабким у філософії, "але не в любові до неї, – додавав він у листах до друзів, – 

в любові до неї я сильний" [цит. за: 76, с. 528]. 

І, власне, ця любов, ця прихильність дуже яскраво проявилися у багатьох 

його літературних спробах, зокрема, у "Нотатках із підпілля" та особливо у тих 

романах, що були написані впродовж "післясибірського" періоду: саме тоді 

з’явилися його п’ять найвизначніших творів – "Злочин і кара", "Ідіот", "Біси", 

"Підліток", "Брати Карамазови". Прикметною можна вважати позицію князя 

Мишкіна з "Ідіота" – він, хоча і з деяким ваганням, погоджується із 
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припущенням сестер Єпанчіних, згідно з яким він є філософом і не позбавлений 

наміру їх повчати [див.: 116, c. 61]. 

Філософська складова романів Достоєвского є настільки важливою, що 

самі ці романи без будь-якого перебільшення можна, і, вочевидь, потрібно, 

називати філософськими. При цьому треба повсякчас пам’ятати, що з-поміж 

розмаїття філософських проблем центральною і, по суті, єдиною для 

письменника залишалася проблема антропологічна. 

Конститутивним підґрунтям для розробки цієї проблеми постають, знову 

ж таки, цінності християнства. Тут Достоєвскій проявляє близькість до свого 

старшого сучасника Сьорена К’єркеґора (як і до аналізованих вище Августина і 

Паскаля); до речі, росіянина можна було б загалом охарактеризувати у спосіб, 

що його для власної самоідентифікації обрав данець – "релігійний письменник", 

тобто той, хто прагнув навернути, чи радше повернути своїх безрелігійних 

сучасників до християнства – таке завдання стояло для російського романіста 

не менш гостро, не менш драматично і невідкладно, ніж для данського 

мислителя. 

Інакше кажучи, вчення про людину, антропологія, метафізика людини 

або, як влучно висловлювався Бердяєв, "досвідна метафізика людської 

природи" [див.: 28, с. 216] – ось предмет основних життєвих і творчих 

устремлінь Достоєвского. Людина становить для російського романіста основу, 

центр, серцевину будь-яких розмірковувань, тим первісним полем сенсів, з 

якого має виходити і розвиватися будь-яке філософське обговорення. За 

словами Бердяєва, "Достоєвскій – передовсім великий антрополог, дослідник 

людської природи, її глибин і її таємниць. Вся творчість якого – антропологічні 

досліди й експерименти" [28, с. 216]. Тут вартим уваги є свідчення 

Н. Н. Страхова, першого біографа Достоєвского. У своїх спогадах він зауважує 

таку деталь: як з’ясувалося, під час закордонних подорожей письменника 

останнього "… не цікавила надто ні природа, ні історичні пам’ятники, ні твори 

мистецтва… вся його увага була спрямована на людей, і він схоплював лише 

їхню природу й характери…" [цит. за: 28, с. 216]. 
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Водночас важливо зауважити, що тут було не просто зацікавлення 

антропологічною проблематикою, а тлумачення її в екзистенційному руслі, 

тобто з превалюванням акцентування на проблемах, обговорення яких 

органічно "вплітається" в сюжет і "проступає" в контексті подій, зазвичай, не 

просто напружених, але й драматичних, причому проблеми ці стосуються 

головно кризових, переломних моментів у конституюванні особи. А такими є 

проблеми страху, смерті, провини, страждання, сумління і відповідальності, 

вибору, свободи, сенсу людського існування. Отже, означені питання постають 

у максимальній загостреності й драматичності, а одним із радикальних 

висновків, які роблять герої Достоєвского, стає теза про небезпеку утвердження 

антропофагії («поїдання людей», утвердження звіра – про це йдеться в «Братах 

Карамазових») – очевидно, негативістська діалектика людського існування, 

яку розробив К’єркеґор, стверджуючи неминучість виходу до рятівних істин 

лише через проходження дуже важкого і драматичного досвіду, перебуває в 

тому ж руслі. 

При цьому дослідження про людину має, по-перше, експериментальний 

характер (згадаймо вищенаведені слова Бердяєва про "антропологічні досліди 

та експерименти" – до речі, ця експериментальність зближує росіянина, знову ж 

таки, з К’єркеґором), по-друге, зазвичай визначається її динамічною природою; 

по-третє, тут чи не на кожному кроці з більшою чи меншою мірою 

інтенсивності помітна морально-етична складова. 

Філософічність творів Достоєвского визначалася ще однією, значно більш 

загальною, обставиною. Російська література, надто у ХІХ сторіччі, інтегрувала 

в себе багато тих функцій, які, скажімо, в західноєвропейських країнах, 

зазвичай, розроблялися і здійснювалися в інших, чітко відокремлених і добре 

організованих, сферах людської діяльності. В Росії, де, як відомо, поет був 

завжди кимось значно більшим, ніж просто поетом, література виступала 

особливою сферою конституювання самосвідомості особи та суспільства. В 

Росії у важкому становищі майже завжди перебували церква, суд і школа, 

відтак російській літературі заледве не з самого моменту її виникнення і 
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утвердження "…довелося взяти на себе обов’язки духівника, "совісливого 

судді" і вчителя суспільства" [цит. за: 91, с. 127], тому російська література, яка 

ніколи не хотіла (не могла?) бути лише літературою, у своєму, очевидно, 

найпліднішому – ХІХ столітті – визначалася значним впливом філософських 

узагальнень, постановкою смисложиттєвих питань, чого не було, і не могло 

бути, в інших європейських літературах, до того ж названі питання щоразу 

ставили і в контексті існування людської особи, і в контексті суспільного 

розвитку. Як писав свого часу літературний критик А. С. Ґлінка, "російська 

художня література – ось істинна російська філософія, самобутня, блискуча 

філософія у фарбах слова… російська художня література завжди була сильною 

думкою про вічне, непроминальне… з проклятими питаннями вона майже 

ніколи не розлучалася" [цит. за: 18, с. 103]. І хоч такого роду спроба – надати 

художній літературі статусу філософського дискурсу – є спірною, все ж 

філософічну наснаженість, або, скажемо так, філософську релевантність 

російського красного письменства, спростувати важко. Тобто в умовах, коли, 

по суті, не творилися філософські системи, саме літературні твори містили, 

так би мовити, велику питому вагу філософії, надто коли порушувалися 

питання, які торкалися сенсу існування людини чи суспільства. 

У таких специфічних, унікальних, характерних лише для Росії, умовах 

романи Достоєвского постали не просто талановитим витвором художнього 

слова, організованого за певними канонами письменницької майстерності, а 

інтегративним, синкретичним творінням цілісного людського духу, причому 

одним із найпотужніших їхніх елементів стала філософія, конкретніше, 

філософія людини: зрештою, художня література у тому вигляді, як її розумів і 

сповідував Достоєвській, поставала передовсім і майже виключно як 

людинознавство (нобелівський лауреат, мексиканський письменник Октавіо 

Пас свого часу слушно підкреслював ту обставину, що твори російського 

письменника читають не як белетристику, а як дослідження саме природи 

людини: вплив Достоєвского "не є винятково літературним, а духовним і 
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життєвим: багато поколінь бачили в його романах не вимисел, а дослідження 

душі людської…" [428, p. 385]). 

Існує, втім, ще один аспект: коли твори Достоєвского постають у 

контексті філософського дискурсу, це, серед іншого, означає, що мислення, у 

плані формальному, у ХІХ столітті почало "вибиватися" із століттями 

усталюваних приписів і канонів, а у плані змістовому почало висувати нові 

проблеми і ставити їх у радикальному вигляді. Як слушно зауважив 

П. Слотердайк, «…яке відродження принесло з собою ХІХ сторіччя, 

розвинувши не прив’язаний до трактатів тип мислення, – достатньо згадати 

Шопенгауера, Маркса, Мішле, К’єркеґора і, передовсім, Ніцше» [246, с. 147]. 

Вказуючи на експериментальний характер антропології Достоєвского, 

відшуковування і представлення ним найрозмаїтіших модусів людського 

буття, потрібно пам’ятати, що в уста своїх персонажів письменник вкладав, 

очевидно, свої власні найінтимніші й найконтраверсійніші переживання та 

думки. Як писав Бердяєв, "усі герої Достоєвского – він сам, одна із сторін його 

безмежно багатого й безмежно складного духу…" [28, с. 224]. Тобто не можна 

заперечити тієї вагомої обставини, що кожна з представлених точок зору була 

глибоко відчутою Достоєвським, проте жодну з них ніхто з цих дійових осіб не 

бажає, знову ж таки, в якості автора проголошувати ex cathedra. Читач, маючи 

перед собою різні позиції, відчувши напругу між ними, нерідко їхній 

антагонізм, їхню драматичну протилежність (оскільки це протилежність 

екзистенційного порядку!), повинен свідомо, самостійно обрати, на свій страх і 

ризик, власну точку зору, активно засвоївши її згідно із своїм власним 

сумлінням, власним внутрішнім досвідом. Останній, своєю чергою, частково 

корелюється як з певними соціокультурними передумовами, так і з самостійним 

екзистенційним вибором (і в такому підході не можна не побачити 

спорідненості Достоєвского з «діалектикою непрямого повідомлення» 

С. К’єркеґора). Як слушно зауважив той же Бердяєв, Достоєвскій "не 

протиставляє своїм героям „елементарних істин катехизису", а натомість "дає 

знання протилежностей" [див.: 28, с. 222], що дуже важливо для реципієнта 
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того чи іншого тексту (знову згадаймо концепт "поліфонічного роману" 

М. Бахтіна). 

Вже йшлося про антропологічність мислення Достоєвского. Одначе 

треба враховувати ту особливість, що антропологічне питання сприймається 

письменником і як щось найважливіше для людини, і водночас як щось вельми 

складне і таємниче. "Людина є таїна. Її потрібно розгадати, і якщо 

розгадуватимеш усе життя, то не говори, що втратив час; я займаюсь цією 

таїною, бо хочу бути людиною" [117, c. 20]. Це знамениті слова з листа 

Фьодора Достоєвского братові Михайлові, написані письменником ще у 

вісімнадцятирічному віці, проте вони стали своєрідним кредо письменника на 

все його життя. 

Та й справді, у романах Достоєвского герої зайняті розгадуванням 

найглибших антропологічних таємниць (у "Підліткові" загадка складного, 

суперечливого, ірраціонального характеру Версілова з його дивовижною 

долею, загадка незвичайної людини є водночас загадкою про людину взагалі). 

Проте це розгадування ніколи не є остаточним: у кожному з нас зберігається 

щось, що так і залишиться нерозкритим для нащадків, що ми заберемо з собою 

в могилу, скільки б аркушів паперу ми не списали, якими б щирими і 

відвертими при цьому не намагалися бути. Саме на таку думку – яка, до речі, 

зближує Достоєвского з Л. Вітґенштайном, котрий в означеному контексті 

говорив про сферу містичного, яка може бути пережита, але не може бути 

висловлена – ми натрапляємо в "Ідіоті": "…в будь-якій геніальній чи новій 

людській думці, чи просто навіть у будь-якій серйозній людській думці, яка 

зароджується в чиїйсь голові, завжди залишається щось таке, чого ніяк не 

можна передати іншим людям, хай би ви списали цілі томи і розтлумачили 

вашу думку тридцять п’ять років; завжди залишиться щось, що нізащо не 

захоче вийти з-під вашого черепа і залишиться при вас навіки; з тим ви і 

помрете, не передавши нікому, можливо, найголовнішого з вашої ідеї" [115, 

с. 401].  
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Втім, це далеко не найголовніша ідея "Ідіота", вона висловлюється, так би 

мовити, між іншим, принагідно. Натомість ключовою можна було б назвати 

ідею про безумовно прекрасну, досконалу людину.  

І такого роду людину Достоєвскій прагне показати в образі князя Льва 

Мишкіна (як згодом в образі Макара Івановіча Долгорукого з «Підлітка» або ж, 

в останньому своєму романі, – в образах Альоші Карамазова чи старця Зосіми). 

Саме на прикладі ключового персонажу "Ідіота" людська ідентичність може 

бути прочитана в її "нормативному" вигляді (у чомусь схожа на нормативну – 

та релігійна модель людського існування, як її розумів С. К’єркеґор, а ще 

раніше – Б. Паскаль). В якомусь сенсі образ "прекрасної людини" в особі князя 

Мишкіна постає як земна подоба Ісуса Христа. 

Нормативна модель наповнюється в "Ідіоті" реальним змістом, показана 

через реальні думки, розмови, вчинки. Тобто представлений головний герой не 

являє собою якусь ідеальну і бездоганну фігуру, але це такий герой, який, що 

напрочуд важливо, чинить стосовно інших дійових осіб таким чином, аби 

допомогти їм позбавитись самозадоволеності, самозаспокоєності, 

зашкарублості, надмірної "матеріалізованості" і ницості помислів та прагнень. 

Князь Мишкін прагне розбудити в людині найкращі почуття і думки, 

реабілітувати одиничне в умовах тотального домінування загального (бо вихід 

із соціальних криз знаходиться, згідно з Достоєвскім, не стільки через 

економічні програми, скільки через перетворення одиничного індивіда).  

Зрештою, князь хоче допомогти кожному з нас (у тому числі тим, які 

живуть у ХХІ сторіччі) хоча б спробувати чесно розібратися в собі, 

"інтеріоризуватися" – щоб перестати бути споживаючою гедоністичною 

твариною чи самозадоволеним біороботом [див.: 208, с. 113]. В цьому сенсі 

постать Льва Мишкіна стає напрочуд актуальною в контексті антропологічної 

кризи сучасності, позаяк через звертання до його образу привідкривається, 

серед іншого, один із шляхів можливої альтернативи щодо, на жаль, доволі 

близької перспективи ментальної катастрофи, яка вже в найближчому часі 

може обернутися і катастрофою фізичного самознищення людини і людства. 
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Саме князь Мишкін є першим персонажем "післясибірських" романів 

Достоєвского, якого з повним правом можна було б назвати цілком позитивною 

людиною. Та й загалом, попри свої невдачі і маргіналізованість (в очах 

суспільства, в якому живе), він є одним із найпривабливіших, 

найпритягальніших і найяскравіших персонажів усієї творчості Достоєвского 

(навіть незважаючи на те, що, скажімо, на відміну від Соні Мармєладової із 

"Злочину і кари", Макара Івановіча Долгорукого з "Підлітка", Альоші та отця 

Зосіми з "Братів Карамазових", йому так і не вдається уповні реалізувати те, 

чого він прагне). 

По суті, князь Мишкін є христологічним образом. Можна провести 

чимало паралелей між образом князя Мишкіна та Ісусом Христом. Герой 

роману теж усе прощає, вважає себе нижчим за інших, думки людей бачить 

наскрізь. Подібно до Назарянина, який вельми м’яко ставився до зневажених 

суспільством людей, наприклад, до митарів і повій, персонаж "Ідіота" не 

боїться виявити співчуття до людини, до будь-якої людини, в тому числі до 

тієї, якої відцуралося навіть найближче її оточення, і тим самим наразитися на 

небезпеку бути відкинутим цим середовищем (йдеться передовсім про 

"швейцарський" досвід Мишкіна, – коли останній став свідком долі юної Марі, 

яку після її зваблення й збезчещення французьким коммі цькували, наслідуючи 

дорослих, діти і від якої відвернулися навіть її рідні батьки) [див.: 115, с. 69–

75]. Князь бачить Марі не винною, а нещасною. Ще один приклад. Христос 

закликає, коли вдарили по одній щоці, підставити й іншу, а Мишкін готовий 

прийняти і ще одного ляпаса від Ґані Іволгіна – тільки б захистити сестру 

останнього – Варю [див.: 115, с. 120].  

Найбільше із Христом князя Мишкіна об’єднує смирення і дивовижна 

правдивість (якої більшість не схильна ні практикувати, ні навіть чути). 

Нарешті – ставлення до дітей і загалом тема дитинства, яка стає однією з 

ключових у романі. Кожен із нас колись був дитиною і спізнав стан 

непорочності, чистоти й відкритості. "Будьте, як діти!" – закликає своїх 

ближніх Ісус. А князь Мишкін у розмові з сімейством Єпанчіних каже: "Через 
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дітей душа лікується" [115, с. 69]. На його думку, дорослі погано знають дітей, 

– приміром, вони не знають, що їм, дітям, можна говорити буквально все, що з 

ними треба бути максимально відкритими. Комфортне почування в середовищі 

дітей приводить князя до відвертого зізнання: "…Не люблю бути з дорослими", 

"товариші мої завжди були діти" [115, с. 76]. Та й за нових обставин, коли князь 

уже перебуває в Росії, чи не найближчою для нього людиною стає дитина – 

Коля Іволґін, чию "дитячу уразливість", яка "ще не звикла до бруду" відзначає 

Достоєвскій [див.: 115, с. 270]. Здавалося б, звичні речі князь показує дітям по-

іншому, він немовби розширює їхню свідомість, і діти виявляються 

сприйнятливими до добра (хоча раніше, наслідуючи дорослих, вони ображали 

нещасну Марі), внаслідок впливу князя діти стають добрішими, 

співчутливішими. Саме в дитячому віці людина спроможна з легкістю 

вирватися за межі стандартних норм, усталених підходів, тому важливо 

зберегти в собі таке сприйняття і в подальшому житті (на цих особливостях 

слушно акцентує увагу Т. Столярова [див.: 208, с. 157]).  

Цікаво, що нерідко тема дитинства тісно переплітається з темою 

материнства, причому це переплетіння набуває релігійного виміру. Ось один із 

пронизливих фрагментів "Ідіота": "…Достоту так, як буває материна радість, 

коли вона першу від своєї дитини посмішку побачить, достоту такою буває у 

Бога радість, щоразу, коли він з неба побачить, що грішник перед ним від 

усього свого серця на молитву стає" [115, с. 223–224]. Саме в цій думці, яка 

сприймає Бога як нашого рідного батька і розуміє Його радість на людину як 

радість отця на своє рідне дитя, полягає, як вважає князь Мишкін, вся сутність 

християнства [див.: 115, с. 224].  

Тобто не можна не відзначити, що в "Ідіоті" ми бачимо певне відлуння 

Христового образу, який оживає в нових і, між іншим, дуже складних для віри 

умовах. 

Слушним є зауваження Б. Соколова, яке зводиться до відкидання 

Достоєвским "теорії двох істин"; письменникові було важливо саме в межах 

людського світу якось усе-таки сумістити людське та божественне, а не 
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розділяти їх у дуалістичний спосіб; отож, герої Достоєвского залишаються 

цілком живими людьми, їхня віра пізнається через щоденне життя і 

випробування в межах земного, жорстокого світу [див.: 248, с. 7].  

Водночас важливо усвідомлювати, що постать князя Мишкіна примушує 

читача замислюватися над ситуацією "прекрасної людини" у світі "темних 

людей" (при цьому світлість головного героя, як це зауважив ще Аристотель, 

краще відтіняється саме "темними" персонажами). Тобто в основі драми 

головного героя роману – болісна суперечність між тим, який світ є, і тим, 

яким би він міг бути. Світ, до якого потрапляє князь Мишкін (після лікування у 

Швейцарії), є меркантильним, цинічним, бездушним, темним, позбавленим 

любові – Мочульскій пише про світ "темних людей" [200, с. 395-396], одначе з 

перспективи князя він міг би адекватніше називатися потворним (тобто він із 

прекрасного перетворився на потворний чи принаймні суттєво спотворився…) 

Отже, князь Мишкін, ця подоба Христа на грішній землі, всю свою чисту і 

справжню любов, все своє співчуття дарує людям, кожному з них, це справжня 

альтруїстична любов, а такою є любов християнська (на відміну, скажімо, від 

любові-пристрасті Рогожина чи любові-марнославства Ґані Іволґіна), проте 

інші не завжди до цього готові, вони не йдуть їй назустріч, вони закриваються в 

собі (до речі, розімкненість – дуже важливе поняття в поняттєвому світі 

екзистенціалізму). 

Світ князя, в якому головне – любов, князя, який прагне врятувати 

одухотворену красу, такий світ гине, це трагедія люблячої людини. В очах 

більшості, князь Мишкін – "чудний", "ідіот", "юродивий", "викидень". Однак, 

знову ж таки, не варто на цій підставі сприймати цей образ як образ невдахи. 

Князь свідомо обрав цей шлях. Це шлях людини "не від світу цього", тим 

часом, згідно з новозавітними словами, "мудрість світу цього є немудрістю 

перед Богом" (до речі, зовсім невипадково Рогожин у благородному пориві 

каже князеві: "таких, як ти, Господь любить").  

Князь Мишкін справді володіє мудрістю, нехай вона і здається в очах 

світу наївністю і безглуздям. Водночас, незважаючи на очевидні труднощі 
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утвердження на цьому "несприятливому ґрунті" його власного розуміння світу, 

князь простодушно зізнається, що він не позбавлений претензії "інших 

навчати". Причому ці претензії, які можуть здатися надмірними, все ж мають 

під собою ґрунт: незважаючи на всю свою наївність, недосвідченість, 

розсіяність, князь, як ніхто інший, тонко розуміє психологію людей, 

непомильно їх бачить – своїм проникливим інтуїтивним чуттям (прихильна 

до князя генеральша Єпанчіна солідарна з ним, кажучи: "…серце головне, а 

інше – дурниця" [115, с. 84]). Причому він не тільки бачить, він відкрито 

говорить про все, що думає і що відчуває, не замислюючись над наслідками, 

згубними перш за все для нього самого. Так, наприклад, князь говорить Ґані 

Іволгіну: "…Ви, як на мене, просто найзвичайнісінька людина, яка тільки може 

бути, хіба тільки що слабка дуже і зовсім не оригінальна" [115, с. 126]. Чи 

могла "світська", "доросла", "досвідчена" людина говорити щось подібне? 

Говорити настільки прямо і відверто? Настільки не рахуючись із можливими 

для себе згубними наслідками? Звісно, ні (невипадково саме дитина з усією 

щирістю й безпосередністю вигукує в казці Андерсена: "Король голий!", 

дорослі ж відмовчуються). "Він як дитина, яка відкриває світ заново…" [217, 

с. 205]. 

Ще раз зазначимо: на перший погляд здається, що вся історія, розказана 

про князя, свідчить про його беззастережну поразку. В цьому спотвореному, 

чужому щодо краси світі люблячий, альтруїстичний князь Мишкін зазнає 

невдачі. Він, за влучними словами Ґріґорія Помєранца, "переповнений любов’ю 

і намагається роздати свою переповненість, від якої задихається, і всі тягнуться 

до нього – і не вміють прийняти дару, а за звичкою кусають і рвуть на частини" 

[217, с. 205]. Проте на цій підставі в жодному випадку не можна вважати 

справу князя Мишкіна програною (як не можна було сприймати смерть Ісуса на 

хресті як життєве фіаско).  

По-перше, поразка князя Мишкіна не була тотальною. Князь досяг 

локального, але все ж успіху. В цьому нас переконує історія зі швейцарською 

дівчиною Marie. Ті швейцарські діти, на яких він спромігся благотворно 
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вплинути, засвоїли урок, який у майбутньому, можливо, допоміг їм у різних 

життєвих ситуаціях зробити кращий моральний вибір. 

По-друге, і це пов’язано з першим, – Мишкін залишив світлий слід у 

душах багатьох дорослих людей, навіть тих, які не стали його прихильниками. 

Ось фрагмент з роману: "…Князь все-таки встиг залишити в домі Єпанчіних 

особливе враження, хоч і з’являвся в ньому лише один раз…" [115, с. 182]. А 

ось ще два свідчення від Настасії Філіповни: "Я… в князя як в істинно віддану 

людину повірила. Він у мене з одного погляду повірив, і я йому вірю" [115, с. 

159], а у фіналі сцени з киданням в камін пачки грошей вона каже князеві: 

"Прощай, князь, вперше людину бачила!" [115, с. 179] (курсив мій – А. Д.). 

Звісно, така репліка про рідкісність людини викликає асоціацію із знаменитим 

висловлюванням Діогена Сінопського, який шукав людину і при цьому заледве 

міг її знайти. 

По-третє, і тут ми виходимо за рамки роману і його героїв, князь Мишкін 

вчить і вчитиме усіх теперішніх і майбутніх читачів роману тому, що у цьому 

світі, ницому, недосконалому, холодно-відчуженому, пронизаному егоїзмом, 

може існувати, бодай частково, може бути присутнім щось вище і досконаліше, 

той, хто йде на ризик протиставити себе цьому світові (все це дуже близько до 

образу Дон Кіхота чи, скажімо, до ситуації справжнього християнина у 

десакралізованій реальності). 

Ще раз: позитивність і "світлість" князя Мишкіна з самого початку дуже 

яскраво відтіняється на тлі малопривабливих "темних" героїв роману (свого 

часу Константін Мочульскій цілком слушно зауважував, що, коли порівнювати 

"Ідіота" із попереднім романом – "Злочином і карою", темряви стає більше: 

якщо в останньому страшною недугою були вражені лише Раскольніков і 

Свідріґайлов, а решта були більш-менш здоровими, то в "Ідіоті" "всі душі 

надломлені, основи розхитані, всі джерела отруєні" [200, с. 393]. Князь Мишкін 

і справді перебуває у темному, непривабливому, жорстокому світі. Образно 

кажучи, це світ задушливий, у ньому князеві важко дихати. Тут надто багато 
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фальшивого, несправжнього, багато лицемірства, заздрощів, хитрувань, 

підступності, зрештою, тут надто багато потворного. 

Як уже відзначалося, у розумінні князя, краса, будучи пов’язаною зі 

справжньою любов’ю як вищою істиною, вищим добром, найповніше 

втілюється в постаті Ісуса Христа як уособлення метафізичного синтезу 

божественного та людського. Прикметно, що Достоєвський ще в 1854 році 

заявляв, що "немає нічого прекраснішого за Христа" [цит. за: 243, с. 148]. 

Відповідно людина є тим прекраснішою, чим більше вона "вбирає" в себе дух 

Христовий, чим більше вона уподібнюється до Христа. Звісно, йдеться 

передовсім про метафізичну красу. За слушним зауваженням американця 

Джеймса Сканлана (до речі, саме він використовує це словосполучення: 

метафізична краса [див: 243, с. 146]), "аура князя Мишкіна – містичне 

переживання, зв’язане з гармонійним, метафізичним з’єднанням "Я" героя з 

вищою духовною реальністю, і краса на цьому високому рівні абстракції є 

чимось цілком умоглядним…" [243, с. 146]. Тому "…сутність краси для 

Достоєвського полягає не в її втіленні в природі, мистецтві чи моральній 

поведінці людини, а в її ідеальному статусі як метафізичної цінності" [243, 

с. 147]. 

Звісно, варто також розглянути "автентичне існування" князя Мишкіна в 

контексті екзистенційної філософії. 

Як уже зазначалося, в історико-філософській науці міцно утвердилася 

думка про приналежність Достоєвского до предтеч екзистенціалізму (поряд із 

такими мислителями, як К’єркеґор [див.: 86]). Й справді, багато філософів, яких 

зараховують до цієї течії, в той чи інший спосіб визнавали значущість ідей 

російського письменника для своїх побудов чи принаймні закріпляли за ним 

роль "інспіратора". Вже зазначалося, що існують свідчення, згідно з якими у 

свої юні роки Достоєвскім зачитувався Гайдеґґер, без Достоєвского важко собі 

уявити філософування Альбера Камю, Льва Шестова і Ніколая Бердяєва та 

інших. Достоєвскій завжди прагнув до такої цілісності, як згодом прагнули до 

неї екзистенційні філософи на кшталт Ясперса і Гайдеґґера: зауважмо в цьому 
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контексті, наскільки суттєвою бачить цю установку В. В. Бібіхін, коли, 

коментуючи витоки мислення цих двох класиків "філософії існування", він 

зазначає: "Життя повинно бути… схоплене в цілому" [31, с. 117], чи коли він 

вказує на вагомість "відчуття цільності життя" [31, с. 120]. 

Річ ясна, вельми суттєвою була та «межова ситуація», яку пережив 

Достоєвскій у молодості: "Ешафот був велетенською подією в душевному 

житті письменника", для якого в такий спосіб "почалось інше існування…" 

[200, с. 287]. Розмірковування про страту не зводяться лише до заклику 

відмовитися від смертної кари як такої. Тут присутня також суто екзистенційна 

рефлексія, яка має на увазі усвідомлення того, наскільки загострюється 

відчуття життя, наскільки воно переосмислюється, якщо людина опиняється на 

порозі власної смерті: "Що, якби не вмирати! Що, якби повернути життя, – яка 

безмежність! І все це було б моє! Я б тоді кожну хвилину у ціле століття 

перетворив, нічого б не втратив, кожну б хвилину рахунком відраховував, вже 

нічого б даремно не витратив!" [115, с. 62–63]. Між іншим, завдяки драмі на 

Сємьоновском плацу ми не тільки маємо достовірний опис емоцій людини 

напередодні самої страти (дещо схожий прецедент вже раніше описав Віктор 

Гюґо у повісті "Останній день засудженого до смерті" [див.: 78] – цей твір, між 

іншим, справив неабияке враження на Достоєвского), ця подія, завдавши 

могутньої травми психіці автора "Ідіота", водночас загартувала його, 

принаймні, будь-які страждання, які він переживав згодом, здавалися порівняно 

з тим моторошним очікуванням страти безневинними, дріб’язковими, 

нікчемними. Це, власне, те, що екзистенціалісти описують поняттям "межової 

ситуації" (Grenzsituation) і що в контексті танатологічної проблематики, у 

«Бутті і часі», Гайдеґґер позначить концептом "забігання наперед до смерті" 

(Vorlaufen zum Tode). 

Мовою екзистенційної філософії, те, що пропонує Достоєвскій на 

прикладі князя Мишкіна, є показом спроби досягти автентичного існування – 

уявляючи себе перед обличчям невідворотної смерті (модус майбутнього) і 

пригадуючи власний досвід дитинства (модус минулого). При цьому 
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принциповим є спирання на релігійні основи, зокрема, у світлі християнської 

релігії розглядаючи і у світлі християнської релігії утверджуючи цінності 

любові, добра і краси (порівняймо цей підхід із релігійною стадією людського 

існування у К’єркеґора). 

Водночас Достоєвскій демонструє і, так би мовити, протилежний полюс: 

йдеться про нігілістичні тенденції, які виражаються дуже багатьма його 

персонажами – почасти вже згадуваними «темними» людьми роману «Ідіот» 

(не лише Рогожиним і подібними йому, але й особливо студентом Іполітом), 

проте більшою мірою – «підпільною» людиною (герой «Нотаток із підпілля», 

ціла низка персонажів «Бісів» і т.д.). Остання виявляє глибоку відчуженість, 

ізоляцію від суспільства – на це, зокрема, звертав увагу Ернст Юнґер – в есе 

(опублікованому до 60-річного ювілею Гайдеґґера) «Через лінію» [див.: 315, 

с. 18] (у цьому сенсі, особливо саме в літературній площині, екзистенціалізм 

продовжував окреслену традицію Достоєвского (на виявлення і експлікацію 

нігілістичної ситуації та її наслідків для природи людини) згодом – у творчості 

Ф. Кафки, Ж.-П. Сартра, А. Камта інших). Тобто вже на початку ХХ сторіччя і 

далі мала місце екзистенціалістська тематизація нігілізму і відчуження. 

Важливо розуміти, що ці проблеми стали предметом глибокого дослідження і 

«пізнього» Гайдеґґера. 

Отже, подібно до Паскаля і особливо К’єркеґора, Достоєвскій прагнув 

віднайти якусь нормативну модель людського існування – і хоча ці пошуки 

відбувалися в площині художньої літератури, а не філософської есеїстики (як у 

попередніх двох випадках), безумовними є спільні засади – утвердження такої 

моделі на християнському ґрунті. Водночас у всіх зазначених випадках ця 

нормативна християнська модель утверджується через контраст, негативне 

відштовхування – у Паскаля стосовно скептика-атеїста, у К’єркеґора – щодо 

етичного та етичного модусів людського існування, у Достоєвского – відносно 

«темних» людей чи «підпільної» людини. 
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2.6. К’єркеґор і Достоєвскій: спорідненість підходів у віднайденні 

автентичного існування. 

У дослідницькій літературі вже нагромадилася чимала кількість розвідок, 

які наголошують на близькості вихідних позицій трьох мислителів 

ХІХ сторіччя – К’єркеґора, Достоєвского і Ніцше. Зокрема, одну з таких спроб 

можна вбачати у фундаментальній розвідці канадського філософа Чарлза 

Тейлора "Джерела себе" (в оригіналі: Charles Taylor "Sources of the Self"), в якій 

згадані мислителі, сприймаючись у ролі представників постромантичної 

традиції, зближуються щодо тлумачення проблеми самоутвердження [263, 

с. 573-579]. 

Переводячи мову про цей доволі спонтанно сконструйований Тейлором 

своєрідний трикутник ("К’єркеґор-Достоєвскій-Ніцше") у дещо конкретнішу 

площину, можна, нехай трохи спрощено, відзначити, що "темні" герої 

Достоєвского (Кірілов, Раскольніков, Пєтруша Вєрховєнскій та інші) 

виявляють дивовижну спорідненість з ідеалами ніцшівського Заратустри, тоді 

як зустріч із "світлими" персонажами російського письменника (скажімо, 

князем Мишкіним, Макаром Долгорукім, старцем Зосімою, Альошою 

Карамазовим) примушує замислитись над рефлексіями К’єркеґора стосовно 

таких згадуваних вище "репрезентантів" релігійної стадії існування, як Іов і 

Авраам.  

Тим часом, компаративістські спроби в сенсі не просто зіставлення, але й 

тісного зближення Достоєвского і К’єркеґора, хоч і мають місце [див.: 86, с. 53–

66], все ж не набули значного розповсюдження, трапляються нечасто, попри те, 

що обидва мислителі належать до найбільш яскравих предтеч екзистенціалізму 

у ХІХ столітті. На останню обставину слушно, щоправда, радше скоромовкою, 

побіжно, наголошувала Маріанна Кошкарян: кажучи про попередників 

екзистенційної філософії, вона констатує, що біля джерел означеної традиції 

перебувають Августин і Паскаль, а "нові, потужні імпульси розвитку в ХІХ 

сторіччі" ця філософія отримала у творчості К’єркеґора і Достоєвского [160, 

с. 86]. Зближував обох мислителів у контексті антропологічного дискурсу (а 
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саме: кажучи про впливи на європейську духовну культуру з боку того ж таки 

Блеза Паскаля) і С. С. Авєрінцев (у підрозділі монографії, присвяченому 

Паскалеві, ця цитата вже наводилась): "Зосередженість Паскаля на 

антропологічній проблематиці вгадує наперед розуміння християнської 

традиції у С. К’єркеґора і Ф. Достоєвского" [8, с. 146]. І все ж подібні спроби 

зводились, радше, до принагідних згадок, схематичних констатацій. Тим часом 

важливіше означену близькість розглядати не стільки в контексті тих чи інших 

загальних міркувань, скільки виявити та дослідити цю спорідненість за суттю. 

Як уже зазначалося, специфіка названих авторів, їхня належність до 

екзистенційної духовної традиції визначаються не лише зосередженістю на 

антропологічній проблематиці, але й схожим розумінням християнської 

традиції (якщо передекзистенціалізм репрезентується мислителями, які 

впевнені в рятівності християнських істин, то екзистенціалісти ХХ століття 

нерідко від християнства відходять і навіть його критикують). 

Близькість між К’єркеґором і Достоєвскім, яка лежить на поверхні і 

найперше помітна, це близькість хронологічна: російський романіст жив майже 

в ту саму епоху, що й данський мислитель. Згадуючи хронологічний аспект, 

нагадаємо висловлювання Мартіна Бубера, у поважності суджень якого важко 

засумніватися: в одній з приватних розмов із Шестовим "діалогічний філософ" 

назвав К’єркеґора і Достоєвского найзначнішими мислителями ХІХ століття (у 

листі до дочки Ф. Ловцкої від 9 квітня 1929 року Шестов відзначив: "А тепер 

М. Бубер сказав, що в ХІХ столітті було лише дві значні людини: 

Ф. Достоєвскій і С. К’єркеґор" [310, с. 256]. Тобто мова йде не лише про 

синхронність, належність до ХІХ сторіччя, але й про масштаб цих постатей. 

Належачи до ХІХ сторіччя, обидва мислителі вплинули, втім, на духовну 

культуру ХХ ст., причому не лише на екзистенційну філософію (що для нас, 

звісно, залишається пріоритетним). Їхнє значення для новітньої літератури, 

культури в цілому важко переоцінити (вплив К’єркеґора на Райнера-Марію 

Рільке, Франца Кафку, Міґеля де Унамуно, Альбера Камю, Макса Фріша [див.: 

451, s. 15], а також Фрідріха Дюрренмата, Мілана Кундеру заперечити так само 
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важко, як і вплив Достоєвского, не лише на Вільяма Ґолдінґа, Жан-Поля 

Сартра, Теннесі Вільямса, Артура Міллера і на того ж Камю, але й на таких не-

європейських письменників, як Акутагаву Рюноске чи Рабіндраната Тагора 

[233, с. 169-223, с. 227-249]). 

Втім, К’єркеґора і Достоєвского об’єднує не лише епоха, але й сповнене 

страждань особисте життя, а також належність до назагал маргінальних тоді 

культурних середовищ – данська і російська культури у ті часи зовсім не були 

серйозним чинником європейського духовного життя. Тим паче, 

закономірнішою видається та обставина, що саме їм випало сказати нове, 

свіже, несподіване слово для новітньої європейської культури. Цільність, 

глибина, яскравість і водночас рішучість, завзятість, які певною мірою 

пов’язані з наївністю, сказати б, "незіпсованістю" цивілізацією людей із 

маргінального, периферійного середовища, представників провінції Європи 

стали неймовірно свіжими, пробуджуючими явищами, були сприйняті як свого 

роду духовні, і передовсім, антропологічні одкровення. І справді, сміливість, 

радикалізм, із якими ставлять найсерйозніші питання людського буття означені 

мислителі, особливо вражають [див.: 86, с. 56]. До того ж вихід із духовного 

глухого кута обидва вирішують на релігійному ґрунті, на шляхах християнської 

антропології (на відміну від ще одного згадуваного мислителя ХІХ сторіччя, і 

також володаря профетичного дару – Ф. Ніцше). 

Одним із перших, хто звернув увагу на спорідненість ідей К’єркеґора і 

Достоєвского, був уже згадуваний російський філософ Лєв Шестов (1866–

1938). Зокрема, у своїй відомій книзі "К’єркеґор і екзистенційна філософія" він 

наголошує не лише на часовій синхронності життя обох мислителів, але й, 

серед іншого, вказує на факт домінування в ту епоху в Європі геґелівської 

філософії, яку, втім, і К’єркеґор, і Достоєвскій сприйняли дуже критично, а 

тому їхні голоси уподібнювалися до голосів "волаючих у пустелі" [310, с. 25]. 

Через те обидва, продовжує Шестов, "випавши із загального" [310, с. 21], 

звернулися до постаті окремішнього мислителя – Іова і, не даючи себе 

заполонити владі раціональних самоочевидностей, відчайдушно боролися "з 
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умоосяжною істиною і з людською діалектикою, яка зводить "одкровення" до 

пізнання" [310, с.21-22]. 

І хоча ця спроба корелювання поглядів К’єркеґора і Достоєвского, яку 

здійснив російський філософ-екзистенціаліст, виявилася достатньо 

оригінальним, цікавим і помітним варіантом тлумачення обох мислителів, все 

ж ознаки, за якими Шестов зближував розглядуваних предтеч екзистенціалізму, 

стосувалися рис і аспектів, що надалі у відповідній компаративістиці 

становили, радше, маргінальний інтерес [див.: 355]. До того ж тлумачення 

Шестова, особливо, коли йдеться про адресата в особі К’єркеґора, вирізняється 

однобічністю: філософування останнього зводиться російським мислителем до 

віри, внаслідок чого данець постає кимось на кшталт духовного побратима 

Тертулліана, таким собі беззастережним фідеїстом, який прагне цілковито 

відкинути раціональні засади, зневажаючи розум як надто слабкий інструмент 

людського пізнання, і наполягає лише на вірі як єдино рятівному шляху [див.: 

86, с. 57]. 

Тим часом ставлення до проблеми співвідношення віри і розуму з боку 

К’єркеґора – мислителя, у свідомості якого безуспішно боролися розум і віра, – 

характеризується амбівалентністю (на що, серед інших, слушно вказував 

Валєрій Мільдон [193]). Тому не дивно, що шестовська інтерпретація здається 

низці дослідників редукціоністською [див.: 141, с. 119-124]. 

Натомість більшість тих спроб, які мали місце у ХХ столітті і 

продовжують робити тепер, зосереджувалися й зосереджуються на дещо інших 

точках дотику. 

Слід визнати використання обома авторами своєрідного маєвтичного 

експерименту та поліфонічність. Плюралізм репрезентованих позицій 

постають неуникненними засобами виявлення різних можливостей людського 

існування, показу його неуникненної динаміки. Іншими словами, йдеться про 

наявність в обох різнорідних екзистенційних принципів і їхня взаємоборотьба, 

відсутність артикулювання з їхнього боку остаточних висновків. Крім того, для 

К’єркеґора і Достоєвского властиві такі спільні риси: відкидання редукції 
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людини до теоретичного рівня пізнання, інтерес до негативних станів 

людського існування, реабілітація християнства і спирання на нього у справі 

відродження людської особи, – всі ці моменти спільні в обох мислителів і, 

значною мірою, роблять їх предтечами екзистенціалізму. Тому К’єркеґор і 

Достоєвскій, попри суттєво різне "ментальне" походження, попри відмінності 

соціокультурного плану, попри різну конфесійну належність (відповідно, 

протестантизм і православ’я), попри розбіжності їхніх стилів і словників, все ж 

– у плані проблематики (вона в обох має яскраво виражений антропологічно-

екзистенційний характер), в методології (в наявності маєвтичного 

експерименту, спрямованого на з’ясування основних закономірностей 

існування людини), врешті-решт, у плані тяжіння до інтердисциплінарності, а 

саме у сміливому і віртуозному змішанні літератури, філософії, психології та 

богослов’я – демонструють дивовижну близькість і водночас дають підстави 

говорити про їхній багатогранний вплив на подальший розвиток знань про 

людину. 

Отож, антропологічні дослідження раннього Гайдеґґера, який на початку 

свого творчого шляху зачитувався і Достоєвскім, і К’єркеґором, мають у собі 

відбиток багатьох із означених інтенцій. Що ж до установки на 

неприпустимість нав’язування реципієнтові авторської позиції, з одного боку, і 

погляду про доцільність міждисциплінарності – зокрема, що стосується 

взаємодії філософії і психології – з іншого боку, то незайвим буде нагадати, що 

не лише екзистенційний психоаналіз Карла Ясперса, але й, скажімо, принципи 

логотерапії австрійського психолога Віктора Франкла значною мірою 

ґрунтуються на тому, що лікар не повинен нав’язувати власні цінності 

пацієнтові, він лише повинен допомогти поставити питання, тоді як дати 

відповідь на них повинен сам пацієнт (у нашому випадку можна говорити, у 

спосіб каламбуру, про ситуацію переходу від рівня пацієнта до реципієнта). 

Втім, варто зауважити, що йдеться не про якісь істини об’єктивного плану, не 

про знеособлюючі засади точних і природничих наук, а саме про істини 

екзистенційного плану. 
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Отже, у методологічному вимірі можна стверджувати, що і для 

К’єркеґора, і для Достоєвского властива екзистенційна маєвтика, 

використання якої передбачає, так би мовити, самоусування автора і "надавання 

слова" іншим. Як писав Бердяєв, "Достоєвскій не читає моралі над життєвою 

трагедією своїх героїв" [28, с. 225]. Більше того, у твори письменника навіть 

мимовільно не проникають бодай якісь нотки його авторського ставлення до 

зображуваних персонажів, подій і явищ. 

Усі псевдонімічні постаті К’єркеґора, як і всі герої Достоєвского – він 

сам, одна із сторін його безмежно багатого й безмежно складного духу. Тобто 

не можна заперечити тієї вагомої обставини, що кожна з представлених точок 

зору була глибоко відчутою відповідно К’єркеґором і Достоєвскім, проте жодну 

з них ніхто з цих мислителів не бажає, знову ж таки, в якості автора 

проголошувати ex cathedra – читач, маючи перед собою діаметрально 

протилежні різні позиції, відчувши напругу між ними, нерідко їхній антагонізм, 

їхню драматичну протилежність (оскільки це протилежність екзистенційного 

порядку!) повинен самостійно, свідомо обрати свою точку зору, активно 

засвоївши її згідно із власним внутрішнім досвідом, який, своєю чергою, 

частково корелюється з певними соціокультурними й історичними 

передумовами. Як слушно зауважив Бердяєв, Достоєвскій не протиставляє 

своїм героям „елементарних істин катехизису", а натомість "дає знання 

протилежностей", що дуже важливо для реципієнта того чи іншого тексту. 

Щодо цих протилежностей, то незайве ще раз відзначити ту 

контраверсійність життя в людині різних воль, про яку писали апостол Павло і 

Августин Аврелій. Одна із найхарактерніших думок Достоєвского зводиться до 

того, що в одній людині можуть сусідити, поєднуватися, здавалося б, несумісні 

якості – герой "Нотаток із підпілля" каже: "Вони так і кишать у мені, ці 

протилежні елементи" [116, с. 230]. 

Відомі твори Достоєвского містять постійні і невгаваючі напружені 

суперечки персонажів, кожен з яких обстоює свою головну ідею. Приміром, 
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провідна теза – "Якщо Бога немає, отже, все дозволено" – є основою завзятих і 

невтомних суперечок різних персонажів "Братів Карамазових". 

Подібне стосується і К’єркеґора: йдеться передовсім про діалог між 

псевдонімічними авторами, які, власне, і допомагають дослідити основні 

закономірності способу існування людини. Саме псевдонімні твори данця, 

прагнучи відкрити головні "пружини" людського єства, через діалогічну 

суперечку між собою всебічно з’ясовують проблему людини. 

Герої обох авторів – чи це Йоганнес Звабник, чи судовий радник 

Вільгельм ("Або/або" К’єркегора), чи Анти-Клімакус ("Недуга на смерть"), чи 

це князь Мишкін, а чи Ганя Іволгін ("Ідіот" Достоєвского) не висловлюють 

якісь довільні, штучно сконструйовані позиції, породжені прагненням публіки, 

читацькою кон’юнктурою, а чи бажанням власних довільних експериментів, 

силою уяви чи фантазії К’єркеґора і Достоєвского, ні – останні відчуті цими 

авторами до найпотаємніших глибин, перевірені, випробувані на їхньому 

власному екзистенційному досвіді. Якраз у цьому і проявляється задання 

наперед важливої в подальшому для екзистенціалізму установки на те, що 

філософуючий не може абстрагуватися від екзистенційних передумов свого 

філософування. І попри "непряме повідомлення", думки, які висловлюються у 

відповідних творах, були дуже близькими К’єркеґорові і Достоєвскому, цим 

конкретним людям, із їхніми власними таємницями, власними неповторними 

драмами, підйомами і падіннями, тріумфами і трагедіями, з їхньою 

неймовірною різнобічністю і багатством внутрішнього світу. Звісно, 

"делегування" цих інтимно пережитих істин своїм персонажам перебуває у 

руслі логіки непрямого, маєвтичного повідомлення, видатними майстрами якої 

у ХІХ ст. були – кожен на свій манер – і К’єркеґор, і Достоєвскій. Різні голоси, 

що їх чув у собі К’єркеґор, переносяться на папір у вигляді діалогів тих чи 

інших героїв. К’єркеґор, з огляду на діалогічність принципу, розподіляв свою 

мову між двома псевдонімами, що ведуть бесіду. Скрізь ми бачимо діалогічні 

зв’язки – байдуже, в експліцитному чи ж імпліцитному плані. 
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Отже, К’єркеґор і Достоєвскій не займаються описуванням якихось 

зовнішніх, об’єктивних подій, образно кажучи, перехожих на вулиці, а творять 

характери персонажів із самих себе. І справді, означені "прірви", болісні 

драматичні колізії життя, неймовірні приголомшування – все це знаходить 

вираження у творах цих релігійних письменників. Для людини як істоти 

нелогічної, контраверсійної, суперечливої, такої, що нерідко обирає щось 

ірраціонально, лише на основі свобідного хотіння, для людини, отже, далеко не 

завжди є властивим прагнення до найефективнішого, найоптимальнішого 

("Записки з підпілля"). І Достоєвскій, і К’єркеґор прискіпливо досліджують 

найболісніші суперечності й полярності людської природи, причому всі 

можливості екзистенції йдуть у безмежну, незбагненну глибину. 

Крім того, необхідно відзначити ще одну напрочуд суттєву спільну 

особливість обох мислителів. Вона зводиться до того, що можна було б назвати 

негативізмом екзистенційної діалектики. 

Згідно з екзистенційною діалектикою К’єркеґора і Достоєвского, особа 

ніколи не може прийти до світла, до рятівного, до істинного, не переживши і не 

подолавши "негативних станів" – останні вкрай важливі для осягнення своєї 

самості й свого покликання кожним із нас. У цьому абсолютно переконані і 

данець, який показує еволюцію людини від естетизму до релігійності 

(особливої ваги надаючи чинникові відчаю), й росіянин, який демонструє 

важкий, негативістський шлях особи до Бога – через страждання і гірке 

переживання героєм досвіду своїх падінь і злочинів. Тому така діалектика 

людського існування, започаткована предтечами екзистенційної філософії у 

ХІХ ст. і продовжена її представниками у ХХ ст., може бути названа 

негативістською [див.: 86, с. 60].  

К’єркеґорові та Достоєвскому властиве надзвичайно глибоке відчуття 

гріховності людини, яке кожен із них, знову ж таки, пережив на власному 

екзистенційному досвіді (подібно до давніших у часі й розглянутих раніше 

Августина і Паскаля) і яке виражається у зображуваних у метафізичній глибині 
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та психологічній оголеності героях, приміром, Йоганнес Звабник (із «Або-або») 

чи Родіон Раскольніков або Мітя Карамазов (із «Братів Карамазових»). 

Показано, як відбувається звільнення від зла, від гріха, від пороків – це 

подолання можливе тільки зсередини. Лише пройшовши через досвід зла, через 

відчай, можна досягти зрілості, внутрішньої свободи стосовно зла, можна 

здійснити рух до світла; але перед цим – навдивовижу складний, майже 

нестерпний психологічний досвід [див.: 86, с. 60]. До речі, зовсім 

невипадковими є слова німецького письменника Германа Гессе про те, що 

"Достоєвского треба читати, коли ми глибоко нещасні, коли ми настраждались 

до межі наших можливостей... коли ми переповнені відчуттям безпросвітного 

відчаю", "через це пекло, – пише далі німецький прозаїк, – треба пройти, перш 

ніж ми почуємо інший, божественний голос майстра" і врешті зуміємо 

"пережити хвилину душевного перетворення" [67, с. 143]. 

Герої Достоєвского – Родіон Раскольніков, Соня Мармеладова, Мітя 

Карамазов – приходять до християнства так само, як у К’єркеґора людина 

переходить на релігійний рівень існування, послідовно подолавши до цього 

стадії естетика й етика. Вбивство старої лихварки і її сестри (Родіон), заняття 

проституцією (Соня), безтямно-нестримне віддавання себе на милість чуттєвих 

насолод (Мітя) – якими б різними не видавалися акти гріхопадіння людини, всі 

вони долаються через звертання до Того, хто навчив пробачати вбивцю і повію, 

лишень би каяття останніх було щонайщирішим. Не "читаючи моралі", обидва 

автори вважають за потрібне вдаватись до антропологічних експериментів, у 

діалектичному розвитку яких відкривається шанс збагнути справжню природу 

людського існування.  

Динамізм людської особи, яка проходить через гріх, виявлений ще в епоху 

пізньої античності – на християнському ґрунті – блаженним Августином, 

набуває тут нового і не менш вагомого феноменологічного підтвердження 

[див.: 86, с. 60–61]. 

Тому з огляду на усвідомлення таких реалій К’єркеґор і Достоєвскій 

вибудовують свою філософію людини, демонструють негативістську 
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діалектику її існування. Відповідно для творів обидвох є характерною не 

спекулятивна, а екзистенційна форма діалектики, яка закономірно випливає з 

орієнтації не на істину умоглядну, а на істину Одкровення – про що із 

властивою для нього емфазою писав Лєв Шестов [310, с. 24], – істину, що 

відкривається авторові, який пройшов через серйозний духовний досвід і який 

хоче цим особливим досвідом поділитися з іншими людьми, нічого, однак, їм 

не нав’язуючи. 

У цьому ж ключі варто розглядати рефлексії героїв Достоєвского 

(зокрема, Ставроґіна) про можливість поєднання в одному людському серці 

ідеалу Мадонни та Содомського ідеалу (до речі, як К’єркеґор, так і Достоєвскій, 

усвідомлюють, що складна, антиномічна природа людини чи не найглибше 

розкривається в напрочуд непростих стосунках мужчини і жінки). При цьому 

обидвох вельми цікавлять ці стосунки як таємна пружина багатьох людських 

принципів і вчинків, обох інтригує стихія вогняної пристрасті (вони не 

заплющують очі на вагомість статевої, сексуальної сфери для життя індивіда).  

І данця, і росіянина вельми цікавила тема зваблення людського серця 

хіттю, в обидвох мова дуже акцентовано йде про спокуси людини, перш ніж 

вона наблизиться до Божественного. Іноді доводиться зіштовхуватися замалим 

не з буквальною подібністю [див.: 86, с. 61]. Зокрема, у "Щоденнику звабника" 

Йоганнес із захопленням розповідає про те, що він "ніколи не втомиться 

милуватися розрізненими, окремами проявами жіночої краси" і, перелічуючи 

найрізноманітніші принади жіночої зовнішності, констатує: "в кожної жінки є 

щось своє власне, що належить їй одній", "…не подібне на те, чим володіє 

інша" [151, с. 203]. У "Братах Карамазових" любострасник Фьодор Карамазов 

стверджує: "…у будь-якій жінці можна знайти надзвичайно, чорт забирай, 

цікаве, чого ні в якої іншої не знайдеш…" [114, с. 196]. Зосередженість естетика 

на окремішніх, неповторних проявах жіночої краси виступає тут не лише як 

прояв уярмленості почуттями, хіттю, але й як свідчення цілковитої залежності 

такого екзистенційного типу від зовнішнього, випадкового та мінливого. 
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Показово, що автори жодним словом не коментують в оціночних 

висловлюваннях таку позицію, а натомість висувають екзистенційну 

альтернативу: відповідно гедонізмові Йоганнеса Звабника протиставляється 

чистота Корделії, а гедонізму Фьодора Карамазова – чистота Ґрушеньки [див.: 

86, с. 61–62]. 

Втім, навіть у вельми складних, нюансованих моментах їхньої 

антропології обидва мислителі – і К’єркеґор, і Достоєвскій – демонструють 

феноменальну схожість. Зокрема, протиставлення "трагічного героя" і "лицаря 

віри" у к’єркеґорівському "Страхові і тремтінні" можна цілком зіставити з 

протиставленням "любові мрійливої" та "любові діяльної" у "Братах 

Карамазових". Відповідно, "трагічний герой" і представник "мрійливої любові" 

зважають на зовнішню оцінку, озираються, який ефект справить на загал їхній 

героїчний вчинок. Натомість "лицар віри" і той, хто любить діяльно, зважають 

тільки на Абсолют, виявляючись позбавленими всього відносного і суєтного, 

які зазвичай походять із сфери публічного [див.: 86, с. 62]. 

У будь-якому разі, досліджуючи людину, нічого не можна схематизувати, 

нічого не можна дедукувати умоглядно, абстрактно. Природа людини надто 

суперечлива, нелогічна, аби піддавати її строгому логічному аналізові, 

застосовувати щодо неї строгі й одновимірні методи точних, природничих наук 

і тим більше визначати її через суто раціонально-логічні підходи. Герої 

К’єркеґора і Достоєвского виявляють мінливу природу людського існування, яке 

здатне перебувати на найрізноманітніших духовних "щаблях". Скажімо, 

"підпільна людина" Достоєвского висловлює рішучу незгоду із забороною 

позитивних наук ставити питання, на які не існує однозначних відповідей, 

питання, відповіді на які не можна проконтролювати (згадаймо позитивістську 

зверхність та напівпрезирливе ставлення до так званих псевдопитань та 

псевдопроблем і відповідно знаменитий принцип верифікації): до них, скажімо, 

належить питання про безсмертя, про вічність, про душу, про Бога і т. д. Проте 

не лише позитивістське, але й спекулятивне мислення сприймається обома 

передекзистенціалістами вкрай критично. Свідченням цього є їхнє негативне і 
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рішуче відштовхування від Геґеля – причиною слугує незворушно сповідувані 

останнім спекулятивність, панлогізм і забуття окремішньої людини. 

Обидвох мислителів об’єднує також те, що вони творять – 

інтердисциплінарно – на межі літератури, психології, теології, філософії, 

започатковуючи у такий спосіб для новітньої епохи традицію синтетичного 

творення. 

Нарешті, подібність між двома розглянутими мислителями проявляється 

ще в одному розрізі. Центральна для К’єркеґора концепція трьох стадій 

людського існування (естетик як вираження, спрощено кажучи, чуттєвої 

здібності, етик – розумової, християнин – фідеїстичної) певною мірою 

узгоджується із трьома модусами існування, які показує Достоєвскій. Скажімо, 

у "Братах Карамазових" (образ Міті виражає почуття, нерідко дике й 

некероване, образ Івана – розум, інтелект, який усе випробовує і за будь-яку 

ціну намагається бути чесним, проте цей інтелект без релігійного фундаменту 

здатний на злочин, образ Альоші – віру, чисту, піднесену, яка знає сумніви, але 

рятується благодаттю Божою – йому, Альоші Карамазову, "є доступним 

розрізнення між саморуйнівною діяльністю та життям, сповненим справжньої 

віри…" [271, с. 32]). 

Проте важливо інше – обидва предтечі екзистенціалізму бачать, що всі ці 

начала й складають людину, яка відповідно є істотою суперечливою, складною, 

багатовимірною. Апелюючи до матеріалу з драматургії, скажемо: не схематизм 

і одновимірність героїв Мольєра, а складність і багатогранність персонажів 

Шекспіра. – ось що приваблює як К’єркеґора ("душа моя постійно звертається 

до Старого Заповіту й Шекспіра" [151, с. 35]), так і Достоєвского (якого 

надихали гігантські шекспірівські характери [див.: 156, с. 239]). 

Зауважуючи спільні позиції між К’єркеґором і Достоєвскім як видатними 

попередниками екзистенційної філософії, звертаємо увагу на такі їхні близькі 

здібності, як багатющу силу уяви і якнайприскіпливішу саморефлексію, 

пронизливу гостроту розуму, зіркість до найпотаємніших порухів душі 

людини, не кажучи вже (якщо торкатися проблематики) про їхню виняткову 
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зосередженість, власне, на антропологічних питаннях, причому всі 

антропологічні суперечності розв’язуються на шляхах християнської віри, – 

завдяки останній віднаходиться необхідний для духовної орієнтації 

нормативний ідеал. 

 

 2.7. Екзистенційне мислення і динаміка людського існування: 

український контекст. 

Кажучи про екзистенційні мотиви в українській духовній культурі, варто 

вдатися до короткого історичного екскурсу (при цьому доведеться виокремити 

передовсім ті процеси, які відбувалися в ХVІІІ-ХІХ століттях). 

На загал в українській думці наявна вельми потужна традиція, яка прагне 

проникнути в тонкощі екзистенційно-антропологічної проблематики, 

маргіналізуючи при цьому всі інші проблеми (людина зводиться в центр буття, 

як природного, так історичного й соціального), водночас у рамках такого 

проекту серйозну вагомість зберігають богословські й літературні джерела 

(властиво, це та міждисциплінарність, яка настільки багато важить для 

європейського екзистенційного дискурсу). І хоч корені цієї традиції сягають ще 

княжої доби, тобто часів середньовіччя, найбільш чітко екзистенційні підходи 

окреслились на українському ґрунті десь аж у XVIII столітті (звісно, сам термін 

екзистенція й похідні від нього в означений період не вживалися, відповідно, 

маємо справу просто з екстраполяцією даного поняття на більш ранні часи). 

Отож, якщо послуговуватися такою термінологією, можна сказати, що 

екзистенційна, чи екзистенційно-персоналістична традиція, по-справжньому 

розпочинається з Григорія Савича Сковороди. Як відомо, від багатьох 

дослідників він удостоївся перифразу «український Сократ», що видається 

цілком справедливим, адже Сковорода, подібно до мислителів екзистенційної 

орієнтації, усі інші питання, крім тих, які стосуються самопізнання і морально-

етичного вдосконалення людини – вважав несуттєвими, другорядними. 

марними – до речі, невипадково фраза «пізнай себе» зринає в його творах аж 

168 разів! [див.: 273, с.10] (симптоматичною треба вважати також уже 
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відзначувану вище обставину, згідно з якою С. К’єркеґор у коментаторській 

літературі, своєю чергою, також нерідко іменується «данським Сократом» – все 

це вказує, з одного боку, на значущість Сократа для екзистенційного мислення 

взагалі, з іншого, підкреслює органічну закоріненість найбільшого українського 

філософа в європейській традиції мислення). 

Водночас Сковорода належить до формації тих екзистенційних 

мислителів, яких не можна помислити поза богословським та літературним 

контекстами: загальновідомо, що Святе Письмо становило предмет 

невгаваючого інтересу Григорія Савича впродовж усього його життя (достатньо 

вказати на концепцію трьох світів, серед яких особливий статус належить 

Біблії як символічній реальності, на міркування про дві натури – видиму й 

невидиму, на рефлексії про Бога як невидиме і як єдине джерело справжньої 

свободи людини тощо); так само – якщо говорити про царину літератури – годі 

уявити Сковороду без його, властивої для культури бароко, зануреності в 

атмосферу пісенної поезії (достатньо згадати хоча б його знаменитий «Сад 

божественних пісень»). 

Ще раз підкреслимо: той тип мислення, який сповідує більшість 

попередників європейського екзистенціалізму, також становить нерозривну 

єдність філософських, літературних і богословських елементів – це стосується, 

нехай у різному співвідношенні та варіативності, і Августина, і Блеза Паскаля, і 

Сьорена К’єркеґора, і Фьодора Достоєвского (принагідно окремо підкреслимо 

близькість Сковороди до Паскаля, причому йдеться не лише про належність до 

духовної культури бароко, але й про започаткування, хай в дещо відмінний 

спосіб і базуючись на дещо різних джерелах, філософії серця, нарешті, бачення 

принципової обмеженості, а тому недостатності раціонального пізнання [див.: 

176, с. 41-64]; забігаючи наперед, можна також ствердити: як на європейському 

ґрунті шлях від вкоріненої в бароковій традиції філософії Паскаля пролягає в 

кінцевому підсумку до екзистенційного мислення Ґ. Марселя, К. Ясперса, 

зрештою, М. Гайдеґґера та інших екзистенціалістів ХХ століття, так і в 

українській духовній культурі лінія прямує, хай часами й перериваючись, від 
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уґрунтованого в тому ж бароко Сковороди до екзистенційно орієнтованих 

В.Підмогильного, М.Хвильового, В. Симоненка, М. Осадчого і, особливо, 

В. Стуса). 

Втім, спорідненість цим не вичерпується. Окрім світоглядних засад, 

ідейних принципів, мається на увазі, звісно, і життєвий шлях мислителя. 

Екзистенційні істини, тобто істини, які стосуються людського існування, 

мають осмислюватися і розповсюджуватися, вони мають бути «прожиті», і 

започаткував такий підхід той же Сократ. Йдеться про єдність вчення та 

способу життя. Між іншим, у сенсі здійснення екзистенційного вибору, 

здатності на рішучий життєвий крок Сковорода, а згодом і Шевченко, також 

виявляються дуже близькими до предтеч екзистенційного мислення: їхнє «або-

або» багато в чому нагадує радикальний життєвий вибір Б. Паскаля чи 

С. К’єркеґора. Француз після блискучої наукової кар’єри раптом звертається до 

релігійної проблематики, причому наукові істини суттєво втрачають для нього 

колишню притягальність і переконливість; данець, якому відкривалася 

перспектива життя щасливого сім’янина, зважується на розрив з нареченою і 

тим самим із усім копенгагенським світом, прирікає себе на зневагу, вважаючи 

за потрібне принести себе в жертву Богові. Так чи інакше, а в кожному з цих і 

подібних їм випадків відбувається акт самозречення в ім’я виконання 

життєвої місії. 

У згоді з подібним настановленням, Сковорода відхиляє спокусливі, 

заманливі кар’єрні пропозиції – і, не бажаючи «бути зловленим світом», стає 

«мандрованим філософом», аби долучити якомога більше людей до істин, які 

йому відкрились, а головне – прагне допомогти іншим віднайти шлях до щастя, 

запорукою якого є «веселість сердечна». Самопізнання в кінцевому підсумку 

має прийти до віднаходження в собі істинної людини, а це неможливо без 

виявлення свого власного, абсолютно унікального покликання, без слідування 

велінню своєї власної природи, тому, що сам філософ називає «сродною 

працею».  
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Якщо «продовжувати ряд» у межах української духовної культури (взятої 

широко, «міждисциплінарно»), можна згадати не менш вражаючі приклади 

такої самовідданості й самопожертви. Майже через століття після Сковороди, 

замість досягати чергових вершин у мистецтві живопису, Тарас Шевченко стає 

поетом, захисником упосліджених і принижених, йде на страшенні муки і 

страждання; ще через століття дуже схоже вчинить Василь Стус (як, зрештою, 

чимало інших «шістдесятників»). 

Якими б різними не були згадані випадки, – причому як в ментальному, 

так і в просторово-часовому відношенні, – всіх їх об’єднує пристрасне бажання 

дієво утвердити власні переконання щодо основоположних речей, прагнення 

слідувати не зовнішнім приписам і усталеним нормам, а істині (як би по-

різному ця істина не розумілась кожним із них); істині, заради якої варто жити і 

заради якої варто померти (в екзистенційній термінології М. Гайдеґґера такий 

стан речей виражається одним із ключових понять його філософії – eigentliche 

Existenz, дослівно: власна, автентична екзистенція). 

Отже, у наведених міркуваннях бачимо слушність спроби вписувати 

Сковороду в контекст мислення попередників екзистенційної філософії. 

Водночас є підстави стверджувати і про схожість певних сковородинських 

підходів до способів мислення екзистенційних філософів ХХ сторіччя. 

Близькість ідей екзистенційних мислителів до поглядів Сковороди не 

заперечує такий авторитетний сковородинознавець, як Леонід Ушкалов. 

Констатуючи дедалі частіше порушувану у вітчизняній гуманітаристиці ідею 

про існування у нашій духовній культурі «українського екзистенціалізму», він 

відзначає поширеність тези, згідно з якою до джерел екзистенційної філософії, 

поруч із ідеями Августина, Паскаля, Ніцше, Достоєвского, Гуссерля й інших, 

належить і «філософія серця» Сковороди. При тому, зазначає Ушкалов, 

«нашого старого філософа порівнюють із Гайдеґґером, Ясперсом і 

Марселем…» [274, с.95]. Український дослідник не виключає, що Гайдеґґер міг 

мати певне уявлення про філософію Григорія Савича: «Про філософію 

Сковороди могли дещо знати й Гайдеґґер та Ясперс, адже з ними, особливо з 
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Гайдеґґером, свого часу тісно спілкувався Дмитро Чижевський – пристрасний 

шанувальник ідей Сковороди» [274, с. 95]. Л. Ушкалов наголошує і на тій 

обставині, що «…під час роботи над книжкою про Сковороду Чижевський 

підготував і статті про Ясперса та Гайдеґґера для «Української загальної 

енциклопедії»», причому Гайдеґґера Чижевський «…характеризує тут як 

«найбільш відомого з сучасних німецьких філософів…»» [274, с. 96]).  

Спорідненість стилю і настанов Г. Сковороди із стилем і змістом 

мислення, яке прийнято називати екзистенційним, є добре помітною на 

прикладі його ставлення до тих феноменів людського буття, які в означеній 

традиції (з легкої руки Мартіна Гайдеґґера) називають екзистенціалами, 

причому здебільшого екзистенціалами негативістськими: у листі до свого 

улюбленого учня Михайла Ковалинського (який, як відомо, став його першим 

біографом) Сковорода писав: «Блаженство там, де приборкання пристрастей, а 

не їх відсутність. Хіба Павло не має своєї колючки, що шкодить йому? І Бог 

проходить перед Іллею як легкий подих вітерця. Згідно з цим, турботи, страх і 

подібні афекти – від Господа. Вони навіть роблять людину блаженною» [244, 

с. 415]. Отож, ми бачимо і зосередженість на проблемі страждання, і вказівку 

на афекти, зокрема, страх – речі, які вже підкреслювалися вище у зв’язку з 

поглядами попередників екзистенціалізму. У цьому зв’язку варто звернути 

увагу на міркування про можливість прочитання Сковороди як філософа-

екзистенціаліста, «для якого суттю є томління душі» [див.: 161, с. 15]. 

Втім, український вимір екзистенційної проблематики спонукує говорити 

про відповідні деякі ментальні особливості і навіть унікальну специфіку. Якщо 

висловлюватися стисло, то екзистенційне мислення «на український манер» 

визначається суттєвістю доповнення індивідуального чинника національним.  

Тобто, коли придивитися уважніше, стане помітною вельми важлива 

особливість, яка стосується спрямованості подвижницьких зусиль «пасіонаріїв» 

саме на українському ґрунті: останні не просто прагнуть реалізувати власний 

талант, власні покликання й потенціал, не просто уникають будь-яких форм 

пристосуванства, «неавтентичного існування», як сказав би той же Гайдеґґер, 
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не просто здійснюють те, що Сковорода назвав «сродною працею», але й 

спрямовані до дуже важливої мети – утвердження свободи своєї упослідженої 

нації, а тому вони обстоюють права на її вільний розвиток. 

Втім, згідно з позицією Леоніда Ушкалова, першим на українському 

ґрунті, хто, закріплюючи за темою самопізнання центральну роль (причому на 

релігійній основі: пізнання себе неможливе без віри і без богопізнання), 

водночас надав цьому екзистенційно-вертикальному принципові «виразного 

національного звучання», хто говорив про «історичну місію… України як 

такої», був Мелетій Смотрицький [див.: 273, с.12, 25]; так постав, сказати б, 

перший прецедент. Отже, йдеться не просто про пошуки самого себе (ідея, яку 

після Смотрицького значно потужніше і глибше розвинув Григорій Сковорода), 

але й пошуки себе як носія українства. 

Втім, найбільш сильно і драматично такий порив проявиться, звісно, у 

Тараса Григоровича Шевченка. У нього відбувся перехід од аналізу власних 

індивідуальних душевних переживань до аналізу соціальних і національних 

проблем народу, – за такою логікою кожен українець може самореалізуватися 

лише через його причетність до цінностей нації, особиста трагедія постає на 

тлі трагічної історії рідного народу та Батьківщини, стається неминучий 

конфлікт з навколишнім світом ірраціонального зла. Заради відновлення 

історичної справедливості чиниться акт самозречення, самопожертви, 

індивідуальне благо офірується на користь блага загального, проте вихідним 

пунктом постає здійснене автором «Кобзаря» екзистенційне зближення 

трагедії самотнього індивіда й трагедії самотньої нації. 

Характерно, що таке зближення в часи Шевченка не було чимось само 

собою зрозумілим. В українському романтизмі, в атмосфері якого формувався 

Тарас Григорович, не бракувало спроб, де наголошування на власній 

індивідуальній драмі відсувало на задній план усі інші інтереси і проблеми. 

Так, талановитий романтик Михайло Петренко (поряд з Левком 

Боровиковським, Віктором Забілою та багатьма іншими) репрезентував саме 

таку, суто індивідуалістичну тенденцію українського романтизму: він 
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фокусував увагу винятково на відчутті самотності й загубленості у суспільстві 

індивіда, немилості щодо нього долі, покинутості іншими («Чужий я у долі, 

чужий у людей…») [272, с. 287]. 

Натомість Шевченко, теж важко переживаючи й проникливо 

висвітлюючи свою самотність і неласку долі, свою покинутість, свої митарства, 

тим не менш, прозирав крізь цю картину іншу перспективу – перспективу, з 

якої відкривалася велетенська самотність нації, причому йдеться про одну з 

найбільших європейських націй, яка, незважаючи на свою славну історію в 

минулому, опинилася на узбіччі цієї історії в теперішньому (жаль, туга за 

«втраченим раєм» виражається, зокрема, у знаменитих Шевченкових рядках з 

«Івана Підкови»: «Було колись – запорожці Вміли панувати. Панували, 

добували І славу, І волю; Минулося – осталися могили на полі…» [304, с. 53]). 

Шевченкове слово було покликане стати на сторожі не лише гідності людини, 

але й постати на захист гідності нації – упослідженої, зневаженої людини, і 

воднораз – упослідженої, зневаженої, забутої нації. Отож, Шевченкові 

вдавалося досягати дивовижної органічності індивідуального й загального саме 

в контексті екзистенції одиничного українця і нації. 

Наскільки одиноко у нівелюючи-байдужому світі може почуватися 

індивід, зболена, розтерзана людська душа (це може бути самотність у Всесвіті, 

що глибоко переживалося Блезом Паскалем, чи ж самотність у суспільстві, що 

болісно переживав Сьорен К’єркеґор, чи ж навіть самотність у своїй сім’ї, що 

складало основу життєвої трагедії Франца Кафки), настільки у світі впродовж 

кількох століть самотньою, невпізнаною і непізнаною може залишатися велика 

нація. Мабуть, у випадку з Шевченком існувала кореляція між його самотністю 

посеред блискучого петербурзького світу та самотністю нації, до якої він 

належав, посеред Європи, світу. І позаяк цей стан справ був відчутий і 

усвідомлений до кінця, до основи, талановитий художник зробив рішучий вибір 

на користь… поезії: тобто Шевченко, за словами Омеляна Пріцака, «замість 

робити особисту кар’єру, використав Петербург як арену для виходу України як 

діючого чинника на ній. І це зробив він свідомо, жертвуючи своєю блискучою 
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кар’єрою художника»» [219, с. 111]. Слушність такого твердження 

підтверджується, крім усього іншого, щоденниковим записом самого Тараса 

Григоровича (від 1 липня 1857 року): «Я добре знав, що живопис – моя 

майбутня професія, мій хліб насущний, та замість того, аби вивчати її глибокі 

тайни… я компонував вірші… Справді, дивне це невгамовне покликання» [305, 

с. 43]. Тим самим було задано певну парадигму існування людини-творця. 

Автентичність, справжність людської екзистенції (якщо взяти на озброєння 

цей важливий концепт екзистенційного мислення, асоційований передовсім із 

М. Гайдеґґером) полягала у здатності йти на жертви заради вірності самому 

собі, своєму покликанню. Вибір Шевченка був вибором по-справжньому 

екзистенційним, але на кону була не тільки його власна доля і майбутнє, але й 

доля і майбутнє його нації. 

Подібно до того, як у класичній Греції етичною, доброчесною могла 

вважатися тільки та людина, яка активно долучалася до суспільного життя, 

тобто яка прагнула до оволодіння громадянськими чеснотами, в українській 

культурі на автентичне існування міг претендувати тільки той, хто сприймав 

цю автентичність не лише в екзистенційно-індивідуальному плані, але й у 

соціальному, національному вимірі. 

Варто також, бодай побіжно, вказати на екзистенційні мотиви в 

українській духовній культурі ХХ сторіччя, тим більше, що саме ця епоха є 

синхронною з часом життя і творчості Гайдеґґера. Ці мотиви найбільшою 

мірою проявилися, зокрема, в літературі, причому як у прозі (наприклад, 

цікавою в цьому сенсі є постать Валер’яна Підмогильного – у пронизаних 

екзистенційними умонастроями творах останнього також, як і у випадку з 

європейським екзистенціалізмом ХХ сторіччя, відсутні настанови стосовно 

нормативності, себто вказівки на те, як потрібно жити людині, які світоглядні 

пріоритети є правильними, натомість кожний індивід, будучи абсолютно 

свобідним, спроможний знайти свій шлях, лише слідуючи своєму 

неповторному «я», виходячи зі створених ним ж засад), так і, особливо, в поезії.  
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В останньому випадку чи не найрепрезентативнішою ілюстрацією може 

слугувати випадок Василя Стуса (та й, зрештою, багатьох інших 

«шістдесятників»). Тобто традиційний спосіб пов’язування особистого та 

національного, причому на яскраво вираженій екзистенційній основі, перейшла 

у ХХ століття, і, ймовірно, найяскравішим прикладом такого поєднання був 

саме Стус. Якщо додати до цього напрочуд важливу для означеної 

екзистенційної лінії єдність життя і творчості, дуже інтимне відчування Стусом 

своєї належності до традиції Сковороди і Шевченка і, нарешті, симптоматичне 

зацікавлення поета європейським екзистенціалізмом ХХ століття, то такий 

вибір видасться більш ніж слушним. Але про все по порядку. 

Дивовижною видається думка В. Стуса, яку він висловив у статті-

передмові 1969 року «Двоє слів читачеві» (їх можна сприймати як щось на 

кшталт його життєвого кредо, якому він, між іншим, ніколи не зрадив): 

«…Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові, долає природне 

почуття зненависті, звільнюється од неї, як од скверни. Поет – це людина. 

Насамперед. А людина – це насамперед добродій. Якби було краще жити, я б 

віршів не писав, а – робив би коло землі…» [256, с.8] (заслуговує на увагу 

паралель із вищезгаданими ілюстраціями жертовності, надто із ситуацією 

Шевченка, який пожертвував кар’єрою художника на користь місії поета, 

будителя, провідника). Отож, ця місія, це покликання є особливим, 

наближається до межі сакральності, і в цьому Стус насправді виглядає прямим 

спадкоємцем Шевченка. Звісно, такий стан справ з погляду, скажімо, західного 

європейця чи американця ХХ століття виглядає анахронізмом, але для 

знаходжуваних впродовж декількох століть у ситуації тотальної несвободи 

українців це цілком зрозуміле і навіть неминуче розуміння, звісно, якщо 

йдеться про рефлексію стосовно власного місця у соціумі, виходячи з засад 

сумління, найвищих морально-етичних ідеалів (які в вітчизняній духовній 

культурі простежуються як провідні ще з часів Київської Русі). Як наслідок, 

громадянська позиція стає невіддільною від розуміння поетичного покликання. 
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Основними джерелами такого прислуховування до голосу власного 

сумління, «прикладами для наслідування» залишаються все ті ж Сковорода і 

Шевченко, причому сприймаються вони напрочуд особистісно, навіть інтимно 

(що видається цілком органічним, зважаючи на влучно підмічену свого часу 

П. Загребельним особливість Шевченкової поезії, яку «можна читати і з трибун 

міжнародних форумів, і наодинці із найдорожчою людиною» [Загребельний 

1981: с.3]). У згадуваній передмові, майже на самому її початку, Стус 

зізнається: «Найбільший слід на душі – од маминої колискової «Ой люлі-люлі, 

моя дитино». Шевченко над колискою – це не забувається…», в самому ж кінці 

цієї невеликої передмови Стус твердить: «Один з найкращих друзів – 

Сковорода» [256, с.8]. Щодо першого. Пов’язування найтепліших спогадів 

дитинства з матір’ю є очевидним і, так би мовити, універсальним, звичним для 

будь-якої людини станом справ, але враження від материних пісень, які 

доносять до маленької дитини Шевченкове слово, є, звісно, дуже особливим. 

Щодо другого. Вочевидь, цілком має слушність Петро Кралюк, коли наголошує 

на тому, що у Стуса про Сковороду йдеться не як про вчителя, авторитета, а 

саме як про друга, себто інтимно близьку людину – дана обставина, між іншим, 

свідчить про Стусову небайдужість до філософських рефлексій; водночас 

Сковорода сприймався поетом як «духовний опозиціонер» [див.: 161, с.15]; 

стосовно ж Шевченка така констатація виглядає чимось само собою 

зрозумілим.  

Що ж стосується опозиційності, бунтарства, нонконформізму, які є 

характерними для представників української духовної культури, то незайве ще 

раз покликатися на рефлексії Леоніда Ушкалова. Торкаючись питання про 

доречність вести мову про екзистенціалізм письменників-шістдесятників, він 

зазначає, що такий сюжет «…зринає, мабуть, цілком природно, бо і творчість 

наших шістдесятників, і саме їхнє життя – то ніби варіації на тему «бунтівної 

людини» Альбера Камю» [274, с. 98]. І річ тут не лишень у тому, веде далі 

Ушкалов, що В. Стус уважно вивчав Бердяєва і Сковороду, річ не лишень у 

тому, що Ліна Костенко, Іван Дзюба, Іван Драч на власні очі бачили Сартра, річ 
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у чомусь глибшому і складнішому, ніж звичайна інтелектуальна мода» [274, 

с. 98]. Це глибше і складніше, на думку Л. Ушкалова, чудово висловив Юрій 

Шевельов: «“не можна сказати, якою мірою Стус був знайомий з писаннями 

Гайдеґґера, Сартра, а надто найближчого до його світогляду Габріеля Марселя. 

Але наявність збігів не підлягає сумніву“. Так, Шевельов не помилявся. 

Зрештою, і сам Стус казав, що одним із пунктів висунутих проти нього 

звинувачень було те, що в його творах „відбилася екзистенційна настроєність“» 

[274, с. 99]. Ба більше: на думку Ушкалова, який доповнює розгляд поезії Стуса 

апелюванням до випадків Василя Барки і Богдана Бойчука, «екзистенційна 

настроєність взагалі характерна для української людини» [274, с. 99]. 

Насамкінець Л. Ушкалов звертає увагу на невипадковість тієї обставини, що 

«одним із найглибших дослідників творчості К’єркеґора – того, хто стояв біля 

джерел екзистенціалізму, став українець Грегор Маланчук» [274, с. 99]. 

Втім, якими б не були впливи на Стуса вітчизняної духовної традиції 

(головно Сковороди і Шевченка) та європейського екзистенційного мислення 

(Марселя, Сартра, Гайдеґґера), як би не сприймати взаємодію між цими 

впливами, важливо зробити окремий наголос на Стусовому усвідомленні 

необхідності пізнати себе. У суттєвій подібності до сковородинської 

настанови, поет веде мову про самопізнання як про прихід до себе чи, радше, як 

про повернення до себе: його поезії рясніють висловлюваннями на кшталт 

«…щоб себе до себе повертать» [257, с. 176] «…наприостанку в себе 

повернись» [257, с. 183] «пустіть мене до себе» [256, с. 22] і т.д. Нарешті, серед 

порад поетові-початківцю – крім суто «професійних» речей, – заклик: «Будьте 

собою, будьте людиною – єдиною! – на Землі…» [див.: 256, с. 208]. Все це й 

справді звучить у цілому по-сковородинівськи, але у Стуса, очевидно, менше 

споглядальності й відстороненості. Радше тут більшу близькість він виявляє до 

своїх сучасників-екзистенціалістів: внутрішній простір нашого «Я» існує як 

антитеза до світу, як постійної загрози нашій неповторній екзистенції, причому 

пошук власного існування, як правило, узалежнюється від міри сприйняття 

факту власної смертності, тобто повсякчас присутнє бачення горизонту смерті. 



198 
 

Остання постійно нагадує про крихкість і незабезпеченість людського 

існування (як ми пам’ятаємо, йдеться про одну із ключових «вихідних» 

екзистенціалістських засад). “Цей бенкет смерті в образі життя щасливого 

відстрашує і врочить: устромиш ногу в воду – і помреш» [257, с.159]. Якщо 

дещо «загострити кути», можна було б сказати: Сковорода, будучи близьким 

другом, все ж прочитується радше як «філософ-екзистенціаліст» [див.: 161, 

с.15].  

Звісно, Сковорода й Шевченко суттєво впливали й на інших поетів 

ХХ століття, включаючи таких несхожих між собою авторів, як Павло Тичина, 

Максим Рильський, Василь Симоненко (щодо двох перших див.: [273, с. 463, 

464]; стосовно ж Василя Симоненка, то варто навести цитату, вельми лаконічну 

і недвозначну: в одному з віршів поет зізнається у «родинних зв’язках» із 

Сковородою і Шевченком: «Щось у мене було І від діда – Тараса, І від прадіда 

– Сковороди» [цит. за: 109, с. 658]). Очевидно, названі постаті – філософ 

Сковорода та поет Шевченко не лише для названих авторів, але й для всієї 

української культури залишаються ключовими, по суті, є мірою українськості, 

перебувають на рівні архетипності. Проте, що стосується вагомості ще й 

екзистенціалістських впливів і суголосності, «наявності збігів», то постать 

Стуса виглядає серед українських поетів осібною. 

І все ж схожість екзистенціалізму до засадничих підходів в українській 

духовній культурі таки має місце. Вона, ця схожість, наголошувана, більшою 

чи меншою мірою, Ю. Шевельовим, І. Дзюбою, М. Коцюбинською, 

П. Кралюком, Л. Ушкаловим та іншими, простежується і в чималій кількості 

інших моментів: починаючи від надання центральної ваги проблемі людини – і 

її тлумаченні в категоріях автентичного-неавтентичного існування, у спробі 

розуміти її як динамічну істоту, яка повсякчас займається процесом 

самотворення – завершуючи акцентуванням на «межових ситуаціях». 

Принагідно варто також звернути увагу на симптоматичність використання 

Сергієм Кримським – у контексті дослідження архетипу українського 

менталітету – поняття «екзистенціали» [162, с. 57]. 
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І тут варто зробити короткий відступ – у сенсі уточнення. Кажучи про 

«межовість, доводиться говорити, серед іншого, і про історичні та географічні 

(чи радше геополітичні) обставини формування української ментальності, 

позаяк вони теж певною мірою сприяли формуванню екзистенційно-

персоналістичного мислення в українській духовній культурі. Ці чинники не 

варто недооцінювати (скажімо, у тому ж таки ХХ столітті, хай і в іншому 

контексті, на них звернув увагу німецький соціолог Норберт Еліас – 

визначаючи перебування німців між слов’янськими та латинізованими 

народами суттєвою передумовою їхньої історичної долі і формування їхнього 

політичного й ментального життя [див.: 120, с. 6-7]). 

Отже, не заглиблюючись у проблематику, пов’язану із специфікою 

українського ментального типу, скажемо тільки, що відзначуване Володимиром 

Янівим географічне пограниччя (впродовж своєї історії Україна нерідко ставала 

«битим шляхом» зі Сходу на Захід і з Заходу на Схід) істотно впливало на 

формування національного психологічного типу, для якого інтерес до 

«межових» станів, до екзистенційних ситуацій виростав із своєрідності 

історичного буття народу. Так, В. Янів зазначав: «Геополітичне положення 

відбилося на українській духовности у цілій настанові українця до ближчого і 

дальшого оточення: в постійній загрозі життя, «на пограниччі життя і смерти» 

українець шукав споконвіку глибшого змислу життя, й коли туземне життя віч-

на-віч смерті ставало непевним та проблематичним, шукали ми істини у 

потойбічнім, у трансценденції» [316, с. 169]. Незайве нагадати, що в 

термінології К. Ясперса, «висвітлення екзистенції» (Existenzerhellung) і 

подальша її розімкненість, яка здійснюється через комунікацію і 

трансценденцію, уможливлюється саме завдяки переживанню пограничної, 

межової ситуації. Таким чином, в українському випадку у якомусь сенсі має 

місце перехід од фактору пограниччя території до пограниччя ситуації (з-

поміж найновіших спроб у межах української поезії – себто спроб, датованих 

уже ХХІ сторіччям і спрямованих на осмислення новітньої української ситуації 

– можна відзначити, зокрема, творчість Злати Павлюк: там через 
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екзистенційний транстемпоральний досвід поета осмислюється, серед іншого, 

тематика війни й межових ситуацій, а також індивідуальна перспектива 

суміщується з перспективою загальною, суспільною [див.: 206, 207]; крім того, 

перебування України на міжцивілізаційному перетині і далекосяжні наслідки 

цієї обставини висвітлені у недавній роботі автора цих рядків «Україна  

між Європою і Росією: з філософсько-історичної та інтеркультурної 

перспективи» [242]). 

Якщо повертатися до Стуса, можна відзначити й чимало паралелей 

конкретно з М. Гайдеґґером (власне, у такий спосіб знайти підтвердження 

вищезгадуваної тези Шевельова про «наявність збігів»). Почати хоча б із 

«Палімпсестів». Як відомо, на палімпсесті потрібно позбутися пізнішого 

тексту, щоб відтворити первісний – Гайдеґґерова деструкція як метод його 

герменевтичної феноменології якраз і була покликана звільняти від 

нашарувань, які спотворюють первинний образ, ідею, думку (звідси – 

необхідність зайнятися деструкцією існуючих онтологій) (див.: [382, s. 19-27]). 

Скажімо, у світлі Гайдеґерового розрізнення наявності (Vorhandenheit) та 

підручності (Zuhandenheit) цілком може прочитуватися Стусовий вірш, який 

вловлює особливий тип сприйняття світу сучасними людьми, їхнє відчуження 

від природи, відторгнення всього органічного, фіксує утворення велетенської 

прірви між людиною та довкіллям: «…втрачено довіру існування і приязнь – 

між людиною і світом. Бо ж недарма малесенькі пташки мене сахаються, втікає 

риба, допіру людську постать запримітить…» [257, с. 176]. Нарешті, і тут 

близькість принциповіша, йдеться про автентичне існування і їхнє 

корелювання з проблематикою смерті. Негативне відштовхування від наявних 

форм неавтентичного існування і болісне переживання такого стану 

виражаються у різких, драстичних словах: «…сказитись легше, аніж буть 

собою» [257, с. 119]. У кінцевому підсумку, утверджується рішуче небажання 

підпасти під нівелюючу владу безособового у прагненні досягти автентичного 

існування. 
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Проте будь-яка подібність має свої межі, і, незважаючи на суттєву 

близькість між Стусом та екзистенційною філософією (яка в загальних рисах 

була простежена щойно і на яку вказували, крім П. Кралюка, такі дослідники, 

як Ю. Шевельов, М. Коцюбинська, Д. Стус, Р. Семків та інші), слід вказати на 

момент відмінності, поява якого обумовлена історичними факторами – 

передовсім вагомістю національного чинника для тих виразників української 

духовної культури, до яких належав Стус. Інакше кажучи, утвердження 

автентичного існування на українському ґрунті є немислимим без 

національного «акценту» 

У цьому зв’язку видається доречним процитувати уривок зі статті Івана 

Дзюби: «Філософи екзистенціалізму, які не раз зверталися до поезії для 

підтвердження своїх поглядів… знайшли б найбагатший матеріал у творчості 

Стуса. Але у нього ж, на мій погляд, – і певне заперечення або подолання 

екзистенціального світовідчування. Воно в тому, що головні антиномії й 

проблеми екзистенціалізму (життя – смерть, існування як буття до смерті, 

самота – комунікація; страх – рішучість; закиненість у буття – осягнення 

свободи; екзистенція – безособове) поет розмикає в переживанні долі свого 

народу і в приналежність йому, в подвиг задля нього» [110, с. 780]. У 

Стусовому випадку має місце взаємозумовленість творчості і страдницького 

життя поета. 

Автентичність людини виражається у щоденних рішеннях, діях, вчинках, 

а для того, аби прийти до цієї автентичності («прийти до себе», за 

висловлюванням Стуса), треба займатися заповіданою Сковородою «сродною 

працею». Такою працею для Стуса була поезія – творчість заради свого народу. 

Його споріднена праця, його автентичність неминуче набувала гіркого, 

трагічного присмаку, бо в умовах тоталітарної дійсності таке самоусвідомлення 

і відтак таке самопозиціонування наражається на спротив нещадної репресивної 

нівелюючої системи (звісно, така протестна боротьба чинилася не лише 

«шістдесятниками», до яких Стус належав, але й усім тодішнім українським 

дисидентським рухом). 
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Отож, українська екзистенційно-персоналістична традиція (сягаючи 

своїми витоками «філософії серця», зародження якої відбувається в рамках 

культури бароко) цілком вписується в контекст екзистенційного європейського 

мислення, є одним із елементів екзистенційної традиції європейської культури. 

При цьому можна навіть поставити питання, а чи ці екзистенційні мотиви не 

становлять у кінцевому підсумку лейтмотиви, тобто провідні, центральні 

мотиви української культури загалом. Проте специфіка саме української 

екзистенційної традиції полягає в тому, що принцип індивідуальної 

неповторності доповнюється моментом інтенсивного національного 

утвердження; останнє здійснюється в умовах, які всіляко йому 

перешкоджають, в умовах несприятливих і навіть жорстоких, а тому таке 

утвердження неминуче веде до самопожертви. 

 

Висновки до розділу 2 

У другому розділі дисертації окреслено ключові антропологічні погляди, 

які виникли впродовж так званого до-гайдеґґерівського етапу в історії 

філософії, здійснено їхню реконструкцію та експлікацію, тому основна увага 

приділялася особливостям філософування попередників екзистенціалізму, хоча 

принагідно вказувалося і на відповідні імпульси, які були або засвоєні 

Гайдеґґером, або виглядали спорідненими з його способом мислення (тобто які 

поставали в контексті екзистенційно інтерпретованого Гайдеґґера). 

 Так, з’ясовано, що людське існування в рамках досліджуваної традиції 

сприймається, по-перше, як контраверсійне, амбівалентне, по-друге, як 

динамічне, причому ця динаміка визначається головно негативними станами 

екзистенції, по-третє, людське існування не є заданим наперед і визначається 

вибором кожного, на свій страх і ризик, що, втім, не перешкоджає шукати щось 

на кшталт його нормативної моделі, по-четверте, воно, будучи несхоплюваним 

для наукового пізнання, інспірується релігійним, конкретніше, християнським 

розумінням людини, тому антропологія у межах передекзистенціалістського 

дискурсу нерідко корелюється із христологією.  
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З-поміж попередників екзистенціалізму ХХ сторіччя загалом і 

екзистенційного філософування Гайдеґґера зокрема у другому розділі 

дисертації виокремлено три постаті, репрезентативність яких пояснюється 

мірою їхньої впливовості і водночас ступенем їхньої духовної та ідейної 

близькості до пізніших спадкоємців у межах екзистенційної філософської 

традиції: йшлося про Блеза Паскаля, Сьорена К’єркеґора та Фьодора 

Достоєвского. Виявлено, що часто-густо йдеться не стільки про прямі 

запозичення чи засвоєння, скільки про спорідненість, перегукування їхніх 

підходів, акцентів і стилю мислення. Зокрема, вказано на індивідуальний, 

екзистенційний підтекст філософування кожного з них, підкреслено вагомість 

окремішніх життєвих обставин як основи для вибудування загальних підходів, 

їхнє позиціонування саме на основі сингулярного досвіду того чи іншого автора. 

Звернено увагу також на більшу вагомість для попередників 

екзистенціалізму думок, ніж ідей, позаяк останні (на відміну від перших, які 

володіють більшою долею свободи і невимушеності) нерідко здатні 

перетворюватися в абстрактні схематичні конструкти і нав’язуватися життєвій 

реальності, а також більшою мірою пов’язуються, власне, з ідеологічними 

матеріями. До того ж, підкреслюється доволі непростий спосіб приходу 

кожного з попередників екзистенціалізму до християнства, а тому виявляється 

суттєвість моменту негативістського подолання попередніх позицій. 

Наголошено на вагомості для всіх трьох розглядуваних авторів принципу 

християнської любові, на суттєвості антисциєнтичних підходів, а також вказано 

на наявність у них міждисциплінарних імплікацій.  

Особливий акцент було зроблено на екзистенційному філософуванні Б. 

Паскаля – передовсім з огляду на його роль новатора і першопроходця, того, 

хто першим у часи домінування узагальнюючих, раціоналістичних, 

сциєнтичних підходів Нового часу висловив погляди, які не лише суттєво 

розходилися з відповідними умонастроями й інтенціями, але й започатковували 

принципово іншу – екзистенціалістську парадигму мислення, причому 

зроблено акцент на рідкісному, якщо не унікальному характері Паскалевої 
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позиції у науці і філософії XVII сторіччя, дистанційованої – у гносеологічному 

плані – і від емпіриків, і від раціоналістів, а в «дисциплінарному» відношенні – 

як від релігійних, так і наукових крайнощів.  

Виявлено, що Паскаль дуже енергійно наполягав на неприпустимості 

догматизувати науку, вказував на обмеженість наукового, та й, зрештою, 

людського пізнання в цілому (причому як у пізнанні світу, так і самої людини), 

що обумовлювалося, серед іншого, усвідомленням – безпрецедентним в 

духовній історії Заходу й обумовленим передовсім «коперніканським» 

переворотом – усвідомленням нікчемності людини у Всесвіті, її «загубленості» 

у ньому, її «закиненості». Водночас відзначено симптоматичність Паскалевої 

спрямованості до пошуку «третього» шляху: між релігією надприродного і 

природничою наукою, між традицією і новаторством, підкреслено прагнення 

француза зв’язати воєдино світ, який у звичному сприйнятті розпадається на 

тутешній (на який орієнтуються природничі науки) та потойбічний (який є 

предметом релігії).  

З’ясовано, що саме в контексті такого прагнення до синтезу формується 

Паскалевий проект у своїй суті стоїчної антропології, яка спирається на 

уявлення про нормативний ідеал людини – людини шляхетної. Разом із тим 

позиціонується думка про детермінованість людини як такої серединністю, 

причому ця серединність постає і у вимірі онтологічно-космічному, і в плані 

морально-етичному, виникає мотив перебування людини «між» як 

фундаментальної антропологічної ситуації (мотив, який у ХХ сторіччі суттєво 

розвиватиметься саме Гайдеґґером).  

Підкреслено антиномічність людини, звернено увагу і на 

симптоматичність запропонованої Паскалем диференціації між науковим 

знанням, яке спирається на аксіоматично-дедуктивні засади (математика, 

фізика, архітектура тощо), та так званими «історичними предметами» (для 

яких зберігається цінність авторитету, причому найбільше це є релевантним 

для теології), що можна сприймати як випередження вагомого у подальших 

спробах екзистенційних мислителів розмежування між істинами природничого 
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та екзистенційного порядку (Паскаль, апелюючи до принципової відмінності 

між доказами розуму й доказами серця, був переконаний у неприйнятності 

підпорядкування людини об’єктивістським критеріям, не сприймав її за 

моделлю речі, об’єкту, вважав такий підхід невиправданою екстраполяцією).  

В узагальнювальний спосіб відзначено, що стосовно Паскаля, як і 

стосовно філософії існування загалом, найбільшою мірою є вагомими такі 

фактори: здатність мислити "проти течії", нонконформізм, критика 

"прогресизму", скепсис відносно суто раціональних факторів пізнання, бачення 

радикальної відмінності між сутністю природничих та екзистенційних істин, 

виявлення суперечливості природи людини, інтерес до її негативних станів, 

особливе зацікавлення проблематикою смерті, усвідомлення крихкості 

людського існування в умовах "розширення Всесвіту", дослідження 

найрізноманітніших антропологічних питань у їхній максимальній 

нюансованості, вагомість мотивів закиненості, скінченності, а звідси 

неподоланної трагічності, домінування песимістичного умонастрою, 

усвідомлення необхідності подолання гордині розуму тощо. 

 Виявлено, що представники філософії існування особливо любили 

звертатись також до таких тем Паскалевих роздумів, як от: "мисляча билинка", 

неавтентичність людського буття, яке рухається в напрямкові до прийняття 

певних усталених цінностей, із завищеною оцінкою дріб’язкового та водночас 

недооцінкою важливого, відтак твердження про ілюзорність таких підходів, 

відволікаюча роль розваг, екзистенційний характер істини. 

 Стосовно ж конкретнішого виміру близькості між Паскалем і 

Гайдеґґером, з’ясовано, що обох мислителів об’єднували, зокрема, такі риси: 

обирання вихідним пунктом мислення власної екзистенційної ситуації, 

наголошування на людському становищі «знаходжуваності» і «настроєвості», 

твердження про «незаданість» людської екзистенції, її динаміку, її 

негативістський характер (що виражається у вагомості таких феноменів, як 

жах, смерть, нудьга тощо, при цьому проблема смерті стає визначальною у 

справі екзистенційного самоусвідомлення), теза про розмежування природничих 
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та екзистенційних істин (у Гайдеґґера в поняттєвому плані – розрізнення 

«категорій» та «екзистенціалів», «фюзису» та «етосу»), критика сциєнтизму (у 

Гайдеґґера протиставлення «калькулюючого» до «осмислюючого» мислення), 

вагомість значення трансцендентності, твердження про «закиненість» 

людського існування, критика філософії Рене Декарта (Паскалева критика 

Декартового деїзму, та Гайдеґґерове відкидання редукції Бога лише до causa 

efficiens, діючої причини), нарешті, критика обома мислителями новочасного 

суб’єктоцентризму як такого, надмірності його гносеологічних зазіхань і 

претензій, несприйняття обома абсолютизації критеріїв математичного 

природознавства. 

Простежено і визначено внесок в екзистенційну парадигму 

філософування і в справу осмислення динаміки людського існування 

С. К’єркеґора. З’ясовано, що, спираючись на власний життєвий досвід і 

досягаючи рідкісної єдності людського існування та істини, данець першим у 

рамках екзистенційної парадигми піддав нищівній критиці спекулятивну 

діалектику геґелівського штибу, вбачаючи серйозний недолік у редукції 

людини до здатності мислити з максимальним ступенем абстракції та 

тяжінням до об’єктивізму; при цьому, демонстративно ідентифікуючи себе як 

«релігійного письменника», він висунув, на противагу до класичної моделі, 

саме екзистенційну діалектику, яка найповніше реалізувалася у «стадіальній» 

концепції людського існування. Виявлено основні К’єркеґорові пріоритети 

стосовно провідного для Нового часу питання про суб’єкт: з’ясовано, що 

останній постає в його фактологічності, конкретності, неповторності, 

неспівмірності зовнішнього і внутрішнього, у відчуженні неповторного 

людського існування щодо зовнішнього – соціального чи природного світу (у 

суб’єктивістській природі людського сприйняття данець постає спадкоємцем 

Паскаля, як, зрештою, і в підкреслюванні вагомості проблематики смерті тощо).  

Виявлено, що в дусі екзистенційного мислення К’єркеґор робив наголос 

на амбівалентності й динаміці людського існування, а також на особливій 

природі екзистенційних істин, яка найбільшою мірою визначалася 
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діалектикою непрямого повідомлення, до якого данець вдавався, 

«розпорошуючи» свої власні погляди на людину між латинізованими 

псевдонімами і пропонуючи потенційному читачеві якомога ширший спектр 

позицій стосовно можливостей людської екзистенції; втім, при цьому було 

запропоновано нормативний ідеал, який виражався в досягненні релігійної 

стадії екзистенції. Відзначено, що ця стадія досягалася лише внаслідок 

проходження «нульової», філістерської, а також естетичної та етичної стадій, 

що якраз і виявляло динаміку людського існування, а воднораз демонструвало – 

релігійне як бажане й позитивне досягається неодмінно через подолання 

негативного; відтак, якщо, з певною долею умовності, погляди Паскаля на 

людину могли характеризуватися як «стоїчна антропологія», то К’єркеґоровий 

підхід може бути схоплений у понятті «негативна антропологія». Підкреслено, 

що людина у данця, будучи «розімкненою», розглядається передовсім як 

відношення, причому головний наголос робиться на відношенні людського 

існування до себе; водночас він схильний визначати людину як синтез: 

безмежного і скінченного, тимчасового і вічного, свободи і необхідності. 

Виявлено, що у схожому до Паскаля і К’єркеґора руслі перебуває й 

осмислення антропологічної проблематики у творчості Ф. Достоєвского, 

передовсім у так званих «післясибірських романах» останнього. Окреслено 

паралелі не лише у змістовому наповненні, але й у формально-дисциплінарному 

вимірі: твори Достоєвского теж містять суттєвий міждисциплінарний 

потенціал, зокрема, у сенсі переплетення і взаємодії літературних, релігійних, 

психологічних і філософських елементів (причому, подібно до К’єркеґора, 

Достоєвскій теж може бути ідентифікований як «релігійний письменник»). 

Простежено й охарактеризовано особливості досвідної метафізики людської 

природи, яка базувалася у Достоєвского на численних антропологічних 

дослідах і експериментах, причому відзначається не лише наявність у 

росіянина фундаментального розуміння людини як таємниці, але й та 

обставина, що вирішальними у її конституюванні поставали кризові, негативні 

чинники, на кшталт провини, страждання, жаху, смерті, ба більше: особлива 
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увага приділялася дослідженню антропологічних викривлень, спотворень, 

деформацій; отож, людська екзистенція поставала як носій негативних станів і 

якостей, а особливої вагомості набував момент подолання антропофагії, 

приходу до позитивного через негативне. Подібність до інших предтеч 

екзистенціалізму проявляється у випадку з Достоєвскім також у намаганні 

представляти різні модуси людського існування, а також здійснювати 

зіштовхування відповідних аргументів і домагатися поліфонічності. До цієї ж 

парадигми примикає закріплення за реципієнтом самостійного вибору. 

Водночас вказується на схильність Достоєвского до пошуку нормативного 

ідеалу, який виражається в постаті цілком позитивної людини (яка контрастно 

відтіняється зображенням порочного «світу темних людей», спонукуваних 

утилітарними прагненнями, жадобою наживи, культом грошей, 

підпорядкованих процесові деперсоналізації; втім, нігілістичні тенденції 

виражаються і «темними» людьми, і так званою «підпільною» людиною: 

остання, замикаючись на собі, виявляє глибоку відчуженість, ізоляцію від 

суспільства, ворожість до нього). Відзначається, що цей позитивний ідеал 

наділений христологічними рисами. Водночас вказано, що передумовою 

виявлення людиною автентичного існування є переживання нею межової 

ситуації смерті (у Гайдеґґера аналогічний підхід виражається в концепті 

забігання-наперед-до-смерті). Втім, висловлюється твердження, згідно з яким 

те, що пропонує Достоєвскій у своїх романах, є показом можливості досягти 

автентичного існування – не лише уявляючи себе перед обличчям 

невідворотної смерті (модус майбутнього), але й пригадуючи власний досвід 

дитинства (модус минулого).  

Віднайдено й систематизовано суттєві риси спорідненості між 

К’єркеґором і Достоєвскім: критика «естетизму», використання обома авторами 

своєрідного маєвтичного експерименту та поліфонічність, виявлення різних 

можливостей людського існування, показ його неуникненної динаміки, 

наявність в обох різнорідних екзистенційних принципів і їхня взаємоборотьба, 

відсутність артикулювання з боку передекзистенціалістів остаточних висновків; 
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властива для обох багатюща сила уяви і якнайприскіпливіша саморефлексія, 

психологічна глибина, зіркість до найпотаємніших порухів душі людини; 

відкидання редукції людини до теоретичного рівня пізнання, інтерес до 

негативних станів людського існування, реабілітація християнства (в умовах 

панування нігілістичних умонастроїв) і спирання на нього у справі відродження 

людської особи. Тому К’єркеґор і Достоєвскій, попри суттєво різне "ментальне" 

походження, попри відмінності соціокультурного плану, попри різну 

конфесійну належність (відповідно, протестантизм і православ’я), попри 

розбіжності їхніх стилів і словників, все ж – у плані проблематики (вона в обох 

має яскраво виражений антропологічно-екзистенційний характер), в 

методології (в наявності маєвтичного експерименту, спрямованого на 

з’ясування основних закономірностей існування людини), у плані тяжіння до 

інтердисциплінарності, а саме у сміливому і віртуозному змішанні літератури, 

філософії, психології та богослов’я – демонструють дивовижну близькість і 

водночас дають підстави говорити про їхній багатогранний вплив на 

подальший розвиток знань про людину, надто у межах екзистенційної духовної 

традиції. 

З’ясовано, що об’єднує усіх розглядуваних предтеч екзистенціалізму – 

Паскаля, К’єркеґора, Достоєвского – вкоріненість у християнській традиції, 

тобто людське існування визначається певним нормативним ідеалом, причому 

щоразу має місце перехід від нижчого – до вищого, досконалішого стану, 

бачимо ієрархічність, послідовність певних станів, фази еволюційного 

розвитку, висхідний рух від атеїстичності чи агностицизму – до релігійності (як 

у Б. Паскаля), від естетизму через етичність до релігійності (як у С. К’єркеґора), 

від «підпільної», відчуженої – до «позитивно прекрасної» людини (як у Ф. 

Достоєвского). Відзначено, що всі ці підходи інспіровані специфічно 

християнським розумінням амбівалентності і зіпсованості людської природи 

(яке йде від апостола Павла – з його опертям на ідею суперечливості воль в 

одній людині, та Августина, який наголошував на вагомості догмату про 

гріхопадіння і звертав увагу, зокрема, на пожадливість (concupiscentia), що 
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стало аналогом до к’єркеґорового жаху (angest)). Водночас підкреслюється 

суттєвість для досліджуваних християнських попередників теономного 

розуміння людини (пізнання людиною себе через богопізнання). 

Відзначено, що дослідження антропологічної проблематики саме в 

екзистенційному ключі є органічно властивим для української філософської 

традиції, причому, подібно до попередників екзистенціалізму, момент 

міждисциплінарності тут теж відігравав ключову роль (вже у Г. Сковороди 

взаємодія філософії, релігії та поезії виглядала напрочуд плідною). 

Констатовано, що імпульс до екзистенційної проблематики у випадку з 

українською ситуацією інспірувався не останньою чергою історично-

географічними обставинами – в українському випадку у якомусь сенсі має 

місце перехід од фактору пограниччя території до пограниччя ситуації: 

перебування на цивілізаційній межі в постійній загрозі життя, перед обличчям 

смерті споконвіку спонукало українця віднаходити глибший сенс життя, і коли 

поцейбічне життя ставало непевним та проблематичним, він шукав істини у 

потойбічнім, у трансценденції. Напрочуд важливим поставав для представників 

української філософії такий суттєвий для екзистенціалістів чинник, як єдність 

вчення та способу життя, ба більше: часто-густо йшлося про акт 

самозречення в ім’я виконання життєвої місії, себто спосіб екзистенції у шкалі 

пріоритетів випереджує цінність доцільності, утилітарності чи вигоди (що 

ілюструють випадки з різних століть і епох – Г. Сковороди, Т. Шевченка, 

Л. Українки, І. Франка, В. Стефаника, В. Підмогильного, В. Стуса тощо: всі 

вони свідчать про певну тяглість в означеному сенсі). Водночас виявлено, що 

при цьому, – в умовах упослідженості нації і самої загроженості її існуванню, – 

відбувається зречення індивідуального в ім’я загального (скажімо, традиційна 

для культури романтизму ідея самотності і свободи індивіда трансформується в 

ідею самотності і свободи нації). 
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РОЗДІЛ 3 

ВИТОКИ, ВИНИКНЕННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ  

ГАЙДЕҐҐЕРОВОГО МИСЛЕННЯ: СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕЙ 

РЕЛІГІЙНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ  

ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

3.1. Гайдеґґерова вкоріненість у традиції (її амбівалентність та 

аспекти), традиція і новаторство, співвідношення філософії та історії 

філософії. 

Перш ніж торкатися особливостей антропологічного мислення Мартіна 

Гайдеґґера, потрібно вказати на дещо ширший контекст – і того, що стосується 

передумов появи його філософії, і її специфіки. Гайдеґґерові випало стати 

одним із найоригінальніших, найглибших і найпродуктивніших філософів 

свого часу, хоч його життя, принаймні, у зовнішніх виявах, щодо подієвого 

виміру (як, приміром, у Паскаля і К’єркеґора) було доволі бідним. 

Західне мислення минулого століття без Гайдеґґера об’єктивно виглядало 

б інакше: він вирішально вплинув на філософський ландшафт свого часу, тобто 

без нього філософський процес ХХ століття, та й початку століття двадцять 

першого, годі збагнути адекватно. Без Гайдеґґера не виник би екзистенціалізм 

Жан-Поля Сартра та етика Емманюеля Левінаса; без Гайдеґґера Ганс-Ґеорґ 

Ґадамер не розвинув би своєї філософської герменевтики; без імпульсу 

Гайдеґґера Мішель Фуко написав би щось інше, врешті, деконструктивізм Жака 

Дерріди не постав би без дискусії з Гайдеґґером [353, s. 7]. Подібне можна 

ствердити також стосовно Жан-Франсуа Ліотара, Андре Ґлюксмана, а 

рівночасно і стосовно багатьох психоаналітиків – Людвіґа Бінсванґера, 

Медарда Босса, Віктора Франкла. Крім того, Гайдеґґер безпосередньо викладав, 

був учителем у таких у подальшому помітних мислителів, як Ганс-Ґеорґ 

Ґадамер, Ганна Арендт, Карл Льовіт, Герберт Маркузе, Ганс Йонас [470]. 

Додамо до цього і філософські засади сучасного екологічного руху, які в той чи 

інший спосіб пов’язаний із тлумаченням мислителем науки і техніки. 
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Втім, варто розпочати з короткого біографічно-історичного екскурсу. Як 

відомо, Мартін Гайдеґґер народився і провів дитинство у периферійному 

Мескірху, що на південному Заході Німеччини, біля самісінького Шварцвальда, 

причому у конфесійному плані містечко було неоднорідним – більшість 

становили алемани-католики, меншість – шваби-протестанти. Беручи до уваги 

швабське походження матері Гайдеґґера, варто пригадати, що гордість 

класичної німецької філософії – Геґель і Шеллінґ, знаменитий середньовічний 

природодослідник Альберт Великий, літератори Віланд, Шіллер, Гьольдерлін, 

Ґауф, Мьоріке і, нарешті, Гессе походили із швабів. Як прийнято вважати, Тома 

Аквінський також належав до швабського роду, що осів у Південній Італії (на 

всі ці моменти слушно вказував свого часу Владімір Бібіхін [див.: 283, c. 3]). 

Отож, якщо справедливим є перифраз про німців як про "націю поетів і 

філософів" (який виник приблизно наприкінці ХVІІІ сторіччя), то з-поміж 

самих німців ця характеристика, ймовірно, виглядає найбільш придатною саме 

для швабів. До ментальних рис швабів належать не лише неквапливість і 

споглядальність, але й їхнє прагнення до вкоріненості. Незважаючи на те, що в 

минулі століття шваби, будучи неспроможними забезпечити собі належні 

умови життя на своїх бідних ресурсами землях, шукали щастя в інших краях і 

тому їх було чимало серед переселенців [див.: 277, с. 184], люди цієї етнічної 

групи завжди з неабияким пієтетом ставилися до своїх коренів, до традиції, 

постійно дотримувалися усталених звичаїв та життєвих максим своєї 

батьківщини, при цьому болісно сприймали будь-яке зазіхання на автономію 

свого специфічного побуту [див.: 93, с. 303]. Водночас консервативні шваби 

ніколи не прагнули до ізоляціонізму: плекаючи свою окремішність і 

унікальність, вони проявляли схильність до універсалістських підходів, до 

вписування будь-якої окремішності в контекст загального. У філософії шваба 

Геґеля це проявилося вельми яскраво: він "дотримувався міцних звичаїв та 

життєвих максим своєї швабської батьківщини та батьківської домівки. Він 

працював неквапливо у сталому, неперервному плині думки" – писав Вільгельм 

Дільтай [111, c. 117]. Ці слова можна з повним на те правом сказати і про 
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Мартіна Гайдеґґера. Ба більше: саме Гайдеґґер продовжував геґелівську лінію 

щодо онтологізації поняття die Heimat (Батьківщина) – бачачи в ній не лише 

місце, звідки щось походить, але і як місце покликання, розкриття власної  

суті [127]. 

Гайдеґґер, якому питання вкоріненості багато важило, із рідкісною 

непоступливістю, впертою послідовністю захищав своє право залишатися у 

тому південно-західному куточкові Німеччини, звідки походив. Філософ не 

тільки не вважав провінційність ознакою чогось неповноцінного, 

другосортного, меншовартісного – радше навпаки, він пишався своєю 

приналежністю до провінції. 

У кількох автобіографічних за своєю суттю нарисах, написаних на 

початку 30-х років ХХ століття, Гайдеґґер засвідчує позицію мислителя, який 

по-справжньому затишно і надійно почуває себе тільки у тому середовищі, 

тільки серед того ландшафту, який супроводжував його дитинство, його 

визрівання і зростання: "Глибока належність власної праці до Шварцвальду і до 

людей Шварцвальда випливає з вікової аллемансько-швабської самобутності, і 

цього не замінити нічим…" [284, с. 369]. Цікаво, що навіть у своїй академічній 

праці – "Вступ до метафізики" [Einführung in die Metaphysik] (1935), – 

торкаючись, здавалося б, нейтральної теми, зокрема, наводячи приклади 

вживання третьої особи однини дієслова "бути", Гайдеґґер пише: "Людина [є] 

швабський житель", а також "Селянин [є] в полі" [282, с. 169] – такі ілюстрації є 

дуже симптоматичними, показовими. 

Водночас, як уже зазначалося вище, шваби ніколи не прагнули до 

ізоляціонізму: плекаючи свою окремішність і унікальність, вони проявляли 

схильність до універсалістських підходів, до вписування будь-якої 

окремішності в контекст загального. У філософії Гайдеґґера (а ще раніше – 

Томи Аквінського чи Геґеля) це проявилося вельми яскраво.  

Для історико-філософського дослідження окреслені паралелі є 

неуникненними. Такого роду "географічний" аналіз виправданий, регіональна 

приналежність Гайдеґґера насправді дуже важлива. Отож, швабська 
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ментальність проявила себе чимось своєрідним не лише в побутово-

психологічному, але й (що в нашому контексті значно суттєвіше) у духовному, 

інтелектуальному плані. 

Під певним кутом зору швабів можна розглядати як "серединний" тип 

німця. Якщо північних німців (надто вихідців із Прусії) постійно 

характеризували практична розсудливість, уміння педантично і строго 

підходити до будь-якого предмета, дар іронії і жорсткої, навіть грубої 

насмішки, індивідуалістичність, то "південці" завжди були ближчими до поезії, 

мистецтва, чуттєвішими й наївнішими, безпосереднішими, їм більше була 

властива шляхетність і піднесеність, їхній гумор відзначався більшою м’якістю 

і доброзичливістю, зазвичай вони прихильніше ставилися до єдності людини зі 

світом, до підпорядкованості окремішнього – загальному, до включення 

індивіда у якусь вищу цілісність [див.: 93, с. 304] (варто вказати на 

спостереження про "швабську натуру" Рудольфа Гайма і Едуарда Керда, які 

наводив Юрій Кушаков [див.: 111, с. 263-264]). Для перших більш властивою є 

здатність до диференціації, для других – до синтезу. А от шваби, значною 

мірою, зуміли вдало поєднати сильні сторони цих двох ментальних типів, вони 

гармонізували, так би мовити, строгість розсудку та поетичність споглядання 

(до речі, одним із перших на цю "серединність" швабів вказав, досліджуючи 

витоки мислення Геґеля, Вільгельм Дільтай [див.: 111, с. 117-118]). 

Проте йдеться не лише про спроможність творити синтез як таку, але й 

про дивовижну здатність до узагальнюючого погляду на предмет дослідження. 

Приклад із Гайдеґґера. У листі до Юліуса Штенцеля за 14 квітня 1928 року, 

тобто невдовзі після виходу у світ "Буття і часу", філософ відзначав, що його 

звертання до екзистенціалів жаху, смерті, закиненості і т. д. диктувалося не 

так особистою схильністю до такого роду феноменів, як, власне, бажанням 

унаочнити часовість як таку [див.: 373, c. 13]. Це ще одне свідчення на користь 

того, що більшим пріоритетом володіє зацікавленість в істині надособистісного 

порядку, а не суб’єктивістський пошук і преференції окремішнього індивіда. 
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Знову ж таки, і це дуже важливо: здатність до метафізичних узагальнень і 

піднесення над минущим, індивідуальним зуміли проявити такі генії синтезу і 

водночас такі вже згадувані носії, сказати б, швабської ментальності, як Тома 

Аквінський, Геґель, Шеллінґ. Отож, Гайдеґґер, по суті, виступив у ролі гідного 

спадкоємця означеного вміння творити загальний синтез (до речі, інколи 

складається враження, що в "Сумі теології", чи у "Феноменології духу", чи в 

"Бутті і часі" просто немає автора – таким надособистісним і об’єктивно-

відстороненим виглядає виклад ідей у цих працях). Зайве наголошувати на 

тому, що "Буття і час" – не лише центральний твір "екзистенціалістського" 

Гайдеґґера, але й найфундаментальніший текст усієї філософії існування 

ХХ сторіччя. Отже, подібно до своїх попередників у середньовіччі, у Новий 

час, а також у новітню епоху, Гайдеґґер яскраво продемонстрував здатність до 

синтезу, до узгодження, примирення суперечностей. Зокрема, він примирив 

підходи, здавалося б, непримиренних у принципі мислителів, чи не найбільших 

антиподів, антагоністів європейської філософії першої половини ХІХ століття – 

Геґеля та К’єркеґора [див.: 93, с. 305]. 

Щоправда, властива для швабів задумливість і глибина характеру нерідко 

вела до неясності, туманності думок, до магічних темнот, що, серед іншого, 

відрізняє манеру Гайдеґґера від манери, скажімо, його сучасника та ідейно 

близького до нього (принаймні на ґрунті інтересу до екзистенційної 

проблематики) філософа – вихідця із німецької Півночі – значно яснішого і 

"прозорішого" Карла Ясперса (який у цьому своєму стилі дещо нагадував ще 

одного уродженця північних широт, Іммануеля Канта: ось що про це писав 

Сєрґєй Аверінцев: "Вихований на Канті смак проявляється навіть у зовнішніх 

ознаках літературного стилю Ясперса – підкресленій розміреності інтонацій, у 

рішучому вилученні пафосу, а також "магічних" темнот (таких характерних 

хоча б для Гайдеґґера)…" [5, с. 620]). Щодо "магічних" темнот і деякої 

туманності, то доводиться знову відзначати близькість Гайдеґґера до Геґеля. 

Схематично висловлюючись, Ясперс тяжіє до характерної для північних німців 

"парадигми Канта", Гайдеґґер – до більше властивої для їхніх південних 
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співвітчизників "парадигми Геґеля". Що стосується туманності і темнот 

філософії Гайдеґґера чи Геґеля, то варто все ж пригадати прикметне 

висловлювання Йоганна Вольфґанґа Ґьоте, який, висловлюючись про 

філософію в цілому, спирався, радше, на традицію саме німецького  

мислення: "по суті кажучи, вся філософія є лише людський розсудок туманною 

мовою" [68, c. 350]. 

Тому можна припустити, що Гайдеґґер, подібно до Геґеля, виражав не 

лише специфіку швабської ментальності, але, попри все, залишався, за словами 

Вікторії Суханцевої, "абсолютним німцем, який втілив у собі архетипіку 

національної духовності. Він – типовий німецький геній, схильний до 

велетенської мисленнєвої напруги при цілковитому спокої й зосередженні" 

[258, с. 211-212]. Проте саме шваб як "серединний" тип німця, ймовірно, 

найвдаліше демонструє своєрідність німецького ментального типу як такого. 

Не секрет, що все своє наукове життя – крім близько п’яти років 

професорства, проведених у Марбурзі (1923-1928) – Гайдеґґер пов’язав із 

Фрайбурзьким університетом. І хоч філософ ніколи не надавав надто 

серйозного значення біографічним подробицям, вважаючи, що по-справжньому 

важливим є тільки те, що мислитель написав, те, що виразилося в його слові й 

думці, все ж певні події, а інколи навіть відсутність подій, таки багато можуть 

нам сказати про вихідні принципи його філософії. Щодо «відсутності подій». 

Принаймні декілька фактів з Гайдеґґерової біографії є вельми промовистими. 

Коли двічі – у 1930-му і 1933-му роках – йому було зроблено привабливі 

пропозиції зайняти місце професора – відповідно, у Берліні та в Мюнхені 

(міста, які за розміром, впливовістю, наявністю можливостей значно 

переважали – і, між іншим, досі переважають – Фрайбурґ), він ці пропозиції 

рішуче відхилив, мотивуючи своє рішення тим, що не хоче залишати місце, в 

якому знаходяться його корені [див.: 93 с. 305]. Усе своє життя, окрім рідкісних 

поїздок за кордон, Гайдеґґер провів у рідних краях, неухильно зберігав їм 

відданість і, до речі, не потурбувався про те, аби очистити свою мову від 



217 
 

діалектизмів [30, с. 3] (обстоюючи думку, що будь-які діалектизми не лише 

збагачують мову, але й створюють додаткові можливості для мислення). 

Гайдеґґер завжди відзначався своїм дуже прихильним ставленням до 

простого, доіндустріального життя. Зокрема, це проявлялося в особливостях 

його зовнішнього вигляду: здебільшого його одяг нагадував скромне недільне 

вбрання селянина (або ж він міг прийти до університету у лижному костюмі): 

зрештою, навіть «зовнішність цього чоловіка, – за словами Вільгельма 

Вайшеделя, – мала у собі щось селянське» [466, s. 274]. Побут селянина, 

орієнтований на довколишнє середовище, на розміреність природних циклів, 

привчає до неквапливості, до відсутності поспіху. У своєму невеликому нарисі 

"Путівець" (Holzweg) (1949) Гайдеґґер простежує думку про можливість 

визрівання чогось по-справжньому вартісного, довготривалого, плідного тільки 

на ґрунті поступовості, неквапливості [див.: 284, с. 392], а у своїй роботі 

"Вчення Платона про істину" [Platons Lehre von der Wahrheit] мислитель 

наголошуватиме на необхідності саме поступового, повільного сходження до 

світу ідей (подібно до того, як перехід од темряви до світла мусить бути 

поступовим) – звикання до кожної із сфер сущого "повинно бути поступовим і 

повільним" [див.: 283, с. 349]. І в цьому питанні характерними є його 

апелювання до праці селянина, яка багато в чому є спорідненою з працею 

мислителя, скажімо, для селянина також властива глибока пам’ять, 

усвідомлення зануреності у тривалу традицію, надання особливого значення 

органічності, поступовості, неквапливості. В есе "Творчий ландшафт. Чому ми 

залишаємось у провінції" (Künstlerische Landschaft. Warum bleiben wir in der 

Provinz) (1933) Гайдеґґер навіть пише про те, що "…мою працю від початку до 

кінця спрямовують ці гори, ці селяни" [284, c. 369]. Натомість різким 

дисонансом до цього звучать драстичні висловлювання філософа на адресу 

жителя міста: останній характеризується як "мавпа цивілізації". Саме розмови із 

селянами надихали мислителя, саме в їхніх скупих словах, а то й у мовчанні він 

знаходив джерело справжньої мудрості, на яку, проте, із властивою їй 

однозначністю й безапеляційністю претендувала розгнуздана тріскотня 



218 
 

урбаністичної цивілізації [див.: 93, с. 306]. На думку Гайдеґґера, у місті з його 

поквапливістю, наелектризованістю атмосфери, байдужістю індивіда щодо 

інших можна перебувати у безплідній самотності, але тільки в селі, на лоні 

природи, можна бути у плідному й животворному усамітненні [284, c. 370] 

(симптоматично, що свій найбільш значущий філософський твір – "Буття і час" 

– Гайдеґґер написав саме в атмосфері сільської тиші, у хатинці провінційного 

Тодтнауберґа). Тільки усамітнення слугує, з погляду Гайдеґґера, вирішальною 

передумовою справжньої творчості. Звісно, йдеться передовсім про 

усамітнення саме в середовищі батьківщини, своїх коренів, своїх витоків. 

Водночас Гайдеґґер чудово розумів, що тенденції сучасності більше пов’язані 

саме із знекоріненням, втратою відчуття батьківщини: «Потрібно осмислити, чи 

і як в епоху технізованої уніфікуючої світової цивілізації ще може існувати 

батьківщина» [цит. за: 358, s. 9].
12

 

Тому невипадково, що до будь-яких філософських публічних заходів – 

конференцій, семінарів, конгресів тощо (себто заходів, пов’язаних із 

критикованою публічністю, і з необхідністю поспіху і знекорінення) – 

Гайдеґґер ставився більш ніж стримано й здебільшого їх ігнорував. Якщо 

слідувати за логікою Гайдеґґера, то можна було б припустити, що у такого роду 

публічних суперечках істина не народжується, а радше помирає. Схожий підхід 

спостерігаємо в "Бутті і часі": "Публічність затемнює все і видає так приховане 

за відоме і кожному доступне" [382, s. 127] (цікаво, що В. Бібіхін перекладає 

німецьке "verdunkelt" як "замутняет", себто "замутнює" [281, с. 127]). Тобто 

будь-яке публічне обговорення приховує небезпеку опошлювання, 

примітивізації суттєвих духовних проблем. 

Протиставляючи атмосферу рідного сільського ландшафту до нівелюючої 

атмосфери міського середовища, Гайдеґґер писав, що пам’ять літньої селянки 

для нього "означає незмірно більше, ніж найспритніший "репортаж" про так 

звану мою філософію в інтернаціональному органі преси" [284, c. 370]
13

. 

                                                             
12

 Вагомості цим словам Гайдеґґера додає та обставина, що виголошені вони були буквально за декілька днів до 

його смерті [див.: 358]). 
13 Принагідно можна вказати на філіпіки на адресу преси й публічної сфери загалом з боку Сьорена К’єркеґора. 
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Кажучи спрощено, не публічне, а приватне, не стереотипно-уніфікуюче, а 

неповторно-індивідуальне, не механістичне, а органічне приваблювали, 

інспірували Гайдеґґера [див.: 93, с. 306], ставали живильним середовищем для 

його філософської творчості і, відповідно, перетворювалися у визначальні 

цінності
14

.  

Отже, швабські витоки Гайдеґґера, які споріднюють його з цілим рядом 

інших німецьких мислителів, є передумовою таких рис його творчості: 

глибокого укорінення, синтетичності й цілісності філософського проекту 

(незважаючи на "поворот" і умовний поділ на "Гайдеґґера – І" та "Гайдеґґера – 

ІІ"), складності стилю, нарешті, тяжіння мислителя до міждисциплінарної 

взаємодії філософії, теології і літератури (так, у дослідницькій літературі 

побутує, серед інших, інтерпретація "Буття і часу" як своєрідного епосу про 

буття). Вище вже йшлося про поєднання вкоріненості, з одного боку, і 

відкритості до впливів, з іншого боку (кажучи в "Путівці" про дуб, Гайдеґґер 

наголошує на тому, що "рости означає – розкриватися назустріч широті небес, а 

водночас корінитися у непроглядній темряві землі" [284, c. 392]). 

Тобто укоріненість є ще багатовимірнішою, багатоликішою, ніж це може 

здатися на перший погляд. Тому в жодному випадку не можна нехтувати 

"вужчим" рівнем традиції. Відтак наголошування може – і повинно (з огляду на 

власні Гайдеґґерові міркування) робитися не лише на його вкоріненні як 

європейця, німця, але і на його етнічній вкоріненні як шваба (що частково, втім, 

уже підкреслювалося вище). Філософ почував себе комфортно тільки у тому 

середовищі, лише серед того ландшафту (причому як природного, так і 

культурного), який супроводжував його дитинство, його визрівання і зростання. 

Врешті-решт, укоріненість у випадку з Гайдеґґером можна було б 

простежити, виходячи із "найвужчої" – особистісної перспективи, 

покладаючись на його ім’я (у Мескірху, де Гайдеґґер народився, і де, як уже 

зазначалося, він заповідав його поховати, центральним храмом була саме 

                                                             
14 Не забуваймо, врешті-решт, що така позиція була витримана Гайдеґґером до кінця: її значущість підтверджує 

хоча би заповіт філософа поховати себе у рідному Мескірху, біля могили своїх батьків. 
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церква святого Мартіна, тобто останній був водночас «патроном» і його, 

Гайдеґґера, і його односельчан), і на його прізвище, а саме на його 

лінгвістично-етимологічний аспект: здебільшого мало звертається увага на те, 

що прізвище Heidegger перекладається з німецької як "рільник поля" (від die 

Heide – пустище, поле, луг, та eggen – боронувати, відтак Heidegger – це той, 

хто боронує, волочить на пустищі (згадаймо, знову ж таки, наведений у 

попередньому параграфі приклад із селянином у полі)). 

До речі, тут важко утриматися від ще однієї паралелі. Якщо брати до 

уваги обстоювану Гайдеґґером вкоріненість і, зокрема, відмежування ним 

філософії як такої від науки, то не можна не згадати прийняття ним позиції 

свого попередника у німецькій духовній культурі поета і мислителя Новаліса. 

Подібно до останнього, Гайдеґґер сприймає філософію як щось на кшталт 

"ностальгії, прагнення скрізь бути вдома" – ще один, хоча і вельми своєрідний, 

вияв укоріненості, тобто ностальгія сприймалася як основна настроєність 

філософування [358, s. 10] (не забуваймо і тієї обставини, що в ареалі німецької 

мови слово Heimweh (ностальгія) є спорідненим із Heimat (батьківщина)). 

У контексті розгляду імені і прізвища Фрайбурзького філософа і того, що 

було висловлено про укоріненість, апелюючи до Новаліса, мало б бути цікавим, 

що сам псевдонім, обраний видатним романтиком, був не чим іншим, як 

латинським еквівалентом (Novali) до давньогерманського Rode (найменування 

його далеких предків, які походили з нижньосаксонської знаті), а, власне, Rode, 

чи Novali означало "оброблення ниви, корчування, розчищення лісу під ріллю". 

Отож вимальовується цікаве перегукування прізвища Heidеgger (рільник поля) 

та псевдоніму Novalis (той, хто обробляє ниву). Відтак йдеться не лише про 

близькість імен, але й ідей, які з цих імен, сказати б, «випливають». 

Проте існує одна небезпека. Вкоріненість може абсолютизуватися, 

отримувати силу принципу, ставати не засобом, а метою, самоціллю, і тоді на 

нас чигає небезпека абсолютизації традиціоналізму, завдяки чому може 

відбутися реабілітація міфологічної архаїки, відтак може з’явитися загроза 

ксенофобії, презирство та подальша жорстокість до чужинців. Вже згадуваний 
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Ю. Габермас пояснював Гайдеґґерове ангажування в націонал-соціалізм (з його 

ідеологією "крові і ґрунту") саме надмірною зосередженістю на вкоріненості, 

перебільшенням її значення. 

Втім, уже неодноразово згадуваний у дисертації Ясперс, якого важко 

запідозрити в симпатіях до надто традиціоналістських підходів і ідеалізації 

минулого, енергійно наполягав на необхідності збереження зв’язку сучасної 

епохи з традицією – зокрема, він мав на увазі духовну традицію "осьового 

часу" світової історії (перше тисячоліття до Різдва Христового), та й, у дусі 

більшості німецьких мислителів, підкреслював, як уже відзначалося вище, 

зв’язок філософії та її історії [див.: 317]. Саме така вкоріненість – з огляду на 

сучасні реалії – дає шанс, на думку Ясперса, зберегти можливість 

автентичного існування в умовах глобалізованого світу (до речі, Гайдеґґерову 

близькість до Ясперса в контексті парадигми вкоріненості можна вважати ще 

одним свідченням щодо доцільності «вписування» його до екзистенційної 

традиції мислення). Кажучи стисло, є різне вкорінення і різні традиції, і 

важливо навчитися їх диференціювати, зокрема, під кутом зору раціональних та 

етичних вимог. 

Наголосимо ще раз: Гайдеґґер, подібно до Геґеля і Ясперса, і 

випереджуючи Ґадамера і Ґерлаха (звісно, всі вони є приналежними до спільної 

німецької традиції мислення), вважав, що будь-яке продуктивне філософування 

можливе лише в тому випадку, якщо воно розумітиме себе як результат 

історії мислення, якщо воно бачитиме свою органічну приналежність до 

традиції. Це має виражатися, зокрема, і у промислюванні філософських ідей 

саме на ґрунті рідної мови (як відомо, у німців die Muttersprache означає 

дослівно: материнська мова). Це підставовий, засадничий момент у мисленні 

Гайдеґґера. 

Втім, Гайдеґґерове сповідування вкоріненості (в якому б аспекті вона 

себе не виявляла, але надто у вимірі рідного місця, батьківщини і т. д.) часто-

густо наражалося на критику. Зокрема, критика засади вкоріненості яскраво 

себе виявила з боку мислителя, який Гайдеґґера дуже шанував (особливо його 
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"Буття і час") – француза Емманюеля Левінаса, чия знаменита етика постала, до 

речі, не в останню чергу на основі полеміки з фундаментальною онтологією 

Гайдеґґера, через негативне відштовхування від основних ідей німця [353, s. 7]. 

Втім, вихідним пунктом полеміки постає Гайдеґґерова філософія техніки. 

Левінас поділяє занепокоєння німця можливими згубними наслідками новітньої 

техніки, зокрема, як стосовно особистої ідентичності людини, так і щодо 

фізичного самознищення людства [171, c. 521]. Проте французький філософ 

скептично відгукується про захоплення Гайдеґґера природним середовищем, 

його апологією селянського побуту і вкоріненості, його сакралізацією Місця, 

що виражається чи то в рефлексіях щодо поклику путівця, чи то в 

сентиментальних пасажах стосовно стоптаних селянських черевиків. На думку 

Левінаса, ця язичницька спокуса веде в підсумку до катастрофічних наслідків: 

"Вживленість у ландшафт, прив’язаність до Місця… є розчинення людства на 

туземців і чужинців. І в такій перспективі техніка менш небезпечна, ніж генії 

Місця" [171, c. 522]. Більше того, саме техніка, вважає Левінас, якраз і "вириває 

нас із гайдеґґерівського світу і з забобонів Місця" [171, с. 522]. Французький 

мислитель розглядає в цьому контексті політ у космос Юрія Ґаґаріна. У цій 

події Левінаса захоплює не стільки навіть вірогідний прорив до нових знань і 

нових можливостей, скільки той факт, що 1961 року "було покинуто Місце" 

[171, с. 523]. При цьому Левінас апелює до традиції юдаїзму, який, на відміну 

від християнства, котре "підтримує благочестя вкоріненості", якраз навпаки, 

"завжди був вільний стосовно місць" [171, с. 523]
15
. У цьому унезалежненні від 

Місця юдаїзм зближується з технікою: "Як і техніка, він [юдаїзм – А. Д.] 

демістифікував Всесвіт, розчаклував Природу" [171, c. 524]. Отже, Левінас 

вказує, по-перше, на небезпеку – через апологію вкорінення – згубного поділу 

за лінією "свій-чужий", мовляв, імпліцитно тут міститься можливість 

ксенофобських підходів і розмежувань, по-друге, на ту обставину, що завдяки 

сучасній техніці, хоч з нею і пов’язані певні небезпеки, визріває усвідомлення 

                                                             
15

 Хоча, заради справедливості, треба визнати, що в цілому християнство – із твердженням Ісуса Христа про те, 

що йому «немає де голови прихилити» – все ж не сакралізує місця, як це, робить, приміром, іслам 

(симптоматичним є розмежування останнім «землі Ісламу» та «землі війни»). 
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того, що прив’язування людини до певного місця втрачає будь-яку 

перспективу, бо забирає від неї умови для повноцінного розвитку. 

І все ж, у кінцевому підсумку, не лише Гайдеґґер, але й його опоненти 

також належать до певної традиції і відтак укорінені в ній, навіть якщо вони і 

критикують саму засаду укорінення. Зокрема, Левінас належить до традиції 

юдаїзму та уґрунтованого в ній діалогічного філософування. Крім того, варто 

пам’ятати, що будь-яка спроба філософування неминуче виходить із певної 

герменевтичної ситуації, становища фактично й історично існуючого індивіда, 

який, будучи обмеженим не лише просторово-часовими, але й 

соціокультурними рамками традиції, робить свій внесок до неї і не може 

претендувати на завершальне й остаточне слово, яке було б висловлене у 

цілковитому відриві від традиції.  

Йдеться не лише про вкоріненість у традиції, але і в певній епосі, в 

певному поколінні. З огляду на це, праця "Буття і час" може вважатися не лише 

своєрідною сповіддю автора, але й рівночасно і сповіддю його покоління. Вона 

виразила те, що їх тоді тривожило і якій випало стати, по суті, головним твором 

усієї гайдеґґерівської творчості, вийшла у 1927 році у "Щорічнику з філософії і 

феноменологічних досліджень" і присвячувалася Гуссерлеві. Вчитель, 

прочитавши твір до кінця, був у зніяковінні і стурбованості щодо 

запропонованої трансформації феноменологічних ідей, відтак у стосунках 

вчителя й учня почалося охолодження. Проте важливо розуміти, що такий 

розвиток подій став неминучим, позаяк Гайдеґґер виражав ті нові умонастрої, 

які з’явилися у середовищі його покоління. 

Гайдеґґер, який у цій праці пред’явив рахунок західній метафізиці і почав 

конституювання фундаментальної онтології, насамкінець посприяв 

відродженню психологізму й релятивізму, проти яких Гуссерль наполегливо й 

послідовно виступав (хай там як, але ця робота стала чи не найбільшим успіхом 

Гайдеґґера-філософа, саме завдяки ній його стали тлумачити як провісника 

жаху і неподоланної самотності людини у ХХ столітті, власне, як 
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екзистенційного мислителя, як того, хто шукає сенс людського існування у 

знебоженому, сповненому техніки світі). 

Вельми своєрідне місце Гайдеґґера визначається ще й тим, що він – чи не 

єдиний філософ ХХ століття, який відкрив традицію нової інтерпретації 

історії філософії. Зокрема, заслуга філософа в тому, що такі класичні автори, 

як Платон та Арістотель, Кант і Геґель можуть – і навіть повинні – читатися по-

новому. Фрагменти Парменіда, Анаксимандра, Геракліта, яких він прочитав 

свіжо, по-новому, без нього залишилися б, очевидно, предметом розгляду 

вузьких спеціальних досліджень. Те, що Ніцше сприймається як філософ 

серйозно, пов’язано передовсім із Гайдеґґеровими інтерпретаціями. Так само 

було б важче набути більшого розповсюдження в академічних колах таким 

авторам, як Сьорен К’єркеґор і Вільгельм Дільтай [353, s. 7-8]. 

Водночас у своїх інтенсивних інтерпретаціях філософської традиції 

Гайдеґґер завжди ставить питання про те, що є філософія і як нею можна 

займатися, не перетворюючись у простого коментатора традиції. Тобто 

Гайдеґґер, з одного боку, дуже серйозно оцінював історичний характер 

філософії – йому було ясно, що філософія, яка нехтує своєю традицією, 

залишається за межами своїх можливостей, хоча б через те, що "проглядає", 

"проґавлює" свою об’єктивну вплетеність у традицію. Філософія тоді розуміє 

саму себе, коли вона розуміє свій розвиток; інакше кажучи, сучасне бачиться як 

результат минулого. Тут Гайдеґґерові стають у нагоді, серед іншого, "уроки" 

Геґеля. 

З іншого боку, філософія для Гайдеґґера – щось більше, ніж історія 

філософії. Таке усвідомлення на той час було особливо цінним, якщо врахувати 

хоча б відому тезу Альберта Швайцера про те, що "філософія майже стала 

історією філософії", про те, що "її покинув творчий дух", внаслідок чого вона 

уподібнилась людині літнього віку, яка, полишивши активне життя, 

перебуваючи на пенсії, ностальгічно перебирає пожовклі листки, які свідчать 

про колишні дерзання і неспокій духу, його тріумфальні перемоги. Отже, 

філософія – щось більше, ніж просто історія філософії. Для філософа 
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неприйнятно вдовольнятися лише тлумаченням традиції. Важливо при цьому 

відзначити, що для Гайдеґґера дуже важливим є не стільки навіть зміст (Inhalt) 

мислення, його результати, скільки сам шлях мислення (Denkweg), процес, який 

веде до певного результату. Це мислення, яке ніколи не заспокоюється на 

встановлених положеннях, не приймає якісь позиції як раз і назавжди 

визначені. Зовсім невипадковими є гайдеґґерівські слова, винесені як вступні до 

повного зібрання його творів (присвяченого, до слова, його дружині), на що 

звертає увагу австрійський дослідник Гельмут Феттер: "Шляхи – не твори" 

(Wege – nicht Werke) [див.: 462, s. 18].  

Творчість Гайдеґґера являє собою невтомне експериментування – 

філософ нерідко змінює поняття на інші або ж, що видається ще важчим, 

використовує колись упроваджені терміни в нових значеннях (починаючи від 

найяскравішого й найвідомішого прикладу – поняття Dasein – до, приміром, 

обігрування німецького дієслова «erörtern» (обговорювати), його пов’язування 

зі словом «Ort» (місце)). Крім того, вельми поважну роль відіграє так званий 

етимологізм, який стосується передовсім глибокого витлумачення 

давньогрецьких понять: вони розглядаються в дуже різних контекстах і 

кореляціях, на різні лади «перевертаються» і «обігруються». Ми бачимо все 

нові й нові варіанти, редакції його думок; гайдеґґерівські тези не зводяться до 

пояснення однієї іншою, до строгої виводжуваності одних положень із інших, 

до їхнього безпосереднього взаємозв’язку; натомість у нього різні положення 

залишаються у їхньому "самостоянні" і різноманітності. Водночас Гайдеґґера, 

якими б оригінальними й радикальними не були його підходи, не можна 

збагнути, не звернувшись до тих же Платона й Аристотеля, Августина і Дунса 

Скота, Лютера і Шляєрмахера, Канта й Геґеля, Гуссерля і Дільтая, К’єркеґора і 

Ніцше. Себто врахування історико-філософського підґрунтя є неминучим. 

Вище йшлося про наявність певних геґелівських обертонів у 

філософуванні Гайдеґґера. Незважаючи на близькість, спорідненість, все ж 

відзначимо, що ці обертони не досягають у філософа абсолютної точки. Для 

Гайдеґґера історія мислення аж ніяк не бачиться крізь призму дійсності 
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абсолютного Духу; філософ зовсім не схильний, слідом за Геґелем, 

стверджувати, що сучасність є метою, підсумком, завершенням. Гайдеґґер 

здійснює переорієнтацію на користь особливого, індивідуального – він вважає, 

що справжнє мислення завжди індивідуальне. Незважаючи на свою 

загальнозначущість Абсолют є приступним лише в індивідуальний спосіб – а не 

через надіндивідуальне спекулятивне мислення. Ставлячи питання у такий 

спосіб, Гайдеґґер демонструє близькість до яскравого Геґелевого антипода – 

Сьорена К’єркеґора (до речі, цей приклад є вельми промовистим для показу 

надзвичайної здібності Гайдеґґера – химерно переплавляти крізь власний 

духовний досвід ідеї вельми дистанційованих одного від іншого мислителів). 

Зазначене в дужках не меншою мірою стосується ще одного вагомого для 

Гайдеґґера мислителя: йдеться про його безпосереднього вчителя, наставника – 

Едмунда Гуссерля. Солідаризуючись із його спрямованістю на подолання 

болісного "розщеплення" суб’єкта й об’єкта, підтримуючи його лозунг "До 

самих речей!", успадковуючи його ключову ідею про інтенціональний характер 

актів свідомості, Гайдеґґер, тим не менше, не зводив суб’єкт до статусу 

"пізнавально-теоретичного суб’єкту" – інакше наша духовна творчість може 

перетворитись лише у голу функцію мислення; тим часом потрібно 

враховувати не тільки строге раціональне мислення суб’єкта, але й його спосіб 

життя, його найрізноманітніші духовні здібності, сприймати його як 

цілісність. 

Отже, успіх Гайдеґґера як мислителя полягав у рідкісній здібності 

засвоювати і трансформувати чужі думки, не стаючи при цьому пересічним 

епігоном, але водночас і не перетворюючись у, сказати б, екстравагантного 

"гравця" смислами (на кшталт дуже чужих щодо його природи 

постмодерністів); там була і ґрунтовність дослідження традиції, там 

проявлялася і виняткова сміливість та оригінальність у постановці тих чи 

інших проблем. Філософа вирізняла рідкісна інтелектуальна майстерність, він 

володів глибоким духовним досвідом, живим і гострим, причому він завжди 

намагався уникнути односторонності вченого, чужого до життя; його завжди 
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цікавив не тільки і навіть не стільки теоретичний, скільки практичний бік 

розглядуваних проблем; його увагу завжди привертала жива філософська 

думка, яка повинна була виростати із ґрунту глибоко продуманої мови; 

вдумливий аналіз останньої був запорукою по-справжньому вивіреного й 

прискіпливого мислення. 

Гайдеґґер володів даром вибирати такі підходи до філософської 

проблематики, які виявилися найбільш плідними, хоч також він вважав, що у 

філософії не буває правильних чи неправильних рішень, непогрішних 

остаточних висновків: будь-яке філософське положення має свою частку 

істинності і свою частку недостатності, однак бувають правильно і неправильно 

поставлені питання. Правильно – це вчасно і до місця і в тому контексті, який 

тому чи іншому питанню пропонує та чи інша епоха. До подібних речей західна 

філософія привчилася ще з часів її зародження – уже давні греки робили 

наголос спроможності філософії ставити питання і при цьому не претендувати 

на їхнє остаточне розв’язання, так би мовити, допускаючи інтелектуальний 

плюралізм. 

Ще раз: для Гайдеґґера з самого початку його творчого шляху особливу 

роль відігравала традиція – проте не тільки швабська, німецька, 

німецькомовна, але й, звісно, загальноєвропейська. Не виглядає 

перебільшенням, що саме спирання на основні підвалини західної ментальності 

– античну Грецію і християнську традицію – визначили, серед іншого, розрив 

Гайдеґґера з феноменологічним проектом Едмунда Гуссерля, спрямувало учня 

до трансформації рефлексивного типу феноменології свого вчителя у свою, 

оригінальну концепцію герменевтичної феноменології.  

Ключовими тут постали ідеї практичної філософії давньогрецького 

мислення та ідеї історизму християнських авторів. Тобто, у нагоді стали 

напрацювання мислителів, які враховували, по-перше, практичне поводження із 

світом, інтерес до до-теоретичного, фактичного досвіду життя, усвідомлення 

того, що філософія здобуває своє живлення із повсякденної людської практики 

(урок, засвоєний після читання Аристотеля, передовсім його "Нікомахової 
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етики"), по-друге, ті автори, які, будучи більшою чи меншою мірою 

пов’язаними з християнським ґрунтом, робили наголос на історичній 

обумовленості людського існування (апостол Павло, Августин, Лютер, Геґель, 

нарешті, Дільтай) – підхід, який, за словами Умберто Еко, «подає світові 

історію як рух вперед – уявлення, чуже язичницькому світові», і це саме 

християнський підхід, позаяк саме «християнство винайшло Історію» [185, 

с. 15]. Крім того, в рамках всеосяжного враховування і водночас творчого 

переосмислення західної традиції Гайдеґґер звернувся до авторів на кшталт 

К’єркеґора, які допомогли йому збагнути екзистенційну природу людського 

буття [див.: 430. с. 744-749]. Ці обставини є, звісно, вкрай важливими для 

історико-філософського дослідження, хоча не варто забувати і вужчих, 

специфічно «екзистенціалістських», джерел Гайдеґґерового мислення (які 

докладно аналізувалися у попередньому розділі дисертації). 

У будь-якому разі, всі ці джерела допомогли Гайдеґґерові, серед іншого, 

остаточно утвердитися в герменевтичному варіанті феноменології: як зазначав 

каталонський дослідник Хесус Адріан, рефлективну суб’єктивність витіснило 

фактичне життя, процес замінила подія, а замість інтенціональності актів 

свідомості з’явилася турбота про суще, про іншу людину і про самого себе, на 

противагу до феноменологічної редукції постав екзистенційний жах [див.: 323, 

s. 109-110]). Всі ці перетворення недвозначно засвідчували не лише 

герменевтизацію, але й екзистенціалізацію класичної моделі феноменології. 

 

3.2. Деструкція як метод герменевтичної феноменології М. Гайдеґґера 

та проблематизація автентичності людського існування 

Гайдеґґеровий проект герменевтичної феноменології є однією з перших 

серйозних віх на його шляху мислення. Втім, якщо спробувати 

охарактеризувати еволюцію мислення філософа в цілому, то можна було б 

відзначити такі її етапи: Гайдеґґер починав як католицький теолог, проте 

досить скоро його інтелектуальні інтереси зосередились на філософії: і хоч 

попервах мислителя цікавило неокантіанство, згодом він захопився 
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феноменологією і деякий час сприймався як найбільш багатообіцяючий 

послідовник Гуссерля. Проте на початку двадцятих років відбулося істотне 

переосмислення феноменологічного проекту (в сенсі "герменевтизації" 

феноменології), результатом чого стало виникнення концепції 

фундаментальної онтології; своєю чергою, у тридцятих роках стався 

знаменитий "поворот", і пріоритети Гайдеґґера змінилися знову, причому 

доволі радикально (навіть стало звичним говорити про Гайдеґґера-І та 

Гайдеґґера-ІІ ). 

У нашому ж випадку найбільше зацікавлення викликає етап, який 

припадає на двадцяті роки, коли Гайдеґер наважився прямувати своїм власним 

шляхом у феноменології (раніше такого роду рішучість проявилася, річ ясна, у 

переході від теології до філософії), відійшовши при цьому від класичного 

гуссерлівського варіанту феноменології, точніше, беручи від неї тільки те, що 

підходило самому Гайдеґґерові. Він охоче відгукнувся на заклик повернутися 

"до самих речей", водночас не приймав "теоретицизму" вчителя, не зводив 

інтенційність лише до рівня актів свідомості (своєю чергою, Гуссерль, який 

попервах покладав на Гайдеґґера великі сподівання як на продовжувача своєї 

справи, після прочитання "Буття і часу" закинув учневі, що той по суті замість 

розвитку феноменології пропонує свій варіант антропологічної філософії [див.: 

336]). 

Важливим елементом Гайдеґґерового феноменологічного проекту – 

герменевтичного варіанту феноменології (який розвинувся, значною мірою, під 

впливом ідей В. Дільтая) – стала деструкція історії онтології. У такий спосіб на 

передній план вийшло поняття деструкції. 

Звісно, не можна оминути увагою амбівалентний характер самого цього 

поняття. У суспільно-політичному чи, що трапляється рідше, у повсякденному 

слововживанні ми звикли до використання поняття деструкція і похідних від 

нього – переважно у формі прикметника деструктивний – в суто негативному 

значенні, зі знаком "мінус": деструктивне зазвичай сприймається як руйнівне, 

контрпродуктивне, шкідливе, те, що вважається небажаним, те, чому треба 
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всіляко запобігати і перешкоджати: так, ми можемо говорити про 

"деструктивне прагнення", "деструктивне рішення", "деструктивну позицію", 

"деструктивну дію" тощо. Натомість М. Гайдеґґер ніколи не схилявся до 

подібного сприйняття; ба більше, він, так би мовити, наважився взяти поняття 

деструкції "на озброєння", навіть зробити його одним із ключових у своєму 

поняттєвому світі, незважаючи на звичність, "інерційність" вказаної негативної 

конотації (яка, безсумнівно, мала місце і в його часи). Поняття "деструкція" 

почало активно використовуватися Фрайбурзьким філософом з початку 20-х 

років ХХ століття – у рамках згаданого вище його проекту герменевтичної 

феноменології.  

Ба більше, існують достатні підстави для того, аби тлумачити деструкцію 

як важливий метод герменевтичної феноменології Гайдеґера. Власне, 

обґрунтуванню цього положення і присвячується подальший виклад. Тобто, 

спираючись на філософію "раннього" Гайдеґґера, потрібно обґрунтувати 

положення про деструкцію як ключовий метод його герменевтичного варіанту 

феноменології, а також показати релевантність цього методу для дослідження 

темпоральної та екзистенційної проблематики.  

Окремо слід звернути увагу на історико-філософське тло поняття 

деструкції, показати, бодай стисло, в який спосіб відбувалася Гайдеґґерова 

трансформація ідей Геґеля, К’єркеґора та Гуссерля. Себто, перш ніж показати 

значущість поняття деструкції для Гайдеґґерового мислення, принаймні, в так 

званий "ранній період" його творчості, варто спочатку зосередитися на 

історико-філософському підґрунті цього концепту (тим більше, що сам 

Гайдеґґер, належачи до німецької філософської традиції – з її особливою 

увагою до зв’язку філософії та її історії – завжди враховував це підґрунтя дуже 

ретельно; не забуваймо також, що ідея повернення до істинних витоків 

філософії повсякчас була провідною ниткою його шляху мислення). 

Найважливішими джерелами видаються тут Ґ.-В.Ф. Геґель, С. К’єркеґор та 

Е. Гуссерль, позаяк саме їхні впливи – хай щоразу по-різному – позначилися на 

прийнятті Гайдеґґером цієї методології. 
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Перше. Що стосується Геґеля (їх із Гайдеґґером об’єднує, серед іншого, 

вже згадувані вище швабське походження, відчуття вкоріненості в традиції, а 

звідси і принцип історизму), то в методологічному плані існує момент, який 

водночас і зближує, і віддаляє їх одне від одного. У цьому сенсі варто звернути 

увагу на міркування, яке свого часу висловив німецький дослідник Андреас 

Лукнер. Останній стверджував, що насправді Гайдеґґерова деструкція 

(Destruktion) може розглядатися як антитеза, альтернатива до знаменитого 

геґелівського зняття (Aufhebung). Як відомо, у випадку зі "зняттям" у 

німецького філософа-класика йшлося про три речі: заперечення (негацію), 

збереження і піднесення на вищий рівень. Гайдеґґерова деструкція теж містить 

тріаду, проте тут три моменти суттєво інакші: знищення, вивільнення елементів 

традиції і повернення до витоків у сенсі генеалогії [див.: 415, s. 23]. Послідовно 

виявляються мотиви, які були приховані, тенденції, які не були виражені. У 

підсумку деструкція – і в цьому для Гайдеґґера найбільша її цінність – сприяє 

відкриттю мисленнєвого простору, в якому може бути поставлене питання про 

буття чи про людське існування. Отож у даному контексті мислення 

Фрайбурзького філософа можна тлумачити до певної міри як негативне 

відштовхування від Геґелевого підходу (не забуваймо і історичного контексту 

виникнення такої альтернативи – настрою глибокого розчарування у класичних 

цінностях і, вужче, у класичній філософії, у західній метафізиці, яку найбільш 

яскраво уособлює, звісно, саме Геґель, – все це відбувається в умовах 

європейської ситуації відразу після Першої світової війни – ситуації 

радикальної духовної кризи, яку тоді переживав Старий Світ, відчуття 

нестійкості і уразливості всього того, що впродовж тривалого часу вважалося 

непорушним). 

Друге. У справі виявлення історико-філософських передумов 

конституювання Гайдеґґером методу деструкції не можна обійти увагою і 

основну спрямованість спадщини Сьорена К’єркеґора, хай цей вплив не надто 

впадає у вічі і є радше опосередкованим. І хоч багатьма дослідниками вся рання 

творчість Гайдеґґера із точкою апогею в "Бутті і часі" сприймається ні більше, 
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ні менше як "секуляризація" ключових ідей К’єркеґора [див.: 430, s. 755], все ж 

у нашому конкретному випадку йдеться про дещо вужчий (і, правду кажучи, 

незвичніший) аспект рецепції данця. Як відомо, К’єркеґорова спроба, ба навіть 

більше, – його життєве завдання, його життєва місія зводилася до того, аби 

повернути своїх сучасників до справжніх християнських витоків; і при цьому 

данець намагався здійснити рішучу деструкцію сучасного йому християнства, 

тобто, тієї його форми, яка стала панівною у перші десятиліття ХІХ століття 

(щоправда, це аж ніяк не та нігілістична деструкція, до якої дещо пізніше 

вдавався Ф. Ніцше, вважаючи християнство проектом, котрий не просто себе 

вичерпав, а був приречений на невдачу з самого початку – позаяк, за словами 

автора "Заратустри", єдиний християнин помер на хресті, – і у кінцевому 

підсумку призвів лише до духовної деградації, а тому має бути запропонована 

радикальна альтернатива [203, с. 631-692]). К’єркеґор вірив у спроможність 

християнства, він вважав, що воно справді перебуває у вельми глибокій кризі, 

проте цю кризу, спричинену недосконалими людьми і інституціями, можна – і 

потрібно – подолати, виходячи саме із засобів, які є в розпорядженні самого 

християнства (у чомусь такий стан справ, хай і вельми віддалено, нагадує 

ситуацію з модерністичним проектом: останній постмодерністи вважали 

вичерпаним, а мислителі на кшталт Ю. Габермаса – "незавершеним"). Отож 

К’єркеґор націлювався на те, аби піддати деструкції наявну форму 

християнства (вже згадуване у попередньому розділі так зване "недільне", суто 

обрядове християнство, де суть благої звістки вихолощується), з тим, аби у 

такий спосіб розчистити ґрунт для конструювання його прийнятнішої моделі, 

близької до тієї, що практикувалася в перші століття нашої ери. Інакше кажучи, 

йдеться про повернення до "первинного", ще неспотвореного християнства. 

Подібним чином Гайдеґґер прагнув звернутися до витоків західного мислення, 

минаючи, розчищаючи ті нашарування, "розгрібаючи ті завали", які 

нагромадилися впродовж близько двох тисячоліть і значною мірою були 

однобічними, редукціоністськими. 
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Нарешті, третє джерело. На відміну від двох попередніх, воно є значно 

новішим за походженням, до того ж є не опосередкованим, а прямим, 

безпосереднім. Мова йде про феноменологію Едмунда Гуссерля. Деструкція 

постає тут у зв’язку з практикованими Гуссерлем редукцією та конструкцією. 

Під час літнього семестру 1927 року Гайдеґґер розтлумачував cвоїм студентам 

"методичний характер онтології", експлікуючи "три засади феноменологічного 

методу" [цит. за: 85, с. 41] – редукцію, конструкцію і, нарешті, деструкцію. З-

поміж перерахованих засад редукція все ще тісно пов’язана з Гуссерлем, хоча 

вже тут відбувається суттєва трансформація. Якщо фундатор феноменології 

вважає, що в основі природного усвідомлення світу лежить трансцендентальне 

конституювання, чи конструювання, інтенційного змісту свідомості, то 

Гайдеґґерові важливий не тільки, і не стільки, зміст свідомості, скільки 

горизонти розуміння реального стосунку до сущого і поводження з ним; таким 

чином, особливої ваги набуває герменевтичне витлумачення феноменів, з 

якими стикається ось-буття (Dasein) (на цю обставину слушно звертає увагу, 

серед інших, Міхаель Бьош [див.: 330]). Звідси випливає феноменологічна 

конструкція, яка стає вільним проектом ось-буття у його спрямованості на своє 

буття, на "спосіб його непотаємності". Конструкція непотаємності є водночас 

усуванням закривань, приховувань, які унеможливлюють адекватне розуміння, 

тому конструкція тим самим неминуче стає деструкцією (хоч, звісно, 

деструкція рухається у протилежному напрямку до конструкції [див.: 214, 

s. 23]) (як ми знаємо, згодом у Жака Дерріди з’явиться поняття деконструкція, 

сутнісно вельми близьке до Гайдеґґерової деструкції). У названих методичних 

кроках – від редукції до конструкції і від конструкції до деструкції – полягає 

інтерпретативна позиція феноменологічної онтології, як її розуміє Гайдеґґер. 

"Феноменологічне дослідження, – пише він в одній зі своїх ранніх лекцій, – є 

інтерпретацією сущого у спрямованості до його буття" [381, s. 423].  

Через таку герменевтизацію гайдеґґерівська деструкція стає 

альтернативою до гуссерлівської редукції: інакше кажучи, у Гайдеґґера замість 

трансцендентальної редукції з’являється герменевтична деструкція. Отже, те, 



234 
 

що було запропоновано феноменологічними вправами Фрайбурзького 

філософа, мало небагато спільного з Гуссерлевим аналізом редукції та 

конструкції, одначе цілком узгоджувалося з девізом останнього "До самих 

речей", причому в такий спосіб, що філософи, які давно здавалися 

"подоланими", ніби пробудилися до нового життя, їхнє первісне мислення 

несподівано стало напрочуд сучасним і діяло, так би мовити, по-

революційному. 

Підбиваючи підсумки представленого історико-філософського екскурсу, 

коротко відзначимо: деструкція висувається як метод, що є: 1) альтернативою 

до Геґелевого "зняття"; 2) перетлумаченням і екстраполяцією на філософію 

К’єркеґорової деструкції християнської традиції; 3) трансформацією таких 

засад гуссерлівського мислення, як феноменологічні редукція і конструкція. 

Звернімо увагу на саму герменевтику як деструкцію. Вже на самому 

початку свого творчого шляху Гайдеґґер намагався виходити з позиції 

першопочатковості (Ursprünglichkeit), висував завдання підважувати усталені 

поняттєві системи і апелював при цьому до досвідного підґрунтя того чи 

іншого індивідуального мислення, проте він усе ж вказував на те, що за нової 

постановки питань необхідно зіставляти її з джерелами, брати в розрахунок 

історичні витоки, прагнути досягати відповідності до їхньої первинної природи. 

У додатку до лекції про герменевтику фактичності (літній семестр 1923 року) 

філософ висловлюється лапідарно: "Герменевтика є деструкцією" [379, s. 105]. 

До речі, показовим можна вважати словосполучення, яким у стосунку до 

підходів раннього Гайдеґґера послуговується канадський дослідник Жан 

Ґронден: "деструктивна герменевтика" [366, s. 19]. Остання означає 

витлумачення онтологічної традиції в контексті раніше невиявлюваних нею 

мотивів. В "Основних проблемах феноменології" німецький філософ писав про 

створення феноменологічною герменевтикою фактичності радикальної 

можливості засвоєння традиції з позиції сьогодення в такий спосіб, аби 

вивільнити приховані мотиви, невисловлені тенденції і нові способи 

інтерпретації, проникаючи назад до первинних джерел і передумов нинішньої 
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експлікації. Як підсумок: "Герменевтика здійснює своє завдання лише на шляху 

деструкції" [386, s. 249].  

Отже, герменевтика, як її розуміє Гайдеґґер, завжди йде рука в руку з 

деструкцією. Завдання герменевтики ось-буття, яку можна означити і як 

онтологію ось-буття (взагалі сам по собі герменевтико-феноменологічний 

метод, який виявляє не тільки те, що себе показує, але й те, що себе приховує, і 

є для Гайдеґґера єдиним адекватним способом доступу до теми онтології) 

полягає в тому, аби ось-буття (Da-sein) відкрило, пізнало самого себе і відкрило 

буття (Sein) – для філософії. Іншими словами, лише така "деструктивна" 

герменевтика може створити умови для того, щоб у феноменологічний спосіб 

зробити видимими буття і ось-буття. Саме в цьому зв’язку згадуваний 

Ґронден підкреслює, що справжній метод герменевтичної феноменології є 

"деструкція, яка мовчки усуває Гуссерлеву редукцію" [366, s. 26]. За своєю 

суттю момент деструкції належить до суті герменевтичної феноменології як 

інтерпретуючого розуміння феноменів. 

Зв’язок між феноменологічною редукцією та деструкцією, який 

супроводжується поняттям конструкції, є знаком того, що для розуміння буття 

конче потрібна деструкція, тобто усування традиційної поняттєвості у 

напрямку до її походження. Лише з допомогою деструкції онтологія здатна у 

феноменологічний спосіб повністю забезпечити справжність своїх понять, 

відповідно феноменологія як первісна наука повинна рухатись у напрямку до 

деструкції метафізики, традиційних онтологічних моделей: "Конструкція 

філософії з необхідністю є деструкцією, тобто здійснюваним в історичному 

поверненні до традиції усуванням переданого, що не є неґацією чи 

засудженням традиції до мізерності, а, навпаки, її позитивним засвоєнням…" 

[378, s. 31]. Як доповнює італійський дослідник Ренато Крістін, деструкція не 

просто є у Гайдеґґера порожньою неґацією, а "єдино можливим полем 

засвоєння історії як історії буття", вона, крім того, стає "основою нового 

початку відношення між ось-буттям та буттям" [336, s. 48]. 
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Саме деструкція, яка істотно порушувала онтологічну "безтурботність" 

сучасності, не лише намагалася прояснити історію онтології, зважаючи на 

приховану путівну нитку останньої, вона нарешті прагнула уможливити 

розуміння буття виходячи з часу. Тобто співвідношення буття і часу впродовж 

багатьох століть залишалося прихованою темою не лише всієї історії західної 

онтології, але й історії людства. Тому Гайдеґґерова деструкція (яку він згодом у 

полеміці проти метафізики лише радикалізував) є первинним і одним із 

найоригінальніших завдань його досліджень. 

Водночас, не ставлячи під сумнів оригінальність і радикалізм автора 

"Буття і часу", потрібно все ж таки пам’ятати, за яких історичних обставин 

формувався цей проект деструктивної герменевтики: останні роки першого 

десятиріччя ХХ століття були епохою, коли не просто виявилась вичерпаність 

таких шкіл, як неокантіанство чи "філософія життя" (тут мається на увазі 

академічна царина) – під питання були поставлені буквально всі надбання 

західної цивілізації. Цікаво, що, скажімо, вже в атмосфері кінця ХХ століття 

видавалось цілком природнім вести мову про деконструкцію, а от у 

пораженській, зловісній атмосфері кінця десятих років того ж століття могло 

ставитися питання виключно про деструкцію, – настільки радикальними були 

тодішні умонастрої (хоча за змістом це була радше деконструкція). Ясно, що 

при цьому не відбувалося нігілістичного заперечення всієї західної філософії – 

мала місце критика метафізичної лінії цієї філософії. У випадку з Гайдеґґером 

онтологія ось-буття невідворотно тягнула за собою деструкцію наявної 

онтології. Обґрунтування онтології може бути здійснене лише через її само-

деструкцію. 

Іншими словами, традицію мислення треба шанувати, плекати, але не 

заплющувати очі на її слабкі місця, моменти непослідовності і редукціонізму, 

позаяк у традиції нагромадилося не тільки багато цінного, плідного, глибокого, 

але й помилкового, "тенденційного", а часом і попросту хибного, того, що 

насправді вступає в суперечність із першопочатковою спрямованістю мислення 

(так, у метафізиці дуже довго панувала спрощуюча спроба, послуговуючись 
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термінологією Гайдеґґера, замінювати буття сущим, онтологічне онтичним). 

Образно кажучи, не треба стояти перед традицією, як перед іконою, не слід її 

догматизувати, треба наважуватися чесно вказувати на її "відхилення". 

Втім, у Гайдеґґера йшлося не просто про деструкцію метафізики в цілому, 

але й, конкретніше, про деструкцію метафізичного розуміння часу. Вище вже 

зазначалось: замість впровадженої Гуссерлем трансцендентальної редукції 

Гайдеґґер запропонував метод герменевтичної деструкції. Досить ґрунтовно 

експлікація методу деструкції здійснюється в шостому параграфі "Буття і часу". 

Наголошуючи на тому, що визначальним для ось-буття є його минуле, 

Гайдеґґер намагається спрямувати феноменологічний погляд на традицію. І от 

за дуже проникливого погляду з’ясовується: те в традиції, що вона передає, 

нерідко приховується. Створюються самоочевидності, самозрозумілості, які 

настільки усталюються, що суттєво утруднюється доступ до вихідних позицій, 

традиція "затуляє підступ до вихідних джерел" [382, s. 21]. Нагромаджене 

традицією заважає побачити витоки, тобто найголовніше, унеможливлює 

"позитивне повернення до минулого в сенсі його продуктивного засвоєння" 

[382, s. 21]. Отож, пробивання до витоків стає можливим лише з допомогою 

деструкції традиції. Зокрема, це стосується деструкції історії онтології, і не 

самої по собі історії онтології, а у її зв’язку, як уже зазначалося вище, із 

темпоральною проблематикою. Тобто йдеться про нагромаджені помилки, які 

були породжені небажанням корелювати між собою буття і час, онтологічне і 

темпоральне: в історії західної метафізики буття попросту не вводилось у 

часовий простір, питання про буття не розглядалось в горизонті часу. 

Відповідно деструкція бачить своїм завданням інтерпретацію засад античної 

онтології у світлі проблематики часу. 

Втім, на думку Гайдеґґера, мало місце і хибне витлумачення буття і часу 

кожного з них самого по собі. Так, середньовіччя сприймало грецькі концепції 

буття догматично, внаслідок чого грецька онтологія стала жорстким 

навчальним реквізитом, а згодом грецька онтологія – через Суареса – перейшла 

в "метафізику" і трансцендентальну філософію Нового часу" [382, s. 22]. Так, 
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Гайдеґґер зауважує, що в середньовіччі буттєвий сенс ens розуміється у 

значенні вищого буття Бога – як ens creatum та ens infinitum, тоді як в 

античності буття пов’язувалося з сотвореністю "в сенсі виготовлюваності 

чогось" [382, s. 24]. Тобто в середньовіччі насправді відбулось серйозне 

розмежування з античною онтологією, хоча на перший погляд це виглядало 

зовсім не очевидним. Скажімо, це розмежування добре помітно на прикладі 

середньовічного тлумачення Аристотеля. За логікою Гайдеґґера, спотворення 

античних інтенцій продовжувало відбуватися і в Новий час, позаяк провідні 

філософи Модерну, особливо Рене Декарт, були більше залежними від 

середньовічної, ніж античної традиції (що, з-поміж інших, дуже добре показав 

французький неотоміст Етьєн Анрі Жільсон [див.: 132, с. 67-81]). 

У новочасну епоху сталося, згідно з Гайдеґґером, забування питання про 

буття, натомість на передній план був висунутий суб’єкт, розум, Я, особа, 

cogito Декарта, причому людина перестала сприйматись у її стосунку до буття, 

тобто Картезій упустив буттєве питання [див.: 382, s. 22]. Звісно, заради 

досягнення прозорості історії буттєвого питання, задля пробивання до 

вихідного досвіду античної онтології слід було розхитати цю закостенілу 

традицію. 

Своєю чергою, деструкції потребувало розвинене від античності до 

ХХ століття тлумачення проблеми часу. Гайдеґґер зазначає, що всі спроби 

розробки темпоральної проблематики у західній метафізиці (і в Августина, і в 

Канта, і в Берґсона) тією чи іншою мірою зобов’язані тому у своїй суті 

редукціоністському підходові, який у своїй "Фізиці" запропонував Аристотель, 

звівши час до модусу теперішнього (йдеться про контекст поняття ousia, яке 

латиною переклали як substantia – те, що наявне в теперішньому і що виражає 

пріоритетність теперішнього стосовно минулого і майбутнього) "Суще в його 

бутті схоплюється як "перебування", тобто воно розуміється зважаючи на один 

певний модус часу – "теперішнє"" [див.: 382, s. 25] (до речі, один із найчастіше 

обговорюваних на сьогодні Гайдеґґером концептів – його знамените неологічне 
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поняття das Man – пов’язане якраз із прагненням вказати на неавтентичне 

існування, яке породжується редукуванням часовості до модусу теперішнього). 

Тому слід мати на увазі, що тематика історичної деструкції вказує, серед 

іншого, і на екзистенційні концепти первинності, справжності, автентичності. 

Деструкція не є теоретично-об’єктивуючим методом, який з усією 

педантичністю й відстороненістю використовується заради гносеологічних 

цілей, а способом саморозуміння ось-буття. Як щось екзистенційне деструкція 

стосується "фактичного життєвого досвіду і самого життєсвіту в їхній 

історичній конкретності…" [378, s. 180]. Методичну необхідність деструкції 

Гайдеґґер пояснює приналежністю фактичного життєвого досвіду як такого до 

філософії, відповідно будь-яке філософське поняття має бути закоріненим у 

цьому досвіді, бути відповідним щодо нього, а не визначатися лише 

аргументативною когерентністю тієї чи іншої теорії. Той, хто мислить, у 

принципі не здатен зайняти цілковито об’єктивну позицію стосовно того, про 

що він мислить, від змісту відрефлектовуваного він не може абстрагуватися 

цілком і повністю. 

У підсумку неминучим є вихід на тезу про зв’язок деструкції й 

автентичності [див.: 330, s. 171], принаймні, у тому герменевтичному 

розумінні феноменології, який запропонував М. Гайдеґґер і який протистоїть до 

тенденцій оречевлення, опредмечення, об’єктивування індивіда, неврахування 

чинника його свободи. Власне, герменевтика завжди виходила із історичності 

людини і її розуміння, покладала серйозну вагу на те, що людина, будучи 

істотою обмеженою, водночас постійно перебуває у становленні, розвитку, 

невпинно відкривається для все нових можливостей. При цьому й сама 

філософія повинна сприйматися як автентичний спосіб буття, тобто вона 

повинна – через деструкцію – допомагати розчистити підходи, подолати 

перешкоди для досягнення людиною автентичного існування. 

Автентичність, на яку націлюється деструкція, має розумітися як 

філософський спосіб існування. Герменевтична феноменологія, прояснюючи 

справу самоздійснення ось-буття, звертає увагу не стільки на теоретичне 
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обґрунтування, скільки на зв’язок самоздійснення з автентичним 

філософуванням [див.: 354, s. 58]. В рамках такого розуміння чинник способу 

життя стає визначальним. Отож, деструкція повинна вести до фактичного 

життєвого досвіду як конституюючого елементу філософії. В контексті 

герменевтики важливо зазначити, що для Гайдеґґера не лише тексти, але й саме 

життя має підлягати філософській інтерпретації [див.: 430, s. 745]. 

Отже, на базі аналізу філософії "раннього" Гайдеґґера, а також 

відповідної коментаторської літератури, було обґрунтовано положення про те, 

що ключовим елементом феноменологічного методу у тому випадку, якщо 

феноменологію тлумачити в екзистенційно-герменевтичному вимірі, стає 

деструкція; було виявлено, що з допомогою цього методу М. Гайдеґґер 

здійснив переоцінку західної онтології і водночас трансформував класичний 

проект феноменології; нарешті, було показано, наскільки метод деструкції 

виявив свій евристичний потенціал у сенсі плідності герменевтичного мислення 

для розв’язання як екзистенційної, так і темпоральної проблематики – крім 

того, було виявлено суттєву роль деструкції у становленні автентичного 

існування та філософування. 

 

3.3. Два основні джерела філософії Гайдеґґера: філософія 

європейської античності та християнське мислення 

Як уже зазначалося, Гайдеґґерова приналежність до традиції виражалася 

у швабському, німецькому та європейському вимірах "укорінення". Тобто 

важливо вказати на роль, що її у становленні мислення Мартіна Гайдеґґера 

відіграло засвоєння ним західної філософської традиції, причому тут наголос 

робиться на двоїстому характері цієї традиції. Як відомо, остання ґрунтується, 

з одного боку, на давньогрецьких, з іншого, на християнських підвалинах; втім, 

вона не лише містить елементи перших і других, але й визначається через їхні 

плідні взаємовплив і взаємодію. На філософуванні Гайдеґґера ця подвійність – 

давньогрецьких та християнських впливів – позначилася дуже яскраво, надто у 

так званий перший період творчості, і про це мова піде далі. 
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Поки що ж – в рамках вступних зауваг – варто вкотре повторити, що 

серйозне врахування філософського надбання не останньою чергою випливає із 

загального серйозного, шанобливого ставлення Гайдеґґера до традиції як 

такої. Подібне ставлення характерне передовсім для європейської людини – 

мешканця, за Ф. Достоєвскім, "краю священних каменів".
16

 Саме у Старому 

світі викристалізовується дуже глибоке відчуття історії. Остання стає не 

просто предметом відстороненого пізнання, а сприймається як жива реальність, 

де минуле причетне до теперішнього, присутнє в теперішньому.
17

 

Водночас не слід ігнорувати і, так би мовити, "вужчого" виміру: 

Гайдеґґер відчував свою глибоку вкоріненість саме у німецькій духовній, 

вужче, філософській традиції. До речі, якраз для останньої більше, ніж для 

будь-якого іншого національного ментального типу, властива спрямованість 

філософської рефлексії на явище вкоріненості, на сам чинник традиції, на 

принцип історичності, про що детальніше вже йшлося вище (тобто, грубо 

кажучи, якщо європеєць назагал почувається достатньо вкоріненим – 

принаймні порівняно з американцем, – то вкоріненість німця виглядає особливо 

сильною). 

Про це не останньою чергою свідчить показова в цьому контексті тісна 

зв’язаність на німецькому ґрунті філософського та історико-філософського 

знання (теж відзначувана у попередніх підрозділах).
18

 Згідно із віддавна 

сповідуваною німцями логікою, будь-яка філософська ідея неодмінно повинна 

розглядатися в контексті її співвіднесеності з попередньою традицією, із 

попереднім розвитком філософського мислення. Як зазначав Ганс-Ґеорґ 

Ґадамер, "починаючи із Шляєрмахера і Геґеля, в традиції німецької філософії 
                                                             
16 Слова, які Достоєвскій вкладає у вуста Версілова, ключового персонажа «Підлітка» [118]. 
17 До речі, тут, за досить давнім спостереженням Пауля Тілліха, проявляється радикальна відмінність 

європейця, скажімо, від жителя Сполучених Штатів Америки, де вже втрачене "безпосереднє емоційне 
самоототожнення з реальністю минулого", де спадковість є суттєво ослабленою (Тілліх, працюючи з 

американськими студентами, виявив, що багато з них, скажімо, "володіли блискучим знанням історичних 

фактів, але ці факти, здавалося, не хвилюють їх глибоко" [268, с. 163]; ще одне свідчення такої "знекоріненості" 

американців – поширеність у їхньому середовищі філософії прагматизму, для якої властиві вельми слабкі 

зв’язки з минулим; зрештою, симптоматично, що прагматизм виник і найпотужніше розвинувся саме у США). 
18 Тим часом мало дивує, що, скажімо, розроблювана переважно в англо-американському світі аналітична 

філософія не бачить великої потреби в історичному підґрунті філософування, – як її не бачили ті американські 

студенти, про яких згадував Пауль Тілліх (див. попереднє посилання). 
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прийнято вважати, що історія філософії є сутнісним аспектом самої теоретичної 

філософії" [53, c. 176]. Аби засвідчити слушність, обґрунтованість Ґадамерової 

тези, наведемо уривок із класичної роботи – "Вступу до історії філософії" 

Геґеля: "Історія філософії може прочитуватися як вступ до філософії, бо вона 

представляє виникнення філософії" [цит. за: 91, с.166]. 

Проте і в пізніші часи така установка залишалася для німецької філософії 

незмінною. Наприклад, у ХХ столітті Карл Ясперс висловлювався у вельми 

схожому ключі. Ось дві цитати із його "Всесвітньої історії філософії": 

"Філософування фактично відбувається лише у взаємозв’язку із своєю історією. 

Жодна людина, мислячи, не може почати з самого початку, хоча кожна 

справжня думка, продумана заново, водночас є першопочатковою" [318, с. 93]. 

"Тією мірою, якою філософія усвідомлює саму себе, вона усвідомлює і свою 

історію, тобто мислення, яке до неї вело, з якого вона починалася і яке є їй 

тотожним за ціллю, метою, змістом" [318, c. 94]. Нарешті, як зауважував 

німецький дослідник Ганс-Мартін Ґерлах (досліджуючи, між іншим, спільність 

історико-філософських позицій саме згадуваних Геґеля та Ясперса): "філософія 

без її історії є порожньою…" [359, s. 113]. 

Щойно наведені міркування є показовими. Геґель постає при цьому як 

один із фундаторів такого, сказати б, "історицистсько-традиціоналістського" 

підходу, Ясперс, Ґадамер, нарешті, Ґерлах (попри те, що вони належать до 

різних поколінь мислителів) – як послідовники такого розуміння вже у більш 

новітню епоху, у ближчі до нас часи. Звісно, у цьому випадку не йдеться про 

перетворення філософії в історію філософії чи про їхнє ототожнення. Це було б 

неприпустимою натяжкою. Тут йдеться про усвідомлювання філософією своєї 

історії як про передумову повноцінного її, філософії, розвитку. 

Власне, коли говорити про співвідношення філософії та історії філософії 

в контексті чинника традиції, то це співвідношення можна розглядати в 

термінах діалектики традиції та новаторства – філософ, пропонуючи 

оригінальний підхід до тієї чи іншої проблеми, якоюсь мірою схильний 

ігнорувати всю попередню традицію, історик філософії нею зазвичай і 
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обмежується (між іншим, звідси випливає ще одна діалектика – діалектика 

догматизму та скептицизму; тобто філософія постає як урок догматизму, а про 

історію філософії можна вести мову як про урок скептицизму, на що свого часу 

слушно звернув увагу французький герменевтик Поль Рікер [див.: 226, с. 50]). 

У випадку ж із М. Гайдеґґером поєднання історико-філософського та 

філософського підходів знайшло свій вияв у тому, що як історик філософії він 

орієнтується на Аристотеля, на апостола Павла, на Іоана Дунса Скота чи 

якихось інших мислителів традиції, а як філософ, котрий бере на озброєння 

новітню – у цьому разі феноменологічну – методологію, застосовує її у ході 

аналізу цих класичних джерел (конкретніше, йдеться, на що зверталася увага в 

попередньому підрозділі, про деструкцію як ключовий метод герменевтичної 

феноменології). 

Наведені міркування можуть сприйматися ще в одному аспекті – за 

яскравий приклад того, в який спосіб поєднуються європейська та німецька 

філософські традиції. Втім, якщо висловлюватися точніше, то остання радше є 

елементом (причому вельми суттєвим, невід’ємним) попередньої, 

співвідноситься з нею, як частина із цілим. Очевидно, від самого початку свого 

філософського шляху Гайдеґґер цілком поділяв такий підхід щодо філософії та 

її історії, однак при цьому спромігся, займаючи означену, сказати б, німецьку 

консервативну позицію, стати одним із найоригінальніших і найплідніших 

мислителів не лише Німеччини, але й усього світу (хоч, як частково уже 

показувалося вище, мислителі на кшталт Ю. Габермаса чи Е. Левінаса, 

виходячи із більш космополітичних, "глобалістських" установок, продовжували 

вперто розглядати Гайдеґґеровий "провінціалізм" як ваду, недолік його 

філософії і світогляду). 

Проте повернімося до, так би мовити, "дводжерельних" основ мислення 

"раннього" Гайдеґґера. Ще раз підкреслимо: на той час це винятково західні 

джерела – філософія європейської античності та християнське мислення (у 

дужках зазначимо, що західна традиція справляла на Гайдеґґера значно 

більший вплив у ранній період його філософування – на відміну від пізнішого 
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етапу творчості, особливо після "повороту" 30-х років, коли філософ дедалі 

більшу увагу став приділяти, скажімо, дзен-буддизму і коли в його 

філософському лексиконі з’явилися поняття на кшталт "дао" та "ікі" [див.: 430, 

s. 745]). 

Важливо, втім, зауважити, що витоки західного мислення для Гайдеґґера 

пов’язувалися саме з давньогрецькою філософією, а не, скажімо, з філософією 

Риму, яка, до слова, як в ідейному, так і в поняттєвому вимірі являла собою, на 

тверде переконання Гайдеґґера, суттєве спрощення (справді, в ареалі 

латинської мови, при перекладі з давньогрецької сталося чимало спрощень – 

приміром, від aitia (винність) відбувся перехід до: causa (причиновість), від 

aleteja (непотаємність) – до: veritas (істинність) і т. д., себто переклад привносив 

певну зміну семантики чи, точніше, показував певні речі нейтральніше і не 

надто повно, ніж це мало місце у давньогрецькому оригіналі).
19

 Як правило, 

Гайдеґґер наділяв давньогрецьку і німецьку мови статусом найбільш 

«філософських» мов. Та й справді: в цілому римська філософія була не надто 

оригінальною і здебільшого епігонською щодо грецької. У цьому сенсі 

Гайдеґґер був переконаним і гарячим прихильником Еллади і водночас вельми 

стримано ставився до надбань римської філософської культури (втім, і самі 

римські автори, причому дуже авторитетні – такі, як Сенека, Лукрецій, 

Ціцерон, визнавали обмеженість виражальних можливостей латини – 

передовсім у царині філософії – в порівнянні з грекою, інакше кажучи, 

вважаючи свою мовою убогою, бачили себе в чомусь варварами: як писав 

Ціцерон в «Тускуланських бесідах», «латинською мовою немає або майже 

немає пам’ятників справжньої філософії – тієї, яка веде початок від Сократа…» 

[297, с.298]).  

Проте від цієї загальної констатації щодо західних витоків мислення слід 

перейти до диференційованішого, конкретнішого аналізу, зробити крок, так би 

мовити, на шляху дедукції: звернімо увагу саме на ті джерела давньогрецької та 

                                                             
19

 Зрештою, не забуваймо і про сам термін «філософія», спроби перекладу якого на інші мови завжди 

виявлялися приреченими на невдачу (як приклади можна назвати давнє слов’янське поняття «любомудріє» чи 

ж голландське «Wijsbegеerde») [124]. 
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християнської традицій, які найсуттєвіше посприяли у становленні Гайдеґґера 

як оригінального філософа, зокрема, як філософа, котрий завдяки 

продуктивному засвоєнню традиції розробив свій оригінальний і продуктивний 

проект герменевтичної феноменології, а відтак і екзистенціальної філософії. 

Причому ми звернемося не до всіх (позаяк у цьому випадку обсяг 

підрозділу дисертації став би надмірним), а лише до найсуттєвіших джерел. Які 

джерела можна при цьому виділити? Скажімо, відомий німецький дослідник 

Ґюнтер Фіґаль називає в якості визначальних три джерела: відповідно 

філософію Геґеля, К’єркеґора, Гуссерля [див.: 353, s. 13-17] (і в попередньому 

підрозділі, де йшла мова про метод деструкції, теж робився наголос саме на цих 

постатях). Втім, такий підхід здається надто спрощеним, адже тут беруться до 

уваги лише новочасні джерела – тобто найближчі до Гайдеґґера хронологічно і 

ментально. Та все ж апелювати лише до них, звести впливи на автора «Буття і 

часу» лише до цих трьох фігур було б суттєвим звуженням, редукціоністською, 

а тому невиправданою спробою. 

У подальшому буде показано вагомість для Гайдеґґера ідей практичної 

філософії давніх греків та ідей історизму ранніх християнських мислителів, а 

згодом і "секуляризаційних" авторів. При цьому німець, по-перше, звернувся до 

античного автора, який по праву вважається систематизатором усього спадку 

давньогрецької філософії – Аристотеля. Стаґірит (особливо це стосується 

"Нікомахової етики") не лише не ігнорував, а надавав першорядного значення 

практичному поводженню із світом, він цікавився до-теоретичним, фактичним 

досвідом життя, усвідомлював ту обставину, що філософія здобуває своє 

живлення із людської практики (хоча в ієрархії досконалості і ставив 

теоретичні дисципліни вище за практичні). 

По-друге, Гайдеґґер апелював до тих мислителів, які робили особливий 

наголос на історичній обумовленості людського існування, виходячи з 

релігійних, християнських засад (апостол Павло, блаженний Августин, Мартін 

Лютер, Фрідріх Шляєрмахер, Сьорен К’єркеґор), чи виходячи з досвіду 
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мислення тих, хто, спираючись на такі релігійні джерела, долучався до 

творення "секуляризаційної" парадигми (Вільгельм Дільтай). 

Стосовно античних джерел, то, як щойно було зазначено, з-поміж них 

особливу релевантність для Гайдеґґера мав, так би мовити, "праксеологічно" 

збагнений Аристотель. Звісно, значення давніх греків для західної філософії 

можна простежувати, починаючи вже із виникнення самого поняття філософія 

(адже його вперше сформулювали саме елліни, воно – їхній винахід). Те ж 

стосується і порушеної ними проблематики (вона є і онтологічною – це 

питання про те, що є буття, а що – небуття, які шляхи ведуть до осягнення 

істинного буття, і, звісно, антропологічною, тобто йдеться про людину як те 

специфічне суще, яке ставить питання про буття і т. д.). Себто питання, які 

постали перед Гайдеґґером як ключові для його мислення, уперше були 

порушені й експліковані давніми греками (зокрема, Парменідом, а згодом 

Платоном і Аристотелем – що Фрайбурзький філософ і констатує на самому 

початку "Буття і часу" [382, s. 2]). Ба більше, Гайдеґґер схильний тлумачити 

давньогрецьку думку не як щось національне, етнічне, а радше як "ранній 

ранок" західного мислення. 

Для Гайдеґґера (в ключі попередньо аналізованого методу деструкції) 

було важливо пробиватися до автентичного Аристотеля, а не до «оброслого» 

латинськими середньовічними теологізованими інтерпретаціями Стагірита 

(грубо кажучи, Аристотель мав сприйматися як співрозмовник
20

, його треба 

було тлумачити, виходячи з текстів першоджерел, а не через численні 

інтерпретації з боку попервах арабських, а згодом європейських, християнських 

авторів).  

У підсумку стається так, що Гайдеґґер опонує Едмундові Гуссерлю, 

своєму сучасникові, безпосередньому вчителеві і натхненникові (як відомо, 

саме йому він присвятив «Буття і час»), «оглядаючись», парадоксальним чином, 

                                                             
20

 Хоча у цій розмові щоразу звучала яскраво виражена індивідуальна позиція Гайдеґґера, себто його завдання, 

так би мовити, не полягало лише у мовчазному шанобливому слуханні, причому у прочитанні християнською 

філософською традицією 
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на давно спочилого Аристотеля.
21

 Себто у підході Гайдеґґера проявився доволі 

поширений для історії думки процес: після стану учнівства невідворотно 

приходить період критичного переосмислення поглядів учителя (це мало місце, 

приміром, не лише у випадку з Гайдеґґером і Гуссерлем, Ніцше – з 

Шопенгауером, але й, в античності, у випадку самого Аристотеля з Платоном, 

що і знайшло вираження у знаменитій фразі: «Платон мені друг, але істинна 

дорожча»). Проте в нашому випадку важливіше інше: показати, що ідеї свого 

сучасника, прямого натхненника можуть виявитися менш переконливими, ніж 

погляди людини, яка жила за багато століть до нас; виявляється, що ця 

«розмова з мертвими» може виявитися значно продуктивнішою, ніж просто 

некритичне слідування у руслі мислення своїх вчителів, крім того, тут бачимо 

продуктивність історії філософії як такої, тобто будь-який автор далекого 

минулого може легко стати нашим співрозмовником і інспіратором (як ще одну 

ілюстрацію можна навести приклад Ясперса, який був схильний твердити про 

можливість ведення філософської розмови понад часово-просторовими 

бар’єрами) 

У будь-якому випадку, в ході своїх ретельних штудій еллінської 

філософії чи не найбільшого впливу Гайдеґґер зазнав (надто на ранній стадії 

творчості) з боку Аристотеля. Ба більше: саме Стаґірит сприймався 

Гайдеґґером як найбільш продуктивний і релевантний у новітніх умовах 

мислитель. 

Іншими словами, з-поміж античних мислителів справі становлення 

філософського проекту Гайдеґґера найбільше посприяв Аристотель, надто його 

практична філософія (до речі, в часи майже повсюдного домінування на 

початку ХХ століття неокантіанства із його скептичним ставленням до 

                                                             
21 Подібний, більш ранній прецедент на німецькому ґрунті можна побачити, наприклад, у сьомій частині 

«Антихристиянина» Ніцше, який відкидає вороже до стихії життя (невідповідне до інстинкту життя) 

«співчуття» свого вчителя і натхненника Шопенгауера (і рівночасно відкидає християнське співчуття теж, хоча, 

як відомо, Шопенгауер від християнства різко відмежовується) і натомість, спілкуючись, за його власним 

висловлюванням, із мертвими, апелює до того ж таки Аристотеля, який бачив у співчутті хворобливий і 

небезпечний стан [див.: 204] (до речі, вислів про «спілкування з мертвими» на позначення процесу читання 
Ніцше використав, спираючись на античну традицію – як відомо, коли Зенон із Кітіона запитав оракул «як 

жити?», той відповів порадою – навчатися у покійників, себто почати читати книги [62, с. 444]). 
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Стаґірита – яке досить зневажливо виразив Герман Коген словами "Аристотель 

був аптекарем" – звернення до останнього з боку Гайдеґґера було вельми 

мужнім і "нонконформістським" кроком). 

Саме Аристотель був тим філософом, який уперше в античному мисленні 

провів чітке розмежування між поняттями "фронесис" та "софія". Впродовж 

тривалого часу між вживанням цих слів елліни взагалі не проводили суттєвої 

різниці. Ще в Платона ці терміни вживалися як синонімічні чи навіть 

взаємозамінні, однаково стосуючись раціональної природи душі, перебуваючи 

серед розумових чеснот – на відміну від нижчих в ієрархії пожадливого та 

імпульсивного рівнів душі (зокрема, у "Федоні" мова йде про те, що тіло і 

схильність до насолод перешкоджає розвиткові "фронесису"). І лише 

Аристотель здійснив чітке семантичне розмежування між "софією" та 

"фронесисом", що вважається одним із ключових його відкриттів у галузі 

диференціювання понять і проблемного поля, яке вони охоплюють. 

Якщо теоретична мудрість – "софія" – стосувалася будь-якого сегмента 

об’єктивного світу, того, що є необхідним і те, що не може бути змінене (на 

досягнення "софії" могли претендувати, наприклад, перша філософія, теологія, 

математика, фізика, біологія і т. д.), то поняттям "фронесис" – мудрістю 

практичною, або розсудливістю, або обачністю (саме так звучить українською 

Umsicht, яким перекладає "фронесис" Гайдеґґер) називалося вміння досягати 

змін у напрямку до досконалості в практичному житті людини, причому тут 

акцент робився на її етичній та політичній іпостасях [див.: 168, с. 527-533]. 

Такий диференційований підхід і таку інтерпретацію "фронесису" 

Аристотель запропонував у 6-й книзі "Нікомахової етики". Остаточна мета цієї 

практичної мудрості – вміння досягати знаменитої середини (мезотес), яка в 

кінцевому підсумку цілком справедливо наділялася епітетом "золота". Цікаво, 

що Гайдеґґер у роки підготовки і читання своїх ранніх Фрайбурзьких лекцій 

значну увагу приділяв саме "фронесису", вважаючи обмеженим і 

редукціоністським погляд рефлективної, методичної феноменології, яка 

зводила людину лише до теоретичного рівня пізнання, до чистих актів 
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свідомості, ігноруючи або принаймні дуже недооцінюючи практичний вимір 

пізнання. Тим часом Гайдеґґер з самого початку вважав, що форма 

теоретичної філософії обов’язково залежить від первинної щодо неї 

практичної філософії. 

У "Феноменологічних інтерпретаціях щодо Аристотеля" Гайдеґґер пише: 

"В обачності (саме так, ще раз підкреслимо, Гайдеґер перекладає "фронесис" – 

А. Д.) життя присутнє у конкретному способі поводження", але така обачність 

характеризується не онтологічно, а радше формально, бо вона спрямовується не 

на те, що є сталим, постійним, незмінним, а на те, що може змінюватися, бути 

інакшим, траплятися нам у різний спосіб, отож, відбувається "радикалізація ідеї 

рухливого сущого" [380, s. 260]. Тобто цей практичний рівень життя філософ 

сприймає як динамічний і протиставляє його до контемплятивності й пасивності 

теорії. Якщо теоричні науки спрямовані головно на незмінну у своїх законах 

розвитку природу, то практичні – на мінливу і непередбачувану реальність 

людини. 

Завдяки аристотелівському відкриттю чи не вперше в західній філософії 

виявлявся до-теоретичний, фактичний досвід життя, усвідомлювалася та 

обставина, що філософія здобуває своє живлення із людської практики. Тобто 

це знання не зводиться до остаточної об’єктивованості наукового штибу, а 

стосується конкретних екзистенційних ситуацій. В "Основних поняттях 

античної філософії", апелюючи до "Нікомахової етики" Аристотеля, Гайдеґґер 

стверджує: "Людина є істота, яка згідно із своїм способом буття має можливість 

діяти. Потім така ж людина знову виринає у Канта…" [378, s. 312]. Остання 

констатація виглядає дещо контроверсійно, принаймні якщо брати до уваги 

згадуваний раніше скепсис щодо Аристотеля учнів Канта, неокантіанців. 

Втім, Гайдеґґер засвоїв ще один урок – відомо, що Стаґірит виділяв ще й 

третій рівень пізнання – "poiesis", "techne" (прикметно, що ці поняття стануть 

предметом ретельного вивчення Гайдеґґера вже в пізній період творчості, коли 

він почав займатися, серед іншого, проблемами мистецтва, мови і техніки; втім, 

якщо розглядати Аристотелевий аналіз з цілковитою повнотою, то варто ще 
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додати «nous» (дуже приблизний переклад: дух) і «episteme» (наука) – тобто на 

загал йдеться про п’ять вимірів пізнання: sophia, phronesis, techne, nous, episteme 

[288, с. 114]). У будь-якому разі, істиннісні домагання можуть висуватися не 

лише з боку теоретичного знання (як думав, зокрема, Гусcерль), але й знання 

практичного і продуктивного. Отже, ще раз підкреслимо: здійснюючи 

феноменологічну інтерпретацію Стаґірита, Фрайбурзький філософ зосередився 

передовсім на ключовому для праксеологічного (етико-політичного) дискурсу 

Арістотеля понятті фронесис: це вміння досягати досконалості в практичному, 

діяльному житті людини (на відміну від "софії" як теоретичної форми мудрості 

– яка є результатом прагнення до знання заради самого знання – та "поєсиса" як 

мудрості, яка служить для виготовлення корисних і приємних речей). 

Втім, окрім аристотелівських понять фронесис і поєсис, не варто 

недооцінювати і ще одного його поняття – орексис. Як доводив італійський 

дослідник Франко Вольпі, розуміння того, що турбота (ключове поняття 

раннього Гайдеґґера, яке виражає онтологічну характеристику людського 

буття) передує будь-якому пізнавальному процесові – який диференціюється в 

сенсі "теорії" (софії), "праксису" (фронесису) і "поєсису" (техне) – виростало у 

Гайдеґґера внаслідок ознайомлення з аристотелівським поняттям "орексис" 

(прагнення), яке німець був схильний перекладати саме як "турбота" [див.: 464, 

s. 170]. 

Водночас на Заході існують коментаторські джерела, які вказують на 

спорідненість Гайдеґґерового поняття турботи з прахристиянським поняттям 

"піклування" (випадок австрійського дослідника Гельмута Феттера). Ось на 

підтвердження слушності такого припущення – теза самого філософа (із 

"Основних проблем феноменології"): "Будь-яка дійсність набуває свого 

первинного сенсу з допомогою піклування самості" [цит. за: 459, s. 40]. 

Отож, хоч методологічно Гайдеґґер йшов за Гусcерлем (і, власне, погляди 

Аристотеля він намагався тлумачити саме з допомогою засобів феноменології) 

все ж у розумінні природи пізнання він рухався не за своїм безпосереднім 

вчителем і натхненником, а головно за своїм учителем "у традиції" – 
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Стаґіритом. Проте, на відміну від елліна, Гайдеґґер не вважав теоретичне 

пізнання таким, що володіє найвищим статусом (аргументація Аристотеля 

зводилася до того, що практичне пізнання має справу лише з можливим, 

вірогідним, а теоретичне – з дійсним, необхідним, відтак останнє, мовляв, є 

ціннішим). 

Оригінальність Гайдеґґера полягала ще й у тому, що він наважився 

зблизити і навіть ототожнити аристотелівський "фронесис" із сумлінням (на що 

акцентовано вказував Ґадамер" [див.: 464, s. 165-166]). 

Таким чином, основний урок, який Гайдеґґер засвоїв у Аристотеля, 

полягав у серйозному врахуванні практичного виміру людського буття. Завдяки 

своїй інтерпретації Аристотеля, завдяки засвоєнню концепту "фронесис" 

Гайдеґґер починає розуміти буття, виходячи із дійсності повсякдення (у 

вітчизняній філософській літературі на реальність повсякдення особливу увагу 

звертав, зокрема, Ігор Карівець, покликаючись, серед іншого, і на підходи 

Гайдеґґера [див.: 142]). Інакше кажучи, подолання редукціоністського, 

"звуженого теоретичного" підходу відбувалося через співмислення із 

аристотелівською традицією, через "перепрочитання" Стаґірита. Як висловився 

Ф. Вольпі, Гайдеґґер виявився найпотужнішим інтелектом новітнього часу, 

який зумів творчо засвоїти й актуалізувати для своєї епохи ідеї Аристотеля; 

італійський дослідник припускав, що, якби Стаґірит потрапив у ХХ століття, 

він, скоріш за все, "волів би перебувати у Шварцвальді і філософувати там із 

Гайдеґґером" [464, s. 180] (хоч при цьому, звісно, не варто недооцінювати таких 

самобутніх "неоаристотелівських" тлумачень, які, скажімо, у сфері етики 

здійснював Елесдеа Макінтайр). 

Підводячи підсумок стосовно висловленого вище, можна ствердити таке. 

Мислення Мартіна Гайдеґґера дуже тісно пов’язане з історико-філософським 

фундаментом, причому з-поміж відповідних західних джерел його особливо 

інспірувала давньогрецька філософія. Вкоріненість у цій традиції є 

релевантною як для «раннього», так і для «пізнього» етапів творчості німця. 

Своєю чергою, в рамках еллінської філософії чи не найбільшого впливу 
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Гайдеґґер (принаймні на ранній стадії творчості) зазнав з боку Аристотеля (що 

виглядало незвичним у тодішній духовній атмосфері Німеччини: достатньо 

вказати на приклад неокантіанців, які обмежували значення Аристотеля 

вмінням сумлінного класифікування). Саме феноменологічні інтерпретації 

останнього слугували тим чинником, який сприяв справі трансформації 

Гайдеґґером Гуссерлевого проекту трансцендентальної феноменології у 

феноменологію герменевтичну (в якій серйозну роль відігравав уже 

неодноразово згадуваний метод деструкції). Вагомим також треба визнати 

подолання Гуссерлевого теоретичного редукціонізму: Гайдеґґер не просто 

показує необхідність переходу від свідомості (Bewusstsein) до ось-буття 

(Dasein), але й, завдяки прочитанню Аристотеля, приходить до усвідомлення 

необхідності позиціонувати щонайменше три аспекти пізнавальної діяльності 

людини – теоретичний, практичний і поєтичний (у термінології німця ці 

аспекти виражаються у виявлених ним трьох вимірах – наявності 

(Vorhandenheit), екзистенційності (Existentialität) і підручності (Zuhandenheit)). 

Варто додати, що Аристотель інтерпретується Гайдеґґером ще й у вимірі 

темпоральної проблематики.  

Втім, прочитання Стаґірита доповнюється засвоєнням ідей християнських 

авторів, і тут, як ми побачимо в подальшому, темпоральна проблематика 

починає корелюватися з проблематикою танатологічною. Інакше кажучи, у 

філософії Аристотеля стосовно тлумачення людського буття містилася деяка 

неповнота, прогалина, яку Гайдеґґер спробував заповнити через звертання до 

християнської лінії мислення. Зокрема, німецькому філософу в 

аристотелівському підході забракло наголосу на зв’язаності людини певною 

ситуацією, що передбачає часовий, темпоральний рівень тлумачення, 

зверненість до миттєвості (кайрос), яка міститься в майбутньому, а не 

редукується до теперішнього. 

Отже, Аристотель неминуче мав бути доповнений християнськими 

джерелами. Таке доповнення диктувалося логікою мислення Гайдеґґера: 

праксеологічний, фактичний вимір людського буття не претендує на повноту, 
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якщо не враховувати чинника історичності. Звернемо увагу на те, що 

запорукою такої історизації стала Гайдеґґерова феноменологічна рецепція 

послань апостола Павла та інших християнських джерел. Ми бачили, що 

Гайдеґґерові в аристотелівському підході не вистачало врахування горизонту 

майбутнього, німець критикував аристотелівське розуміння часу за те, що воно 

редукувалося до моменту теперішнього, виражаючись у понятті ousia як 

постійній присутності субстанції [див.: 430, s. 745]. 

Відповідно Гайдеґґер апелював до тих мислителів, які робили особливий 

наголос на історичній обумовленості людського існування, на горизонті 

майбутнього, виходячи при цьому з релігійних, християнських засад (річ ясна, 

юдеохристиянське, теологічне підґрунтя такого історицистського розуміння є 

очевидним, і ця парадигма протистоїть язичницькій моделі, яка тяжіє, річ ясна, 

до циклічного сприйняття часу). 

Зокрема, для німецького філософа вельми цінною виглядала спроба 

блаженного Августина. Останній мислив, ґрунтуючись на фактичному 

життєвому досвіді, а також пов’язував проблематику часу із неповторним 

людським існуванням (що демонструється, між іншим, у Гайдеґґеровій лекції 

"Поняття часу", прочитаній перед Марбурзькими теологами у 1925 році: 

докладніше про це йтиметься згодом). 

Проте особливо вагомим виявилося Гайдеґґерове феноменологічне 

тлумачення послань апостола Павла, зокрема, тих із них, які – в рамках 

есхатологічної перспективи – говорять про друге пришестя Христа. Особливо 

тут виділяється перше послання до Солунян. Апостол Павло, не звертаючись до 

жодних теоретичних зв’язків і контекстів, за вихідний пункт бере релігійне 

життя конкретного індивіда. Цей фактичний життєвий досвід є історичним, і 

не просто історичним, а орієнтованим на миттєвість другого пришестя Ісуса 

Христа. Відправна точка – окремішнє людське буття, його екзистенційно-

релігійний досвід, насамперед досвід сприйняття благої звістки, Євангелія, – 

досвід, який спонукає до перетворення себе перед Богом. Гайдеґґера цікавить 

тут передовсім, яким чином предмет очікування здатен змінити, 
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трансформувати людське буття, переінакшити його самовитлумачення, 

сприйняття себе та інших [див.: 391, s. 26]. Все це, знову ж таки, якось 

пов’язано із модусом майбутнього: себто людина готова змінювати себе, 

зважаючи на те, що може її очікувати в майбутньому. Йдеться про фактичний 

життєвий досвід, який не опрацьовується ззовні, теоретично, на рівні актів 

свідомості, а тлумачиться виходячи з конкретної герменевтичної ситуації 

людини. Звідси, до речі, відкривається можливість висувати проект 

герменевтично-феноменологічної філософії як первісної науки про фактичне 

життя, яке Гайдеґґер називає "фактичним ось-буттям" (цит. за: 391, s. 22). 

Втім, варто зазначити, що впливи християнської традиції не 

обмежувалися лише традиційними постатями, – такими, як апостол Павло, 

блаженний Августин, Мартін Лютер, Фрідріх Шляєрмахер, Сьорен К’єркеґор; 

вони поширювалися (ще один вияв незалежності Гайдеґґерового мислення!) і 

на таких аутсайдерів тодішньої теології, як Альберт Швайцер, Фрідріх Овербек, 

Йоганнес Вайс – усі вони теж робили наголос на есхатологічності 

християнського послання [див.: 430, s. 747]. При цьому не менш важливим є 

акцентоване християнськими мислителями усвідомлення тимчасовості та 

смертності людського існування. Як відомо, Гайдеґґер належав до тієї 

формації інтелектуалів, які, почавши з богослов’я, пізніше відійшли від нього і 

вже в подальшому займалися лише філософією (згадаймо хоча б Геґеля і 

Шеллінґа, з якими автора "Буття і часу" поєднувало швабське походження).  

Не варто також забувати, що Гайдеґґер на початку свого шляху мислення 

вважав філософську теологію, як вона розвивалася від Аристотеля через 

Аквіната до Геґеля, вершиною і фундаментом філософії. Симптоматичним є й 

факт прочитання молодим приват-доцентом у розпал Першої світової війни, у 

1917 році, доповіді, присвяченої Шляєрмахеровим "Промовам про релігію", де 

при тлумаченні другої із них вказувалося на релігійний вимір як особливу 

глибину світу, а також звертання Гайдеґґером уваги вчителя, Едмунда 

Гуссерля, на феноменологію святості Рудольфа Отто, втім, як і на 

феноменологію релігії загалом [див.: 430, s. 746]. Не забуваймо шляху, який вів 
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Гайдеґґера від католицької гімназії у Констанці до теологічного факультету у 

Фрайбурзі, не ігноруймо обставину, що його габілітаційна дисертація була 

присвячена схоластові Іоанові Дунсу Скоту (який звернув увагу на поняття 

haecceitas, що теж певним чином сприяло викристалізуваною у Гайдеґґера 

"конкретистського" підходу). 

Так чи інакше, теологічні етапи стали суттєвими віхами у справі 

становлення Гайдеґґера-мислителя, що підтверджується його власним пізнішим 

зізнанням: "без першопочаткового теологічного виховання я б ніколи не 

вступив на шлях мислення" [цит. за: 453, s.31]. 

Усі ці впливи – які значною мірою сприяли екзистенційно-

герменевтичному поворотові Гайдеґґера – повинні сприйматися, значною 

мірою, як "корективи" щодо Гуссерля. Отож, фрайбурзький філософ 

переробляє в собі, трансформує гуссерлівське розуміння феноменології через 

співмислення із традицією, причому як з античною, так і з християнською (як 

зазначали вище, Гайдеґґерове поняття турботи – будучи переосмисленням 

гуссерлівської інтенціональності – також виростало із християнського ґрунту, а 

водночас інспірувалося аристотелівським поняттям орексис). 

Зосереджено увагу на фактичності людської особи, чи ось-буття (Dasein), 

але це така фактичність, яка, на відміну від фактичності предмета чи явища, має 

екзистенційну й історичну природу. Згідно з таким екзистенційним поглядом, 

людська суб’єктивність визначається не самосвідомістю, не суто пізнавально-

теоретичним рівнем (у дусі західної метафізики), а саме усвідомленням власної 

фактичності, історичності й тимчасовості; тільки таке усвідомлення виводить 

на рівень обговорення сенсожиттєвих антропологічних питань. 

 

3.4. Секуляризація Гайдеґґером філософсько-релігійних ідей 

К’єркеґора: від екзистенційності до екзистенціальності  

Торкаючись питання приналежності Гайдеґґера до певної традиції 

мислення і основних джерел, з яких він черпав і які найбільшою мірою сприяли 

формуванню його оригінального філософського проекту, годі обійти увагою 
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постать Сьорена К’єркеґора. З одного боку, серед християнських мислителів 

К’єркеґор – далеко не єдиний попередник, інспіратор, натхненник філософії 

Гайдеґґера. У християнській традиції було більш ніж достатньо авторів, які 

тією чи іншою, більшою чи меншою, мірою вплинули на становлення і 

розвиток мислення фрайбурзького філософа – апостол Павло, блаженний 

Августин, Іоанн Дунс Скот, Мартін Лютер, Майстер Екгарт, Блез Паскаль, 

Фрідріх Шляйєрмахер та інші. 

З іншого боку, Гайдеґґер – далеко не єдиний реципієнт і, крім того, не 

єдиний «секуляризатор» творчості данця. Скажімо, лише в середовищі 

екзистенційного мислення ХХ сторіччя можна згадати Карла Ясперса і Ґабріеля 

Марселя, Жан Поля Сартра і Альбера Камю. 

Отже, цей зв’язок, ця спадкоємність К’єркеґора і Гайдеґґера не є, 

принаймні «формально», єдиною, винятковою, ексклюзивною. І все ж він, цей 

зв’язок, видається ледь не найпліднішим, якщо говорити про вплив релігійного 

мислення ХІХ століття на філософську рефлексію століття двадцятого, 

принаймні в екзистенційній традиції. Таким чином, найбільш значущим для 

Гайдеґґера, особливо, в другій половині 20-х років ХХ сторіччя, на так званому 

«ранньому» етапі його творчості, треба визнати вплив К’єркеґора. Однак, це 

вплив не так філософа, як "релігійного письменника". 

Як відомо, данець ніколи не іменував себе філософом, не ідентифікував 

свою діяльність з філософією. І хоч назви щонайменше двох його творів 

містять слово "філософський" ("Філософські крихти" і «Заключна ненаукова 

післямова до "Філософських крихт"»), мислитель радикально заперечував те, 

що було найпоширенішою і найобговорюванішою філософією того часу – а 

таким вважалося геґельянство. З іншого боку, К’єркеґор не заперечував 

філософії як такої [див.: 461, s. 12]. Так, він був сповнений пієтетом перед 

Сократом, а маєвтика останнього була данцем творчо трансформована, 

відігравши суттєву роль у становленні оригінального мисленнєвого проекту 

(про що докладніше йшлося в попередньому розділі дисертації, конкретніше, в 

тій частині, де розглядалася діалектика непрямого повідомлення). І все ж 
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К’єркеґорова самохарактеристика звучала саме як «релігійний письменник». 

Що б не говорив і які б детальні експлікації не висував данець стосовно різних 

рівнів людської екзистенції – філістера (який живе, як усі), естетика (який живе 

для себе), етика (який живе для інших), але найвищою, найдосконалішою 

стадією він вважав "релігійний" тип існування, який ґрунтується здатності жити 

для Бога й на вірі "силою абсурду". Тобто нормативну модель людського 

існування становила для нього релігійна стадія. Врешті-решт, у знаменитій 

концепції трьох стадій існування – естетичній, етичній і релігійній – мова йде 

не просто про якісь певні закономірності і певну діалектику людського 

існування, а про етапи сходження індивіда на шляху до Бога, від нижчого стану 

до вищого, від менш досконалого до більш досконалого, від тимчасового до 

вічного. 

Отже, найбільш прийнятною характеристикою К’єркеґора потрібно 

визнати словосполучення "релігійний письменник", як він, власне, сам себе і 

називав [349, s. 32]. Втім, і Гайдеґґер поділяв такий погляд: "К’єркеґор є не 

мислителем, а релігійним письменником, причому не одним із багатьох, а 

єдиним, який відповідає долі його епохи" [376, s. 230]. 

Як відомо, Гайдеґґер теж виходив (після – здійсненого ще в молодості – 

розриву з католицькою філософською традицією) з принципової 

"негармонізованості", і з розведення філософії і теології [157, с. 167]. Тим 

самим відкривався шлях до протиставлення філософії і теології, до твердження 

про нездатність розуму прилучитись до пізнання істин Одкровення, до свого 

роду нової редакції "теорії двох істин". 

Строге розмежування філософії та теології і навіть їхнє протиставлення 

одне до одного призводять до того, що, в розумінні Гайдеґґера філософ за 

визначенням стає а-теїстичним, тобто він ніколи не може починати з якихось 

релігійних догматичних засновків, філософія за своєю природою є, так би 

мовити, безпередумовною. Не можна не погодитися з німцем Вільгельмом 

Анцом, який вказував на те, що Гайдеґґер строго розмежовував християнське 

мислення як експлікацію віри та філософське мислення як питання про буття, 
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а тому у Гайдеґґера "…з обома християнськими мислителями, Августином і 

К’єркеґором… також і з Паскалем – не існує діалогу, який відповідає діалогові 

з філософською традицією…" [14, c. 59]. Так само важко заперечити російській 

дослідниці Світлані Коначовій, яка говорить про "деякий методичний а-теїзм 

аналізу, який принципово відкидає будь-які релігійні апріорі [157, c. 165-166]. 

До речі, саме тому словосполучення на кшталт "релігійна філософія" Гайдеґґер 

не без іронії порівнював, як відомо, зі словами "дерев’яне залізо". 

Тим не менше, за такої установки на "розмежування", Гайдеґґер охоче 

використовував матеріал теології, християнської думки. Від к’єркеґорового 

екзистенційного імпульсу німець йшов до екзистенціальної понятійності. 

Звідси стає неминучою спроба секуляризувати релігійне мислення. Між іншим, 

відразу після опублікування "Буття і часу" гостро дискутувалось питання про 

те, чи не є взагалі весь цей твір секуляризацією К’єркеґора [430, s.755]. 

Так чи інакше значною мірою саме завдяки рецепції К’єркеґора Гайдеґґер 

формує свій, альтернативний стосовно Гуссерля, проект феноменології: від 

феноменології рефлективної, методичної він переходить до феноменології 

герменевтичної. Тобто, здійснюється герменевтизація, а в кінцевому підсумку 

екзистенціалізація феноменології, адже мова йде тут не лише про 

витлумачення світу, але й про самовитлумачення людської екзистенції. 

Втім, реакція на цей секуляризований у своїй основі проект була 

критичною, причому, так би мовити, з обох сторін. Засновник феноменології, 

Едмунд Гуссерль, дорікав своєму учневі, що той сприяв втраті чистоти 

феноменологічного методу, критикував за поступки історицизмові, 

психологізмові і т. д. Можна згадати і докір на адресу Гайдеґґера від його учня 

Карла Льовіта, який полягав у тому, що екзистенційна філософія фактично була 

секуляризованим християнством [див.: 14, с. 58]. Льовіт жалкував з приводу 

того, що Гайдеґґерова філософія вдається до релігійних джерел (тобто, не 

виходить з філософських, більш релевантних "коренів"). У подібному ключі 

висловлювався і Ганс Йонас, знаходячи стосовно категорій екзистенційного 
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аналізу теологічне походження, на що вказував, з-поміж інших, німецький 

дослідник Крістоф Ямме [див.: 399, s. 116]. 

Саме тоді Гайдеґґер піддавався критиці і з протилежного боку – 

"релігійного" табору (причому, насамперед стосовно "Буття і часу"). По-перше, 

за песимістичність – особливо з боку російської релігійної філософії 

(наприклад, Ніколай Бердяєв вважав песимізм Гайдеґґера значно похмурішим, 

ніж песимізм Шопенгауера, а Cємьон Франк відзначав відсутність в "Бутті і 

часі" обнадійливої перспективи, ба більше – зараховував його до німецьких 

мислителів ХІХ–ХХ століття, які страждали так званим "антирелігійним 

комплексом": «У Гайдеґґера – виходу немає, і повна самотність, бо немає 

космічної перспективи… Свідчення релігійної туги і глибоченної релігійної 

кризи» [цит. за: 216, с.179]). По-друге, що в нашому контексті є важливішим – 

Гайдеґґерові закидали секуляризм. Так, неотоміст Жак Марітен критикував 

Гайдеґґера за те, що той трансформував "екзистенційний екзистенціалізм" (до 

якого француз зараховував, крім К’єркеґора, ще і Франца Кафку, Льва Шестова, 

Бенжамена Фондана) в "екзистенціалізм філософський або академічний, тобто, 

у "філософію невіддільну від філософії (Геґеля – А. Д), з якою він був у 

неподоланному конфлікті" [182, с. 38]. Як наслідок, віра піддавалася 

"вавилонському полону", екзистенційне мислення, яке є суб’єктивністю, "що 

волає до свого Бога", було витіснено академічним екзистенціалізмом, 

представленим професіоналами, які "завжди беруть реванш"; цей тип 

екзистенціалізму уподібнював до машини "формування ідей" апаратом 

виготовлення тез" [182, c. 38]. До речі, дуже подібно з цього приводу 

висловлювався і Бердяєв (в дужках, одначе, вчергове зауважимо, що Гайдеґґер 

незмінно вельми енергійно відмежовувався від приналежності до цієї течії 

думки). Іншими словами, К’єркеґор, згідно з логікою неотоміста, спочатку 

перемагає Геґеля, але Геґель згодом бере реванш – з допомогою таких 

"побратимів", як Гайдеґґер і Сартр. 

Іншими словами, якщо Гуссерлю, Льовіту, Йонасу і багатьом іншим 

філософам не подобалося бажання Гайдеґґера використовувати матеріал 



260 
 

релігійного мислення, бо тим самим він, мовляв, завдає шкоди філософії, 

позбавляє її чистоти, то, своєю чергою, представники релігійної традиції, на 

кшталт Марітена, скаржились на те, що філософія Гайдеґґера являє собою 

філософський екзистенціалізм (а не «екзистенційний екзистенціалізм» – у 

специфічній термінології Жака Марітена), інакше кажучи, певну спробу 

"секуляризувати" постале на християнському ґрунті екзистенційне мислення, 

яке, мовляв, цієї секуляризації зовсім не потребує. В очах одних він йде «на 

поступки» релігії, для інших – надмірно утверджує філософські теоретичні 

знаряддя, завдаючи шкоди первинно релігійному дискурсові, неправомірно 

вторгаючись у сферу релігійної думки. 

Втім, потрібно визнати, що така екзистенціалізація феноменології і, 

відповідно, секулярна у своїй основі феноменологізація екзистенційно-

релігійного мислення, здійснені Гайдеґґером, виявились не лише оригінальною, 

але і вельми плідною спробою. У будь-якому разі, їй тією чи іншою мірою 

зобов’язані і екзистенціалізм Ж.-П. Сартра, і герменевтика Г.-Ґ Ґадамера, і 

етика Е. Левінаса (хай через негативне відштовхування від фундаментальної 

онтології) і деконструктивізм Ж. Дерріда, і екзистенційна психологія 

Л. Бінсванґера, Р. Мея, І. Ялома, і багато іншого. 

Тож у чому конкретно полягала названа секуляризація? Поняття 

екзистенції, яке мало важливе значення ще для середньовічної схоластики, де 

вживалося у вельми широкому значенні, саме у К’єркеґора, як відомо, набуло 

значення людського існування. Якраз у такому розумінні – редукованому лише 

до антропологічного масштабу – концепт екзистенція приймається і 

Гайдеґґером (до речі, в аналогічний спосіб німець звужує звичну для 

німецькомовної філософської традиції семантику поняття Dasein). Крім того, 

Фрайбурзький філософ запозичує розуміння людської екзистенції як абсолютно 

неповторної та унікальної, яка не може уподібнюватися першому-ліпшому 

стрічному. 

Інша справа, що християнська екзистенція К’єркеґора з боку Гайдеґґера 

секуляризується. На цю обставину справедливо вказував В. Анц: "три основні 
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досвіди християнської екзистенції, як вони розроблені у К’єркеґора: її 

скінченність, її покладеність (Ausgesetztheit) в знаходжуваності страху, 

розкриття (Aufschliessung) виміру тимчасовості в миттєвості і її претензія на 

істину для екзистуючого індивіда – це невід’ємні моменти такої експлікації 

розуміючого буття Dasein, яку проводить Гайдеґґер в "Бутті і часі" [14, c. 58]. 

Почнемо з кінця: у третьому моменті мова йде про претензію на істину 

для екзистуючого індивіда. Ця претензія недвозначно висувається К’єркеґором 

у «Заключній ненауковій післямові до "Філософських крихт"»: "…нещастя 

нашого спекулятивного мислення полягає в тому, що воно знову і знову 

забуває, що пізнаючий виявляється екзистуючим" [166, c. 222]. Цей крок 

відмінно засвоює Гайдеґґер. Первинною особливістю людини стає для нього не 

мислення, як, наприклад, у Декарта, а її, людини, здатність усвідомлювати 

власну екзистенцію. Зокрема, це Гайдеґґер стверджує в лекції "Поняття часу": 

"складність схоплювання Dasein полягає не в обмеженості, невизначеності або 

недосконалості пізнавальної здатності, а в самому сущому, яке повинно бути 

пізнане: в основоположній можливості його буття" [375, c. 155]. 

Це людське існування неминуче корелюється з усвідомленням 

скінченності і смертності. Тому, в кінцевому підсумку, драматизм людського 

існування полягає не в обмеженості наших пізнавальних можливостей щодо 

світу, як вважали представники класичної метафізики, а в усвідомленні 

обмеженості, тимчасовості нашого людського існування. Смертність 

екзистенції переживається в стані жаху (Angst), який відрізняється від боязні, 

тобто страху перед конкретною небезпекою (розмежування Гайдеґґером Furcht 

i Angst сягає своїми коренями, звісно, к’єркеґорівської диференціації frygt i 

angest). Жах – це жах перед смертністю нашої тимчасової екзистенції. Тому 

найбільш достовірним є не факт нашого мислення, а факт нашої смертності. 

 Водночас мова йде про тимчасовість, яка визначається певною 

вирішальною миттєвістю, "кайросом". Спираючись на феноменологічне 

прочитання Гайдеґґером послань апостола Павла з його акцентуванням уваги 

на моменті Другого Пришестя Ісуса Христа (parousia), С. Коначова справедливо 
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стверджує значущість для Гайдеґґера не просто часу, а того, що постає як 

"кайрологічний сенс часу" [157, c. 174]. Річ ясна, таке розуміння виростає із 

рішучості прийняти самого себе як скінченне в певному ситуативному досвіді: 

"ситуація є завжди те розімкнене в рішучості ось, в якості якого є присутнім 

екзистуюче суще" [382, c. 299]. Отже, ця ситуація "тут і тепер" є кайрологічною, 

часовість дійсно розкривається через миттєвість, яка її визначає. 

Але повернімося до Гайдеґґерового поняття, або екзистенціалу, "жах". 

Екзистенційний жах, який принципово відрізняється від емпіричного страху, 

що переживається у присутності конкретної, чітко уявлюваної небезпеки, є 

безпричинним, стосовно його об’єкта ми не можемо до кінця здати собі справу. 

Якщо емпіричний страх є властивий і для тварин, то екзистенційний жах може 

переживатися лише людиною (власне, такий підхід був властивий уже для 

К’єркеґора, проте пропонувався він у теологічному контексті, натомість 

Гайдеґґер прагне до секуляризації). У будь-якому разі, жах специфічно 

визначає людське існування. Але, крім того, як вважає Гайдеґґер (у роботі "Що 

таке метафізика?"), "жахом привідкривається ніщо" [283, c. 21]. Отже, тут 

звернено увагу на онтологічний вимір жаху. При цьому не варто забувати, що в 

поняття жаху почали вкладати не психологічний, а онтологічний сенс, 

починаючи саме з К’єркеґора. Цікаво, що останнім часом, коли про данського 

мислителя, з одного боку, і про Гайдеґґера (і Сартра), з іншого боку, заговорили 

в розрізі категорій раннього і пізнього "індустріального модерну", констатація 

спадкоємності стосовно розуміння жаху залишається незмінною: свого 

мислителя жаху ранній індустріальний модерн бачить в К’єркеґорі, пізній – в 

Гайдеґґері і Сартрі: для всіх трьох він є "екзистенціалом", і тому його не можна 

подолати (überwinden), але його потрібно витримувати (aushalten)" [442, c. 122–

123]. У Гайдеґґера відбувається переведення обговорення проблеми жаху з 

екзистенційного, трансцендентного виміру на рівень екзистенціальний, 

іманентний. Ідея про власну тимчасовість, смертність, позбавляючись оптично-

потойбічної спекуляції, набуває «іманентистського» статусу – вона стає 
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передумовою в досягненні автентичного існування, тут і тепер, у конкретній 

часовості й історичності.  

Звичайно, існують і інші підстави для зближення поглядів К’єркеґора і 

Гайдеґґера. Наприклад, можна зіставити неавтентичне існування в "Бутті і 

часі" з відчаєм-слабкістю, тобто небажанням бути самим собою, первинно 

експлікованим К’єркеґором у "Смертельній хворобі"; можна зіставити (і це вже 

робилося в попередньому підрозділі) знамениту деструкцію Гайдеґґера, 

здійснену ним щодо історії онтології – у восьмому параграфі "Буття і часу" – з 

метою "пробитися" до першопочаткової онтології, не доповненої 

"удосконаленнями" більш пізніх часів, з деструкцією християнства, якою 

вперто займався К’єркеґор, бажаючи подолати деградоване "недільне" 

християнство і повернутися до християнства первинного, неспотвореного. 

Можна, врешті-решт, зіставити їхню рішучу критику масової цивілізації з її 

плеканням нівелюючих смаків. 

Важливе інше: за всіх відмінностей (для К’єркеґора вихідним пунктом є 

питання про людину, для Гайдеґґера – про буття; перший – "релігійний 

письменник", другий – філософ, який прагне залишатися в строгих рамках 

феноменологічного мислення; перший заради своїх антропологічних цілей 

використовує міждисциплінарність, другий заради онтологічних завдань 

апелює винятково до мови філософії, хоча міждисциплінарність присутня 

імпліцитно; перший є "трансцендентним", другий – "іманентним", проблема 

жаху розв’язується у данця теономно, натомість німець наполягає на 

автономному підході), отже, за всіх цих відмінностей обидва мислителі 

схиляються до того, що віру не можна раціоналізувати, наполягають на 

вирішальному значенні духовного екзистенційного досвіду, обидва говорять 

про вагомість для розумння людини "негативістських" екзистенціалів, зокрема, 

екзистенціала жаху, обидва схиляються до методу деструкції. 

Все це показує обґрунтованість твердження про те, що "ранній" Гайдеґґер 

був "секуляризуючим" наступником, спадкоємцем, навіть учнем К’єркеґора, 



264 
 

хоча роботи, подібно до Ніцше стосовно Шопенгауера ("Шопенгауер як 

учитель"), він так і не написав.  

Варто окремо зосередитися на інших впливах К’єркеґора. Пам’ятаючи 

визначальність для структурування екзистенціалізму як течії постаті данця, а 

також зазначену вище, грубо кажучи, "корекцію" Геґеля К’єркеґором, 

відзначимо, що Гайдеґґер часом демонструє просто-таки феноменальну 

співзвучність із головними інтенціями данського мислителя (хоч, річ ясна, мова 

і контекст філософування значно різняться; до того ж відзначимо значно 

більшу віддаленість Гайдеґґера від богослов’я порівняно із данським предтечею 

екзистенціалізму). 

Вже зазначений момент – доступність Абсолюту тільки для одиничної 

екзистенції – доповнюється багатьма іншими моментами. Це і дивовижна 

сміливість у постановці проблем, радикалізм запитування. Це і створення нових 

філософських понять, точніше, возведення певних слів у ранг понять, категорій 

(чи, знову ж таки, як писатиме Гайдеґґер, екзистенціалів), це і, кажучи 

конкретніше, вже згадувана диференціація понять "жаху" [Angest, Angst] і 

"боязні" [Frygt, Furcht], надання особливої уваги поняттю "екзистенції". Це і 

тяжіння до апофатизму (вельми цікавим може засвідчити себе зіставлення 

позиції К’єркеґора про прихованість Христа до часу та історично здійснену 

Його відкритість – із гайдеґґерівською точкою зору у "Вченні Платона про 

істину", де він, тлумачачи образи тіней, вогню і Сонця, говорить про істину як 

про непотаємність, яка була потаємністю і яка має історичний характер). Це і 

намагання робити речі важчими (згадаймо цю інтенцію К’єркеґора, про яку він 

згадує у своїх щоденниках, кажучи про сидіння у Фрідріксберзькому саду 

Копенгаґена і спостерігаючи всі ті вдосконалення і все те рвіння, 

підприємливість сучасників, спрямовані на те, аби робити життя легшим, 

комфортнішим, стерпнішим, а рівночасно фразу Гайдеґґера в інтерв’ю 

французькому журналові "l’Exрress", де він вказує на своє призначення як 

філософа – "робити речі важчими": на запитання кореспондента, що являє 

собою філософія, мислитель відповів: «Це одна з рідкісних можливостей 
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автономного і творчого існування. Її першопочаткове завдання – робити речі 

важчими, складнішими» [286, с.146]). Це і критика ліберальної цивілізації із її 

нівеляцією особи (порівняймо тезу данця "Маса є неправдою", його "філіпіки" 

на адресу журналістів і публіки, ласої на сенсації, і гайдеґґерівський неологізм 

"das Man", який виражав зануреність особи у повсякденність і втрату 

"справжнього" існування, і його ж випади на адресу мас-медіа, його неучасть у 

найрозмаїтіших наукових конференціях, його негативне ставлення до того, аби 

робитися "знаменитістю" – завдяки газетам і журналам, які сприяють тому, що 

"найпотаємніше воління буде хибно перетлумачене"). Це і усвідомлення 

важливості для мислення мистецтва і релігії, хоч їхня присутність у творчості 

данця і німця виявляла себе у доволі різний спосіб. 

 

3.5. Проект герменевтичної феноменології Гайдеґґера в контексті 

еволюції його мислення 

В останні 10-15 років у зарубіжному гайдеґґерознавстві почастішали 

дослідження, які стосуються особливостей проекту герменевтичної 

феноменології Фрайбурзького філософа і які з’ясовують, наскільки 

оригінальною для самого мислителя і продуктивною для всієї західної 

філософії новітнього періоду була спроба запровадити цей феноменологічний 

проект, становлення якого припадає на кінець десятих – двадцяті роки 

ХХ століття. Невідворотним при цьому бачиться принципове розмежування 

Гайдеґґера з гусcерлівським проектом рефлексивної феноменології, а також 

з’ясування, яким чином даний проект автора "Буття і часу" співвідноситься з 

іншими інтенціями його шляху мислення, зокрема, тими, які виявилися після 

знаменитого "повороту" тридцятих років. Достатньо назвати у цьому зв’язку 

хоча б дослідження голландця Германа Філіпсе [429], каталонця Хесуса 

Адріана [323], італійця Ренато Крістіна [336], австрійців Райнера Турнгера 

[456] та Гельмута Феттера [462], француженки Франсуази Дастюр [див.: 362], 

американця Стівена Кроувелла [337], німців Петера Травни [453], Олівера 

Ярауса [398], Міхаеля Штайнмана [448], Вільгельма-Фрідріха фон Германа 
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[390], Ріко Ґутшмідта [367], росіян Єгора Фальова [275] та Віктора Молчанова 

[196], угорця Іштвана Фегера [352]. 

Втім, перед докладнішим аналізом проекту герменевтичної 

феноменології, потрібно, по-перше, показати, яке місце він займає у творчості 

самого Гайдеґґера, по-друге, продемонструвати, у негативному відштовхуванні 

від якого проекту він був запропонований і обґрунтований. 

Вже віддавна в літературі, присвяченій філософії Гайдеґґера, закріпилася 

практика проведення диференціації між "раннім" та "пізнім" періодом у 

творчості мислителя. Приміром, відома російська дослідниця Піама Ґайденко 

ще у своїй доволі давній статті – в "Вопросах философии" (1987) – 

обговорювала особливості філософської еволюції мислителя – від історичної 

герменевтики до "герменевтики буття" (див.: [55, с. 124–133]), у тому ж році 

канадський дослідник Жан Ґронден спробував докладно виявити особливості 

"повороту" у мисленні Гайдеґґера, наголошуючи на тому, що відтоді дискурс 

філософа стає більш поетичнм і навіть езотерично-містичним (див. 

російськомовний переклад: [75, с. 14]). Згодом, 1999 року, англієць Майкл 

Інвуд наголошував на суттєвості переходу Гайдеґґера від дослідження ось-

буття (Dasein) у ранній період його творчості до буття (Sein) після "повороту" 

тридцятих років (див.: [397, s. 18–36]). Ще пізніше, у 2003 році, голландець 

Герман Філіпсе в одній зі своїх статей вів мову про "паскалівську" стратегію 

Гайдеґґера, яка полягала в переході від філософського до теологічного етапу – 

від філософських до теологічних підходів [див.: 429,] (хоча уже згадуваний Ріко 

Ґутшмідт називає пізній період «пост-теїстичною релігійністю» [367, s. 377]). За 

всіх несхожостей і "різноакцентованості" цих досліджень, у всіх них 

наголошується на суттєвій зміні пріоритетів у поглядах німецького мислителя 

у 30-х роках ХХ століття. 

 Водночас мають місце й дослідження, які детально розглядають лише 

один із періодів творчості філософа: так, детальну розвідку щодо витоків і 

особливостей філософування "раннього" Гайдеґґера залишив, скажімо, 

В. В. Бібіхін (написану у 90-х роках ХХ століття працю було опубліковано аж у 
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2009 році [див.: 31]), стосовно узагальненого погляду на "пізню" фазу  

творчості можна відзначити, серед багатьох інших, хоча б дослідження Уте 

Ґуццоні [див.: 368]. 

Якщо окреслену вище позицію конкретизувати і на відповідну 

аргументацію подивитися уважніше, то, скажімо, аналіз Піами Ґайденко 

зводиться до того, що "ранній" Гайдеґґер, чи "Гайдеґґер-І", більше тяжів до 

вираження реальності особистісно-етичної, позаяк гостро відчував 

тимчасовість, смертність, а відтак неповторність, унікальність людської 

екзистенції. Ця неповторність виражається передовсім за допомогою таких 

понять, як "жах" (Angst), "рішучість" (Entschlossenheit), "сумління" (Gewissen), 

"провина" (Schuld), "турбота" (Sorge) "нудьга" (Langeweile) тощо. Означені 

поняття, згідно з позицією "раннього" Гайдеґґера, виражають риси, найбільш 

характерні і специфічні для людського існування, його становлення і динаміки, 

причому неважко помітити, що таке антропологічне дослідження розгортається 

на – інтенсивно враховуваному у німецькій філософії ще з часів М. Лютера – 

есхатологічному тлі.  

Тобто не варто ігнорувати тієї обставини, що до подібних висновків 

Фрайбурзький філософ приходить, беручи на озброєння, точніше, значною 

мірою, секуляризуючи християнські підходи, причому головно 

протестантського штибу, де означені вище екзистенціали набувають найбільш 

яскравого вираження (особливо близьким такий погляд виявляється, як 

показувалося у попередньому підрозділі, до світоглядних установок К’єркеґора, 

які впродовж двадцятих років ХХ століття, власне, секуляризуються 

Гайдеґґером найбільш продуктивно, що вже теж показувалося вище). На думку 

німецького філософа, розгляд усіх цих екзистенціалів покликаний допомогти, 

серед іншого, повноціннішому, адекватнішому (ніж у попередній метафізичній 

традиції) розглядові як антропологічної, так і, скажімо, темпоральної 

проблематики (втім, невіддільних у філософа одна від одної).  

Справді, стосовно філософії "раннього" Гайдеґґера варто говорити радше 

про висвітлювану в ній антропологічно-темпоральну проблематику як про 
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щось єдине, як про певну цілісність чи принаймні тісно взаємопов’язану 

реальність (для німця головне в людині не мислення, як вважав Декарт (і, до 

речі, Гуссерль), а екзистенція, існування [див.: 55, с. 125], причому це таке 

існування, яке здатне розвивати стосунок до самого себе, причому  

по-справжньому, автентично воно сприймає себе лише крізь призму власної 

темпоральності, яка стає значущою з огляду на власну тимчасовість, 

приреченість на смерть, "танатологічну детермінованість". Відтак проблема 

буття людини постає у нерозривному зв’язку з проблемою часу, причому часу, 

збагненного як екзистенційний, а не "фізикалістський". 

Цей адекватніший розгляд здійснюється, ґрунтуючись на засадах 

фундаментальної онтології, яка – через деструкцію наявних онтологій 

традиційної метафізики – виникла на основі герменевтичного варіанту 

феноменології, чи, інакше кажучи, з допомогою радикальної герменевтизації 

феноменології Гуссерля, на яку зважився Гайдеґґер значною мірою під впливом 

Аристотеля, Іоана Дунса Скота, Сьорена К’єркеґора, Вільгельма Дільтая і 

багатьох інших авторів у межах західного мислення (докладніше про такого 

роду "конкретистсько-праксеологічні" джерела мова піде нижче). 

Отже, в названий період творчості Гайдеґґер досліджує людське 

існування в контексті буттєвого питання, одначе головний наголос робиться не 

на бутті, а на ось-бутті (Da-sein), на його специфічності, яка проявляється 

найперше крізь призму тимчасовості [див.: 434], а тому витлумачення 

здійснюється не засобами рефлексивної (методичної) феноменології (як у 

Гуссерля), а феноменології герменевтичної (власне, ця відмінність уже 

позначалася, але докладніше про цей тип феноменології і його відмінність від її 

гуссерлівського варіанту йтиметься згодом). 

Натомість "Гайдеґґер-ІІ" проявляє значно більший інтерес до реальності 

безособово-космічної. Провідним у його творчості стають такі "дуальні" 

поняття ("бінарні опозиції"), як буття та ніщо, приховане та відкрите, основа та 

безосновне, земне та небесне, людське та божественне. У цей період (десь 

приблизно із середини 30-х років) християнськи забарвлене світовідчуття 20-х 
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років поступається місцем дедалі жвавішому зацікавленню спадщиною 

досократиків, Фрідріха Ніцше, Фрідріха Гьольдерліна, Ґеорґа Тракля, інших 

німецькомовних поетів ХІХ–ХХ століть, зрештою, східної філософії (особливо 

дзен-буддизмом). Зокрема, це добре виражається на прикладі понять, які 

виходять на передній план. Як зазначав відомий дослідник філософії Гайдеґґера 

Отто Пьоґґелер, на противагу до поширених у гайдеґґерівському лексиконі в 

перший період творчості слів, які прийшли з західного мислення (з античної 

епохи: поняття давньогрецького походження – "філософія", латинського – 

"інтерпретація", з Нового часу: синтетичні, складені з давньогрецьких слів, 

поняття – "онтологія", "феноменологія", "герменевтика"), з’являються поняття 

східного мислення – на кшталт китайського "дао" [Гайдеґґер, слідуючи 

німецькій традиції відтворення, пише "тао" – А. Д.] чи, скажімо, японського 

"ікі". Крім того, не слід забувати, що після "повороту" ключовим поняттям його 

мислення стає "подія" (Ereignis) [430, s. 745]. У свій другий, "пізній" період 

Гайдеґґер ставить інші філософські питання, запитує не про ось-буття, яке 

поступово відходить на задній план і врешті-решт зникає зовсім, а робить 

натомість предметом своєї рефлексії питання про буття. Суттєва відмінність: 

якщо ось-буття (як той вид сущого, який здатен пізнати буття) сприймалося як 

пізнаване, зокрема, з допомогою, власне, феноменологічно-герменевтичного 

інструментарію, то буття несила збагнути до кінця. Нарешті, існують 

розбіжності й формального характеру: систематичне філософування першого 

періоду (особливо це помітно на прикладі "Буття і часу"), яке ще цілком 

вписується в парадигму "шкільного", у цьому разі феноменологічного, 

мислення (тоді філософ, за всіх новаторсько-радикальних підходів, які, 

зокрема, виражаються в згадуваній герменевтизації феноменології, все ще 

належить до феноменологічного цеху філософів) витісняється есеїстично-

афористичним і значною мірою езотеричним стилем філософування пізнішої 

фази творчості (вочевидь, тут не обійшлося без впливу як досократиків, так і 

особливо Ф. Ніцше), філософуванням, яке до того ж зазнає на собі впливу 

тенденції до міждисциплінарності (взаємодія філософії та поезії) і 
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міжкультурності (взаємовплив західного та східного типів філософування). До 

речі, доволі детальну експлікацію різних аспектів "повороту", зміни пріоритетів 

від "раннього" до "пізнього" Гайдеґґера пропонує ще один російський 

дослідник – Єґор Фальов [див.: 275, с. 123-124]. 

Перехід від стадії "Гайдеґґер-І" до стадії "Гайдеґґер-ІІ" (хоч інколи навіть 

лунають висловлювання про існування "Гайдеґґера-ІІІ") відбувався, серед 

іншого, в контексті зміни історико-філософських зацікавлень мислителя. 

Означену еволюцію, хай дещо спрощено, і справді можна представити як 

перехід від інтенсивних і креативних тлумачень Аристотеля, Дунса Скота, 

Лютера, К’єркеґора до не менш інтенсивних і не менш креативних 

інтерпретацій досократиків, Ніцше, Гьольдерліна, Тракля та – як теж уже 

згадувалося – рецепції орієнтальної, східної думки. При цьому примітною є та 

обставина, що коли, наприклад, близький Гайдеґґерові за духом мислитель 

Карл Ясперс завжди розглядав згаданих "кризових мислителів ХІХ ст. – 

К’єркеґора і Ніцше – в одному й тому ж контексті (зокрема, Ясперс вказував на 

здатність їхніх підходів адекватніше реагувати на ситуацію духовної кризи 

ХІХ століття, і в цьому сенсі бути дуже актуальними для століття двадцятого, 

для представників якого, за словами Ясперса, "К’єркеґор і Ніцше відкрили 

очі"), то Гайдеґґер, хоч їх одне до одного він і не протиставляє і загалом міг би 

поділити пафос Ясперса, все ж засвоює і розвиває ті їхні ідеї, які перебувають 

ніби у різних площинах. Відтак зміна зацікавленості – спрощено кажучи, 

поглядами К’єркеґора на погляди Ніцше – з боку Гайдеґґера мала наслідком 

суттєву переорієнтацію, зміщення акцентів у його власному філософуванні (чи, 

як він полюбляв висловлюватися, у його шляхові мислення (Denkweg)). 

Отже, подібно до Вітґенштайна чи, якщо брати приклад з античності, 

подібно до Платона чи Аристотеля, зрештою, аналогічно до багатьох інших 

помітних представників пізнішої західної думки, таких, зокрема, як Августин, 

Паскаль, Кант, Фіхте, Шеллінґ, Геґель, Конт, Маркс, а у ХХ столітті – подібно 

до Гуссерля, Сартра, Дерріди і багатьох інших їхніх сучасників, Гайдеґґер 

пройшов ґрунтовну духовну еволюцію, внаслідок чого у певний час (а саме 
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впродовж 30-х років ХХ століття) йому довелося достатньо різко змінити 

напрям і стиль свого філософування (на що, зокрема, вказує і Жан Ґронден: 

займаючи, щоправда, серединно-компромісну позицію між "правим" 

гайдеґґеріанством (яке робить наголос на неістотності різниці між раннім та 

пізнім етапами творчості, а тому не вважає за потрібне вдаватися до такої 

диференціації) та "лівим" гайдеґґеріанством (яке "поворот" сприймає як 

радикальну подію, завдяки чому різко змінюються пріоритети), канадець 

схильний говорити про "…поглиблення або розвиток одного й того ж питання, 

але здійснюване під іншими титулами і імперативами" [75, с. 19]. Йдеться, 

звісно, про питання онтологічне, але, на мій погляд, єдність творчості 

Гайдеґґера цілком може сприйматися і під кутом питання екзистенційного. 

До речі, "серединність" позиції асоціативно наштовхує на мислення 

Аристотеля. І, між іншим, якщо говорити про паралелі в історії філософії, то, 

можливо, найбільшою є схожість Гайдеґґера саме із Стаґіритом: подібно до 

останнього, Гайдеґґер попервах був захоплений новизною і глибиною ідей 

свого вчителя, в якийсь час уже сприймався останнім не лише як 

найобдарованіший учень, але й як найбільш гідний послідовник, проте в 

підсумку це не завадило учневі піддати ідеї вчителя радикальній критиці 

(слідом за Аристотелем Гайдеґґер міг би сказати щось на кшталт: "Платон [у 

цьому випадку: Гуссерль – А. Д.] мені друг, але істина дорожча") і 

запропонувати серйозну альтернативу (яка водночас стала потужним 

імпульсом для подальшого розвитку філософії). Втім, на цьому учень остаточно 

не зупинився: подібно до Аристотеля, який відійшов від "першої філософії" і 

зайнявся емпіричними науками, Гайдеґґер залишив сферу суто екзистенційної 

проблематики і більшою мірою присвятив себе дослідженню буття як такого, 

запитуванню досократиків, східного мислення, поетів, аналізові питань 

філософії мови, проблем філософії техніки і т. д (хай із імпліцитним 

врахуванням антропологічного чинника). Нарешті, паралель можна віднайти у 

"дисциплінарному" вимірі: причиною розходжень між Платоном та 

Аристотелем не останньою чергою були різні преференції щодо наук: перший 
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більше тяжів до математики, другий – до дисциплін емпіричних, пріоритет у 

Гуссерля теж належав математиці (і логіці), Гайдеґґер від математики і логіки 

суттєво дистанціювався. 

Як уже зазначалося вище, у "ранній" період філософом був 

обґрунтований і сформований проект феноменології, який може бути названий 

герменевтичним, чи "екзистенційно-філософським" (так його характеризує 

Торстен Врублевскі [див.: 471], тобто останній надає перевагу 

словосполученню "екзистенційно-філософська феноменологія"). Втім, нерідко 

щодо гайдеґґерівського проекту використовують словосполучення 

"феноменологічна герменевтика". Так, німець Петер Травни, цитуючи 

Гайдеґґера, зазначає, що феноменологія мислителя з самого початку була 

"феноменологічною герменевтикою" [453, s. 25]. Про феноменологічну 

герменевтику можна прочитати ще в одного західного дослідника – 

згадуваного Ж. Ґрондена [див.: 366, s. 15-26]. Хай там як, з упевненістю можна 

стверджувати принаймні одне: Гайдеґґер зводить разом, поєднує 

феноменологію та герменевтику, і в цьому його новаторський підхід 

виражається чи не найбільше. Зв’язок між феноменологією та герменевтикою 

полягає у тому, що герменевтика з її деструкцією історії метафізики стає 

методом феноменології (або ж, кажучи інакше, – і це говорилося в одному з 

попередніх підрозділів, – деструкція стає ключовим методом герменевтичної 

феноменології) і що конституюючим при цьому стає поняття сенсу. Завдяки 

герменевтизації феноменологія зазнала змін, причому змін кардинальних. 

Гайдеґґер обґрунтовує герменевтику фактичності, спрямовується до 

фактичності й історичності життєвого досвіду, що врешті стає вихідним 

пунктом для побудови фундаментальної онтології.  

Досліджуючи ґенезу Гайдеґґерового проекту герменевтичної 

феноменології, необхідно зосередитись на духовній еволюції філософа, перші 

ознаки якої проявлятися вже під час "переходу" від першої до другої дисертації. 

Якщо під час написання першої з них (промоційної роботи "Вчення про 

судження у психологізмі" – під керівництвом Гайнрiха Рікерта) головною все 
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ще є гносеологічна проблематика, а життєсвіт суб’єкта виноситься "за дужки" 

(мабуть, важко сподіватися на щось інше, маючи в якості наукового керівника 

неокантіанця! – А. Д.), то вже у другій, так званій габілітаційній дисертації 

(присвяченій вченню Іоана Дунса Скота про категорії та значення) з’являються 

нові, зовсім інші акценти. Виникає інтерес до фактичних передумов мислення: 

будь-яке висловлювання, будь-яка мовна практика, в тому числі та, яка 

стосується універсальних категорій, виявляються залежними від того 

конкретного життєвого середовища, в межах якого вони постають. Тому 

відбувається переорієнтація з "позасвітового" пізнаючого суб’єкта на 

безпосередньо схоплюване конкретно-історичне життя особи, на 

індивідуальну екзистенцію.  

Отож, саме пишучи роботу про Дунса Скота, Гайдеґґер впритул 

наближається до такого конкретистського розуміння сущого, згідно з яким 

фундаментальні питання про життя не можна дедуктивно виводити, виходячи з 

об’єктивно даного буття, а вкорінені у внутрішній динаміці людської 

екзистенції. На озброєння береться теза схоласта-номіналіста про 

індивідуальність, "цейність" (haecceitas) тут-і-тепер-існуючого, причому 

багатство і розмаїття цього haecceitas переважає будь-яку спробу нашого 

мислення вписати його в однорідну поняттєвість теоретичного дискурсу. За 

словами Гайдеґґера, Дунс Скот "знайшов більшу і ліпшу близькість до 

реального життя, його розмаїтості і напружених можливостей" [383, s. 189]. 

Вже у цій дисертації звучать мотиви, які дедалі інтенсивніше проявлятимуться 

у подальшій творчості філософа: досвід історії і неспотворюваний досвід 

власного життя. Сприйняття предметів не може редукуватися лише до суто 

мисленнєвої функції, воно завжди є і живою дією, яка привносить сенс, дією, 

яка є осмисленою, відтак вкрай важливим постає спосіб життя пізнаючого 

індивіда. Дійсність не можна звести до рівня логічно транспарентної мови, вона 

"повнокровніше" відкривається в соціально-історичному вимірі людського 

буття. Таким чином, вже у роботі, присвяченій знаменитому богослову-

францисканцю, Гайдеґґер проникається розумінням суб’єктивної закоріненості 
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будь-якого об’єктивістського поняття чи категорії, здійснює рух від логіки до 

життя, вже в цій роботі є помітною герменевтична вихідна точка. 

Не можна не бачити, що зародження гайдеґґерівського герменевтично-

феноменологічного мислення було невіддільним від його самобутнього 

розуміння філософії. Ще на самому початку свого філософського становлення 

він наголошував на тому, що теоретичне пізнання не вичерпує всього 

багатства живого духу (який є "історичним духом у найширшому сенсі слова" 

[383, s. 410]. З цієї перспективи конституювався і погляд на філософію загалом: 

"Філософія як відділений від життя раціоналістичний витвір є безсилою" [383, 

s. 410]. Філософія сприймається як філософія дотеоретичного, живого духу, 

дотеоретичного життя. Крім того, можна вказати на тогочасні думки філософа, 

висловлені ним не в наукових трактатах, а в особистих листах, але які 

перебувають у тому ж таки руслі. У листі до дружини Ельфріди 5 березня 

1916 року він висловлює бажання створити філософію як "живу істину" і як 

"творіння особистості" [383, s. 36]. Отже, вже 1916 року Гайдеґґер (очевидно, 

під значним впливом Дунса Скота) виступав проти теоретичного редукціонізму 

філософії. Філософія постає як сфера інтенсивного самоздійснення цілісної 

людини. 

Звісно, існує й низка інших джерел, які сприяли еволюції Гайдеґґера від 

феноменології рефлексивної до її герменевтичного варіанту. Йдеться і про 

античні тексти (передовсім, знову ж таки, про "праксеологічно" збагненого 

Арістотеля), і про християнські джерела (тут на передній план виступають 

апостол Павло з його наголошуванням на тому, що друге пришестя Христа 

("парусія") є подією в майбутньому, яка радикально змінює життя індивіда в 

теперішньому, та блаженний Августин з його гранично конкретним 

представленням фактичного життєвого досвіду, особливо крізь призму 

численних проявів духовних падінь гріховної людини [354, s. 56]). До подібних 

спроб варто зарахувати і значно пізніші християнські джерела, причому 

більшість із них належать до протестантської "ментальності" (що вже 

зазначалося вище) – від Мартіна Лютера з його теологією хреста, яка цурається 
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будь-якого абстрактного, спекулятивного уявлення про Бога, через Фрідріха 

Шляєрмахера з його реабілітацією релігійного досвіду в контексті відкидання 

державної та догматичної інструменталізації релігії, до К’єркеґора з його 

підкреслюванням динаміки людського існування, вказуванням на межові стани 

людини, наголошуванням на проблемі гріха, тематизацією страху і відчаю; 

втім, од Шляєрмахера йде лінія і до Вільгельма Дільтая. Вплив герменевтичних 

ідей останнього позначився у той спосіб, що Гайдеґґер почав розуміти 

призначення філософії у сенсі інтерпретації, причому не лише тлумачення 

текстів, чи історичних подій, але і буття окремої людини (подана щойно 

експлікація значною мірою спирається на дослідження, яке, справедливо 

покладаючись на хронологічний принцип, здійснив каталонець Хесус Адріан 

[див.: 323]). Варто зважати на протестантські джерела уже часів самого 

Гайдеґґера – йдеться не лише про Рудольфа Бультмана, його близького 

приятеля, але й про таких мислителів, як Альберт Швайцер, Фрідріх Овербек, 

Йоганнес Вайс [див.: 430, s. 747]. 

Зайве додатково обґрунтовувати, наскільки істотно означена вище 

Гайдеґґерова рецепція історико-філософських джерел підважувала Гуссерлевий 

проект феноменології. Як відомо, одним із ключових концептів гуссерлівської 

феноменології стало поняття інтенціональності. Проте тлумачення цього 

поняття з самого початку викликало в Гайдеґґера чимало сумнівів. 

У своїх дослідженнях початку 20-х років (які з’явилися після 

габілітаційної дисертації) Гайдеґґер пише про таке ось-буття, яке стосується 

конкретності, історичності, фактичності досвіду: останній за своєю природою є 

до-теоретичним і до-науковим. Інакше кажучи, Гайдеґґер виходить за межі 

теоретичної рефлексії, яка, за його логікою, звужує, обмежує 

феноменологічний погляд. Феноменологічне сприйняття не повинно бути 

ідентичним із рефлексивною спрямованістю на щось, із "чистою ідеальністю", а 

має стати безпосереднім переживанням, подією у рамках фактичної дійсності. 

З такого погляду теоретизуюча інтенціональність є штучним препаруванням, 

виходом із життя, із фактичності, в рамках якої вона, властиво, тільки й 
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можлива; у підсумку ідеальний предмет завжди володітиме тією вадою, що він 

протиставлятиметься життю. Таке нежиттєве теоретизування, звісно, не може 

в підсумку не привести феноменологію до стану внутрішньої суперечності. 

Втім, абсолютизація Гуссерлем теоретичного не тільки веде до віддалення від 

життя (суто теоретичне ставлення до життя імпліцитно містить у собі подальше 

дистанціювання від нього, розрив із ним), але й унеможливлює сприйняття 

людського буття як цілісності (крім вагомості такого підходу для становлення 

проекту герменевтичної феноменології, варто вказати на ще один аспект: 

долаючи теоретичний редукціонізм Гуссерля, Гайдеґґер робить перші кроки на 

шляху критики сциєнтизму – мається на увазі розвинена ним згодом, уже після 

"повороту", критика науки як такої мисленнєвої форми, яка прагне розглянути 

суще лише як наявне (Vorhandenheit)). 

Гуссерлівська інтенціональність є, отже, редукованим підходом до 

сприйняття світу – через її фрагментарність, через її погляд "зовні", через те, 

що вона дає свідчення про феномен лише в абстрактно об’єктивований спосіб, 

її основний недолік – надмірний теоретицизм. І подолати подібного роду 

вузькість теоретичного тлумачення інтенціональності покликане у Гайдеґґера 

таке ставлення до дійсності, як турбота (між іншим, сама інтенціональність 

для Гайдеґґера є ніколи не актом, як для Гуссерля, а завжди – ставленням). 

"Виходячи із феномену турботи як основної структури ось-буття, помітно: те, 

що і як схоплювалося у феноменології, є лише фрагментарним, зовні 

побаченим феноменом" [381, s. 420]. 

У цьому контексті можна говорити про таку протилежність між 

Гайдеґґером та Гуссерлем, яка виражається в антитезі трансценденції світу та 

іманентності інтенціональних актів чистої свідомості. У розумінні Гайдеґґера, 

інтенціональність можна адекватно збагнути, лише виходячи із 

трансцендентного характеру безпосереднього фактичного існування (а не з 

іманентності абстрактної рефлективної ідеальності), тобто виходячи із себе 

самого, "за власні межі" на речі світу – у турботі, у пристрасності, "виступанні 

із себе" – в ніщо, в жах і т. д. І тільки так можна по-справжньому виявити свою 
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самість. Причому на таке трансцендування є здатним, як висловився 

італійський дослідник Альдо Масулльо, "не логічний, а патичний 

(страждаючий) суб’єкт" [418, s. 240]. Тому недивним видається риторичне 

запитання, яке ставить "ранній" Гайдеґґер: "Як є можливим, щоб переживання 

становили регіон абсолютно чистого буття і водночас траплялися в 

трансценденції світу?" [381, s. 139]. Натомість турбота – сприйнята в якості 

буття ось-буття – є найбільш адекватним підходом до конкретної повноти ось-

буття (дана ідея найбільш повно експлікується в "Бутті і часі"). 

Не секрет, що герменевтизація феноменології не знайшлa розуміння з 

боку засновника феноменології (хоч, як відомо, саме останньому Гайдеґґер 

присвятив свій opus magnum): Гуссерль закидав учневі "антропологізм", після 

прочитання "Буття і часу" він написав: "Я прийшов до результату, що цей твір я 

не можу вписати в рамки моєї феноменології" [цит. за: 336, s. 64]. Рефлексивна 

феноменологія Гуссерля у своїй основі є поверненням до Декарта, до 

новочасного суб’єктоцентризму, до спекулятивної філософії. Сповідуваний 

Картезієм шлях рефлексії, спрямованої на сам суб’єкт, орієнтується на чинник 

мислення, але занедбує фактор буття. Що означає у знаменитому cogito ergo 

sum останнє поняття, що означає "бути", "існувати"? Декарт не поставив 

питання сенс буття цього sum, але ж для філософії питання про буття є 

ключовим! Невипадково у "Бутті і часі" Гайдеґґер стверджував, що Картезій 

схоплював це sum за аналогією до речей зовнішнього світу і приходив таким 

чином до Я як до даного в рефлексії субстанційного носія актів свідомості 

[див.: 382, s. 45-46]. Зрозуміло, що рефлексивно-феноменологічна позиція 

Гусcерля примикала саме до такого картезіанського сприйняття. 

Отож, існує величезна різниця між тим, що Гуссерль назвав 

інтенціональністю (Intentionalität) (у його випадку остання редукується до 

інтенціонального характеру свідомості), та Гайдеґґеровою "турботою" (Sorge) 

(яка не обмежується роботою свідомості, виявленням її чистих актів, а враховує 

всю повноту ситуації фактичності). Відповідно, доводиться чітко 

розмежовувати між рефлексивним, методичним досвідом свідомості, з одного 
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боку, та екзистенційним досвідом ось-буття, яке спрямоване на витлумачення 

себе і світу, з боку іншого. Втім, маємо справу в кінцевому підсумку не просто 

з розмежуванням і протиставленням – це процес переходу від одного до іншого, 

тобто гуссерлівська "інтенціональність" трансформується у Гайдеґґера в 

"турботу" (вперше це перетворення було виявлене ще 1956 року – в роботах 

Альфонса де Веленса [див.: 418, s. 234]). 

Ще раз звернімо увагу на зв’язок між проектом герменевтичної 

феноменології та мисленнєвим шляхом Гайдеґґера загалом. Німецький 

дослідник Фрідріх Вільгельм фон Германн, торкаючись у своїй відносно 

недавній публікації загальних підходів Гайдеґґера до теологічної проблематики 

залежно від того чи іншого етапу його творчої еволюції і вказуючи при цьому 

на суттєву відмінність у тлумаченні філософом проблеми Бога у рамках так 

званого "раннього" періоду (якщо, згідно з фон Германном, Гайдеґґер періоду 

1916–1921рр. схильний пов’язувати людську екзистенцію з християнським 

контекстом, то з 1921/22 по 1931 рр. він тяжіє до різкого заперечення самої 

можливості "релігійної філософії" [див.: 390, s. 37-39]), все ж наголошує на 

тому, що сприйняття людської екзистенції як зануреної у фактично-історичне 

життя і налаштованої на інтерпретацію себе і світу в конкретній 

герменевтичній ситуації, залишається незмінним для обох названих періодів, 

тобто, грубо кажучи, для всього часового проміжку кінця десятих – початку 

тридцятих років ХХ століття [див.: 390, s. 31-39]). 

 Зробімо узагальнення. Якщо феноменологія гуссерлівського кшталту 

спирається на інтуїцію рефлексивного споглядання, то феноменологія 

гайдеґґерівського варіанту орієнтується на інтуїцію герменевтичного 

розуміння, теоретичній рефлексії протистоїть життєве переживання. 

Герменевтичний проект феноменології виходить із фактичного людського 

життя, ось-буття, тут-буття, яке, будучи буттям-у-світі, стикається з феноменом 

світу, який цим Dasein переживається і наповнюється значеннями й сенсом. 

Суб’єктові, позбавленому закоріненості в житті, штучно поставленому перед 

об’єктом, протистоїть фактичне життя індивіда, включеного в герменевтичну 
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ситуацію; сприйняттю світу з допомогою природничих дескриптивних засобів 

протистоїть значення, яке відшуковується у безпосередньо витлумачуваних 

феноменах; реальності "що" природничо-наукових об’єктивних досліджень 

протистоїть "як" пранаукового осягнення життєсвіту, відповідно науці (яка 

становить ейдетично-ідеальний підхід рефлективного Я) протистоїть пранаука 

(з її практичним стосунком до світу). Коротше кажучи, теоретичній рефлексії 

протистоїть герменевтика фактичності. Йдеться не про інтенціональний 

стосунок знаючого суб’єкта до оточуючих предметів, а про відкритість людини 

у процесі руху до буття [див.: 336, s. 63]. Крім того, наше фактичне діяння 

полягає у неуникненному витлумаченні цілей, які перманентно досягаються, 

зникають і знову з’являються, тому герменевтична феноменологія є 

розуміючим і інтерпретуючим поводженням із тим, що щоразу виникає заново. 

Зрештою, відмінність між рефлексивним та герменевтичним підходами 

можна простежити ще й на прикладі феномену страху. Вже згадуваний 

Т. Врублевскі наголошує на тому, що "екзистенційний крок до автентичного 

способу існування лежить не в рефлексії щодо страху, а в переживанні і 

"витриманні", тобто в конкретному здійсненні можливості, яка відкриває себе 

тільки з допомогою страху" [471, s. 119]. Наголос на "переживанні" замість 

"рефлексії" чітко показує ступінь не лише герменевтизації, але й 

екзистенціалізації філософського дискурсу, яка була здійснена автором "Буття і 

часу" і що є особливо важливим для нас з огляду на загальну тематику 

дисертації. 

Втім, важливо додати: Гайдеґґерова новизна полягає не лише у тому, що 

він до "рефлексії" свідомості протиставляє "розуміння" ось-буття. Процес 

розуміння не обходиться без виходу на проблематику часу: будь-яке розуміння 

і, відповідно, тлумачення завжди мають темпоральний, а відтак історичний 

характер (це проявляється у ранніх фрайбурзьких лекціях філософа, зокрема, у 

вже побіжно згадуваних вище феноменологічних інтерпретаціях послань 

апостола Павла та творів Аристотеля). Одначе це таке осягнення часу, яке 

потребує диференціації. Гайдеґґерові йдеться про відкидання квантитативного, 
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кількісного поняття часу, властивого для природничих наук, до квалітативного, 

якісного поняття часу, характерного для "наук про дух": "Якщо я запитую про 

"коли" історичної події, – писав Гайдеґґер, – то я запитую не про "скільки", а 

про місце в якісному історичному контексті" [цит. за: 398, s. 58-59]. Час живої 

інтенціональності не є часом об’єкта науки, часом, який сприймається крізь 

призму рефлексивної інтенціональності. Тут не йдеться про аподиктичну науку, 

яка прагне редукувати інтенціональність до свого предмета, тут йдеться знову 

ж таки, про тлумачення, інтерпретацію, яка формується, виходячи із 

унікальних умов фактично-історичної екзистенції людини. 

Тому філософія, у розумінні Гайдеґґера, має сприйматися передовсім як 

інтерпретація, і саме інтерпретація темпоральна (це, звісно, звучить як пряма 

антитеза до позиції Гуссерля: історія ніколи не ставала темою "строгої" 

філософії; позаяк, на думку засновника феноменології, історичне сприйняття 

неминуче веде до релятивізації). Отож, ще раз: Гайдеґґер порвав із 

феноменологією рефлексивного штибу, тобто феноменологією, 

конституйованою її фундатором – Гуссерлем, з тим, щоб у подальшому 

висунути як альтернативу феноменологію герменевтичну. 

При цьому, як уже підкреслювалося вище, ключовим методом такого 

роду герменевтичної феноменології слугувала у Гайдеґґера деструкція. Лише з 

допомогою деструкції онтологія виявилася у мисленні Гайдеґґера здатною у 

феноменологічний спосіб повністю забезпечити справжність своїх понять, 

відповідно феноменологія як первісна наука повинна рухатись у напрямку до 

деструкції метафізики, традиційних онтологічних моделей: "Конструкція 

філософії з необхідністю є деструкцією, тобто здійснюваним в історичному 

поверненні до традиції усуванням переданого, що не є неґацією чи 

засудженням традиції до мізерності, а, навпаки, її позитивним засвоєнням…" 

[378, s. 31]. Як доповнює італійський дослідник Ренато Крістін, деструкція не 

просто є у Гайдеґґера порожньою неґацією, а "єдино можливим полем 

засвоєння історії як історії буття", вона, крім того, стає "основою нового 

початку відношення між ось-буттям та буттям" [336, s. 48]. Саме деструкція, 
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яка суттєво порушувала онтологічну "безтурботність" (чи «онтологічну 

недостатність», як висловлюється вітчизняний дослідник Степан Возняк [46]) 

сучасності, не лише намагалася прояснити історію онтології, зважаючи на 

приховану путівну нитку останньої, вона нарешті прагнула уможливити 

розуміння буття виходячи з часу. Тобто співвідношення буття і часу впродовж 

багатьох століть залишалося прихованою темою не лише всієї історії західної 

онтології, але й історії людства. Тому Гайдеґґерова деструкція (яку він згодом у 

полеміці проти метафізики лише радикалізував) є первинним і одним із 

найоригінальніших завдань його досліджень. 

Проте зауважимо, що на герменевтично-феноменологічний проект не був 

останнім у дослідженнях Фрайбурзького філософа. По суті, останній 

відмовився від того, аби продовжувати рухатися у цьому напрямі. Мабуть, 

подібний шлях є невідворотним для будь-якого мислителя, надто ж для 

мислителя-герменевтика, тобто того, хто розуміє, що остаточні висновки у 

філософії неможливі, бо людина – істота обмежена і залежить від часу, в якому 

живе. Втім, свобідний і невпинний пошук істини однаково, незважаючи ні на 

що, попри будь-які ризики і невдачі, має визначати життєву справу цієї істоти. 

 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі дисертаційного дослідження, основним предметом 

якого є передумови виникнення, розвитку та специфіка Гайдеґґерового 

філософського антропологічного проекту, його новизна і еволюція, ставиться 

питання про релевантність мислителя для західної філософії ХХ і початку 

ХХІ сторіччя. 

Передовсім звертається увага на історико-філософський фундамент 

мислення Гайдеґґера і саму засаду вкоріненості. Виявлено три аспекти 

вкоріненості: у європейському, німецькому та швабському ментальному 

просторах. З’ясовано, що останній являє собою серединний тип німецького 

стилю філософування, який поєднує строгість розсудку, аналітичність, з 

одного боку, та поетичність споглядання, синтетичність, прагнення до 
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цілісності, з боку іншого. Показано, що здатність до інтегративності і вміння 

вписуватися в контекст цілого вдало проявилися, зокрема, у Гайдеґґеровій 

спроможності здійснити примирення поглядів таких філософських антиподів 

ХІХ сторіччя, як Геґель і К’єркеґор (відповідно, у сенсі взаємодоповнення 

історицизму першого та екзистенційності другого). 

Водночас, у зв’язку з проблемою вкоріненості, зверталася увага на 

чинник простору, місця: хоча одним із ключових пріоритетів Гайдеґґера була 

тематизація часу, сам спосіб філософування, на тверде переконання німця, дуже 

суттєво визначається чинником простору – укоріненості, рідного середовища, 

батьківщини, на ґрунті якої є можливим плідне усамітнення (в цьому ж 

контексті слід сприймати і вплив рідної мови як єдиного фактору, на основі 

якого може постати автентичне й плідне філософування, і інспірований 

Новалісом спосіб розуміння філософії як «прагнення скрізь бути вдома»); при 

цьому зусиллями Гайдеґґера відбувається протиставлення атмосфери 

сільського ландшафту до нівелюючої атмосфери міського середовища. 

З’ясовано, що, натомість, вираженням знекоріненості, яка становить загрозу 

для автентичності людського існування, позбавляє його можливості розвивати 

свій унікальний творчий потенціал, є публічність. Разом із тим звертається 

увага і на серйозну критику Гайдеґґерової засади вкоріненості з боку пізніших 

мислителів, на кшталт Е. Левінаса та Ю. Габермаса, при цьому наголошено на 

цілковитій справедливості закидів стосовно абсолютизації вкоріненості й 

традиціоналізму.  

Відзначено, що глибоке усвідомлення Гайдеґґером своїх швабських 

витоків є передумовою таких рис його творчості, як синтетичність і цілісність 

його філософського проекту, складність стилю, зануреність в атмосферу рідної 

мови (разом із використанням її діалектів) і усвідомлення можливості 

продуктивного філософування саме в її стихії, зокрема, через звертання до 

«етимологізму». Разом із тим констатовано Гайдеґґерове поєднання 

вкоріненості, з одного боку, і відкритості до різноманітних впливів, з іншого 

боку.  
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З’ясовано, що саме вкоріненість у традиції, зокрема, в традиції 

європейського мислення і передовсім у духовному світі Еллади, уможливила 

Гайдеґґеровий розрив із Гуссерлевим проектом трансцендентальної 

феноменології як опозиційним щодо будь-яких форм «історицизму», 

«психологізму» й «релятивізму» і сприяла герменевтизації та 

екзистенціалізації феноменологічної філософії; водночас показано, що в такий 

спосіб Гайдеґґер продемонстрував можливість – за всієї вагомості для нього 

історико-філософського надбання – будувати, через невпинне 

експериментування й нову інтерпретацію історії західної філософії, 

оригінальний мисленнєвий проект, не ототожнюючи філософію з історією 

філософії, точніше, не редукуючи першу до останньої: ґрунтовне знання 

традиції органічно поєдналося з творчим її засвоєнням і витлумаченням; при 

цьому наголошено на тій обставині, що для німця не менш важливими за зміст і 

результати мислення був його шлях, процес. 

Зазначено, що співмислення з традицією виразилося, по-перше, у рецепції 

праксеологічного елементу давньогрецької філософії, по-друге, в засвоєнні 

історицистських ідей юдео-християнської традиції; ці обидва способи 

інтерпретації, себто саме ретельна історико-філософська робота Гайдеґґера, 

вкупі з самобутнім стилем мислення, уможливили трансформацію 

Гуссерлевого феноменологічного проекту – з його надмірною «теоретизацією» 

і дистанціюванням саме від історизму і праксеологічних чинників – в руслі 

розуміння феноменології як інтерпретації історичного й фактологічного сущого 

у спрямованості до його буття.  

Виявлено, що методом такого герменевтичного (і водночас 

екзистенційного) варіанту феноменології стала для Гайдеґґера деструкція. 

Спираючись на філософію "раннього" Гайдеґґера, обґрунтовується положення 

про деструкцію як ключовий метод його герменевтичного варіанту 

феноменології, а також показується релевантність цього методу, зокрема, і для 

дослідження темпоральної та екзистенційної проблематики.  
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На основі здійсненого історико-філософського екскурсу робиться 

висновок про те, що деструкція висувається як метод, який є, по-перше, 

альтернативою до Геґелевого "зняття"; по-друге, перетлумаченням і 

екстраполяцією на філософію К’єркеґорової деструкції християнської традиції. 

а відтак секуляризаційною спробою філософа; по-третє, трансформацією таких 

засад гуссерлівського мислення, як феноменологічні редукція і конструкція. 

Констатовано, що Гайдеґґер, здійснюючи – інспіровані Гуссерлем – методичні 

кроки від редукції до конструкції, а від конструкції – до деструкції, вибудовує 

герменевтичну деструкцію як альтернативу до Гуссерлевої трансцендентальної 

редукції. 

Відзначено, що деструкція сприймається Гайдеґґером не як порожня 

негація, а як основа започаткування нового стосунку людського існування до 

буття, розуміння цього буття виходячи з часу, у традиції виявляється і 

відкидається метафізична лінія з її орієнтацією не на буття, а на суще (в рамках 

цієї метафізичної традиції суще протиставлялося до часу). Констатовано, що 

деструкція стосується не лише метафізичної традиції в цілому, але й 

метафізичного розуміння часу, з допомогою деструкції відбувається відмова 

від тих елементів традиції, які затуляють підхід, «пробивання» до її вихідних 

джерел, «деструктивна» герменевтика робить видимими – у феноменологічний 

спосіб – людське існування. Наголошено на тій важливій обставині, що 

метафізичне у своїй основі розуміння часу, який зводиться лише до 

теперішнього, має бути, згідно з Гайдеґґером, подолано. 

Обґрунтовано положення, згідно з яким у рамках герменевтично-

феноменологічного проекту особлива роль відводиться не просто критиці 

метафізики, а головно критиці метафізики Нового часу, яка схильна 

запитувати не про буття, а про суб’єкт, розум, Я, свідомість, при цьому 

ігноруючи можливість людської екзистенції вибудовувати стосунок до буття.  

При цьому наголошено, знову ж таки, на схильності Гайдеґґера, надто у 

ранній період його життєвого шляху, апелювати до двох основних джерел 

західного мислення – до філософії греко-римської античності та 
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християнської духовної парадигми, ба більше, відзначено, що у німця має місце 

взаємодоповнення цих двох джерел, а їхнє засвоєння набуває вельми 

продуктивних форм. Констатовано, конкретніше, що Гайдеґґерове засвоєння 

філософії європейської античності (з особливим наголосом на давньогрецькому 

мисленні і деякою прохолодністю щодо римського надбання) має своїм 

наслідком інтерес до праксеологічного виміру антропологічного знання і сприяє 

подоланню «теоретичного» редукціонізму, загалом властивого для 

започаткованої Гуссерлем трансцендентальної феноменології; тим часом 

інтерес до християнського мислення спонукає Гайдеґґера до усвідомлення 

вагомості для осягнення природи людського існування ще й історицизму. 

Прикметною є та обставина, що майже одночасно німець займається 

феноменологічною інтерпретацією як давньогрецьких, так і 

ранньохристиянських текстів – відповідно, Аристотеля з його поняттям 

phronesis (обачності, практичної мудрості) і апостола Павла з його parousia 

(пришестя Христа), при цьому Гайдеґґер намагається, з допомогою згадуваного 

методу деструкції, «пробитися» до них крізь масив тих численних античних, 

середньовічних і новочасних інтерпретацій, які здійснювалися до нього і які 

часто-густо відхилялися від первинних інтенцій розглядуваних авторів (крім 

того, показано, що знамените Гайдеґґерове поняття турботи у генеалогічному 

плані сягає своїми витоками як Аристотелевого «орексис» (прагнення), так 

прахристиянського поняття "піклування"). 

У будь-якому разі, акцентування на праксеологічному й історичному 

аспектах людського існування підкреслює динамізм останнього, засвідчує 

живлення екзистенційного типу Гайдеґґерової філософії з до-теоретичного, 

фактичного досвіду життя, виходячи із дійсності повсякдення, і протиставляє 

такого роду підходи до контемплятивності й пасивності теорії. Власне, 

подолання Гуссерлевого теоретичного редукціонізму, Гайдеґґер, будучи дуже 

тісно пов’язаним з історико-філософським фундаментом, здійснював через 

перехід від Bewusstsein (свідомості) до Dasein (ось-буття), людського існування, 
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інакше кажучи, від «свідомого», у якомусь сенсі поза-просторового й поза-

часового буття до буття тут-і-тепер. 

 Крім того, завдяки прочитанню Аристотеля, німець приходить до 

усвідомлення необхідності позиціонувати щонайменше три аспекти 

пізнавальної діяльності людини – теоретичний, практичний і поєтичний (у 

термінології Гайдеґґера ці аспекти виражаються, відповідно, у виявлених ним 

трьох вимірах людського сприйняття світу – наявності (Vorhandenheit), 

екзистенційності (Existentialität) і підручності (Zuhandenheit)).  

Прочитання Стаґірита доповнюється у Гайдеґґера засвоєнням ідей 

християнських авторів: німецькому філософу в аристотелівському підході 

забракло наголосу на зв’язаності людини певною ситуацією, що передбачає 

часовий, темпоральний рівень тлумачення, зверненість до миттєвості (kairos), 

яка міститься в майбутньому (чинник другого пришестя Христа – parousia), а 

не редукується до теперішнього; наявний у майбутньому предмет очікування 

здатен змінити, трансформувати людське буття, переінакшити його 

самовитлумачення, сприйняття себе та інших. У підсумку обґрунтовується 

твердження, згідно з яким для Гайдеґґера людське існування визначається не 

самосвідомістю, не суто пізнавально-теоретичним рівнем, а саме 

усвідомленням власної фактичності, «праксеологічності», історичності й, 

нарешті, тимчасовості. 

Втім, з’ясовано, що ранні християнські джерела у формуванні 

Гайдеґґерового погляду на людину суттєво доповнювалися і впливом значно 

пізніших авторів – передовсім з боку передекзистенціаліста Сьорена 

К’єркеґора. І хоч Гайдеґґер виходив із принципового розмежування теології і 

філософії, мислення К’єркеґора – з його виокремленням релігійної стадії 

людського існування як нормативного способу буття та його власною 

самоідентифікацією як «релігійного письменника» – стало вагомим імпульсом; 

зокрема, з допомогою секуляризації німець переходить від релігійної 

екзистенційності до філософської екзистенціальності.  
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З’ясовано, що не лише з допомогою праксеологічно витлумаченого 

Аристотеля і ранніх християнських авторів, але й завдяки рецепції 

протестантського мислення, головно К’єркеґора, Гайдеґґер формує свій, 

альтернативний стосовно Гуссерлевого, проект феноменології: від 

феноменології рефлективної, методичної він переходить до феноменології 

герменевтичної, себто здійснюється герменевтизація, а в кінцевому підсумку 

екзистенціалізація феноменології (найяскравіший приклад – перехід від 

інтенціональності актів свідомості до турботи ось-буття), адже мова йде тут 

не так про витлумачення світу, як про самовитлумачення людської екзистенції. 

Водночас відзначено, що Гайдеґґерове засвоєння і трансформація 

К’єркеґорових ідей наражалися на критику з двох протилежних «таборів» – 

«секулярні» філософи закидали німцеві надмірну залежність від релігійних, 

християнських джерел, натомість релігійні мислителі піддавали критиці 

надмірну абстрактність Гайдеґґера, ускладненість його стилю й поняттєвого 

апарату, зрештою, песимістичну тональність. Проте саме така, з одного боку, 

екзистенціалізація феноменології, а з іншого боку, феноменологізація 

екзистенційно-релігійного мислення, перетворення його, власне, з 

екзистенційого в екзистенціальне, виявились не лише оригінальною, але і 

вельми плідною спробою (і екзистенціалізм Ж.-П. Сартра, і герменевтика  

Г.-Ґ. Ґадамера, і етика Е. Левінаса, і деконструктивізм Ж. Дерріда, і 

екзистенційна психологія Л. Бінсванґера, Р. Мея, І. Ялома, і багато іншого в 

західному мисленні починаючи з середини ХХ сторіччя сягає своїми витоками 

саме означених трансформацій, здійснених у 20-х роках Гайдеґґером). 

Доведено, що вплив К’єркеґора на Гайдеґґера полягав передовсім в 

інтенсивному застосуванні останнім поняття екзистенція, у пошукові істини 

для екзистуючого індивіда, в усвідомленні власної скінченності і смертності, 

у позиціонуванні ситуації жаху як становища, завдяки якому ця скінченність 

виявляється, у підкреслюванні більшої вагомості екзистенційної обмеженості 

людини, на противагу до обмеженості гносеологічної. Отже, відзначено, що 

смертність екзистенції переживається в стані жаху (Angst), який відрізняється 
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від боязні, тобто страху перед конкретною небезпекою (розмежування 

Гайдеґґером Furcht i Angst сягає своїми коренями, звісно, к’єркеґорівської 

диференціації frygt i angest); воднораз жах сприймається як передумова 

автентичного існування. Разом із тим мова йде про тимчасовість, яка 

визначається певною вирішальною миттєвістю, "кайросом": з допомогою 

феноменологічного прочитання Гайдеґґером послань апостола Павла – з його 

акцентуванням уваги на моменті другого пришестя Ісуса Христа (parousia) – 

виявляється "кайрологічний сенс часу". Окрім того, жахом привідкривається 

ніщо, з’являється онтологічний вимір жаху; втім, останній є "екзистенціалом", 

який не можна подолати, а потрібно витримувати. До інших моментів ідейної 

близькості між К’єркеґором та Гайдеґґером зараховано такі: негативне 

відштовхування від відчаю-слабкості та неавтентичного існування; деструкція 

традиції християнства та традиції онтології; критика масової цивілізації як, 

відповідно, критика юрби – у К’єркеґора та публічності – у Гайдеґґера; 

визнання неможливості раціоналізувати віру, примиряти віру та розум; надання 

вирішального значення екзистенційному досвідові як передумові будь-якої 

філософської рефлексії; радикалізм і суверенність у постановці і спробі 

вирішення тих чи інших проблем; історична детермінованість істини сущого; 

прагнення робити речі важчими, відмова від бажання комфортних спрощень. 

У заключному параграфі третього розділу дисертації увага 

зосереджується на Гайдеґґеровому проекті герменевтичної феноменології, 

розглянутому в контексті еволюції мислення філософа. Відзначено, що саме на 

ранньому етапі творчості німця спроба трансформувати трансцендентальну 

феноменологію стала вихідним пунктом його оригінального шляху мислення. 

Своєю чергою, здійснений у 30-х роках ХХ сторіччя поворот (die Kehre) у 

мисленні Гайдеґґера знаменував перехід від реальності особистісно-етичної – 

із пріоритетним запитуванням про Dasein, ось-буття (інтерес, інспірований 

Гайдеґґеровим читанням передовсім античних і християнських джерел 

конкретистсько-праксеологічного та історицистського штибу) – до реальності 

безособово-космічної – із акцентуванням уваги на Sein, бутті (поступове 
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дистанціювання від феноменології та фундаментальної онтології – не 

останньою чергою внаслідок читання досократиків і Ніцше: тобто перехід від 

стадії "Гайдеґґер-І" до стадії "Гайдеґґер-ІІ" відбувався не останньою чергою в 

контексті зміни історико-філософських зацікавлень мислителя). Виявлено, що у 

творчості Гайдеґґера має місце поглиблення або розвиток не лише питання 

онтологічного, але й екзистенційного. Розгляд «екзистенціалів» покликаний 

допомогти повноціннішому, адекватнішому – ніж у попередній метафізичній 

традиції – розглядові невіддільних однієї від одної антропологічної та 

темпоральної проблематик. Виявлено паралелі по лінії «вчитель-учень» на 

класичному прикладі Платона і Аристотеля через зіставлення парадигм 

Гуссерля і Гайдеґґера. 

Обґрунтовано висновок, згідно з яким у результаті Гайдеґґерового 

переосмислення засад трансцендентальної феноменології у бік її 

герменевтизації та екзистенціалізації – причому головно завдяки інтенсивному 

засвоєнню історико-філософського матеріалу – відбувається переорієнтація з 

"позасвітового" пізнаючого трансцендентального суб’єкта на безпосередньо 

схоплюване конкретно-історичне життя особи, на індивідуальну екзистенцію, 

яка спроможна себе витлумачувати, акцентування на фактичні передумови 

мислення. 
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РОЗДІЛ 4 

СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У «РАННЬОГО» ГАЙДЕҐҐЕРА: 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ ДИСКУРС  

ТА ПРОБЛЕМА АВТЕНТИЧНОГО ІСНУВАННЯ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ «НЕГАТИВНИХ» ЕКЗИСТЕНЦІАЛІВ 

 

4.1. Досвід і його фактично-історичний вимір у філософії «раннього» 

Гайдеґґера. 

Як випливає з попереднього розділу, Мартін Гайдеґґер у 20-х роках 

ХХ сторіччя здійснив, усупереч бажанням свого вчителя Е. Гуссерля, рішучий 

поворот у феноменології. Важливо, втім, розуміти, що і для цього 

герменевтичного проекту феноменології, і для більшості наступних ідей і 

концепцій Гайдеґґерової філософії – передовсім тих, що висловлювалися в 

“ранню” добу творчості, логічним підсумком якої став його opus magnum –

«Буття і час», чи, кажучи інакше, у період до так званого “повороту” (Kehre) – 

відправною точкою стало розуміння досвіду як фактично-історичної 

реальності. У рамках названої парадигми і виходячи саме з фактично-

історичного осягнення досвіду, Фрайбурзький філософ запропонував – як 

альтернативу щодо усталеного у тодішній філософії примату теоретичного – 

осмислення «світу», в якому загально-теоретичне доповнювалося б конкретно-

практичним. При цьому на передній план вийшов момент «знаходжуваності» 

(Befindlichkeit) (відтак закиненості (Geworfenheit)), «настроєності» 

(Stimmung) людського буття [див.: 462]. Як фундаментальний спосіб ставлення 

до світу і до самого себе була виокремлена турбота – відповідно виділялися 

виміри «підручності» й «екзистенційності», всупереч до об’єктивуючої 

«наявності» (адже саме турбота висвітлює модуси підручності й 

екзистенційності, тобто веде до осягнення рівня «підручності» речей і робить 

акцент на тимчасовості, смертності людської екзистенції). В означеній 

перспективі Гайдеґер запропонував і розуміння людського існування в якості 

“закиненого проекту” (geworfener Entwurf). Таким чином, тлумачення досвіду 
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як у своїй основі фактичного й історичного виявилося для Гайдеґґера 

напрочуд плідним і впливовим. 

Завдання даного підрозділу якраз і полягає в тому, аби продемонструвати 

значущість фактично-історичного тлумачення концепту досвіду 

(виявлюваного, втім, радше імпліцитно, ніж експліцитно) для становлення 

філософії Гайдеґґера і, зокрема, для конституювання ним герменевтичного 

варіанту феноменології. Аби реалізувати поставлені завдання, робиться п’ять 

кроків. По-перше, виявляється специфіка і значення Гайдеґґерового розуміння 

досвіду як фактично-історичної реальності. По-друге, робиться вказівка на 

джерела в історії філософії – від античності до модерну – які найсуттєвіше 

вплинули на викристалізування саме такого сприйняття досвіду. По-третє, в 

уточнюючий і більш докладний спосіб демонструються передумови 

формування фактичного розуміння досвіду – через експлікацію впливів на 

Гайдеґґера найвагомішого на той час «інспіратора» з боку давньогрецької 

філософії – Аристотеля. По-четверте, демонструються передумови формування 

історичного розуміння досвіду, яке в загальній перспективі пов’язується з 

юдеохристиянською релігійною традицією, а у вужчому сенсі сягає своїми 

коренями послань апостола Павла, який з боку вказаної традиції справив на 

Гайдеґґера чи не найістотніший вплив (парадигмальним прикладом тут може 

слугувати осмислення вже згадуваного вище поняття “парусія”). Таким чином, 

третій і четвертий кроки по суті лише уточнюють, конкретизують, деталізують 

зміст, більш узагальнено аналізований у другому кроці. Нарешті, по-п’яте, 

показується продуктивність Гайдеґґерового тлумачення досвіду для побудови 

герменевтичного – на противагу до рефлексивного – варіанту феноменології 

(втім, більшість цих аспектів – більшою чи меншою мірою – теж уже ставали 

предметом розгляду в попередніх підрозділах дисертації). 

Отже, спочатку дещо про специфіку розуміння досвіду як фактично-

історичної реальності. Перш за все слід зазначити, що проблема досвіду не 

сприймається Гайдеґґером у вузькому гносеологічному, епістемологічному 

сенсі, вона не аналізується ним як предмет виключно дискурсивно-теоретичної 
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рефлексії, досвід аж ніяк не зводиться у нього лише до досвіду свідомості. 

Досвід осягається як те, що безпосередньо переживає людина у своїй 

конкретній життєвій дії і самоздійсненні. Принагідно варто зазначити: 

знаменитий шлях мислення Гайдеґґера характерний тим, що він являє собою 

передовсім досвід мислення. Як слушно зазначає німець Ґеорґ Штенґер, 

«Гайдеґґерове мислення розуміє себе як досвідне мислення (erfahrendes Denken) 

і як мисленнєвий досвід» (denkende Erfahrung) [449, s.77]. Причому, за думкою 

дослідника, така спроба Гайдеґґера цілком знаходиться в руслі 

феноменологічно-герменевтичної традиції, прикметною особливістю якої є 

бажання знову актуалізувати проблему досвіду, прагнення знову «ставити» на 

досвід, а саме на таке його поняття, що «проробляється як з допомогою 

трансцендентальної структури засновку, так і з допомогою онтологічних 

смислових критеріїв» [449, s.78]. В цьому Ґеорґ Штенґер вбачає відмінність 

феноменологічно-герменевтичних підходів від поглядів, скажімо, 

емпіристського, чи прагматистського кшталту. Прикладами таких 

феноменологічно-герменевтичних підходів він вважає «трансцендентальний 

досвід» Е. Гуссерля, «онтологічний досвід» О. Фінка, «допредикативний 

досвід» М. Мерло-Понті, «герменевтичний досвід» Г.-Ґ. Ґадамера. Первинний 

стосунок до світу виходить, продовжує далі Штенґер, із елементарного 

матеріального досвіду: скажімо, дитина, яка хоче навчитися їздити на 

велосипеді (чи, наприклад, плавати), здатна це зробити лише з допомогою 

конкретного здійснення, яке виражається у наполегливому вправлянні. Але й 

стосунок людини до самої себе має схожу природу: Dasein, ось-буття первинно 

відкривається для самого себе не в рефлексії (яка несе загрозу опредмечення), а 

як прозорість його екзистенційного здійснення, як турбота про себе [див.: 

382]. У кінцевому підсумку йдеться не просто про реабілітацію досвіду, а «про 

відкриття рівня [досвіду – А.Д,], який лежить не лише до будь-якого пізнання, 

але й до будь-якого мислення буття» [449, s.79]. Невипадково у своїй лекції 

1924 року – прочитаній перед марбурзькими теологами) – «Поняття часу» 

Гайдеґґер інтенсивно наполягав на тому, що складність схоплення Dasein 
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полягає «не в обмеженості, непевності чи недосконалості здатності пізнання, а 

в самому сущому, яке має бути пізнане: в основоположній можливості його 

буття» [375, s.115], у спроможності схоплювати Dasein «в автентичності його 

буття» [375, s.115]. Iнакше кажучи, не обмеженість у сприйнятті людського 

пізнання (в кантіанському сенсі), а обмеженість у сприйнятті людського 

буття – ось ключова трудність філософії, як її розуміє Гайдеґґер. 

Отже, бачимо акцентування на практичному вимірі людського існування і 

його ставлення до світу. Водночас це такий досвід, який являє собою 

негативістське здійснення, тобто здійснення як ніщо в житті, як негація 

наявного сущого (момент, інтенсивно розвинений пізніше Ж.-П.Сартром). Крім 

того, такий досвід означає рішучість, інтенсивність самоздійснення, посилену 

інтенсивність життя (на цьому зосереджується, зокрема, Міхаель Штайнман, 

досліджуючи ранні Фрайбурзькі лекції Гайдеґґера [див.: 448, s. 328]). 

Штайнман зазначає, що єдиною можливістю репрезентувати життя в його суті є 

«сингулярний досвід», відтак життя для автора “Буття і часу“ є істинним лише 

тоді, коли воно «здійснюється індивідуально і фундує відповідну для нього 

поняттєвість лише в поверненні до такої індивідуальної верифікаційної 

інстанції» [448, s. 329]. У дуже схожому ключі вітчизняний дослідник Роман 

Кобець стверджує, що «ранній» Гайдеґґер «…намагається вибудувати 

універсальну онтологію не засобами феноменологічно оновленого 

трансценденталізму, а в прихованій полеміці з останнім, у феноменальній 

дескрипції повсякденності нашого досвіду…» [153, с.99]. Значення унікальних 

обставин власного Гайдеґґерового життя для формування унікального ж його 

мислення підкреслює у своєму новітньому дослідженні про Фрайбурзького 

філософа сучасний німецький дослідник Петер Травни [454, s.16-19]. 

Так чи інакше, досвід у своїй розмаїтості і цілісності поставав передовсім 

як безпосередня, конкретна реальність фактично існуючого індивіда, реальність 

фактично-історичного життя, людська реальність, яка перебуває тут і тепер. 

Очевидно, саме з такого розуміння досвіду виходив Гайдеґґер, висуваючи чи не 

найзнаменитіше своє поняття Dasein, означаючи ним той вид сущого, який 
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здатен ставити питання про буття та його сенс і який спроможний 

витлумачувати світ і самого себе, виходячи із просторово-часової 

обумовленості (закиненості) власного буття у спосіб «герменевтичного 

самовитлумачення». Російська дослідниця Світлана Коначова, простежуючи 

перехід Гайдеґґера від феноменології релігії (присутньої переважно в його 

Фрайбурзьких лекціях) до фундаментальної онтології (конституйованої в 

«Бутті і часі»), цілком слушно зазначає, що вихідним пунктом його 

філософування був – дещо призабутий історією західної думки – фактичний 

життєвий досвід, який мислитель, власне, і вирішив термінологічно позначити 

поняттям Dasein [див.: 157, с.171]. Грубо кажучи, все те, що філософ пише про 

Dasein, ось-буття, стосується конкретності, історичності, фактичності досвіду, 

який за своєю природою є конкретним, до-теоретичним і до-науковим. 

 Отож, Гайдеґґер обґрунтовує герменевтику фактичності, спрямовується 

до фактичності й історичності життєвого досвіду. Коротше кажучи, досвід 

сприймається Гайдеґґером як фактично-історична реальність і позначається 

концептом Dasein. В цілому такого роду твердження важко назвати 

оригінальними. В українській історико-філософській науці (не кажучи вже про 

західну) встигло з’явитись чимало досліджень, які простежують інтенції 

“раннього” Гайдеґґера у напрямку до виявлення безпосереднього фактичного 

досвіду життя і з’ясування історичного характеру людської екзистенції. Так, 

наприклад, Михайло Мінаков пише про діалектику історичності та фактичності 

досвіду у Гайдеґґера, акцентуючи увагу на феноменологічному проясненні 

буття Dasein, достеменний досвід якого – це його буття-у-світі, а 

недостеменний – це його перебування у внутрішньо-світовому сущому [див.: 

192, с. 296], причому первинний досвід показується як такий, що «в своїй 

основі має структуру тлумачення» [192, с. 297], отож, «первинний досвід є 

герменевтичним оглядово-тлумачним ставленням до навколишнього 

підручного…» [192, с. 298]. У схожому руслі рухаються інші українські 

дослідники: Андрій Богачов детально експлікує Гайдеґґерову герменевтику 

фактичності [див.: 35], а вже згадуваний Р. Кобець відзначає, що “ранній” 
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Гайдеґґер прагнув “…вибудувати філософську теорію з безпосередніх 

переживань буденного життя" [153, с. 99], відтак відчував потребу 

інтерпретувати Dasein “…у його безпосередній та нередукованій 

повсякденності” [153, с.100]. Подібні акценти розставляє і Ігор Карівець, 

вводячи Гайдеґґерові роздуми про фактичне ось-буття у вельми широкий 

контекст дослідження повсякдення [142], і Костянтин Райда, досліджуючи 

Гайдеґґерове розуміння понять «ек-зистенції» й «екзистенційності», яке 

докорінно відрізняється від розуміння останніх класичною метафізикою [див.: 

221, с. 59]. Отже, у вітчизняній історико-філософській думці вже встиг 

нагромадитися достатній масив досліджень, які простежують специфіку 

розуміння досвіду у раннього Гайдеґґера, а також специфіку формування 

герменевтично-феноменологічних ідей «майстра з Німеччини».  

Втім, за всього новаторства і радикалізму Гайдеґґерового мислення, не 

можна не відзначити, що для осягнення досвіду як фактично-історичної 

реальності конститутивним став не лише його власний самобутній погляд, але й 

звертання мислителя до текстів західної історико-філософської традиції, їхнє 

феноменологічне витлумачення. Саме прочитання цих джерел стало імпульсом 

для творення власної концепції. Отже, виникає питання генеалогічного 

характеру – питання про те, наскільки вихід Гайдеґґера на згадане – фактично-

історичне – розуміння досвіду обумовлювалося творчим засвоєнням текстів 

західної філософії. Ця традиція, яку, як відомо, сформували, по-перше, 

філософія античності, а, по-друге, християнське передання, знайшла 

відображення в багатьох джерелах, із яких живилася філософія Гайдеґґера.  

В історії філософії існував цілий ряд авторів, які дуже серйозно 

враховували фактичний досвід життя. Так, першорядного значення набував 

Аристотель із його поняттями «фронесіс» як практичною мудрістю та «поєсіс» 

як мудрістю сотвореної речі. З християнських авторів доби античності увагу 

привертав апостол Павло з ідеєю очікування другого пришестя Христа 

(парусія), ідеєю, яка вела до усвідомлення християнином необхідності 

переосмислення свого життєвого шляху (принагідно підкреслимо доречність 
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звертання видатного італійського інтелектуала Умберто Еко на ту обставину, 

що суть ідеї кінця світу, власне, «не у кінці часів, але в їхній минущості, в 

очікуванні Парузії, Другого Христового Приходу» [185, с. 15]). У середовищі 

пізньоантичних християнських мислителів заслуговував на прискіпливий 

інтерес Августин – уявленням про безпосередній фактичний життєвий досвід, 

детально експлікований у присутності Бога. З середньовічних авторів цінні 

міркування щодо конкретності життєвого досвіду висловлював Іоан Дунс Скот, 

позначаючи поняттям «haecceitas» індивідуальну природу існуючого тут і 

тепер. Важливі міркування відчитувалися і в Лютеровій теології хреста, яка 

цуралася будь-якого абстрактного й спекулятивного уявлення про Бога.  

З мислителів, ближчих у часовому плані, не могли пройти повз увагу 

Гайдеґґера Фрідріх Шляєрмахер з його реабілітацією безпосереднього 

релігійного досвіду – в контексті відкидання державної та догматичної 

інструменталізації релігії і, особливо, Сьорен К’єркеґор з його концептом 

неповторної та унікальної людської екзистенції, яка у своєму шляху до Бога 

послідовно проходить три стадії [див. 323, s. 99]. Чи не найважливіший 

висновок із такого аналізу полягав у тому, що філософія здобуває своє 

живлення із людської практики, що саме в практиці закорінені можливості 

самовизначення, що первинним у нашому існуванні є конкретний стосунок до 

світу і до нам подібних. Отже всі ці впливи, кожен по-своєму, сприяв 

екзистенційно-праксеологічному поворотові Гайдеґґера (переважно ці впливи 

простежуються в ранніх Фрайбурзьких лекціях, зокрема, в низці лекцій, які 

вийшли друком під назвою «Феноменологія релігійного життя» [375]). Отже, 

Гайдеґера цікавить не лише, і не стільки, досвід актів свідомості (як, наприклад, 

його вчителя Гуссерля), а досвід ось-буття, Dasein. Не варто також забувати, що 

в період читання ранніх Фрайбурзьких лекцій (1919-23) філософ використовує 

екзистенційний (existenziell) імпульс, аби вийти на рівень екзистенціальної 

(existenzial) поняттєвості [див.: 459].  

Водночас не варто нехтувати ще однією суттєвою обставиною: якщо 

вдуматися, у Гайдеґґеровому зверненні до філософії Стагірита містився акт 



297 
 

інтелектуальної відваги і своєрідного нонконформізму. Річ у тім, що, 

починаючи з Нового часу в західному мисленні дуже стійкою залишалася 

тенденція сприймати Аристотеля у зв’язку із схоластичною традицією – тим 

самим його спадщина значною мірою компрометувалася. У кожному разі, за 

всієї відмінності між феноменологами та неокантіанцями – і ті, і інші на 

початку ХХ століття були одностайними в тому, що у справі пошуку нових 

шляхів розвитку філософії аристотелізм нічого плідного, багатообіцяючого, 

цінного принести не може (до цієї позиції схилявся, як відомо, і попередник 

аналітичної філософії Людвіґ Вітґенштайн). Ба більше, ставлення до «найбільш 

класифікаторського» із філософів нерідко виливалося у вельми скептичні 

висловлювання, на кшталт того, що його приписують неокантіанцю Герману 

Когену: «Аристотель був аптекарем» (не забуваймо також, що свою 

габілітаційну дисертацію Гайдеґґер писав саме під керівництвом неокантіанця – 

Гайнріха Рікерта). Отож, Гайдеґґер наважився на розрив із панівним у той час 

трендом, який полягав у скептичному або принаймні прохолодному ставленні 

до філософської спадщини Стаґірита. І німцеві, через звертання до Аристотеля, 

досить швидко вдалося подолати сліпоту гносеологічного суб’єкта до свого 

власного життєсвіту, до фактичних передумов мислення.  

Цікаво, що прочитання Аристотеля виявилося настільки плідним, що 

починаючи від ранніх двадцятих років еллін і надалі, впродовж усього 

подальшого життя, залишався постійним супутником, співрозмовником на 

мисленнєвому шляху Гайдеґґера (різниця лише в тому, що коли в перший 

період німець надавав перевагу етиці і риториці, то згодом у центр 

гайдеґґерівських тлумачень дедалі частіше потрапляла аристотелівська фізика 

[див.: 326, s. 48]).  

Втім, у даному підрозділі дисертації йдеться лише про ранній період 

філософа. А на той час путівною ниткою був Аристотелевий фронесис. 

Гайдеґґер здійснює радикалізацію практичної філософії Стаґірита; ба більше, 

“Буття і час” часто-густо сприймають як сучасне перепрочитання, 

модернізацію “Нікомахової етики” [464, s. 167].У «Феноменологічних 
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інтерпретаціях щодо Аристотеля» Гайдеґґер пише: «В обачності (саме так, ще 

раз підкреслимо, Гайдеґґер перекладає «фронесис» – А.Д.) життя присутнє у 

конкретному способі поводження», але така обачність характеризується не 

онтологічно, а радше формально, бо вона спрямовується не на те, що є сталим, 

постійним, незмінним, а на те, що може змінюватися, бути інакшим, траплятися 

нам у різний спосіб, отож, відбувається «радикалізація ідеї рухливого сущого» 

[380, s. 260]. Тобто цей практичний рівень життя філософ сприймає як 

динамічний і протиставляє його до контемплятивності й пасивності теорії 

(sophia) (на відміну від Гуссерля з його незмінним приматом теоретичного, 

Аристотель ще в IVст. до н.е. вказав на існування трьох вимірів пізнавальної 

діяльності – софія, фронесис, поєсіс).  

Гайдеґґер з достатніми на це підставами вважав, що Аристотелеве вчення 

про фронесис залишалося недооціненим. До речі, це поняття німець зближував 

із сумлінням. Інспірований Стагіритом «праксеологічний» концепт досвіду як 

вихідний пункт вивів Гайдеґґера на визначальну для нього диференціацію 

сприйняття рівнів сущого. По-перше, виділявся рівень наявності 

(Vorhandenheit), яким визначався і обмежувався розгляд реальності з 

допомогою наукових методів, по-друге, вказувався такий рівень сприйняття 

сущого, як підручність (Zuhandenheit), на який орієнтувався праксеологічний 

підхід, i, нарешті, виокремлювалася екзистенційність (Existentialität), яка 

відіграла провідну роль у філософії Гайдеґера. Італійський дослідник Франко 

Вольпі навіть зіставляв гайдеґґерівський рівень наявності з аристотелівським 

теоретичним сприйняттям, підручності – з пойєтичним, екзистенційності – з 

практично-етичним [див.: 464].  

Крім того, Гайдеґґерові належать цікаві спроби феноменологічного 

тлумачення ранньо-християнської традиції, зокрема, послань апостола Павла. 

Особливо вагомим виявилося Гайдеґґерове феноменологічне тлумачення тих 

послань апостола Павла, які – в рамках есхатологічної перспективи - говорять 

про друге пришестя Христа.  
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Особливо тут виділяється перше послання до Солунян. Апостол Павло, 

не звертаючись до жодних теоретичних зв’язків і контекстів, за вихідний пункт 

бере релігійне життя конкретного індивіда. Цей фактичний життєвий досвід є 

історичним, і не просто історичним, а орієнтованим на миттєвість другого 

пришестя Ісуса Христа. Відправна точка – окремішнє людське буття, його 

екзистенційно-релігійний досвід, у першу чергу досвід сприйняття благої 

звістки, Євангелія, – досвід, який спонукає до перетворення себе перед Богом. 

Гайдеґґера цікавить тут передовсім, яким чином предмет очікування здатен 

змінити, трансформувати людське буття, переінакшити його 

самовитлумачення, сприйняття себе і інших [див.: 391, s. 26]. Йдеться про 

фактичний життєвий досвід, який не опрацьовується зовні, теоретично, на рівні 

актів свідомості, а тлумачиться виходячи з конкретної герменевтичної ситуації 

людини. Звідси, до речі, відкривається можливість висувати проект 

герменевтично-феноменологічної філософії як первісної науки про фактичне 

життя, яке Гайдеґґер називає «фактичним ось-буттям» [цит. за: 391, s. 22]. 

Отож, доводиться говорити про інспіровану рецепцією переважно 

богословських джерел історичну природу людського існування. Вочевидь, у 

роки доцентства у Фрайбурзі Гайдеґґер збагнув, що феноменологічно-

герменевтичне дослідження «фактичності життя» неминуче веде до феномену 

історії, причому розгляд «парусія» недвозначно показував пріоритет 

майбутнього перед минулим і теперішнім.  

Отож, ще раз: по суті, вихідний пункт Гайдеґґерового філософування 

щодо Dasein – сприйняття людської екзистенції як фактичної і історичної – 

результат творчо засвоєної спадщини античного і християнського мислення і 

переплавлення цих елементів в оригінальній онтолого-темпоральній концепції. 

Час і буття, які довгий час – у західній метафізиці – протиставлялися, тепер, у 

Гайдеґґера не просто корелювалися між собою, а сплелися в дивовижну 

єдність, в результаті чого була створена одна з найоригінальніших 

філософських концепцій ХХ століття і новітнього часу взагалі. 
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Отже, в принципі, все ключове для раннього Гайдеґґера філософування 

має своїм вихідним пунктом розуміння людського досвіду як фактично-

історичної реальності. Важливо, втім, бачити, що ця реальність осмислюється з 

допомогою тлумачення традиційних, класичних філософських джерел (або 

радше через спів-мислення з ними), але при цьому філософ бере на озброєння 

свіжі, цілком нові на той час феноменологічні підходи, яким, одначе, надає 

герменевтичного характеру, сприяючи своїм філософським проектом 

перетворенню феноменології рефлексивної, чи методичної, у феноменологію 

герменевтичну. Тобто тлумачення досвіду як фактично-історичної реальності, 

яку репрезентує Dasein, допомагає, через залучення феноменологічного 

інструментарію, вийти на побудову нового варіанту феноменології –

феноменології герменевтичної, яка водночас і коригує, і розширює традиційну 

феноменологію Гусерля.  

Завдяки екзистенціалізації та герменевтизації феноменології (які 

якнайтісніше пов’язані із сприйняттям досвіду як фактично-історичної 

реальності) відбувається її розширення (хоча, звісно, треба пам’ятати, що сам 

Гуссерль вважав такий підхід не розширенням, чи збагаченням феноменології, 

а втратою її чистоти і строгості). Такий історизм сприйняття важко було 

збагнути Гуссерлеві як мислителеві, який починав як математик і впродовж 

усього свого життя тяжів до логічно-математичного дискурсу, борячись за 

ясність, строгість і однозначність мислительних результатів. Тим часом 

історизм, як йому видавалося, таїв у собі серйозну небезпеку релятивізму. 

Відтак Гуссерль прагнув позбутися будь-яких залишків історизму. 

Тим часом, згідно з екзистенційно-герменевтичним поглядом, людська 

суб’єктивність визначається не самосвідомістю, не пізнавально-теоретичним 

рівнем, не здатністю ширяти у висотах абстракцій, а саме усвідомленням 

власної зануреності в конкретну життєву ситуацію, усвідомлення історичності, 

тимчасовості і смертності окремішнього людського існування. Знову ж таки, 

варто наголосити: Гайдеґґерова трансформація рефлективної феноменології в 

феноменологію герменевтичну відбулася головно завдяки особливому 
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розумінню і особливому врахуванню та застосуванню чинника досвіду як 

фактично-історичної реальності (в Гайдеґґеровій термінології: Dasein, ось-

буття) – на базі творчого прочитання західної філософської традиції. 

 

4.2. Започаткування екзистенційно-темпорального дискурсу у 

філософії Гайдеґґера в контексті його праці «Поняття часу» 

Не секрет, що Мартін Гайдеґґер починав свій шлях мислення як 

католицький теолог. Щоправда, його богословський вишкіл не зводився лише 

до католицької традиції, він був настільки ґрунтовним і широким, що навіть у 

протестантському Марбурзі, куди Гайдеґґер потрапив 1923 року, після 

перебування у переважно католицькому Фрайбурзі, гостя сприймали ледь не за 

«свого», висловлюючи при цьому щире захоплення його теологічною 

ерудицією. Так, Отто Пьоґґелер наводить висловлювання відомого 

марбурзького богослова Рудольфа Бультмана (із листа останнього до Ганса фон 

Зоден від 23 грудня 1923 року): «Цього разу семінар є особливо повчальним, 

позаяк у ньому бере участь наш новий філософ Гайдеґґер, учень Гуссерля. Він 

походить з католицького середовища, але цілком пронизаний протестантизмом, 

що й довів нещодавно у дебатах після лекції Гермелінка про Лютера і 

середньовіччя. Він володіє не лише відмінним знанням схоластики, але і 

Лютера, і до деякої міри поставив Гермелінка у скрутне становище, явно 

проникаючи у питання глибше за нього…» [430, s. 753].  

Захоплення, зацікавленість стилем мислення гостя із Фрайбурґа 

спонукали теологів Марбурзького університету запросити Гайдеґґера 

прочитати їм лекцію. Цим запрошенням філософ скористався у 1924 році (а 

друком ця лекція – із назвою «Поняття часу» – з’явилася аж у 2004 році у 64-му 

томі його повного зібрання творів). Її можна вважати «початковою», 

«ініціаторською» у довгому шляху осмислення Гайдеґґером екзистенційних та 

темпоральних проблем, які, до речі, саме в цій лекції вперше виявилися у нього 

зближеними і узалежненими одні від одних, як і вперше в ній у творчості 

філософа був виявлений зв’язок темпоральності зі скінченністю і смертністю. 
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Між іншим, фрайбурзький філософ схильний означати свою спробу як таку, що 

перебуває в руслі «до-науки» (Vorwissenschaft)» [див.: 375, s. 108]. Такого роду 

до-наука рухається в поняттєвій сфері, вона допомагає дослідникові 

розібратися із розумінням суті і призначення своєї дослідницької роботи і в 

чомусь нагадує Гайдеґґерові поліцейську службу, яка долучена до справи 

контролю наук, тобто має функцію скромну, але дуже потрібну; стосунок такої 

до-науки до філософії є стосунком спів-дії, допомоги [див.: 375, s. 108]. По суті, 

у такий незвичний спосіб Гайдеґґер виявляє новий аспект у розумінні 

філософського знання.  

Водночас свій підхід він відмежовує від спроб богословського характеру і 

протиставляє до досліджень наукового, позитивістсько-фізикалістського штибу. 

Так, він добре розуміє специфіку богословського бачення проблеми часу: 

останній розглядається в його кореляції з вічністю. Ось міркування філософа: 

«Якщо час знаходить свій сенс у вічності, його треба розуміти, виходячи з неї» 

[375, s. 107]. Як підкреслює автор, знання вічності відкривається передовсім 

для теолога, який, спираючись на віру, на авторитетні богонатхненні джерела, 

володіє достатнім арсеналом знарядь для її осягнення. «Теологія говорить про 

людське буття як буття перед Богом, про його часове буття в його стосунку до 

вічності» [375, s. 107]. Таким чином, Гайдеґґер стверджує, що виявлення 

природи часу через пошуки його зв’язку з вічністю – прерогатива теології, ця 

діяльність для неї найбільш легітимна, релевантна. Для філософії ж, яка 

досліджує час поза зв’язком із вічністю, яка не має можливості спертися на 

віру, не залишається нічого іншого, як рефлектувати про час, виходячи з 

самого часу [див.: 375, s. 107]. Хай там як, а Гайдеґґер завжди підкреслював 

диференціацію богослов’я, з одного боку, та філософії, з іншого боку. 

Щоправда, більш важливим було для нього показати відмінність у 

сприйнятті часу, детерміновану несхожістю між собою філософського та 

наукового підходів. Пріоритетне прагнення науки – розглядати час у доволі 

вузький спосіб – крізь призму вимірювання. Мартін Гайдеґґер так і пише: для 

фізика «схоплення часу має характер вимірювання» [375, s.109]; ба більше – за 
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таких умов поводження з часом тільки до вимірювання і зводиться, а ця 

операція, наголошує німець, стосується, звісно, суто квантитативних питань – 

на кшталт «коли», «як довго», «до котрого часу» і т.д. Вимірювання і 

показування часу здійснюється годинником, це його основна функція, причому 

тут, звісно, не важливо, до якого «технічного» типу належить той чи інший 

годинник. „Годинник – фізикалістська система, в якій постійно повторюється 

однакова послідовність часових станів, за умови, якщо ця фізикалістська 

система не піддається зміні через зовнішній вплив» [375, s.110]. Розділення 

часу здійснюється є з допомогою точно виміряних «відрізків», подібно до 

метрів чи дециметрів. Однак годинник, хоч і фіксує час об’єктивно і незалежно 

від людей, призначається для використання його людьми: «Годинник дає 

постійно повторювану однакову тривалість, до якої завжди можна звернутись» 

[375, s. 110], себто люди, згідно зі своїми потребами, користуються цими 

проміжками у який завгодно різний, але потрібний для них спосіб. Тому робота 

годинника неминуче набуває соціального виміру
22
. «Будь-який годинник 

показує час буття-з-іншими-у-світі (Miteiander-in-der-Welt-sein)» [375, s. 110], 

тобто годинник сприяє узгодженню нашого перебування і взаємодії у світі з 

іншими – з тими, які, власне, в інтерсуб’єктивний спосіб поділяють з нами цей 

життєсвіт. Час, що фіксується годинником, є однорідним, гомогенним. Та, до 

речі, «…лише поскільки час конституюється як гомогенний, його можна 

виміряти» [375, s. 110]. Звичайно, існує важлива особливість функціонування 

годинника. Будь-яке «раніше» чи «пізніше» визначається, виходячи із тепер, 

відтак початкова і ключова функція годинника зводиться до того, аби фіксувати 

подію в теперішньому. Таким чином, основне, в чому годинник допомагає 

позбутися невизначеності, є фіксування того, що є «тепер» [див.: 375, s. 110]. За 

                                                             
22 Втім, варто зазначити, що історично первиннішим був «соціальний», а не «фізикалістський» час, його 

вимірювання мало попервах не фізикалістську, а соціальну передумову, і впродовж дуже тривалого періоду 

підпорядкування людини обчисленню, яке регулюється годинником, було невідомим, точне вимірювання часу 

ще не стало самодостатньою величиною; аж у новочасну епоху «…годинниковий час перетворює час в 

автономну сутність, у щось, що існує незалежно від подій» [122, с. 52], у щось, що «абстрагується» від подій, 

тобто за доби Модерну відбулося відгалуження фізикалістського часу від соціального. Але до цього, знову ж 

таки, впродовж тривалого періоду фізикалістський час таки перебував на службі у часу соціального [див.: 460, 

S. 16]. 
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словами філософа, «…зводити час до «скільки» означає сприймати його як 

«тепер» сучасного (Jetzt der Gegenwart)» [375, s. 119]; запитувати про «скільки» 

часу означає поринути у стурбованість відносно теперішнього що. Людське 

існування, яке налаштовується саме на таке сприйняття часу, немовби 

розчиняється в повсякденності, усередненості. «Повсякденність живе з 

годинником, який каже: стурбованість без кінця повертається до «тепер», вона 

каже: тепер, від ’тепер’ до ’пізніше’, до наступного ’тепер’» [375, s. 120]. 

Такого штибу редукціонізм щодо «тепер» – модусу часу, який абсолютизується, 

Гайдеґґер піддає критиці, він вважає, що спрямованість на що часу має бути 

замінене на сприйняття як часу; на противагу до кількісного начала Гайдеґер 

висуває начало якісне. «Годинник показує нам тепер, але жодний годинник не 

показує майбутнього і ніколи не показував минулого. Будь-яке вимірювання 

часу говорить: послати час у скільки» [375, s. 121]. Німець був переконаний у 

небезпеці фізикалістського редукціонізму. Саме фізикалістське розуміння часу, 

згідно з філософом, з’являється у людини, яка тяжіє до «уречевлення», коли для 

неї панівною стає спрямованість на корисність, причому ця людина не просто 

схильна до такої настанови, але й її універсалізує і абсолютизує, чим спотворює 

свою власну суть [див.: 460, s. 20]. Прикметно, що і у «пізнього» Гайдеґґера, 

коли філософ дедалі більше став звертати увагу на феномен техніки, критика 

фізикалізму постала вже не в контексті проблеми часу, а саме проблеми 

техніки. Німецький мислитель звернув увагу на дедалі більше розповсюдження 

так званого «калькулюючого», «обчислюючого» мислення, себто мислення, яке 

звикло будь-який свій предмет редукувати до квантитативно-часового виміру 

(отож, зберігається спадкоємність між «раннім» Гайдеґером і «пізнім», 

принаймні, в критичній оцінці ним підходів, нав’язуваних сциєнтичним 

мисленням). Врешті-решт, можна ці «квантитативно-обчислюючі» підходи 

розглядати і в дещо інших аспектах – суспільно-психологічному, морально-

етичному, аксіологічному – зокрема, може йтися, наприклад, про сформування 

– на фоні суспільно-політичної, економічної та аксіологічної кризи – носіїв 

гедоністично-консумістських цінностей, «меркантильного» покоління, яке, 
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будучи налаштованим на те, що все повинно мати цінову вартість, звикло, так 

би мовити, мислити «числівниками». 

Коли говорити дуже стисло, то наукове (фізикалістсько-математичне) 

сприйняття часу позначене схильністю редукувати його до модусу 

теперішнього.  

Цікаво, що коли Гайдеґґер хотів продемонструвати процеси фізикалізації 

(або математизації) часу, в рамках яких існувало прагнення звести час до 

модусу теперішнього, то він вказував саме на просторові уявлення (що є 

вельми характерним для наукових і позитивістсько-філософських підходів): 

«Час повністю математизується, зводиться до рівня координати t поряд з 

просторовими координатами x, y, z.» [375, s. 122]. Інакше кажучи, час – 

порахований час годинника, фізична одиниця вимірювання подій.
23

 Таким 

чином, істотний момент розходження Гайдеґґера із сциєнтичними підходами – 

сама кореляція просторових та часових уявлень, що теж не узгоджувалося із 

спрямованістю його мислення, яке завжди підкреслювало вагомість часу і 

значною мірою маргіналізувало фактор простору для людського існування. На 

більшу вагомість проблематизації часу у порівнянні з тематикою простору для 

екзистенційної перспективи, висвітлюваної Гайдеґґером, вказував і 

оксфордський професор Майкл Інвуд [див.: 397]. Всупереч до сциєнтичного у 

своїй основі «фізикалістсько-математичного» тлумачення часу Гайдеґґер 

висуває екзистенційну інтерпретацію. З цієї перспективи час – як час 

екзистенційний – корелюється з людським існуванням, а точніше, із Dasein 

(ось-буття). На запитання, чи є ось-буття часовим буттям, Гайдеґґер дає у 

кінцевому підсумку ствердну відповідь: «ось-буття є часом, а не в часі» [375, 

                                                             
23 До речі, незайве у даному контексті звернути увагу на слово «тайм», яке міцно закріпилося в українській 

вузькоспеціалізованій спортивній лексиці – без перекладу – з англійського оригінального варіанту – «time»; 

йдеться про тайм як одну з двох частин футбольного матчу, які чітко регламентуються в числовий спосіб – 45-

ма хвилинами (звісно, крім тих, що можуть додаватися арбітром). Такий час у якості тайму існує тільки в якості 

першого чи другого і підпорядковує «під себе» гравців на полі, уболівальників на стадіоні і глядачів біля 

екранів телевізорів чи комп’ютерів. «Тайм» набуває значення символу підпорядкування не часу подіям (як це 

було до новочасної фізикалізації), а подій – часові. Нарешті, в українському слововживанні останнім часом 

дедалі частішає вживання не лише слова «таймер» (пов’язане, знову ж таки, з годинником), але й ще однієї 

лексеми – «таймінг» (пов’язане радше з розпорядком дня). 
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s. 118]. Чи вельми схожа констатація: «Часове буття – фундаментальне 

висловлювання ось-буття стосовно його буття» [375, s. 112].  

Однак, перш ніж прийти до такого висновку, філософ спочатку апелює до 

блаженного Августина. Саме останньому, на думку Гайдеґґера, в історії 

філософії належить першість у справі корелювання і навіть зближення часу, з 

одного боку, та неповторного людського існування, з іншого. Йдеться, зокрема, 

про такий фрагмент із «Сповіді»: «…У тобі, Душе моя, я вимірюю час…» [2, 

с. 233]. Річ ясна, це екзистенційне сприйняття, а не фізикалістське 

вимірювання. Отже, питання про те, що являє собою час, якою є його 

сутність, наштовхує наше розмірковування на людське буття, веде до аналізу 

ось-буття. Основні структури останнього німецький мислитель подає в восьми 

кроках (між іншим, значущість даної лекції Гайдеґґера полягає, не в останню 

чергу, в тому, що філософ уперше у своїй творчості здійснив тут спробу дати 

якомога більш докладний і багатогранний аналіз ось-буття). Таким чином, 

автор виділяє вісім аспектів цього типу буття. На початку, і це по-перше, ось-

буття розглядається як буття-у-світі, тобто це таке буття, яке перебуває у світі 

і покликане в той чи інший спосіб поводитися із ним, турбуватися про нього. 

Далі, і це по-друге, специфіка названого типу буття визначається тим, що воно 

завжди є буттям-з-іншими, тобто буттям, якому постійно доводиться 

рахуватися із фактом присутності інших людей, стосовно яких, подібно до 

випадку зі світом, треба виробити певний модус співжиття. По-третє, ось-буття 

визначається через мовлення, а вже через мовлення воно є здатним себе 

витлумачити. Звідси випливає четвертий момент: ось-буття постає як «моє» 

буття – із його індивідуальним, унікальним способом бути в конкретній 

ситуації. По-п’яте, ось-буття, спів-буттюючи з іншими, мусить рахуватися із 

загрозою знеособлення (das Man). Шостий момент зводиться до того, що ось-

буття є таким сущим, якому у його повсякденному існуванні йдеться про його 

буття; все, чим ось-буття займається, чим турбується, до чого прив’язується 

його професія – якоюсь мірою є воно саме. По-сьоме, ось-буття, хоч у 

повсякденні воно і не рефлектує стосовно свого Я, своєї самості, все ж, так би 
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мовити, має себе самого, знаходиться при собі. По-восьме, нарешті, ось-буття 

як суще не може бути доведене, первинний стосунок до нього – не теоретичне 

розмірковування, а практичне поводження [див.: 375, s. 112-114].  

Однак у контексті проблеми часу ось-буття постає передовсім як 

скінченне, тимчасове буття. Це теж одна з визначальних його характеристик, 

причому онтологічна обмеженість людської екзистенції – значно суттєвіший 

аспект її буття, ніж обмеженість, непевність чи недосконалість її пізнання [див.: 

375, s. 115] (до речі, у цій думці Гайдеґґера неважко побачити його 

«імпліцитну» полеміку з Кантом, Гуссерлем чи будь-яким іншим 

представником потужної епістемологічної лінії в західній філософії). Спрощено 

кажучи, найважливіша справа – докопатися не до суті людського пізнання, а до 

суті людського буття, зокрема, з’ясувати, в чому полягає автентичність 

останнього.  

Складність схоплення людського буття, на думку Гайдеґґера, полягає в 

тому, що воно завжди є незавершеним, тільки перебуває на шляху до чогось, 

але ніколи не досягає кінця, а от коли це людське буття досягне кінця і в такий 

спосіб у справжньому сенсі слова стане цілісним, завершеним, його самого вже 

не стане. І ось тут філософ пропонує зосередити увагу на тій кінцевій, крайній 

можливості людського буття, якою є смерть, причому в такий спосіб, аби 

сприймати нашу позицію відносно смерті як випереджувальну, тобто треба 

навчитися здійснювати забігання (заступання) наперед-до-смерті (Vorlaufen-

zum-Tode), що стане найбільш адекватною відповіддю на факт скінченності 

кожного з нас. Справа в тім, що наша смертність є не що, а як нашого буття. 

Таким чином, важливо не просто знати про свою скінченність, 

тимчасовість, смертність (а будь-яке ось-буття знає про свою смертність, навіть 

тоді, коли малодушно жене від себе думки про неї – ідея, розвинена згодом у 

«Бутті і часі» через вказівку на прагнення багатьох уникнути – жаху перед 

смертю (Angst) через заміну його страхом перед конкретною небезпекою 

(Furcht)). Німецький філософ закликає до «забігання наперед» до смерті. Такого 
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роду випередження майбутнього є найбільш автентичним майбутнім власного 

буття.  

Цікаво, що з допомогою такого забігання до свого майбутнього ось-буття 

у цьому «майбутнісному бутті» повертається до свого минулого і теперішнього. 

«Майбутнісне буття… витворює теперішнє і дає повернутися минулому у як 

його пережитого буття» [375, s. 118], тому людина повинна втримувати себе у 

стані цього забігання, це запорука інтегративності, автентичного характеру її 

буття. Таким чином, визначальним є модус майбутнього. Прикметно, що 

майбутнє філософ навіть наважується назвати «основним феноменом часу» 

[див.: 375, s. 118]. Насправді забігання наперед до цього майбутнього (а відтак 

скінченності, смертності) є забіганням в автентичний час. Такого роду 

орієнтація на майбутнє як автентичне «як» часового буття людини призводить 

до того, що будь-яка балаканина, будь-який неспокій, будь-яка заклопотаність і 

будь-яка «біганина» – тобто все те, що фокусується виключно на теперішньому 

– втрачає свою значущість. Гайдеґґер не втомлюється повторювати, що ось-

буття не повинно втікати від «як» майбутнього і прив’язувати себе до «що» 

теперішнього 
24

. 

Отож, якщо «фізикалістський» підхід знову й знову готовий вимірювати 

ті чи інші відрізки часу і в певному сенсі останній постає як «зворотній», 

«повторюваний», то екзистенційний час є незворотнім і неповторюваним, а 

тому унікальним. У цьому екзистенційний час «…протистоїть остаточній 

математизації» [375, s. 122]. Фізикалістський час підпорядковується законам 

циклічного проходження, натомість життя людини здійснюється не циклічно, 

не колоподібно, а рухається по прямій лінії, до свого кінця, до свого власного 

кінця. Відтак циклічний час зазнає невдачі внаслідок неуникненності для людини 

її власної смерті. Винятково завдяки усвідомленню невідворотності власної 

смерті тільки й може по-справжньому конституюватися самість, лише 

                                                             
24 До речі, у випадку екстраполювання такого погляду на Гайдеґґера і на його власне життя можна оцінити, 

скажімо, уже згадуваний заповіт філософа (який у своєму «теперішньому» постійно підкреслював свою 

вкоріненість) поховати його на батьківщині, у Мескірху: таке бажання варто тлумачити як інтегративність і 

тяглість життєвого шляху, який корелюється із сприйняттям майбутнього у єдиному шляхові мислення. 
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зіштовхування з власною смертністю створює передумови для того, аби людина 

стала самою собою. Тим, що надає життю сенс, є, зрештою, не що інше, як 

смерть. 

Відповідно до погляду Гайдеґґера, смерть – це певна, достеменна, але 

водночас невизначена можливість. «Самовитлумачення» ось-буття, яке 

переважає будь-яке інше висловлювання у сенсі певності й автентичності, є 

витлумаченням відносно його смерті, невизначеної достеменності найбільш 

своєї можливості буття-до-кінця» [375, s. 116]. Іншими словами, немає нічого 

достеменнішого для людини, ніж її власна смерть, і разом з тим нічого 

невизначенішого, ніж вона ж. Усі ми певні того, що смерть обов’язково колись 

трапиться, але у нас немає визначеності стосовно того, як (і коли) вона 

трапиться. 

На противагу до цього, практиковане поводження з часом через 

вимірювання, орієнтуючись головно на питання на кшталт «коли?», «як довго?» 

і т.д., не схоплює «невизначеність певності кінця, а хоче якраз визначити 

невизначений час» [375, s. 118], що є ілюзорним прагненням, тому, коли ось-

буття вираховує час і питає про кількість часу, воно проґавлює час і поринає у 

неавтентичність: «запитуючи про «коли» і «скільки», ось-буття втрачає свій 

час» [375, s .119]. «Ось-буттю як теперішньому буттю, яке ніколи не має часу, 

такому ось-буттю час несподівано стає задовгим. Час стає порожнім, бо ось-

буття з самого початку зробило час надто довгим у запитуванні про ’скільки’» 

[375, s. 120]; тим часом постійна спрямованість на забігання-наперед до власної 

скінченності ніколи не приведе до нудності.  

Ще раз: Dasein, ось-буття означається Гайдеґґером як «часовість», і ця 

часовість не має нічого спільного з конкретним беззмістовним часом, який 

переживається у поквапливості das Man. Такого роду часовість перетворюється 

у своєрідний principium individuationis [375, s. 124]. Відповідно, слід розрізняти 

між часом, який сприймається у спосіб вимірювання, обчислення, виходячи із 

«тепер», та часом який сприймається екзистенційно, виходячи з майбутнього, 

із осмислення факту смертності людини. 
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Зрозуміло, що тим самим Гайдеґґер унезалежнює своє розуміння часу від 

парадигми Гуссерля, конкретніше, від сприйняття останнім людини як 

трансцендентального Ego – із пріоритетом суто теоретичного пізнання, із 

акцентуванням на теперішньому, пропонуючи натомість як альтернативу 

обґрунтовування свого поняття цього феномену через спосіб буття людської 

екзистенції, із акцентуванням на майбутньому, що уможливлює адекватний 

спосіб поводження також і з теперішнім та минулим. 

Розглядаючи «екзистенціалізацію» часу, не можна обійти увагою 

заключну частину лекції «Поняття часу». Автор наголошує на тому, що, 

обговорюване питання в процесі його розгляду видозмінилося: воно 

перетворилося з питання «Що є часом?» на питання «Хто є часом?» Відтак ми 

починаємо усвідомлювати, що час – це ми самі, і саме таке поводження з цим 

питанням приводить нас до серйозності [див.: 375, s. 125]. Таким чином, 

відбулося не просто корелювання, зближення, але й ототожнення часу і 

неповторного людського існування. 

Отже, у своїй лекції «Поняття часу» Гайдеґґер, ігноруючи теологічну 

перспективу (бачення часу крізь призму вічності є релевантним для богослов’я, 

але не для філософії), критикуючи фізикалістське схоплення часу (яке, по-

перше, зводить час до обчислювальності, по-друге, редукує сприйняття часу до 

теперішнього, по-третє, надто тісно прив’язує його до простору), висуває 

натомість таке тлумачення часу, яке корелює його розуміння з 

екзистенційністю. До речі, якщо вже зіставляти філософсько-екзистенційний 

різновид тлумачення часу з іншими типами його можливого сприйняття, то він 

дивовижно зближується і перекликається з тлумаченням темпоральної 

проблематики в художній літературі, яка тематизує і протікання часу, 

переживане людиною завжди по-різному, і яка виробляє певне ставлення до 

смерті. У «Понятті часу», де, як слушно зауважував Крістоф Ямме, ще не 

йдеться про ключове для головного Гайдеґґерового твору питання про сенс 

буття, центральну роль відіграє проблема забігання наперед до смерті як 

найрадикальніша форма самовитлумачення людини [див.: 399, s. 109]. 
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 Варто висловити декілька окремих зауважень щодо зв’язку Марбурзької 

лекції «Поняття часу» (1924) і Гайдеґґерового opus magnum – «Буття і час» 

(1927). Самі лише назви текстів і дати їхнього написання вказують на очевидну 

близькість між ними – і змістову, і часову, хронологічну (хоч, звісно, «Буття і 

час», незважаючи на його незавершеність, – твір значно комплексніший, 

фундаментальніший і, зрештою, попросту значно більший за обсягом). 

Подібно до Марбурзької лекції, у «Бутті і часі» Гайдеґґер відкидає 

«вульгарне» поняття часу, яке зводить останній до низки відрізків «тепер» 

[див.: 382, s. 420-428]. Відтак, ґрунтуючись на зміні перспективи з просторово-

орієнтованого на часово-орієнтований аналіз ось-буття, автор вказує на 

основоположне змістове визначення його структури – турботу. Як зазначає 

філософ, буття ось-буття «виявляє себе як турбота» [382, s. 182]. Отож, 

експліковані в лекції поняття «часовості», «майбутнього» були доповнені в 

Гайдеґґеровому opus magnum «турботою», а поняття «скінченності» (Vorbei) 

було остаточно витіснене концептом «смерті» (Tod). Запитання "як" стосовно 

часу продовжує протиставлятися до питання "що", майбутнє – до теперішнього, 

але відтепер зосередження на майбутньому постає в контексті не лише 

усвідомлення смертності індивіда, але й його свідомого переймання на себе 

турботи. До того ж, що стосується скінченності людського буття і 

осмислювання проблеми смерті, то в лекції «Поняття часу» ми бачимо лише 

намічання контурів того, що отримає значно детальнішу експлікацію в «Бутті і 

часі» (скажімо, тут присутні лише дві складові визначення смерті, тоді як у 

головному творі мислителя – в рамках уже «класичного» танатологічного 

визначення, – вони будуть доповнені ще трьома ознаками, відтак дефініція 

смерті міститиме вже цілих п’ять ознак).  

За словами вже згадуваного К. Ямме, детально розроблена Гайдеґґером 

робота «Поняття часу», яка писалася на основі аналізованої нами Марбурзької 

лекції (до речі, вона теж вміщена у 64-му томі Повного зібрання творів 

філософа), була доповнена матеріалом, який стосувався листування Вільгельма 

Дільтая і графа Йорка [див. 399, s. 103], багатьма іншими матеріалами, 
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особливо тими, які торкалися обговорення онтологічної проблематики: все це 

стало основою для «Буття і часу».  

Попри все наважимося стверджувати: головним ядром для 

Гайдеґґерового opus magnum, особливо в сенсі екзистенційно-темпоральної 

інтерпретації, стала таки лекція, прочитана ним перед теологами Марбурзького 

університету. Приміром, одна з ключових ідей цієї лекції жодною мірою не 

втрачає значущості і для «Буття і часу», що випливає хоча б із наступних 

тверджень: «Первинний феномен вихідної і автентичної часовості є майбутнє» 

[382, s. 329]; «Часовість за своєю суттю є екстатичною. Часовість часує, 

виходячи з майбутнього» [382, s. 331]. 

Повернімося до специфіки підходів Гайдеґґера. Не ігноруймо при цьому 

риси, які підтверджують їхню актуальність: рефлексія над проблемою часу і 

бажання філософа негативно відштовхнутися як від науково-фізикалістського, 

так і від релігійного сприйняття у черговий раз, по-своєму, на свій особливий 

манер, унаочнює давно обговорювану проблему співвідношення філософії з 

такими типами пізнавального освоєння світу, як наука та релігія; кажучи 

стисло, Гайдеґґер вважає, що для філософа час не повинен сприйматися у 

фізикалістський спосіб, лише крізь призму об’єктивного природничо-наукового 

дослідження, безвідносно до людини, водночас він не повинен 

інтерпретуватися ним крізь призму вічності. Таким чином, показується 

специфічна для філософії позиція, актуалізована в контексті опрацювання 

темпоральної проблематики. При цьому у праці «Поняття часу» Гайдеґґер, так 

би мовити, одним махом пориває щонайменше з двома елементами західної 

метафізики: по-перше, він відкидає філософічність, яка претендує на 

загальнозначущі висновки, по-друге, виступає проти претензії філософії 

досліджувати час на фоні вічності. Якщо у першому випадку мислитель 

пропонує «до-науковий» підхід, то у другому прагне обмежитися обговоренням 

проблеми часу, виходячи з самого часу. У підсумку він виходить на сприйняття 

часу крізь призму неповторного людського буття. 
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Аби досягти цього, Гайдеґґерові, як ми пам’ятаємо, знадобилося 

звернутися до блаженного Августина, себто включити у філософський аналіз 

історико-філософський матеріал. Спираючись на погляд «отця церкви», 

німецький філософ зближував часовість і екзистенційність, відтак 

проблематизував те, що можна було б назвати «екзистенційною 

темпоральністю». Звісно, це була спроба, яка містила значний елемент 

секуляризації. Однак по-справжньому цю екзистенційну темпоральність можна 

збагнути, лише виходячи з фактору майбутнього – із факту смертності 

людського існування. 

Навздогін відзначеному – ще коротке спостереження історико-

філософського плану. Як відомо, в історії західної філософії багато мислителів 

писали про проблему часу, водночас інші досліджували питання смерті, але, по 

суті, мало хто корелював їх між собою. Річ у тім, що у першому випадку час 

переважно розглядався в контексті часово-просторового континууму і більше 

тлумачився у зв’язку з просторовістю, в об’єктивістський спосіб, у другому 

смертність сприймалася сама по собі, безвідносно до проблеми темпоральності, 

до специфіки протікання людського життя. Таким чином, один із перших своїх 

кроків на шляху до взаємопов’язування темпоральності й танатологічності 

Гайдеґґер зробив саме у лекції «Поняття часу», а найдетальніше обґрунтування 

і експлікація цієї проблематики, із дедалі більшим зосередженням на 

онтологічній проблематиці, послідували вже у «Бутті і часі». До того ж не варто 

забувати: час постає і як першооснова будь-якого розуміння, і як горизонт, з 

якого народжується буття, врешті-решт, буття, точніше, ось-буття, 

сприймається як часовість. 

 

4.3. Гайдеґґерове сприйняття часу в контексті «довільного» 

тлумачення Кантового «схематизму». 

Річ ясна, коли Гайдеґґерові йшлося про тематизацію часу, він ніяк не міг 

обійти увагою не лише авторів на кшталт Аристотеля й Августина, але й Канта. 

Фрайбурзький філософ, втім, не прагне аналізувати Канта подібно до 
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переважної більшості академічних дослідників (надто неокантіанців), тобто 

намагаючись вдаватися до якомога більш «об’єктивного», збалансованого, 

відстороненого, неупередженого аналізу, абстрагуючись від своїх власних 

підходів і пріоритетів, немовби «розчиняючись» у поглядах самого Канта, а 

прочитує видатного мислителя саме крізь призму своєї власної проблематики та 

власних способів її витлумачення, прагне його «заново відкрити», і тим самим 

закликає і всіх нас наважитися на докорінне «переучування», 

«переналаштовування», «перезавантажування» в розумінні філософії Канта. 

Не секрет, що чимало дослідників наполягають на твердженні про 

достатньо довільну інтерпретацію Гайдеґґером учення Канта, причому роблять 

це радше зі знаком «мінус»: так, Піама Гайденко, наприклад, констатуючи, що 

«в умінні витлумачити мислителя в потрібному йому сенсі Гайдеґерові не 

відмовиш» [54, с. 171]), покликається на думку французького екзистенціаліста 

Ґабріеля Марселя, який закидав німцеві, що той, мовляв, занадто часто 

приступає до довільної реконструкції, керуючись, не з’ясуванням того, що 

певний мислитель насправді хотів сказати, а лише власним задумом [див.: 54, 

с. 172]. Схожа критика лунала – цілком передбачувано – і з боку неокантіанців. 

Приміром, Ернст Кассірер писав: «…Гайдеґґер говорить не як коментатор, а як 

узурпатор, який ніби силою зброї вторгся в кантівську систему, аби 

підпорядкувати її і примусити служити своїй проблематиці» [146, с. 393]. Між 

іншим, вельми схожу оцінку висловлює і вітчизняний дослідник Віталій 

Терлецький: розглядаючи питання онтологічної перспективи тлумачення 

Кантового вчення «a priori» у працях Гайдеґґера (а також Ніколая Гартмана), 

українець говорить про «насильницький характер» згаданих інтерпретацій. 

«При цьому, – стверджує вітчизняний вчений – питання полягає не тільки в 

тому, яка міра оригінальності властива кожній із них, а й у тому, яка міра 

насильства допустима при такому поводженні з твором класика» [266, с. 39]; 

тим часом особливо вагомою і бажаною видається В. Терлецькому 

«…можливість упізнання в інтерпретованому не лише інтерпретатора, а й 

інтерпретованого» [266, с. 39]. Вочевидь, таке «насильницьке» поводження з 
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твором класика, замкненість інтерпретатора на своєму власному підході також 

сприймається тут – як і з боку згаданих вище Марселя чи Кассірера – цілком 

негативно. Достатньо суголосно звучить і оцінка іншого вітчизняного 

дослідника – Андрія Баумейстера, щоправда, цього разу – вже стосовно 

тлумачення Гайдеґґером Аристотеля: «Інтерпретації Гайдеґґера… є 

насильницькими тому, що Гайдеґґер змушує Аристотеля невластивою для 

останнього мовою проголошувати чужі ідеї…» [23, с. 74] (у дужках варто 

вказати на факт різкого неприйняття такої довільності в інтерпретації саме 

Аристотеля в достатньо давній інтелектуальній традиції, причому йдеться не 

так про філософську, як про літературну лінію: приміром, англо-ірландський 

письменник Джонатан Свіфт ще у XVIII сторіччі висміював подібного роду 

спроби в знущально-сатиричній манері: «Я попросив викликати Гомера і 

Арістотеля разом з усіма їхніми коментаторами… Я познайомив був Арістотеля 

із Скоттом та Рамусом. Але коли я став викладати філософові їхні погляди, він 

страшенно розсердився і запитав мене, чи й усі інші коментатори такі йолопи, 

як вони» [237, с. 145]). 

Хай там як, оцінок, згідно з якими Гайдеґґерове тлумачення бачиться як 

насильницьке чи свавільне (eigenwillig), не бракує і в багатьох інших 

дослідженнях: зокрема, яскравими ілюстраціями у вказаному сенсі можуть 

слугувати спроби голландця Віллема ван Рейєна [див.: 434, s. 41] або німця 

Альфреда Денкера [див.: 346, s. 98]. Ба більше: «насильство» (die 

Gewaltsamkeit) як одну з ключових рис Гайдеґґерового способу інтерпретацій 

називає і австрійський науковець Гельмут Феттер [див.: 462, s. 22]. Щоправда, 

як парадоксально це не звучить, згадані дослідники не сприймають 

«насильницький», «свавільний» спосіб тлумачення як ваду, недолік, радше 

навпаки. До подібної оцінки схиляється ще один представник зарубіжного 

гайдеґґерознавства – канадець Жан Ґронден: останній зауважує, що за своєю 

природою Гайдеґер тяжів не стільки до систематичного конструювання, 

скільки до «історично-феноменологічної деструкції» [366, s. 19], у здійсненні 
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якої виявлявся, на думку канадця, сильний бік творчої натури фрайбурзького 

мислителя. 

 Уже згадуваний вище Г. Феттер, торкаючись загальної специфіки 

інтерпретації Гайдеґґером конкретно філософії Канта, пише про «подвійну 

стратегію» тлумачення – реконструкції і деструкції [див.: 462, s. 103]. В 

останньому випадку йдеться, по суті, про герменевтичну де(кон)струкцію – 

тобто про таку критичну налаштованість на сприйняття минулого, яка виходить 

із перспективи «сьогоднішнього», сучасного горизонту, але не випускає з поля 

зору досліджуваний твір. 

З допомогою таких «деконструктивних» кроків Гайдеґґер домагається 

того, що філософ-класик постає у зовсім новому і незвичному світлі, але ця 

нова іпостась Канта допомагає виявити якісь нові, нестандартні підходи до 

аналізу темпоральності загалом. Абсолютно слушною видається теза 

П. Гайденко про те, що Гайдеґґер «з допомогою кантівського вчення спробував 

розкрити сенс основних понять своєї філософії: часу, часовості, скінченності і 

ін., спробував показати, що його вчення про екзистенцію і про скінченність 

людського існування сягає своїми коренями традиційної німецької філософії, 

зокрема, філософії Канта» [56, с. 378]. 

Разом із тим, розглядаючи специфіку Гайдеґґерової інтерпретації 

Кантового мислення, не можна заперечувати і суттєву роль того імпульсу, який 

ішов від Едмунда Гуссерля: у Гайдеґґера, за його власним зізнанням, ніби 

«відкрилися очі», коли він прочитав Кантовий розділ про схематизацію (із 

«Критики чистого розуму») в контексті Гуссерлевої феноменології часу [див.: 

430, s. 752]). У принципі, не варто забувати: гайдеґґерівське вчення значною 

мірою було інспіроване його роботою над підготовкою до друку гуссерлівських 

лекцій по часоусвідомленню (опублікованих у 1928 році): відповідні 

зацікавлення спонукали фрайбурзького філософа звернути особливу увагу на 

"Критику чистого розуму", зокрема на вчення про трансцендентальний 

схематизм, тобто на те, що опинилося поза полем зору неокантіанців. 
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Врешті-решт, у цьому ж контексті треба сприймати, наприклад, 

оригінальні експлікації Гайдеґґера стосовно його знаменитого концепту – 

«буття-у-світі»: самé зацікавлення поняттям «світ», як доводять дослідники, 

інспіроване певною мірою сáме впливом Канта [див.: 358, s. 63]. Проте у 

підсумку Гайдеґґером твориться цілком оригінальне поняття, «буття-у-світі», 

співвідношення людини та світу, в рамках якого відбувається взаємне 

пояснення одного через інше. 

Загалом, беручи до уваги ключовий для нас історико-філософський 

аспект, можна ствердити: Гайдеґґеровій рецепції Кантової філософії у світлі 

саме темпоральної проблематики судилося стати вельми важливим джерелом 

побудови Фрайбурзьким філософом оригінальної екзистенційно-темпоральної 

концепції. 

Показово, що вже у «Бутті і часі» Гайдеґґер віддавав пальму першості 

кьоніґсберзькому філософові у його здатності до глибокого осягнення 

темпоральної проблематики (в сенсі подолання «вульгарного» розуміння 

часу): «Першим і єдиним, хто просунувся на якусь відстань дослідницького 

шляху в напрямкові до виміру темпоральності, відповідно дозволив тискові 

феноменів себе до цього штовхнути, був Кант» [382, s. 23]. Щоправда, як 

зазначає автор «Буття і часу», Кантові все ж «…залишилось недоступним 

проникнення в проблематику темпоральності» [382, s. 24]. На думку 

Гайдеґґера, Кантові вдалося найближче підійти до цієї зв’язаності між буттям 

та часом, і це мало стати чимось на кшталт путівної нитки для всієї західної 

метафізики, проте не стало – знаменитий філософ, згідно з Гайдеґґером, так і не 

зумів належно її витлумачити. Основна причина полягала в тому, що Кант 

виявився занадто залежним від панівного тоді уявлення картезіанської 

онтології теоретичного суб’єкту, він мислив усе ще у традиційній метафізичній 

парадигмі, замість того, аби розробити онтологію ось-буття і, виходячи з неї, 

по-новому поставити буттєве питання: «…Кант догматично… запозичує 

позицію Декарта» [382, s. 24]. Француз, як показує далі Гайдеґґер, докладно 

обговорює проблему cogito і явно недостатньо – sum, Декарт «залишає 
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невизначеним… спосіб буття «мислячої речі», res cogitans, точніше буттєвий 

сенс свого sum» [382, s. 24]. Критика метафізичних позицій Декарта і Канта 

виглядає у цьому разі окремішнім випадком знаменитої критики Гайдеґґером 

усієї західної метафізики з її зосередженістю не на бутті, а на сущому, не на 

онтологічному, а на онтичному. 

Та все ж, якщо вести мову про Канта і Гайдеґґера у щонайзагальнішій 

компаративістській перспективі, то доведеться визнати, що, крім манери 

мислення і «письма», а також філософського темпераменту, вони відрізнялися 

також у вихідних дослідницьких зацікавленнях, у розроблюваній ними 

проблематиці, у загальній спрямованості мислення. Дуже приблизно і дещо 

спрощено такий стан справ можна охарактеризувати як: «гносеологізм» versus 

«онтологізм». Себто, за всієї справедливості критичної оцінки стосовно 

неокантіанських підходів, які справді межують з «гносеологічним 

редукціонізмом», все ж доводиться визнати існування особливого тяжіння 

Канта таки до проблематики теоретико-пізнавального штибу, тим більше, що і 

його найбільші успіхи та оригінальність пов’язані саме з цією ділянкою 

філософських досліджень. Разом із тим конкретизація у межах цих різних – 

гносеологічного та онтологічного – дискурсів здійснюється в обох переважно 

на ґрунті однієї і тієї ж – часової – проблематики. Інакше кажучи, якщо у 

«дисциплінарному» плані маємо справу з певним протистоянням онтології та 

гносеології, то «проблематично» простежується зближення – на основі питання 

часовості, темпоральності. 

Втім, треба розуміти, що філософський проект Гайдеґґера, який не 

останньою чергою здійснюється з допомогою самобутньої рецепції поглядів 

автора «Критики чистого розуму», суттєво відрізняється не лише від 

інтерпретацій неокантіанців, але й, ніде правди діти, від підходів самого Канта. 

Скажімо, займаючись темпоральною проблематикою, ні неокантіанці (зокрема, 

ще один «марбуржець» – Пауль Наторп), ні Кант не були схильні, на відміну 

від Гайдеґґера, сприймати саме мислення як часове. До того ж, в 

(нео)кантіанській думці ніколи не виникало наміру, коли заходила мова про 
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проблему часу, детально диференціювати модальні часові визначення – минуле, 

теперішнє і майбутнє [див.: 365, s. 274, 278]. 

Проте сáме акцентування на розрізненні модусів чи, за термінологією 

Гайдеґґера, «екстазів часу» найбільшою мірою виявляє для мислителя найбільш 

адекватну можливість схоплення часовості у розрізі людського буття 

(причому з наголосом, знову ж таки, на скінченності останнього). Своєрідність 

Гайдеґґерового підходу полягає у тому, що у нього має місце корелювання часу 

не тільки з людською екзистенцією як такою, а з екзистенційною скінченністю, 

минущістю, відтак із тими модусами людського буття, які пов’язані з 

усвідомленням цієї минущості. Відтак часова проблематика «виявляє» також 

екзистенціали смерті, страху, сумління, провини, турботи і т. д., значною мірою 

екзистенційно-темпоральний дискурс корелюється з дискурсом екзистенційно-

танатологічним (і тут генеалогічно Августин немовби «доповнюється» 

К’єркеґором). Людська часовість не просто переживається суб’єктивно, вона 

співвідноситься зі смертністю. Себто людське буття визначається, в кінцевому 

підсумку, не стільки здатністю мислення, як у Декарта з його принципом cogito 

ergo sum (Кант у цілому залишається у межах цієї парадигми), а усвідомленням 

власної минущості, власної смертності (sum moribundus). 

Вельми важливо розглянути виявлені й аналізовані Кантом 

трансцендентальну спроможність уяви та схематизм у темпоральній 

перспективі. Як відомо, у «Критиці чистого розуму» він намагався з допомогою 

трансцендентальної доктрини спроможності судження «показати можливість 

[того], як чисті розсудкові поняття здатні застосовуватися до явищ узагалі» 

[138, с. 127]. Відтак філософ шукав «…якесь Третє, однорідне з одного боку з 

категоріями, а з другого – з явищами, те, що вможливлює застосування перших 

до других» [138, с. 128]. Такого роду посередницьким уявленням стала для 

нього трансцендентальна схема. Очевидно, схематизм має місце тоді, коли 

феномен оприявнюється для поняття прямо, безпосередньо, через відповідне 

йому споглядання. При цьому «…застосування категорій до явищ стає 

можливим за посередництвом трансцендентального визначення часу, що, як 
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схема розсудкових понять, опосередковує підведення явищ під категорії» [138, 

с. 128] (разом із тим схема, маючи часове визначення і позначаючи 

каузальність, може застосовуватись універсально: «спочатку–потім» – 

наприклад, спочатку б’ють по м’ячу, потім він летить чи котиться). 

Відповідно до поглядів Канта, схематизація – робота виображення, 

точніше, трансцендентальна схема є завжди продуктом трансцендентальної 

спроможності виображення (transzendentale Einbildungskraft). Схематизм 

вирізняється тим, що виображення застосовується тут не до простору (щодо 

нього має місце конструювання), а саме до часу: взагалі останній є закоріненим 

стосовно суб’єкта більш первинно, ніж простір, відтак за часом закріплюється 

«привілейований», пріоритетний статус. Себто спроможність виображення  

є «…тією здатністю людини, в якій проявляється особливий стосунок  

до часу» [434, s. 41]. 

Відповідно, через посередництво спроможності виображення виникає 

обопільний стосунок чистих понять та часу, проте, на думку Гайдеґґера, ця 

парадоксальна спроможність «спонтанної рецептивності» та «рецептивної 

спонтанності» залишається у Канта «феноменологічно непроясненою» і 

залишає стосунок спроможності виображення як до чуттєвості, так і до 

розсудку, доволі темним [див.: 462, s. 106]. Взагалі ж спроможність 

виображення є, поряд із чуттєвістю і розсудком, однією із трьох основних 

спроможностей душі, вона ґрунтується у схематизмі чистих понять розсудку. 

«Цей схематизм нашого розсудку… є приховане в глибині людської душі 

мистецтво, що його справжні прийоми нам навряд чи коли-небудь вдасться 

вивідати у природи і унаочнити собі» [138, с. 129]. Разом із тим «чистий 

образ… всіх предметів чуттів узагалі… є час» [138, с. 130]. 

Із наведених цитованих місць зрозуміло, що з особливою ретельністю 

Гайдеґґер мав прочитувати саме розділ про схематизм Кантового opus magnum: 

цей розділ філософ оцінював надзвичайно високо, вважаючи, що «ці 

одинадцять сторінок «Критики чистого розуму» становлять «серцевину всього 

об’ємного твору» [385, s. 89]. Якщо говорити за великим рахунком, то, 
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незважаючи на цілу низку текстів Гайдеґґера, де, більшою чи меншою мірою 

інтенсивності, досліджуються різні аспекти мислення кьоніґбержця, саме 

«Критика чистого розуму», і саме розділ про схематизм, є найґрунтовніше 

обговорюваним фрагментом (до речі, саме цим пояснюється та обставина, що в 

цьому підрозділі Кант цитується порівняно рідко, і стосуються цитування, по 

суті, лише декількох сторінок його центрального тексту). 

Щоправда, фрайбурзький мислитель особливо виокремлює не щойно 

цитоване друге видання «Критики» (ми цитували його, звісно, в українському 

перекладі), а його перше видання, де запропонована експлікація проблеми часу 

характеризувалася тим, що основою синтезу розсудку та чуттєвості, поняття (як 

продукту розсудку) та споглядання (як продукту чуттєвості), а відповідно, 

середнім членом між логікою та естетикою розглядається саме 

трансцендентальна спроможність виображення (інакше кажучи, розсудок та 

чуттєвість, поняття та споглядання, логіка та естетика можуть стати джерелами 

пізнання лише з допомогою трансцендентальної спроможності виображення). 

Якраз саме в останній Кант убачає, як уже зазначалося, ту здатність людини, в 

якій себе засвідчує особливий стосунок до часу; продуктом трансцендентальної 

спроможності виображення є час як трансцендентальна схема. У підсумку 

згадана спроможність, по суті, ототожнюється з часом як апріорною формою 

внутрішнього чуття, сприймаючись як щось на кшталт первинної часовості 

[див.: 384, s. 146] (варто також пам’ятати про позиціоноване – як альтернатива 

до «суб’єктивістського» Apriori Канта – Гайдеґґерове обґрунтування 

феноменологічного Apriori, тобто того, що є «передшим», «ранішим», відтак 

даний «титул» постає у феноменології не титулом відношення, а буття, і 

містить «часову послідовність» [див.: 267, с. 92-95]). Ба більше, згідно з 

Гайдеґґером, у трансцендентальній спроможності виображення є закоріненою 

навіть сутність людини [див.: 462, s. 107], що у контексті цього дисертаційного 

дослідження є вкрай вагомим. 

Як вважає Гайдеґґер, з допомогою трансцендентальної спроможності 

виображення категорії є поняттями, які істотно пов’язані з часом. Саме 
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спроможність виображення є тим спільним коренем, який зв’язує розмаїтість 

споглядання з категоріями розсудку, і саме в ній Кант, як вважає Гайдеґґер, 

описав первинну часовість. У трансцендентальній спроможності виображення 

останній бачить таку основу всіх людських якостей, в якій виявляються 

об’єднаними не лише відчуття та розсудок (хоча в такому тлумаченні і можна 

побачити «фіхтеанізоване твердження» [див.: 431, с. 21]), але й пасивна за своє 

природою рецептивність та активна, діяльна спонтанність (і хай на перший 

план у філософа висувається скінченність, відповідно, рецептивність, 

людського пізнання, все ж теза про спонтанність теж залишається по-своєму 

чинною). Вочевидь, сáме це відкриття дозволило Гайдеґґерові осмислити 

Кантову філософію в контексті метафізики і, значною мірою, побудувати свою 

власну концепцію. 

Таким чином, до відповідного розуміння Кант наблизився у першому 

виданні «Критики чистого розуму», і остання постає для Гайдеґґера 

інтерпретацією людини як «скінченного розуму» в її стосунку до речей, які самі 

теж є скінченними (зрештою, з мисленням про скінченність людини можна 

пов’язувати і знамените Кантове розрізнення між феноменом і ноуменом). 

Проте згодом, згідно з думкою фрайбурзького філософа, Кант відступив: 

у другому виданні «Критики» (яке, до речі, цитувалося вище) 

трансцендентальна спроможність виображення відтісняється і 

перетлумачується на користь розсудку [див.: 384, s. 244]. При цьому розсудкові 

була приписана «роль походження для будь-якого синтезу» [384, s. 149]. У 

такий спосіб Кант, твердить Гайдеґґер, пожертвував революційним поглядом, 

згідно з яким час визначає буття і його пізнання. 

Отже, у другому виданні засадничою здатністю постає у Канта розсудок, 

з його допомогою здійснюється єдність, що зводиться до Я трансцендентальної 

апперцепції, яке за своєю природою є позачасовим [див.: 54, с. 171]. У такого 

роду «відступі» Гайдеґґер убачає недостатню послідовність і недостатній 

радикалізм Канта у намаганні відійти від західної метафізичної традиції, 

орієнтованій, кажучи якомога більш узагальнено, на протиставлення, з одного 
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боку, часу та, з іншого боку, буття, трактованого як щось вічне та позачасове 

ще з часів Парменіда. Коли у першому виданні виображення ще є 

першопочатковою основою пізнання, коренем розсудку й чуттєвості, то у 

другому – лише посередником між ними. 

Таким чином, Кант, після того, як йому вдалося виявити у 

трансцендентальній спроможності виображення спільний корінь розсудку та 

чуттєвості, від власного відкриття таки дистанціювався. Себто він, на думку 

Гайдеґґера, впритул наблизився до пізнання проблеми «скінченності в людині», 

однак виявився нездатним прийняти його остаточно. Подібно до всієї західної 

метафізики, Кант відступив од положення про скінченність людини. Отже, тут 

проявилася все ще надмірна залежність Канта від метафізичної парадигми, яка 

визнавала субстанційний характер Я, була онтологією субстанційного, попри 

першопочаткове рішуче бажання кьоніґсберзького мислителя будувати 

філософію на принципово нових засадах. 

Цілком передбачувано така Гайдеґґерова інтерпретація викликала 

спротив з боку неокантіанців, позаяк сприймалася як свавільна, насильницька, 

«узурпаторська». Приміром, торкаючись Гайдеґґерового акцентування на 

первинності трансцендентальної спроможності виображення, Кассірер 

зазначав: «…Кант ніде не проголошує «монізм» виображення, навпаки, 

наполягає на рішучому радикальному дуалізмі, на дуалізмі чуттєвого та 

інтелігібельного світів» [146, с. 392]. Неокантіанцям, на противагу до 

Гайдеґґера, значно більше важило, звісно, друге видання «Критики». 

І ось тут варто перейти до Гайдеґґерової моделі схематизму. Власне, чому 

Гайдеґґер надавав перевагу першому виданню «Критики» перед другим? 

«Просто тому, – зазначав француз Жан Бофре, – що вкоріненість виображення в 

розсудку творить, на його думку, саму основу скінченності людини, а 

«розробка і загострення проблеми скінченності» – це, як він каже, і є те, «чого 

домагався Кант» [37, с. 158]. Інакше кажучи, йдеться про необхідність 

тематизації безосновного, своєрідної «прірви» у метафізиці. Такою «прірвою» є 

скінченність у людині, причому ця скінченність є не випадковою, другорядною, 
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а суттєвою, фундаментальною рисою особи. «Первиннішою, ніж людина, є 

скінченність ось-буття в ній» [384, s. 184]. 

Згідно з Гайдеґґером, розуміння буття мусить розгортатися, виходячи зі 

скінченності людини, тобто в часовий, темпоральний спосіб. Відповідно, 

розуміння є не що інше, як розуміння скінченності. Урешті-решт, весь проект 

Гайдеґґера, націлений на подолання властивого для західної метафізики 

протиставлення позачасового буття до часовості, темпоральності, може бути 

розглянутий крізь призму критичного аналізу Кантового «відступу», який був 

здійснений кьоніґсберзьким мислителем у період між першим та другим 

виданнями «Критики чистого розуму» і який полягав у заміні 

трансцендентальної спроможності виображення як свого роду первинної 

часовості «позачасовим» у своїй основі розсудком. 

Таким чином, відправною точкою у тлумаченні філософії Канта 

сприймається його вчення про схематизм і трансцендентальну спроможність 

виображення. Однак схематизм класика інтерпретується Гайдеґґером як 

приналежний не до феноменології об’єкта, а до феноменології суб’єкта, звідси 

виростає проблематика часовості суб’єкта, тлумачення людської екзистенції 

стосовно часу, а врешті, як було наголошено вище, і стосовно смерті. 

Проте у підсумку Гайдеґґер не лише проінтерпретував Кантовий 

схематизм, він запропонував своє власне розуміння останнього. Загалом, з 

допомогою схематизму екстатично-горизонтальної часовості він прагнув 

схопити сенс буття. Зовсім невипадково німецький дослідник Дітмар Кьолер 

тлумачить розділ про схематизм “Критики чистого розуму» «…як зразок для 

Гайдеґґерової концепції схематизації сенсу буття» [407, s. 8]. Водночас, як 

зазначає інший німецький автор, Отто Пьоґґелер, – хоча «Кант і Гайдеґґер 

зустрічаються… у схематизації, проте бачать вони цю схематизацію дуже по-

різному» [432, s. 30]. Якщо, мовляв, для Канта схема залишається 

підпорядкованою поняттю, то Гайдеґґер перевертає цей порядок: з допомогою 

схематизації поняття у різний спосіб залучаються до часу як до темпоральності; 
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у кінцевому підсумку йдеться про можливість розрізнення онтологій, виходячи 

із темпорального відношення. 

О. Пьоґґелер звертає також увагу на ту обставину, що, якщо в 

метафізичній традиції акцент робився на субстанції і суб’єктові, де йшлося 

передовсім про їхнє теперішнє існування і вважалося, що до їхньої 

об’єктивності завжди можна повернутися, то Гайдеґґер цю тенденцію долає, 

вводячи суб’єкт-об’єктне відношення в контекст часово-просторових способів 

даності. Так, з цією метою філософ впроваджує прийменники і прислівники (без 

них годі собі уявити чимало його оригінальних концептів – ось-буття (Dasein), 

буття-у-світі (in-der-Welt-sein), буття-в (In-sein) і т.д.) [див.: 432, s. 30]. У цьому 

випадку йдеться про формальне показування, у підсумку герменевтика такого 

формального показування розвивається до рівня схематизації у спробі схопити і 

диференціювати, визначити різні сфери буття сущого. 

Отже, у «новішій», гайдеґґерівській, редакції схематизму має місце 

розмежування сфер буття, схема застосується до різних його вимірів. Позаяк 

буття розуміється з горизонту часу, то і виокремлювані філософом три способи 

буття – наявність (Vorhandenheit), підручність (Zuhandenheit) і 

екзистенціальність (Existenzialität) – повинні, з допомогою темпоральної схеми, 

корелюватися з екстазами часовості (а тому самі філософські поняття, чи 

категорії, чи екзистенціали, насправді обґрунтовуються в темпоральних 

схемах). Показування «куди» часового екстазу є горизонтальною схемою 

екстазу, таким чином, прислівник «куди» стає горизонтом. Кожний екстаз має 

певне «куди» відштовхування, себто горизонтальну схему: в кожному з них 

горизонт є іншим. Хай там як, «лише на основі екстатично-горизонтальної 

часовості є можливим вторгнення ось-буття у простір» [382, s. 369]. 

Як слідує з вищеназваного, Гайдеґґер здійснює введення теоретичних 

ідей Канта в екзистенціалістський контекст, передовсім з допомогою вельми 

оригінального трансформування – у напрямі до онтолого-темпоральної 

інтерпретації – Кантової концепції схематизму; схематизація розуміється 

тепер виключно виходячи із часу і часовості. Іншими словами, розуміння 
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трансцендентальної спроможності виображення як первинної часовості, 

самобутня «темпоралізація» Кантового схематизму постають істотними 

чинниками формування герменевтично-феноменологічної інтерпретації 

часовості у Гайдеґґера; останній достатньо переконливо показує, як схематизм 

«працює» в екзистенційно-темпоральній площині. Схематизм спроможності 

виображення, збагнений у контексті первинної часовості, трансформується у 

такий схематизм екстатично-горизонтальної темпоральності, завдяки якому 

відбувається фундаментальне структурування сенсів буття. 

Разом із тим ця трансформація Кантового схематизму повинна 

сприйматися лише як конкретний, окремішній випадок, ілюстрація загальної 

«довільної» стратегії тлумачення Гайдеґґером кьоніґсберзького філософа 

(своєю чергою, тлумачення Канта – лише окремішній випадок інтерпретації 

західної філософії). Спосіб сприйняття такого роду виглядає більш ніж 

виправдано, якщо на речі дивитися з перспективи герменевтичної методології: 

твір класика в кожному новому поколінні інтерпретаторів «змінюється», 

набуває нового прочитання з боку того, хто виходить із духовного досвіду і 

«запитів» своєї епохи; за подібного підходу жодна з інтерпретацій не може 

претендувати на остаточність, на те, аби бути єдино істинною, позаяк щоразу 

тлумаченням займається людина як скінченне і обмежене буття (водночас 

можна говорити і про скінченність і обмеженість кожної епохи: образно 

кажучи, кожна епоха володіє дивовижною зрячістю щодо одних аспектів 

певної проблеми чи ідеї і сліпотою – щодо інших; буття, кажучи по-

гайдеґґерівськи, відкриває суще щоразу іншим боком); тому будь-яке 

починання є лише спробою, недосконалою і «попередньою». 

Таким чином, для Гайдеґґерових тлумачень, яким насправді властивий 

«потужний герменевтичний ресурс і пояснювальний потенціал…» [23, с. 74], 

неминуче випадає – в контексті такого герменевтичного розуміння – стати 

імпульсом для наступних, все нових і нових інтерпретацій. При цьому 

«задіюється» стратегія уже аналізованої вище герменевтично-феноменологічної 

деструкції. Вже, так би мовити, за визначенням остання не може не бути 
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«насильницькою», проте лише така деструкція, яка за своєю суттю є все ж 

радше деконструкцією, таке, як сказали б зараз, «переформатування», зокрема і 

передовсім, у поняттєвій сфері, забезпечує недопущення «застиглості», 

стагнації, «тупцювання на місці», створює можливість творчого розвитку 

філософської думки за все нових і непередбачено змінюваних історичних, 

соціальних, політичних та культурних обставин.  

 

4.4. Гайдеґґер і темпорально-танатологічна проблематика: часовість, 

тимчасовість, смертність як кореляти автентичного існування  

М. Гайдеґґер став тією постаттю у західному мисленні новітнього часу, 

яка у вельми оригінальний і водночас дуже ґрунтовний спосіб привернула 

увагу до феномену смерті, розглядаючи останню не як інцидент чи випадок, а 

як основоположну складову антропологічної проблеми, як те, що дає 

можливість найбільш адекватно збагнути людське існування у його 

скінченності та цілісності. 

У філософії Гайдеґґера смерть становить “супровідну” тему щодо 

центральної для нього екзистенційної проблематики («вписаної», втім, в 

онтологічний контекст). Саме через виявлення власної смертності у людини 

зароджується досвід власної тимчасовості й скінченності, а відтак принципової 

обмеженості власного розуміння (тоді як, скажімо, у Канта обмеженість 

людського розуміння, будучи вихідним пунктом його філософування, із 

проблематикою смерті не пов’язується жодною мірою). Розуміння обмеженості 

пізнавальних можливостей людини поширюється найперше саме на 

танатологічну сферу: зокрема, ми неспроможні адекватно рефлектувати над 

проблемою життя після смерті. На думку Гайдеґґера, в цьому питанні 

філософія змушена займати винятково аґностичну позицію.  

Смерть тлумачиться як кінець людського буття, тобто вона розглядається 

не в теологічному чи натуралістичному вимірі, а поміщується в площину 

онтології. Відповідно суб’єктивність конституюється не самосвідомістю, а 
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усвідомленням смертності, передовсім власної смертності: смерть є “завжди 

моя”, те, в чому нас ніхто “не здатен замінити” [Heidegger 1986 s. 258]. 

Через усвідомлення смерті як “моєї власної” відбувається вихід за межі 

“несправжнього”, нівелюючого, анонімного існування і з’являється можливість 

зробити поворот до сенсу буття. Іншими словами, смерть сприймається як 

позитивна характеристика людського буття, вона становить вихідний пункт 

активності людини, активності, що спрямовується на осягнення сенсу. 

Новизна Гайдеґґера полягала насамперед у знаходженні кореляції між 

буттям і ніщо: ніщо виявляється необхідним елементом онтологічної 

структури реальності. Ніщо відкривається завдяки фундаментальному настрою 

жаху, і саме усвідомлення близькості ніщо стає передумовою осягнення буття 

як цілісності, відтак ніщо стає позитивним фактором екзистенції. Тим часом 

позитивність буття занурює людину в анонімну стихію земних речей. Відчуття 

ж порожнечі, загроза з боку ніщо витягує самість людини з публічності, яка 

сприяє знеособлюючим тенденціям і наштовхує на розуміння людського 

існування у світі як принципово заміщуваного. У смерті ж, як уже було сказано, 

ніхто не може бути заміщений, смерть для кожного є межовою і водночас 

найбільшою “його” можливістю. При цьому визначальною є рішучість щодо 

випереджуючого мислення про смерть [382, s.266]. 

Коли Гайдеґґер визначає ось-буття [Dasein] передовсім як буття-у-світі 

[in-der-Welt-sein], то смерть – це, власне, залишання, покидання цим ось-буттям 

світу і всіх, хто в ньому залишився. Якщо послуговуватися Гайдеґґеровою 

термінологією, через смерть відбувається перехід Dasein до “вже-не-буття-у-

світі” [Nicht-mehr-in-der-Welt-sein]. Інакше кажучи, відбувається залишання 

людиною нашого світу, вона більше не присутня у ньому. В цьому сенсі 

говорять про покійника, що смерть вирвала його з нашого світу, забрала його 

від нас. Під названим кутом зору, померти – означає назавжди піти зі світу, 

втратити своє буття-у-світі. 

Втім, деякий час людина ще існує у світі, але не як Dasein, а тільки як 

“лише-ще-наявне-буття” [nur-noch-Vorhandensein], тобто як тіло, яке, втім, все 
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ще має певне відношення до цього світу, до життя, скажімо, будучи об’єктом 

анатомії або предметом турбот у вигляді парастасу, похорону і т. д. Відтак тіло 

людини, хай і мертве, бездиханне, все-таки суттєво відрізняється від якоїсь 

звичайної природної речі, скажімо, від каменю. 

Водночас смерть іншого нічого не дає нам у гносеологічнoму відношенні, 

тобто не тільки у відношенні знання про те, що станеться з душею іншого, а 

відтак і нашою душею, після смерті тіла. Так само ми достеменно не 

довідуємося про те, що відбувалося з цією людиною в час її помирання (хоч 

свідчення тих, які пережили клінічну смерть, дещо й привідкривають цю 

таємницю). Тому співбуття з покійником дуже мало відкриває нам пізнання 

смерті: “ми не маємо в ґенуінному сенсі досвіду вмирання інших, але 

щонайбільше завжди лише співпереживаємо” [382, s. 239]. Зате вона, смерть 

іншого, вказує нам на неуникненність власної смерті для кожного з нас (ця 

обставина була, зокрема, докладно експлікована в 4-й книзі Августинової 

«Сповіді»). Виростає екзистенційне усвідомлення свого небуття, 

неподоланності смерті. Кожна людина повинна сама проникнутися відчуттям 

своєї особистої смертності. Тобто стаючи свідками смерті іншого, особливо 

близької нам людини, ми тужимо за нею, усвідомлюємо її смерть як 

непоправну втрату (австрійський філософ Фрідолін Віплінґер характеризував 

смерть як розлучення з тим, що (кого) ми любимо [див.: 469]). Водночас ми 

ставимо себе на місце покійника, приміряємо до себе його становище – для 

Гайдеґґера саме такий аспект є суттєвим [382, 237-238]. Взагалі ми починаємо 

серйозно замислюватися над питаннями смерті, не стільки вичитуючи про неї в 

книгах чи ж спостерігаючи її демонстрацію у фільмах, скільки безпосередньо 

бачачи вмирання чи труп іншого, людини, з якою ми, коли вона була живою, 

говорили, з якою раділи, якою захоплювалися, яку знали, розуміли, любили, 

яка, своєю чергою, була небайдужа до нас, яка нами цікавилася, нам 

допомагала, співчувала в горі чи тішилася в радості. Смерть іншого не зачіпає 

нас фізично, але психологічно ми стаємо співучасниками цієї події, а точніше, 

цього таїнства. Смерть іншого означає взаємне “помирання” – померлого для 
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мене і, навпаки, мене для нього. Умовно кажучи, я помираю як його друг 

(подруга), його син (дочка), його брат (сестра) і т. д. Той, хто залишився живим, 

втрачає щось від себе самого, позаяк назавжди позбавляється можливостей 

продовжувати важливі для себе стосунки, у нього ніби «відмирає» якась його 

частина. 

Втім, як уже було зазначено вище, людина є схильною ховати від себе 

свою смертність, вона не хоче помічати очевидного. Зануреність у всілякі 

справи і розваги дарує примарне відчуття безсмертності, це своєрідне 

присипляння свого “я”. Нерідко у своєму мисленні і вчинках люди поводяться 

так, нібито житимуть вічно. Інколи складається враження, що вони вважають 

себе безсмертними і не бажають розплющувати очі на дійсний стан справ. 

Тобто часто ми живемо, наче смерті не існує: достатньо згадати хоча б основну 

спрямованість індустрії розваг сучасного – у своїй основі гедоністичного – 

суспільства. Це, за термінологією німецького філософа, не що інше, як 

підпадіння під владу das Man: як відомо, з допомогою цієї субстантивованої 

неозначено-особової частки Гайдеґґер показував небезпеку знеособлення, 

нівеляції неповторного людського буття, людської самості (маленький приклад: 

у реченнях на кшталт “Пишуть” [man liest], чи “Читають” [man schreibt] чітко 

робиться вказівка на дію, але хтó її виконує, себто хтó саме пише чи хтó читає, 

залишається невідомим; отже, відбувається поринання у знеособлюваність; як 

пише  Гайдеґґер, “ми насолоджуємося і веселимося, як веселяться, ми читаємо, 

дивимося і судимо про літературу і мистецтво, як дивляться і судять…”  [382, 

s. 126-127]. 

Проте в глибині душі людини міститься страх – страх смерті, страх перед 

ніщо – те, що автор “Буття і часу” називає словом Angst. На відміну від Angst, 

який приходить “нізвідки”, який є неінтенціональним, предмет якого важко 

визначити, Furcht спрямований на певний, чітко окреслений об’єкт. Разом із 

жахом ми маємо справу з настроєністю, яку Гайдеґґер (слідом за К’єркеґором) 

відрізняє від відчуття. Тільки-но зникає об’єкт, зникає і Furcht. З Angst справа 

мається зовсім інакше: він може з’являтися коли завгодно і його не можна 
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позбутися раз і назавжди. Жаху не можна ні позбутися, ні локалізувати, ввести 

в рамки.  

Гайдеґґер закликає не втікати від жаху перед смертю, не перетворювати 

жах [Angst] y страх [Furcht], не замінювати тривогу, жах перед ніщо на страх 

перед чимось визначеним. За словами філософа, “das Man не дає ходу мужності 

перед жахом смерті… das Man стурбовується перетворенням цього жаху 

[Angst] в страх [Furcht] перед прийдешньою подією” [382, s.254]. Справді, у 

випадку зі страхом справа полегшується тим, що тут є конкретний об’єкт, з ним 

можна якось зустрітися, його проаналізувати, поборотися з ним, витерпіти 

його, дати з ним раду. У стані страху жити легше, бо знаєш, чого саме треба 

боятися. Гірше – коли не знаєш, щó є предметом страху, коли немає об’єкта, до 

якого треба йти назустріч, з яким можна конфронтувати. На противагу до 

малодушного страху перед смертю Гайдеґґер закликає до мужності витерпіти 

жах перед нею. Його гасло могло б звучати «Май мужність до жаху!». Йдеться 

про мужню здатність подивитися у безодню небуття. Ця мужня здатність 

виражається у рішучості [Entschlossenheit]. Рішучість полягає у забіганні-вперед 

щодо смерті; при цьому вихідними чинниками є стан жаху і здатність 

відгукнутися на поклик сумління (із цією рішучістю корелюється і рішучість 

щодо здійснення власних, істотних проектів, які виникають щойно тоді, коли 

людина до кінця усвідомить усю міру жаху перебування перед ніщо). 

Буття-до-кінця, буття-до-смерті – це, спрощено кажучи, готовність до 

переживання теперішності смерті. Назване в «Бутті і часі» «забігання-вперед 

до смерті» [Vorlaufen zum Tode] є ставлення, яке відповідає цій готовності. 

Причому це, річ ясна, не якась пропозиція, а ставлення, яке потребує 

постійного вправляння. Значною мірою інспірований екзистенційним 

мисленням К’єркеґора, Гайдеґґер запитує, як так трапляється, що людина, коли 

вона перебуває в несправжності, не може екзистувати в цьому модусі 

несправжності впродовж тривалого часу. Основу він убачає в тому, що 

екзистенційна основна розташованість (настроєність) людини пройнята жахом. 

У жахові людина спрямовується на своє власне буття-у-світі, вона починає 
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усвідомлювати, що її існування є “можливим існуванням”, тобто вона може 

щось докорінно змінити, позаяк є “обираючою істотою”. Цей феномен отримує 

посилення через те, що жах втримує перед очима людини також “можливість 

неможливості”, тобто власну смерть і тим самим розгортає людське буття як 

буття-до-смерті. 

Це постійне “буття… до своєї смерті”, або це неподоланне “забігання-

вперед” до власної смерті, або постійне вмирання, або передстояння кінцю, 

радикалізує обставину, що людина повинна перейняти своє існування як свою 

найбільшу власну, автентичну можливість. І тому усвідомлення в жахові 

особистої смерті веде не до паралічу, заціпеніння, гіпнотизування, а, навпаки, 

до первинного усвідомлення свободи. Саме жах відкриває в ось-бутті свобідне 

буття, можливість вибрати себе самого, стати справжнім, автентичним і 

позбутися несправжності, знеособленості. Це стає суттєвим по відношенню до 

забігання-вперед у можливість власної смерті. Якраз аж тоді людське буття 

набуває своєї специфічної цілісності, а відтак – передумову того, аби прийняти 

рішення про цю цілісність. Забігання-вперед у необхідну можливість розмикає і 

всі попередні можливості, в ньому лежить можливість екзистувати як здатність 

бути цілим. 

“Забігання-наперед [Vorlaufen] викриває для ось-буття загубленість в 

das Man-самості і ставить його перед можливістю… бути самим собою, але 

собою у пристрасній, відстороненій від ілюзії das Man фактичній, у собі самій 

упевненій і такій, що жахається, свободі до смерті” [382, s.266]. Допоки ж 

ось-буття існує у повсякденній невизначеності, уярмлюючись з боку das Man, 

воно не здатне набути цілісності і віднайти сенс свого існування. 

 Допоки людське буття є, існує у світі, воно знаходиться на шляху до 

свого кінця, а цим кінцем є смерть. Відтак ось-буття перебуває на шляху до 

смерті. Водночас, кажучи «буття-до-смерті», Гайдеґґер не має на увазі останню 

як завершення життя, як його припинення. У таких випадках він вживає слово 

«Absterben», тобто “відхід із життя”, “вмирання”, “кончина”. Німецького 

філософа цікавить не та смерть, яка просто завершує життя. Він спрямовує 
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погляд на буття-до-смерті. Він запитує, яким чином смерть артикулює себе в 

межах буття. Тому справжня тема Гайдеґґера – це, по суті, не “смерть”, а 

смертність, скінченність людини. Смерть, згідно з автором “Буття і часу”, є 

феноменом, який, так би мовити, живе всередині життя. Смерть – не зникнення 

Dasein, а спосіб буття смертної істоти. Це постійний вихід за межі онтичної 

реальності, це здатність постійної присутності перед обличчям смерті. Щось у 

житті повинно повсякчас нагадувати про його підсумок – смерть (тут існує 

відмінність від тих підходів до смерті, які сприймають її за аналогією до таких 

речей, як перетворення та проминання – тобто там смерть тлумачиться у 

зовнішньому, об’єктивованому сенсі). 

Для автора “Буття і часу” смерть не є ні біологічним, ні онтичним, 

об’єктивно схоплюваним феноменом. Водночас, на відміну від християнського 

підходу, Гайдеґґер не говорить про усвідомлення кінцевості і смертності як 

передумови звертання до вічного безсмертного буття, тобто до Бога (в 

кінцевому підсумку Бог сприймається передовсім як гарант нашого безсмертя). 

Для німецького мислителя страх і смерть – це остання і найвища реальність. 

 Отож: смерть – не просто кінець, припинення, переривання життя. Ось-

буття постійно у якийсь спосіб виробляє ставлення до свого кінця. Тому буття 

людини визначається, виходячи з перспективи кінця. “Вмирання” є буттям до 

смерті. Парадоксально смерть визначає життя, тобто, виходячи з інтерпретації 

структурних моментів смерті, кожен з яких має той чи інший стосунок до 

життя, ми можемо його по-справжньому збагнути. 

У параграфі 52 “Буття і часу” знаходимо знамениту Гайдеґґерову 

дефініцію смерті. Це визначення звучить так: “Смерть як кінець ось-буття є 

найбільш своя, безвідносна, достовірна і в якості такої невизначена, необхідна 

можливість” [382, s.258-259]. Як бачимо, філософ розрізняє п’ять таких 

структурних моментів. Обмежимося розглядом трьох із них. По-перше, смерть 

– “найбільш своя” можливість ось-буття. Тут смерть відкриває для Dasein 

“найбільш автентичну здатність бути”. Як ми вже зауважили раніше, ця 

здатність протиставляється до das Man. Перед обличчям смерті пробуджується 
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емфатична здатність бути неповторною самістю. Ось-буття в особливий спосіб 

здатне осягнути себе, замість того, аби покладатися на «публічність» і 

розчинятися в ній (фактична загубленість у повсякденності). Незаміщуваність 

у моїй смерті переводиться у площину незаміщуваності у моєму бутті. Таким 

чином, перед обличчям смерті Dasein неминуче звертається до самого себе. По-

друге, смерть є безвідносною можливістю ось-буття. Смерть уможливлює 

сприйняття ось-буття як окремішнього буття. Вона звернена до ось-буття як до 

окремішнього. Перед обличчям смерті всі внутрішньо-світові стосунки, 

відносини, зв’язки втрачають свою обов’язковість. У смерті перериваються всі 

наші взаємини з іншими. Залишається лише самість. Отже, 

неспіввідношуваність узгоджується з емфатичним стосунком до себе самого. 

На основі цієї неспіввідношуваності релятивізується, робиться несуттєвим 

будь-яке співбуття з іншими (це і є той момент, який викликав звинувачення у 

соліпсизмі і критику з боку Е. Левінаса). По-третє, смерть – достовірна 

можливість ось-буття. Достовірність, певність, неодмінність, невідворотність 

смерті не означає лише, що смерть обов’язково прийде. Як і у випадку з будь-

яким іншим структурним моментом смерті, її достовірність переходить у 

достовірність буття. Перед обличчям певності смерті ось-буття упевнюється у 

своєму бутті. Тобто, перед обличчям смерті ось-буття стає свідомим свого 

буття-у-світі. 

Як бачимо, у всіх цих аспектах провідною стає ідея залежності 

справжнього, автентичного буття від усвідомлюваності людиною своєї 

скінченності, смертності. 

Втім, варто нагадати ще одну симптоматичну для Гайдеґґера тезу з 

“Буття і часу” – це думка про те, що у смерті нас ніхто “не здатен замінити”. 

Теорія про незаміщування смерті сприймається філософом у найстрогішому 

сенсі: смерть відрізняється від усіх інших буттєвих можливостей тим, що вона 

єдина є незаміщуваною: ніхто не може забрати від людини її смертність, 

взяти її на себе. За Гайдеґґером, будь-яка інша дія може бути виконана замість 

нас іншими (можна, наприклад, припустити, що замість нас хтось може піти до 
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крамниці і купити там хліба чи, скажімо, хтось інший може замінити нас на 

нашій посаді). І тільки у смертності, за логікою німецького мислителя, ніхто 

ніколи не здатний нас замінити. 

Одначе ця теза філософа влучає в ціль лише на перший погляд. Насправді 

вона є уразливою для критики: далеко не кожна буттєва можливість у 

щоденному співбутті є заміщуваною. Скажімо, ніхто не може піти замість нас 

до лікаря на обстеження чи, скажімо, замість нас лікуватись. Ніхто замість нас, 

як слушно зауважував Ж.-П. Сартр, не може любити чи замість нас приймати 

присягу, чи переживати якійсь емоції. Це завжди моя любов, моя присяга, мої 

емоції (а не лише – моя смерть). Більше того, якщо вдуматися, існує не так уже 

й багато буттєвих можливостей, де ми можемо бути замінені, заміщені. 

У будь-якому разі, Гайдеґґерова спроба інтерпретувати смерть дуже легко 

вписується в контекст екзистенціалістських тлумачень. В екзистенційній 

інтерпретації смерті, де наявні напружене осмислення кінцевості людського 

“я”, стурбованість таїною небуття, наголос робиться передовсім на значенні 

усвідомлення смертності для modus vivendi будь-якої людини. Не становить 

винятку і гайдеґґерівське тлумачення смерті. Філософ розглядає її як один із 

основних екзистенціалів. 

До того ж вкрай важливим видається ще один момент. Ключова для 

Гайдеґґерової філософії проблема часу тісно пов’язується у нього саме з 

проблемою смерті. Тільки беручи до уваги перспективу смерті, на думку 

німецького мислителя, може бути відкритий і по-справжньому осягнений вимір 

часовості. Характерно, що у розумінні часовості автор “Буття і часу” іде 

переважно за К’єркеґором (зокрема, акцентуючи увагу, всупереч Гуссерлю, не 

на такому екстазі (модусі) часу, як теперішнє, а на майбутньому; втім, на 

відміну від данця, німець свою концепцію не співвідносить із догматами 

християнства). 

У Гайдеґґера бачимо безпосередню інтерпретацію феномену смерті: він 

розглядає останню крізь призму онтології, тобто проблематика смерті 

переміщується у сферу буття. Це екзистенційно-онтологічне тлумачення. 
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Філософ рішуче поміщає смерть у серцевину аналітики Dasein. Визначальною є 

рішучість щодо випереджуючого мислення про смерть, здатного 

релятивізувати вплив теперішнього і відтак загрози знеособлювання, нівеляції 

унікальної людської екзистенції. Редукція часовості до рівня теперішнього 

перебуває разом із прагненням витісняти думки про смертність, із амнезією 

стосовно смерті. 

Смерть сприймається у Гайдеґґера не як остаточний кінець і не як 

переддень вічного прокляття чи вічного блаженства (як у християнській 

духовній традиції), а як найдостеменніша можливість – у тому числі як 

можливість глибшого осмислення власного буття і віднайдення автентичного 

існування. 

Отож, глибоке усвідомлення власної смерті відкриває можливість 

справжнього, автентичного існування. Тому смерть стає визначальним 

чинником людської екзистенції. При цьому варто пам’ятати, що смерть – один 

із екзистенціалів, який корелюється у Гайдеґґера з іншими екзистенціалами – 

такими, як турбота, закиненість, вина, совість (у чому, між іншим, не можна не 

помітити близькості німця до протестантської духовної традиції). 

 

4.5. Літературно-філософська констеляція у межах танатологічного 

дискурсу: Мартін Гайдеґґер і Лєв Толстой. 

Як показувалося вище, специфіка філософування Гайдеґґера визначається 

тим, що упродовж його раннього, "екзистенціалістського" періоду, 

проблематика часу тісно перепліталася з проблематикою смерті. Втім, якщо у 

лекції "Поняття часу" мислитель обмежувався розглядом здебільшого лише 

питань екзистенційно-темпоральних, то в "Бутті і часі" на порядку денному "у 

повен зріст" з’являється і танатологічна проблематика. 

Знову ж таки, у "Бутті і часі" здійснюється аналіз не смерті як такої, а 

людського буття як буття-до-смерті, тобто, строго кажучи, тут ми 

перебуваємо радше не у царині танатології, а екзистенційної антропології, яка 

не може обійтись без танатологічних рефлексій.  
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Приналежність Гайдеґґера до екзистенційної традиції мислення 

(принаймні, так можна твердити, якщо дивитися на цю традицію в 

танатологічному контексті) може бути пояснена через звертання до ще однієї 

обставини. Мова йде про погляд предтечі екзистенційної філософії Сьорена 

К’єркеґора, який називав смерть "учителем серйозності" – тобто малось на 

увазі, що лише ґрунтовно, серйозно продумана думка про смерть уможливлює 

належно спрямоване і по-справжньому прожите людське життя (за 

термінологією Гайдеґґера, eigentliche Existenz – "власну", автентичну 

екзистенцію). Тобто саме в горизонті смерті, коли ми занурені у ситуацію жаху 

(Angst) ("жах посутньо є жахом перед смертю" [430, s. 748], на відміну від 

страху (Furcht), який пов’язаний із конкретною, чітко окресленою небезпекою), 

наші очі відкриваються для чогось вельми суттєвого в нашому житті і, 

відповідно, стають нечутливими до неістотного, другорядного: згідно із щойно 

цитованим Гайдеґґеровим коментатором Отто Пьоґґелерем, "коли ми 

стикаємося зі смертю, ми приходимо до певної межі, наші цілі раптом стають 

нікчемними" [430, s. 747]. 

Не ставлячи під сумнів ґрунтовність і переконливість цього 

гайдеґґерівського підходу, доводиться все ж визнати слушність іншого 

німецького філософа – Ернста Туґендгата, який стверджує, що Гайдеґґер 

насправді просто інакшою мовою формулює те, що раніше за нього – мовою 

художньої літератури – висловив російський письменник Лєв Толстой, а саме у 

повісті "Смерть Івана Ілліча" (причому останній, на думку Туґендгата, успішно 

обходиться без тих софізмів, до яких вдавався німець): "те, що Гайдеґґер 

говорить про буття до смерті, насправді є спробою схопити в поняттях те, що 

Толстой описав у формі оповідання" [455, s. 45-46]. І справді, якщо вдуматись, 

відома Гайдеґґерова дефініція смерті ("Смерть… є найбільш своя, безвідносна, 

достовірна і як така невизначена, необхідна можливість" [382, s. 258]) може 

тлумачитись як самобутній "філософський переклад" танатологічних рефлексій, 

які ще до Гайдеґґера наводив у своїх творах Толстой, – чи йдеться про згадану 

повість, чи про знаменитий роман "Війна і мир" (у схожому руслі перебувають 
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рефлексії американського соціолога і письменника Девіда Брукса, які 

стосуються специфіки "хибного життя" (див.: [39, с. 349-350]), зокрема, Іван 

Ілліч Ґоловін, головний персонаж повісті (вочевидь, Толстой невипадково 

назвав його саме так: наголос робиться на "голові", раціональності, 

прагматичності у всіх попередніх вчинках цього чоловіка), постає як людина, "в 

якої немає внутрішнього світу, аж доки вона не зіткнулася зі смертю" [39, 

с. 350]). Нарешті, дуже схоже висловлювався свого часу В. Анц: на його думку, 

саме з твору Толстого Гайдеґґер "через відштовхування від висловлювання 

"помирають" (man stirbt) – отримує екзистенційне поняття смерті, категорію 

„буття до смерті"" [14, с. 58]. 

Для того, аби переконатись у небезпідставності твердження Туґендгата, 

звернімося до деяких текстових паралелей між "Буттям і часом" та "Смертю 

Івана Ілліча" (й почасти "Війною і миром").  

Розпочнімо з проблеми сприйняття смерті іншого. У тематизації 

феномену смерті аспект смерті іншого посідає дуже вагоме місце. Цей аспект 

посутньо є єдиним, з чим ми стикаємося, коли йдеться про "емпіричний" вимір 

танатологічної проблематики. До цього усвідомлення Гайдеґґер приходить у 

контексті докладного аналізу події смерті як переходу ось-буття у точці 

досягнення своєї цілісності до "вже-не-буття-у-світі" [382, s. 238] (тобто смерть 

вириває, забирає це Dasein із його буття-у-світі і з його спів-буття з іншими; 

померти – означає піти зі світу, втратити своє місце у ньому). Проте досвід 

цього переходу, в об’єктивному вимірі, для самого Dasein, звісно, залишається 

недоступним, непізнаваним. 

Об’єктивно ми можемо пізнати смерть тільки через смерть іншого. І ось 

тут з’ясовується, що померлий залишається перебувати, хай і впродовж 

короткого часу, у нашому світі лише як наявне тіло, як труп, котрий, втім, все 

ще має відношення до життя (чи як об’єкт паталогоанатомії, чи як предмет 

турботи у вигляді парастасу чи похорону), і тому мрець, звісно, є чимось 

більшим, ніж звичайна матеріальна річ [див.: 382, s. 238]. 
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На літературно-конкретистському рівні експлікація стану справ, 

пов’язаного зі смертю іншого, виражається через дескрипцію постсмертного 

стану головного героя згаданої повісті Л. Толстого. Тут ми натрапляємо на опис 

бездиханного тіла Івана Ілліча: попервах звернено увагу на обличчя покійника 

– воно гарніше і значущіше, ніж було при житті, але в його виразі помітне щось 

на кшталт докору і перестороги тим, які ще живуть (втім, як з’ясовується, цей 

докір і ця пересторога здебільшого не сприймаються цими іншими як значущі). 

Отже, різними мовами (відповідно німецькою та російською і, що для нас 

суттєвіше, філософською та літературною) підкреслюється зв’язаність тіла 

покійника з життєвим горизонтом, тобто і тут, у вельми специфічний спосіб, 

підкреслюється, вже у спосіб інверсії, зв’язаність смерті та життя. 

Втім, життя може сприйматися цілком у відриві від його смертності, і так 

чинить чимало людей. Влада такого у своїй основі гедоністичного підходу 

триває до того часу, поки людина не наштовхнеться на досвід власної "межової 

ситуації" смерті. Вдаючись до термінології Гайдеґґера, можна зауважити, що не 

тільки існування тут і тепер, позначене домінуванням "вітальних", життєвих 

цінностей, але й смерть іншого, коли відповідні цінності беруть гору, може 

сприйматися як щось несуттєве і байдуже, у вимірі das Man
25
; тобто, як не 

дивно, навіть у ситуації переживання смерті знайомої людини нерідко має 

місце звертання до принципу memento vivere (до речі, це саме той момент 

танатологічного дискурсу, який спонукав Гайдеґґера звернутись, серед іншого, 

до матеріалу толстовської повісті [див.: 408, s. 54]). 

Ті співробітники Івана Ілліча, які залишились жити, не думають про таку 

ж долю для себе (чи принаймні подібні думки вони від себе відганяють); 

власне, перша реакція кожного з них (з чого, власне, і починається повість) 

зводиться, по-перше, до відчуття радості, що помер він, Іван Ілліч, а не я, по-

друге, вони відразу калькулюють можливості просування по службовій 

драбині, по-третє, з прикрістю думають про нудний, але обов’язковий обряд 

                                                             
25 Як відомо, це є субстантивована німецьким філософом неозначено-особова частка німецької мови, яка 

виражає безликість, знеособленість людського існування 
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панахиди. Та й у цілому той спосіб сприйняття смерті іншого, який 

виражається у вимірі знеособлюючої повсякденності, проявляє себе в 

індиферентному ставленні і до хвороби, і до смерті Івана Ілліча – з боку членів 

його родини, приятелів, співробітників. 

У цьому сенсі важливою є теза американського дослідника Тейлора 

Кармана, який твердить про радикальну асиметрію між "моїм ставленням до 

смерті інших та моїм ставленням до моєї власної смерті" [332, p. 277]. Іншими 

словами, спостерігається асиметрія між перспективою бачення власної смерті 

(тобто перспективою апріорно-інтроспективно) та перспективою бачення 

смерті іншого (перспективою, так би мовити, апостеріорно-

екстраспективною). 

У природному своєму стані людина не тільки схильна мінімізувати на 

себе вплив смерті, вона, потрапляючи у суспільний стан, налаштована на 

сприйняття останньої як чогось непристойного, недоречного. Відтак 

доводиться констатувати непристойність смерті для сфери публічності. Вже 

французький дослідник Філіп Ар’єс, беручи до уваги історико-дескриптивний 

аналіз, вказував на – характерну для новітнього часу західної цивілізації, 

починаючи з другої половини ХІХ століття – тенденцію "ховання" смерті 

(цікаво, що француз у своєму дослідженні також звернув увагу на твір "Смерть 

Івана Ілліча" [див.: 408, s. 76]). 

Коли йдеться про витіснення, елімінування будь-яких слідів смерті зі 

сфери публічності, треба також мати на увазі не лише шукану тут 

комфортність, але й атмосферу фальшивості, яка пронизує царину публічності; 

ця атмосфера, яка важкими й нестерпними парами згущується навколо 

толстовського головного персонажу, пов’язується письменником зі сферою 

"вищого світу" (таке розуміння є іманентним для всієї толстовської творчості, 

принаймні, фальшивість цього "блискучого", але насправді убогого й 

дріб’язкового світу не менш "викривально" зображалася у "Війні і мирі" 

(вартими уваги є слова князя Андрєя Болконского – персонажа, до речі, для 

Толстого багато в чому автобіографічного, – звернені до П’єра Безухова: "Ти 
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одна жива людина серед усього нашого світу" [цит. за: 91; с. 211], або ж інші 

слова князя: "…Плітки, бали, марнославство, нікчемність – ось зачароване 

коло, з якого я не можу вийти" [цит. за: 91, с. 211]). 

Подібно співробітники, приятелі і родичі Івана Ілліча Ґоловіна (тобто ті, 

які, знову ж таки, належать до цього вищого, блискучого світу) виявляються 

йому – в ситуації напередодні смерті – значно далекішими, чужішими, 

відразливішими, ніж, наприклад, простий селянин Ґєрасім, який, як 

з’ясовується, чи не один-єдиний наважується говорити правду, не лицемірить, 

не говорить Іванові Іллічу "солодких", приємних умовностей і при цьому щиро 

прагне полегшити хворому його страждання (до речі, подібні моменти 

наштовхують на підкреслювання ще однієї риси спорідненості між Толстим і 

Гайдеґґером – прихильність до селянського побуту й навіть його ідеалізацію). 

По суті, російський письменник та німецький філософ говорять про одне 

й те ж. От тільки те, що Толстой виражає через оціночно забарвлені слова – 

"неправда", "фальш", "обман" і т. д. – Гайдеґґер позначає поняттєвим 

словосполученням "неавтентична екзистенція" (uneigentliche Existenz). Якщо 

Толстой вустами свого героя емоційно-викривально характеризує своє 

оточення як сповнене "пліток, марнославства, нікчемності", то німецький 

філософ, кажучи про домінування das Man, зауважує: "Ми насолоджуємося і 

розважаємося так, як насолоджуються інші, ми читаємо, дивимося і 

висловлюємо судження про твори літератури і мистецтва так, як дивляться і 

висловлюють судження інші…" [382, s. 126-127]). Толстой докладно описує 

страждання і муки Івана Ілліча, докори його сумління, нестерпне відчуття 

провини, а Гайдеґґер визначає смерть як один із екзистенціалів, який 

корелюється, поряд із такими екзистенціалами, як закинутість і турбота, між 

іншим, і з екзистенціалами сумління і провини. Себто якщо Толстой засобами 

реалістичного письма зображає втягування головного героя у вир публічного 

життя, у здійснення ним кар’єри, його "приємне і пристойне розважання" 

[270, c. 130], то у німецького філософа йдеться про можливість підпадіння 

людської екзистенції під владу публічності, яка, за парадоксальним 
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висловлюванням мислителя, "затемнює все" [382, s. 127], тим самим 

публічність (Öffentlichkeit) у кінцевому підсумку сприймається Гайдеґґером як 

сприятливий ґрунт для виникнення означеної вище неавтентичності 

(Uneigentlichkeit). 

Як відомо, Гайдеґґер упровадив неологізм das Man, аби спробувати 

схопити явище зникнення людини в масі, в загальному, в 

середньостатистичності. І саме у вимірі das Man смерть постає як така смерть 

інших, яка чітко виражається у висловлюваннях на кшталт: man stirbt 

(помирають). У рамках подібного настановлення "кожен є іншим і ніхто не є 

собою" [382, s. 128], відповідно смерть не несе нічого загрозливого, бо 

сприймається не як власна смерть, в якій мене ніхто не може замінити, а як 

публічна, знеособлена подія, яка мене ніяк не стосується. 

Звісно, одна справа – сприймати смерть інших, а інша – застосувати, 

"примірити" цю ситуацію до самого себе – до кінця усвідомити факт власної 

смертності, приголомшитись цим фактом і почати жити з цим знанням, жити 

дуже відповідально. Схоже, приміром, практикують буддисти: беручи за основу 

"хрестоматійні" зустрічі свого вчителя, вони висновують звідти ідею про 

необхідність думати про фундаментальний досвід людини, виходячи із власної 

перспективи; тобто треба говорити, скажімо, не просто про абстрактну хворобу 

(хтось занедужав), чи абстрактне старіння (хтось постарів), чи, нарешті, що в 

нашому контексті є найістотнішим, про абстрактне вмирання (хтось помер), а 

чітко, зримо усвідомити: "я занедужаю, я постарію", нарешті, "я помру" – 

тільки таке усвідомлення породжує настання дуже відповідального ставлення 

до свого життя. Саме в цьому контексті японський дослідник Гісакі Гаші 

наводить слова, розміщені біля входу в будь-який дзен-буддистський храм: 

"Єдність життя і смерті є однією з найбільших проблем на світі. Всі 

феноменальні явища є минущими. Не гаймо у мріях часу, тримаймо наш дух в 

пильнуванні: ніколи не будьте недбалими, ніколи!" [372, s. 100]. 

 Близькість неминучої смерті сприяє радикальній переоцінці цінностей: 

те, що досі вважалося важливим, вмить перетворилося у другорядне, натомість 
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те, що здавалося безмежно далеким, стало найближчим і найголовнішим. За 

термінологією Гайдеґґера, такий стан справ може бути пояснений як 

радикальна протилежність між перспективами das Man та Vorlaufen zum Tode 

(забігання-вперед до смерті). 

Смерть є "завжди моя", пише Гайдеґґер [382, s. 240], і саме тільки через 

усвідомлення смерті як "моєї власної" відбувається вихід із сфери 

"несправжнього", позірного, анонімного існування, відбувається прозрівання і 

набуття сенсу, тобто сенс буття кожного з нас може відкритися винятково в 

горизонті смерті. Саме так треба сприймати і – інспіровану впливом Сенеки – 

думку Льва Толстого, яка зводиться до того, що, коли людина бодай раз на день 

не подумала про свою смерть, то це означає, що цей день був прожитий нею 

даремно. 

Отож, з вищесказаного видно, що танатологічна проблематика може 

обговорюватися і на межі філософії та літератури, причому така взаємодія 

видається доволі продуктивною. Себто за всіх відмінностей між мовами, між 

ментальностями, між життєвими контекстами, нарешті, між епохами, до яких 

належали Лєв Толстой і Мартін Гайдеґґер, існує, і саме у вимірі танатологічної 

проблематики, низка подібностей. Так, обидві спроби: 

а) рішуче налаштовані на відкидання амнезії смерті. При цьому немає 

інтересу ні до медико-біологічного, ні до релігійно-"посмертного" (потойбічна 

перспектива) аспектів смерті, натомість у центр розгляду потрапляє 

екзистенційний вимір смерті; 

б) підкреслюють значення рефлексії про смерть для можливості обирання 

і вироблення автентичного існування, для визначення нових, справжніх 

пріоритетів; 

в) вказують на моменти "неавтентичного" існування, але уникають 

представлення нормативної моделі автентичного існування (до чого, як 

правило, все ж схилялися предтечі екзистенціалізму – один із центральних 

предметів розгляду другого розділу дисертації); 
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г) займають критичну дистанцію щодо сфери публічного й, головне, 

залежності людини від цієї сфери; 

ґ) критично оцінюють сучасну цивілізацію і схильні при цьому до 

ідеалізації селянського побуту як альтернативного щодо цивілізації способу 

життя (звісно, таке сприйняття підходить до окресленої вище Гайдеґґерової 

моделі вкорінення). 

Втім, за всієї нюансованості і розмаїтості зближень між Л. Толстим і 

М. Гайдеґґером центральним, вихідним моментом залишається, очевидно, 

можливість досягнення автентичного існування перед обличчям смерті. 

Насамкінець в обговоренні екзистенційно-танатологічної кореляції 

хотілося б звернути увагу ще на одну деталь. Кажучи про найсуттєвіші впливи 

на новітнє мислення Гайдеґґерового "Буття і часу", на найбільш резонансні 

чинники останнього, німецький дослідник Крістоф Ямме (маючи достатньо 

поважну часову дистанцію, тобто з позиції дослідника початку ХХІ століття, 

який спирається на матеріал досвіду рецепції гайдеґґерівських ідей у 

ХХ столітті) зауважив, що до таких найвпливовіших моментів належать 

дослідження автентичного та неавтентичного існування, аналіз сумління й 

провини, а також, власне, розроблення проблематики смерті [див.: 399, s. 116]. 

Отож, констатований Ямме стан справ відображає цікаву своєрідність рецепції 

ідей Гайдеґґера: з’ясувалося, що найбільш "запотребуваними" й вагомими 

стали саме ті підходи, які вказували на танатологічну проблематику і важливу 

в нашому контексті кореляцію між осмисленням феномену смерті та 

рефлексією стосовно можливостей автентичного існування (з іншого боку, 

рецепція не менш велетенської, ніж Гайдеґґерова, спадщини Льва Толстого 

особливо виокремлює саме ті його міркування, які також пов’язані з 

осягненням явища смерті [див.: 455], проте неодмінно в його релевантності 

щодо життя, онтологічних, етичних та аксіологічних пріоритетів останнього). 

Взагалі ж така дивовижна схожість позицій німецького філософа і 

російського письменника вкотре демонструє, серед іншого, як 

універсалістський потенціал відповідних ідей, так і плідність застосування 
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міждисциплінарності (у вимірі взаємодії філософії та літератури) стосовно 

саме екзистенційного мислення. 

 

Висновки до розділу 4 

У четвертому розділі осмислено ключові ідеї філософії «раннього» 

Гайдеґґера, зокрема, вказано на визначальність для нього – у дослідженні 

антропологічної проблематики – екзистенційно-темпорального та 

танатологічного дискурсів, виявлено особливості витлумачення концепту 

досвіду, окреслено й досліджено витоки Гайдеґґерового розуміння 

темпоральності, виокремлено часовість, тимчасовість, смертність як кореляти 

автентичного існування, обґрунтовано твердження про виявлення німцем 

людської автентичності з допомогою «негативних» екзистенціалів. Досліджено, 

що Гайдеґґерове розуміння досвіду не зводиться до вузького гносеологічного 

виміру, а постає, натомість, як фактично-історична життєва реальність, тобто 

має місце діалектична взаємодія історичності й фактичності; такого роду 

сингулярний досвід є до-теоретичним і до-науковим, а будь-яка загальна у 

своїй суті поняттєвість формується у звертанні до індивідуальної 

верифікаційної інстанції. Відзначено, що у філософії Гайдеґґера головний 

наголос робиться не на гносеологічному, а на онтологічному аспекті людського 

існування, тому, коли йдеться про обмеженість людини, то пріоритетним 

постає її визнання не у гносеологічному, а саме в онтологічному плані. Поняття 

Dasein постає тим видом сущого, який здатен ставити питання про буття та 

його сенс і який спроможний витлумачувати світ і самого себе, виходячи із 

просторово-часової обумовленості (закиненості) власного буття у спосіб 

«герменевтичного самовитлумачення», а не з допомогою лише теоретичної 

рефлексії з її схильністю до опредмечення. Згідно з таким підходом, наш досвід 

повинен сприйматися через дескрипцію його повсякденного вияву, причому як 

у вимірі турботи про світ, так і турботи про інших та саму людину. 

Констатовано, що Гайдеґґерове розуміння досвіду, яке, до речі, знайшло 

достатньо розлоге висвітлення у вітчизняній історико-філософській думці, не 
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останньою чергою визначалося спиранням німця саме на тих авторів у 

західному мисленні, які вкрай серйозно сприймали ці фактичну й історичну 

детермінованості людської екзистенції, тобто фактично-історичне розуміння 

досвіду обумовлювалося творчим засвоєнням текстів західної філософії.  

Досліджуються ключові ідеї лекції «Поняття часу», яку можна вважати 

«початковою», «ініціаторською» у довгому шляху осмислення Гайдеґґером 

екзистенційних та темпоральних проблем, які саме в цьому тексті вперше 

виявилися у нього зближеними і узалежненими одні від одних, як і вперше в 

ній був виявлений зв’язок темпоральності зі скінченністю та смертністю, а 

також позиціоновано вирішальність для людської екзистенції модусу 

майбутнього. Констатовано Гайдеґґерове прагнення відмежувати сприйняття 

проблематики часу з філософського погляду від її богословського бачення: в 

останньому випадку час розглядається в його кореляції з вічністю; водночас 

наголошено на спробі філософа відмежуватися і від наукової, фізикалістської 

перспективи сприйняття часу: пріоритетне прагнення науки – розглядати час у 

доволі вузький спосіб – по-перше, крізь призму вимірювання, по-друге, 

редукувати його сприйняття до теперішнього, по-третє, надто тісно 

прив’язувати його до простору, причому такий підхід виглядає «прелюдією» до 

виявлення філософом тих суперечностей між філософським та науковими 

підходами, які інтенсивніше досліджувалися в «пізній» період його 

філософського шляху. Крім того, у «Понятті часу» центральну роль відіграє 

проблема забігання наперед до смерті як найрадикальніша форма 

самовитлумачення людини – ідея, яка кількома роками пізніше отримає 

розвиток у «Бутті і часі»; час постає і як першооснова будь-якого розуміння, і 

як горизонт, з якого народжується буття, врешті-решт, буття, точніше, ось-

буття, сприймається як часовість.  

Проаналізовано Гайдеґґерову інтерпретацію Кантової «Критики чистого 

розуму» у вимірі темпоральної проблематики, при цьому звернуто увагу на 

самобутність і навіть «довільність» цього тлумачення, а також на підстави 

амбівалентного сприйняття такого підходу з боку багатьох дослідників; 
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відзначено «подвійну стратегію» Гайдеґґерового тлумачення – реконструкції і 

деструкції, яка зводиться, по суті, до герменевтичної де(кон)струкції; нова, 

виявлена Гайдеґґером, іпостась Канта допомагає виявити продуктивні підходи 

до аналізу темпоральності загалом. З допомогою кантівського вчення Гайдеґґер 

спробував розкрити сенс основних понять своєї філософії: часу, часовості, 

скінченності і ін., спробував показати, що його вчення про екзистенцію і про 

скінченність людського існування сягає своїми коренями традиційної німецької 

філософії, зокрема, філософії Канта. Показано, що вельми продуктивним 

виявилося прочитання Кантового розділу – про схематизацію – із «Критики 

чистого розуму» (який Гайдеґґер у цій класичній праці вважав «серцевинним») 

– в контексті Гуссерлевої феноменології часу; тут Кантові вдалося найближче 

підійти до цієї зв’язаності між буттям та часом. Себто, незважаючи на 

радикальну відмінність між «гносеологізмом» Канта й «онтологізмом» 

Гайдеґґера, останній виявив у класика вельми продуктивні елементи 

екзистенційно-темпорального дискурсу. Розглянуто аналізовані Кантом 

трансцендентальну спроможність уяви та схематизм у темпоральній 

перспективі, продуктом трансцендентальної спроможності виображення є час 

як трансцендентальна схема; ба більше, згідно з Гайдеґґером, у 

трансцендентальній спроможності виображення є закоріненою навіть сама 

сутність людини. Висвітлено особливості Гайдеґґерової моделі схематизму. 

Трансцендентальна спроможність виображення тлумачиться ним як свого роду 

первинна часовість, яка свідчить про принципову скінченність і обмеженість 

людини, і в цьому сенсі Гайдеґґер відкидає Кантову корекцію цієї позиції в 

другому виданні «Критики», де як альтернатива пропонується «позачасовий» у 

своїй основі розсудок. Гайдеґґер здійснює введення теоретичних ідей Канта в 

екзистенціалістський контекст, передовсім з допомогою вельми 

оригінального трансформування – у напрямі до онтолого-темпоральної 

інтерпретації – Кантової концепції схематизму; схематизація розуміється 

тепер виключно виходячи із часу і часовості. Іншими словами, розуміння 

трансцендентальної спроможності виображення як первинної часовості, 
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самобутня «темпоралізація» Кантового схематизму постають істотними 

чинниками формування герменевтично-феноменологічної інтерпретації 

часовості у Гайдеґґера; останній достатньо переконливо показує, як схематизм 

«працює» в екзистенційно-темпоральній площині. Схематизм спроможності 

виображення, збагнений у контексті первинної часовості, трансформується у 

такий схематизм екстатично-горизонтальної темпоральності, завдяки якому 

відбувається фундаментальне структурування сенсів буття.  

Виокремлено підходи філософа, які стосуються скінченності людського 

існування і передумов досягнення автентичної екзистенції. Такого роду підходи 

корелюються із танатологічною проблематикою. Гайдеґґерова інтерпретація 

позначається автором дисертації як екзистенційно-онтологічне тлумачення 

смерті. Констатовано, що смерть тлумачиться Гайдеґґером як кінець людського 

буття, тобто вона розглядається не в теологічному, релігійному чи 

натуралістичному, науковому вимірі, а поміщується в площину філософії, 

проте розглядається не в гносеологічному ключі, а в аспекті онтології, 

відповідно, суб’єктивність конституюється не самосвідомістю, а усвідомленням 

власної смертності. Через усвідомлення смерті як “моєї власної” відбувається 

вихід за межі “несправжнього”, нівелюючого, анонімного існування і 

з’являється можливість зробити активний поворот до сенсу буття, тобто смерть 

сприймається як позитивна характеристика людського буття. Констатовано: 

новизна Гайдеґґера полягала насамперед у знаходженні кореляції між буттям і 

ніщо: ніщо виявляється необхідним елементом онтологічної структури 

реальності. Ніщо відкривається завдяки фундаментальному настрою жаху, і 

саме усвідомлення близькості ніщо стає передумовою осягнення буття як 

цілісності, відтак ніщо стає позитивним фактором екзистенції. Відзначено, що 

Гайдеґґер досліджує й такий аспект танатології, як смерть іншого: остання 

означає взаємне “помирання” – померлого для мене і, навпаки, мене для нього. 

Гайдеґґер закликає не втікати від жаху перед смертю, не перетворювати жах 

[Angst] y страх [Furcht], не замінювати тривогу, жах перед ніщо на страх перед 

чимось визначеним: йдеться про мужню здатність подивитися у безодню 
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небуття. Ця мужня здатність виражається у рішучості [Entschlossenheit]. 

Рішучість полягає у забіганні-вперед щодо смерті; при цьому вихідними 

чинниками, згідно з Гайдеґґером, є стан жаху і здатність відгукнутися на 

поклик сумління; саме такий жах відкриває в ось-бутті свобідне буття, 

можливість вибрати себе самого, стати справжнім, автентичним і позбутися 

несправжності, знеособленості; отже, провідною стає ідея залежності 

справжнього, автентичного буття від усвідомлюваності людиною своєї 

скінченності, смертності. Гайдеґґерова спроба інтерпретувати смерть дуже 

легко вписується в контекст екзистенціалістських тлумачень. Тільки беручи до 

уваги перспективу смерті, на думку німецького мислителя, може бути 

відкритий і по-справжньому осягнений вимір часовості.  
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ:  

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕХНІЧНИЙ ДИСКУРС «ПІЗНЬОГО» ГАЙДЕҐҐЕРА 

 

5.1. Цивілізаційні трансформації сучасного світу: тиранія моменту у 

«плинні» часи. 

Як відомо, сучасна людина живе в умовах дедалі більш прискорюваних 

швидкостей і дедалі більшого поширення і впливовості науково-технічного 

чинника. Одним із найсуттєвіших викликів при цьому є колосальне збільшення 

інформаційних потоків, причому вони містять чималу кількість так званого 

«інформаційного сміття», а останнім часом дедалі частіше прийнято говорити 

про fake news – фальшиві, "фейкові" новини. Життя людини в умовах 

інформаційного "цунамі" примушує переглядати чимало звичних, усталених 

уявлень, при цьому доводиться говорити про крах багатьох ілюзій [див.: 291, 

292]. 

Використовуючи достатньо поширену нині ринково-економічну 

термінологію, можна було б сказати, що пропозиція незмінно і суттєво 

перевищує попит, відтак не дивно, що з боку розмаїтих книжкових і газетно-

журнальних джерел ведеться дуже серйозна конкурентна боротьба за увагу 

читача: "…замітки, реклама, редакційні статті, зіштовхуючись одне з одним, 

борються за увагу читача" [298, с. 168]. Оскільки той продукований матеріал, 

який потенційно можна прочитати, має тенденцію збільшуватися до 

нескінченності і, отже, актуально не може бути повноцінно сприйнятий і 

осмислений, реципієнтові часто-густо доводиться обирати навмання, ніби 

навпомацки, покладаючись на пропозицію потужних технічних засобів 

(згадаймо пошукові програми в інтернеті, зокрема, Google і ту кількість джерел, 

яку нам пропонують, тільки-но нам заманеться ввести чиєсь ім’я чи якийсь 

термін). Всі ці умови унеможливлюють культуру неквапного, зосередженого, 

вдумливого, "медитативного" читання, стають на заваді глибокому зануренню в 
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тексти (cross reading, тобто читання "по діагоналі", неухильно витісняє close 

reading, тобто читання ретельне, глибоке; та й узагалі – ми живемо в епоху 

дедалі більшої розсіяності й фрагментаризації і водночас дедалі вищих, 

запаморочливіших швидкостей, за яких людина попросту хронічно не встигає, 

сказати б, "захекується", хоча далеко не завжди схильна здавати собі в цьому 

справу).
26

 За таких обставин, себто перебуваючи в умовах означеної 

"переінформованості", перенасиченості інформацією, читач почувається 

дезорієнтованим, розгубленим, якщо не сказати – знепритомненим [див.: 91, 

с. 13].  

Карколомний розвиток науки і техніки уможливлює збільшення 

інформації і можливості її нагромадження та передавання просто в грандіозних 

масштабах. Інакше кажучи, перенасиченість розмаїтими даними, відтак 

розгубленість читача, того, до кого, властиво, звертаються, і невпевненість 

автора, того, хто, власне, звертається – це ті дуже вірогідні наслідки, що мають 

стосунок до суб’єкта – чи це реципієнт, чи це автор, а ключовими причинами є 

фактори об’єктивного плану – науково-технічний прогрес, конкретніше, 

похідний від революційних зрушень у сфері напівпровідників бурхливий 

розвиток електронної медійної техніки, а в підсумку – універсальне 

розповсюдження так званої медіатизованої реальності (яка насправді до 

невпізнання змінює реальність соціальну, ширше, соціокультурну, а в нашому 

випадку найголовніше – антропологічну).  

Поряд із радикальними змінами у людському життєсвіті, які мають 

причиною розвиток інформаційних технологій, треба визнати і суттєвий вплив 

біотехнологій, – обидва чинники, які сучасний ізраїльський дослідник Ювал 

Ной Харарі називає «революціями-близнюками», дозволяють не лише 

кардинально міняти світ довкола людини, але й природу самої людини [див.: 

291, с. 13]. 

                                                             
26 Серед іншого, згадані чинники шкодять справі набуття ґрунтовної гуманітарної освіченості. Вочевидь, ми 

живемо в епоху дуже серйозної кризи гуманітарного знання загалом, причому кризи світового масштабу. 
Водночас і сучасні нейрофізіологи стверджують, що відсутність повноцінного, себто вдумливого, 

«медитативного» читання суттєво збіднює роботу, "задіяність" головного мозку, шкодить повноцінній мозковій 

активності. 



352 
 

Тотальна втягненість людини, людства у ринкові відносини, а відтак 

згадуване перенаголошування на пропозиції, на тому, що виробляється, 

продукується, причому щораз в якомога більшій кількості, обсягові й 

різноманітності (конс’юмеристське суспільство націлене на безмежну 

пропозицію і таке ж безмежне споживання; пропозиція постійно прагне і 

"вгадати" попит споживачів, і блискавично реагувати на нього) – автоматично, 

за інерцією, породжує бажання і в гуманітарній сфері, і в царині духовної 

культури загалом усе підпорядкувати таким самим, по суті, квантитативним 

підходам [91, с. 13]. 

Наприклад, і в освітній галузі, та й в інтелектуальній діяльності загалом, 

зараз усе прийнято вимірювати не стільки якісним контентом, скільки 

кількістю – публікацій і знаків. Прикметно, що такий підхід зараз широко 

розповсюджується і на філософію. Причому окреслений стан справ дуже 

суперечить ще навіть відносно недавньому досвідові – принаймні ще першої 

половини ХХ століття. Приміром, Людвіґ Вітґенштайн чи Отто Вайнінґер із 

тим доробком, який тоді дозволив їм стати дуже впливовими мислителями 

(буквально одна книга дозволила кожному з них суттєво вплинути на 

атмосферу інтелектуального життя Європи), нині, в добу панування 

формальних, суто квантитативних, кількісних параметрів, попросту не мали 

би жодних шансів досягти бодай якихось успіхів в академічному світі чи в 

інтелектуальному середовищі загалом; як писав литовський інтелектуал 

Леонідас Донскіс, "сьогодні ніхто навіть не запропонував би їм [Вітґенштайнові 

та Вайнінґеру – А. Д.] роботи в академічній сфері…. Їх вважали б 

непродуктивними. Вони писали надто мало й повільно" [113, с. 50]).  

Зрештою, і достатньо довгі роки "мовчання" Мартіна Гайдеґґера – 

спочатку, у 20-х роках, перед виходом у 1927 році "Буття і часу", а потім, від 

1929 по 1946 роки (між працею "Кант і проблема метафізики" та "Листом про 

гуманізм" філософ майже нічого не публікував [344, s.10]) у нинішніх умовах 

виглядало б як прояв затяжної академічної пасивності й непродуктивності і, як 

наслідок, навіть загрожувало б для науковця неприємними наслідками (тим не 
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менше Гайдеґґер дуже добре розумів небезпеку непродуманості думок, кажучи 

про поширену тенденцію "все ледве продумане гнати в друк" [див.: 247, с. 7]). 

Тому неважко збагнути, що застосування суто кількісних вимог до тих 

дослідників, які займаються гуманітаристикою, у кінцевому підсумку не може 

не вести до пониження якості продукованих текстів. До того ж може йтися і 

про індивідуальні особливості: існують автори, які, будучи вельми плідними в 

сенсі креативності й оригінальності, можуть не виявляти надмірної 

продуктивності в суто кількісному відношенні.
27

 

Втім, рух у бік "зачарованості", сказати б, загіпнотизованості кількісними 

показниками, вочевидь, почав здійснюватися десь приблизно із середини 

ХХ століття. Так, свого роду індикатором може слугувати лист, написаний 

15 листопада 1953 року Ганною Арендт Карлові Ясперсу
28

 – про необхідність 

для американських науковців якомога більше публікуватися, при цьому вона 

скаржилася на "переповненість академічних журналів непотребом", позаяк для 

кар’єри вимагають якомога більше публікуватися, але страждає якість, та й всі 

ці речі мало хто читає [див.: 91, с. 14]. Втім, уже раніше, в 30-х роках, учитель 

Ганни Арендт – Мартін Гайдеґґер – констатував переважання кількісних 

чинників над якісними і при цьому зазначав, що для таких духовно багатих 

людей, як, приміром, давні греки, подібні підходи були цілком чужими [див.: 

397, s. 12]; в одній із Фрайбурзьких лекцій 1935 року філософ пише: "Панівною 

мірою стала міра протяжності і числа… кількісність перейшла в якусь власну 

якість" [282, с.127]. Сутнісно схоже висловлювання подибуємо і в «Чорних 

зошитах»: "нам відомо надто багато, а знаємо ми надто мало" [287, с. 253].  

Тобто накопичення, кумулятивізм у підході до формування і сприйняття 

інформації сусідить із об’єктивною нездатністю її глибоко опрацьовувати. 

Такий інформаційний масив жодній людині – впродовж її, в середньому, 

                                                             
27

 Зрештою, як висловлювався у чеховському "Дяді Вані" головний герой (маючи на увазі свого брата, 

успішного професора Серебрякова), "не кожен спроможний бути пишучим рerpetuum mobile" [301, с. 139].   

28
 До речі, вони обидва – і Арендт, і Ясперс – у 30-х роках ХХ сторіччя від самого початку вельми скептично 

ставилися до націонал-соціалістичної партії, чим вигідно відрізнялися від більшості тодішніх німецьких 

інтелектуалів. 
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декількадесятилітнього життя (людина як організм – все ж істота, сказати б, 

вельми консервативна) – попросту неможливо опрацювати, осилити фізично. 

Інакше кажучи, колосальний виграш у кількості сусідить із не менш 

колосальним (і, на жаль, багатьма не до кінця усвідомлюваним) програшем у 

якості. Якщо звертатися до наукової царини, можна знову покликатися на 

свідчення того ж таки Л. Донскіса: "Цінність наукових книжок і статей падає: 

їхні якість і зміст цінуються значно менше, ніж колись. Їх не читають, а просто 

прогортують…" [113, с. 50]. Тим часом та величезна кількість книжок (знову ж 

таки, як паперових, так і електронних чи, скажімо, аудіокниг), що 

продукуються у всьому світі, не йде в жодне порівняння з тим гігантським 

масивом інформації, який поширюється іншими медійними засобами, 

передовсім інтернетом, а особливо в останні роки – соціальними мережами. 

Впоратися з цим напливом, який збільшується в геометричній прогресії, просто 

неможливо. До того ж наш сучасник, як правило, з великим задоволенням і сам 

активно долучається до збільшення грандіозного інформаційного масиву: так, 

він щодня інтенсивно відсилає SMS-повідомлення, пише електронні листи, 

розміщує "пости"29 (і "перепощує"), залишає коментарі в соціальних мережах, 

веде "блоги", себто неймовірно збільшує кількість продукованих текстів, і 

робить усе це, як відзначалося вище, у дедалі більше прискореному темпі 

(вочевидь, якість і цінність переважної більшості такого роду публікацій 

залишає бажати ліпшого). Тим часом повільне, неквапливе читання стає якщо 

не утопією, то чимось дуже рідкісним, надлишковим, певною розкішшю. 

Втім, важливо зауважити, що Гайдеґґер не просто висловлює скепсис 

стосовно нездатність опрацьовувати, осилювати великі масиви інформації, він 

бачить у цьому значно серйознішу загрозу, оскільки на порядок денний постає 

фактор байдужої посередності – у роботі "Вступ до метафізики" німець пише 

про цю посередність не просто як про щось безневинне, якусь зяючу 

                                                             
29 До речі, у наші часи різко змінилася ситуація із сприйняттям деяких слів: до них, зокрема, належить дієслово 

"постити". Традиційно під цим словом розуміли релігійну практику дотримуватися посту (схожа ситуація – із 

словом "лайки" – це вже не стільки негативно забарвлені, агресивні висловлювання, а знаки нашого схвалення у 

мережі).  
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порожнечу, а як про натиск чогось такого, що "своєю войовничістю руйнує 

всякий чин і всяку причетну до світу духовність, виставляючи їх як хибні" [282, 

с. 127]. 

Нові, альтернативні щодо "паперових носіїв" засоби отримання 

інформації – передовсім інтернет (у якому, як прийнято говорити, можна 

знайти достоту все, що може знадобитися користувачеві) – невблаганно 

зменшують час на зосереджене й неквапливе читання книжок і водночас, 

дедалі більше монополізуючи справу формування інтелекту нашого сучасника, 

сприяють утворенню зовсім іншого типу культури й іншого типу 

ментальності, ніж той, який формувався впродовж багатьох століть і навіть 

тисячоліть. Зокрема, нині вже стало звичним розглядати ідею швидкості як 

головну конкурентну перевагу в боротьбі за "місце під сонцем" у тому чи 

іншому розвиненому суспільстві. 

Погоджуючись із тим, що з допомогою цих нових засобів отримання 

інформації потенційно може досягатися напрочуд високий рівень інтелекту, не 

забуваймо, що переінформованість, перебування в умовах епохи перманентного 

"інформаційного вибуху" нерідко може призводити і до психологічної й 

світоглядної травматичності, до болісного стану фрустрації – у плані 

псих(олог)ічному, та до тотального релятивізму, добре помітного, наприклад, у 

випадку з феноменом постмодернізму – в сенсі аксіологічному. 

До речі, про зв’язок цих двох явищ – "інформаційної" травми та 

ціннісного релятивізму – ще в кінці 90-х років ХХ сторіччя писав Міхаїл 

Епштейн [320]. У такому розумінні травма є наслідком дедалі більшого і 

незворотнішого "відставання людини від людства", себто невстигання людини 

як організму й індивідуальної істоти за людством, яке сукупно нагромадило, і 

продовжує нагромаджувати, велетенські інформаційні запаси, а водночас є 

значно швидшим і продуктивнішим в опрацюванні цих масивів. Що більше 

людство накопичує такий інформаційний ресурс, то менше кожен окремий 

індивід спроможний його сприйняти, осмислити; у підсумку така здатність 

дуже притуплюється. 



356 
 

Втім, уже люди кінця ХІХ століття з усією гостротою відчували на собі 

травматичність ситуації, викликану наступом на людину колосального масиву 

розмаїтих відомостей, даних, фактів: так, філософ-неокантіанець Вільгельм 

Віндельбанд, торкаючись проблематики культури, зазначав, що остання 

розрослась, стала розгалуженою настільки, що вже взагалі немислима наявність 

індивіда, який спромігся б охопити її як ціле [43, с. 136-137]. У вельми схожому 

руслі більш ніж за півстоліття після цього Ервін Шрьодінґер у 1945 році писав 

про те, що "…стає майже неможливим для одного ума повністю оволодіти 

більш ніж однією невеликою спеціальною частиною науки" [314, с. 154]. І хоч у 

першому випадку йдеться про культуру, а в другому – про науку, названі явища 

належать до одного порядку. 

Підстави для занепокоєння Віндельбанда (чи Шрьодінґера), цілком 

закономірно, отримали продовження і посилились у столітті двадцятому. Ось 

деякі симптоматичні свідчення представників тієї доби. "На людину щогодинно 

обвалюється ніагарський водоспад відомостей, невідомий її предкам…", але з 

цієї інформації не виноситься "достоту нічого", і в підсумку залишається лише 

роздратування – таку думку висловлював в ефірі радіо Бі-Бі-Сі за два тижні до 

своєї смерті у 1936 році Гілберт Кійт Честертон [300, с. 321]. "В мізках у людей 

починається справжнє стовпотворіння – зведення новин, калейдоскопічні 

обривки інформації, вибухи несамовитої чи сентиментальної музики, постійно 

повторювані порції драми, яка не приносить катарсису, а лише створює жадобу 

щоденних і навіть щогодинних емоційних вливань" – писав уже в 1946 році 

Олдос Гакслі [289, с. 331], також, як і Честертон, маючи на увазі вплив радіо і 

ще не підозрюючи про існування значно потужніших засобів масової 

інформації – ну хоча б того ж телебачення, яке невдовзі, вже у другій половині 

ХХ століття, набуло масового поширення і лише посилило ті тенденції до 

розсіяності, які попервах так наочно проявлялися на прикладі радіо (у цьому 

зв’язку достатньо лише вказати на симптоматичність такого явища, як zapping, 

безугавне перемикання телеканалів телеглядачами чи, приміром, перехід від 
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одних сайтів до інших або ж невпорядковане й ненаситне читання стрічки 

новин з екрану дисплея). 

Втім, чимало й інших авторів двадцятого століття говорять про 

відсутність селективності, чималу частку випадковості і згаданої 

неспроможності виділяти у строкатому інформаційному контенті головне від 

другорядного, по-справжньому важливе від важливого позірно, на перший 

погляд. Зокрема, уже досить давно німецький письменник Герман Гессе, 

називаючи ХХ століття "фейлетонною епохою" (з якою, ймовірно, багато 

спільного має сучасна епоха "гламуру"), і характеризуючи її природу, вказував 

на пропозицію сили-силенної інформації, яка "була вибрана, опрацьована і 

сформульована так, що на ній лежало тавро квапливо і безвідповідально 

виготовленого масового товару" [66, с. 32–33]. Відтак масова публіка, жадібні 

до нового і незвичного "обивателі", поглинаючи цю "зливу ревної писанини", 

залюбки читали "статті про все і ні про що" [66, с. 33], читали передовсім, 

власне, фейлетони, які "розповідали, чи, вірніше, теревенили про 

найрізноманітніші галузі знань" [66, с. 31].
30

  

Ще один автор із англосаксонського інтелектуального середовища, Ніл 

Постман, орієнтуючись на згаданого Гакслі (порівнюючи його з Джорджем 

Орвеллом),
31

 використав, як на мене, вельми влучний, хоч на перший погляд 

дещо гіпертрофований образ, назвавши текст своєї промови 1990 року у 

Штуттґарті "Заінформувати себе до знемоги" [див.: 91, с. 18] (принаймні так 

звучить відповідний переклад українською, хоча в оригіналі дослівно сказано 

все-таки ще драматичніше: "to the death", себто: "до смерті"). Коли згаданий 

автор, кажучи про неспроможність сучасної людини фільтрувати, зменшувати і, 

                                                             
30 Очевидно, такий погляд для ХХ століття непоодинокий: згадаймо хоча б про "читачів газет" – тих, які, за 

різким образним висловлюванням Марини Цвєтаєвої, "ковтають порожнечі" (звісно, теза, висловлена у її вірші 

«Читатели газет – глотатели пустот", значно радикальніша, ніж оцінка з боку Германа Гессе – себто тут мова 

йде взагалі про беззмістовність, порожність того, що повідомляють газети). Втім, вірші Цвєтаєвої можна 

сприймати і в контексті тяглості російської поетичної традиції – ще від Пушкіна, який у його короткому вірші 

"Жив, жив Курилка!" виявляє не меншу радикальність і жовчність («Курилка журналіст», за словами поета, 

«…Все тискает в свой непотребный лист – И старый вздор и вздорную новинку». [220, с. 341].  

31 Це зіставлення залишається вельми поширеним і тепер – про що свідчить, зокрема, нова книжка Ювала 

Харарі – «21 урок для 21 століття» [291, с. 313]. 
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нарешті, використовувати інформацію, у підсумку констатує, що всі ми 

"страждаємо від своєрідного культурного СНІДу" [цит. за: 91, с. 18], тому 

хочемо трансформувати абревіатуру СНІД у дещо деталізованіший варіант – 

СНІІД (синдром набутого інформаційного імунодефіциту). 

Настанова на швидке старіння інформації, прагнення до дедалі новіших 

інформаційних вражень, ненасичуване вдоволення спраглості до будь-чого 

нового32 сприяють утворенню нескінченних, але постійно оновлюваних масивів 

інформації; активна і швидка гонитва за новим витісняє неквапно осмислювану 

споглядальність (всі зусилля зосереджуються на пошуки засобів, але не мети). 

За таких умов особливої актуальності набувають питання про плинність (яку в 

словосполученні "плинні часи" (liquid times) схоплював Зигмунт Бауман [див.: 

21]), швидкість (яку тематизував норвежець Томас Гіллард Еріксен у "Тиранії 

моменту" [див.: 122] чи, наприклад, німець Гартмут Роза [див.: 439] і, значною 

мірою – як результат двох попередніх чинників, про так зване "інформаційне 

сміття" (до речі, варто звернути увагу – знову ж таки, в антропологічній 

перспективі – на симптоматичність акцентування тим самим автором – 

норвезьким соціологом Еріксеном водночас як на фактор швидкості, так і на 

чинник інформаційного сміття [див.: 122, а також: 123]). В обох випадках 

ключову роль відіграє кількісна складова, якій людина підпорядковується, а 

також, звісно, згадуваний вище чинник споживання: по суті, ми споживаємо 

дедалі швидше, різноманітніше і більше, проте якість засвоєння, очевидно, 

залишає бажати ліпшого, принаймні якщо до цього процесу підходити із 

звичних позицій (тобто дуже вірогідно, що в процесі еволюції настанова на 

швидкість стане дуже важливим критерієм у становленні людини майбутнього).  

Тут, знову ж таки, легко віднайти чимало прецедентів критики подібної 

настанови в межах західної духовної культури – починаючи від Луція Аннея 

Сенеки ("Всюди бути – ніде не бути" [240, с. 39]) і закінчуючи неологізмом 

"veloziferisch" Йоганна-Вольфґанґа Ґьоте (утвореним – у синтетичний спосіб – 

                                                             
32

 Звісно, аналоги такого підходу – щодо “глорифікації” нового, новизни як такої – можна виявити ще значно 

раніше, у ХІХ сторіччі. “…Твоя матір – цілковита протилежність до деяких наших газет, у яких що нове, те і 

хороше…” – говорить Версілов до Аркадія у “Підліткові” Достоєвского [118, с. 284]. 
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із двох слів – латинського "velocitas" (швидкість) та німецького "luziferisch" 

(люциферський, диявольський)
33

 [див.: 427]. Нарешті, можна згадати пізніших 

німецькомовних авторів – Фрідріха Ніцше та Франца Кафку. Так, перший у 

«Людському, надто людському» писав: "Оскільки не вистачає часу для 

мислення і спокою в мисленні, то тепер уже не обговорюють протилежних 

думок, а задовольняються тим, що ненавидять їх. За надзвичайного 

прискорення життя дух і погляд привчаються до неповного або фальшивого 

споглядання і судження, і кожна людина є подібною до мандрівника, який 

вивчає людину і народ з вікна залізничного вагона" [203, с. 389]. У схожому 

ключі висловлювався й Ф. Кафка, який корінь зла вбачав у неспокої, нетерпінні 

(die Unruhe): "Всі людські помилки суть нетерпіння, передчасна відмова від 

методичності…" [147, с. 7]. 

Крім того, нерідко має місце свідома маніпуляція інформацією, її 

перекручування – очевидно, заради досягнення прагматичних, меркантильних 

цілей. Так, якщо звернутися до сучасного суспільно-політичного середовища, 

мусимо констатувати дедалі більшу поширеність – причому у світовому 

масштабі – популізму, епатажність і часто-густо безвідповідальність багатьох 

людей, груп і партій, які прагнуть домогтися влади, використовуючи найновіші 

медіальні засоби, причому нерідко їм таланить досягати мети, і нерідко так 

трапляється через піддатливість споживачів, "реципієнтів" – саме на яскраву 

картинку (що посилюється потужністю впливу – технічного й "ідеологічного" – 

медіальної сфери як такої, а також дедалі більшим впливом саме візуальних 

засобів), на гучність і привабливість гасел, а також на самовпевненість і 

акторську вправність політиків, їхню схильність пропонувати на складні 

питання прості відповіді і т. д. Безумовно, це виглядає світовим трендом, 

принаймні починаючи з 10-х років ХХІ сторіччя (втім, у нашому випадку 

важлива не так специфіка поточного стану соціально-політичних справ, як 

загальна суспільна, а, відповідно, і антропологічна тенденція: людина дедалі 

                                                             
33 І справа, звісно, полягає не лише в таких знаходжуваних на поверхні речах, як фатальні наслідки від 

перебільшення швидкості автомобілів, які пересуваються на дорогах. 
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більше стає залежною від цих зовнішніх впливів, нерідко навіть не здаючи собі 

в цьому справи).
34

 

Усі ці розлогі міркування, покликані окреслити, звісно, достатньо 

загально і схематично, ту духовну ситуацію, в якій перебуває сучасна людина (і 

передісторію цієї ситуації) внаслідок дедалі більшої ролі і значення для неї 

технічного чинника, надто медіальних засобів, хоча на не меншу увагу 

заслуговують, приміром, біотехнологічні можливості, розшифрований ґеном 

людини, проблема штучного інтелекту, дедалі більше стирання відмінностей 

між нейронною системою людини та "розумом" машини, між "біологічним" та 

"цифровим" мозком. Власне, про "цифровий" мозок, про штучний інтелект, 

взагалі про можливості техніки, її найрізноманітніших знарядь, але передовсім 

про дивовижні здатності зберігати неймовірний масив інформації, говорять 

нині дедалі більше. Звісно, найбільш надійним і ефективним носієм, зберігачем 

інформації є комп’ютер або будь-який інший ґаджет. 

Проте комп’ютер і його інформація, як зазначав Ніл Постмен, "не 

відповідають на жодне з фундаментальних запитань" [цит. за: 91, с. 18]. Річ у 

тім, що технократично орієнтоване мислення сучасної людини прагне 

ухилятися від такого роду питань або ж їх просто маргіналізує, відводить їм 

непримітну, другорядну роль. 

Отже, загрози, які виходять із бездумного захоплення технікою і 

панівним нині стилем життя – відтак наслідки технократизму, сциєнтизму, а 

також гедонізму, своєрідне запаморочення від швидкостей та новизни, 

водночас "атомізація" людини, її знеособлення й бажання будь-що бути 

                                                             
34  Звісно, питання суспільно-політичного штибу не є тут до кінця показовими і вичерпними, і все ж незайве 

нагадати зовсім нещодавні події, які красномовно свідчать про дедалі більше поширення згаданої тенденції – чи 

так званий Brexit (референдум, проведений влітку 2016 року в Великій Британії, за підсумками якого цій країні 

відкрився шлях до виходу з Європейського Союзу) чи ж перемогу на президентських виборах у США Доналда 

Трампа (того ж таки 2016 року), чи ж попросту значну популярність політиків, які орієнтуються на відверто 
популістичні гасла (зокрема, і у вітчизняному суспільно-політичному просторі), нерідко апелюючи при цьому 

до найбільш ницих інстинктів публіки; йдеться, звісно, і про виразну тенденцію релятивізму: симптоматичним 

стало визнання у 2016 році Оксфордським словником “словом року” поняття пост-правда (post-truth), а вже в 

2017 році найпопулярнішим і найсимптоматичнішим стало словосполучення фейкові новини  (fake news) 

(звісно, в цьому конкретному випадку не можна все зводити до популізму (і водночас  релятивізму): зокрема, 

доводиться визнати слабкість традиційних політичних інституцій, недовіру до них, як і серйозну кризу 

ліберальної моделі демократії загалом, і все ж дедалі більша вага популізму – тенденція, яка стає очевидною з 

часу запанування "масового суспільства", себто починаючи з ХХ сторіччя). В цьому ж ряду варто вказати і на 

«слово 2018 року» – toxic (токсичний). 
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подібною на тих інших, які сприймаються в суспільстві як успішні, 

"розчинення" в теперішньому, багато інших вищеназваних речей, 

відрефлектовувалися чи не найінтенсивніше саме екзистенційною думкою 

минулого й позаминулого століть. 

Що ж до конкретнішого виміру такого підходу в межах екзистенційної 

філософської традиції, то особливо яскраво тут виділяються саме рефлексії 

Мартіна Гайдеґґера. Надто коли йдеться і про глибину такого роду рефлексій, і 

про відомість та впливовість цих поглядів у західному філософському дискурсі 

загалом (скажімо, погляди на співвідношення людини і техніки з боку 

екзистенціаліста Ґабріеля Марселя, як, зрештою, його філософія загалом, доволі 

рідко потрапляють у поле розгляду дослідників). Себто і загальніший рівень 

(західне екзистенційне мислення в цілому), і конкретніший (екзистенціальна 

філософія Гайдеґґера), а також їхні співвідношення та взаємодія (зокрема, і в 

аналізі зовнішніх, головно технічних, впливів на людське існування) неминуче 

перебувають у центрі розгляду цього дисертаційного дослідження. 

 

5.2. Людське існування у технічному середовищі: рефлексія 

екзистенційної філософії 

Як відомо, у пізній період своєї творчості Гайдеґґер нерідко звертався до 

проблематики техніки. Втім, Гайдеґґера, як і філософів-екзистенціалістів, мало 

цікавить констатаційно-нейтральне бачення проблеми: скажімо, він 

зосереджується не просто на покликаності людини у всі часи до виконання 

раціоналізуючої діяльності, у тому числі стосовно тих чи інших знарядь праці, 

які щоразу удосконалювалися. Подібні акцентування були характерні, скажімо, 

для інтелектуалів на зразок Фрідріха Дессауера, який техніку бачив, так би 

мовити, з активного боку, виявляв якісь її об’єктивні характеристики і не 

брався прискіпливо простежувати вплив технічного фактору на природу людини 

– його цікавило насамперед створене людиною технічне середовище [див.: 

107].  
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Втім, попередньо потрібно вказати на той ширший контекст, у якому стає 

можливою інтерпретація техніки й людського існування з екзистенційного боку 

в цілому, і з Гайдеґґерової перспективи зокрема. 

Отож, варто здійснити короткий екскурс у способи тлумачення 

людського існування й виокремлення його субстанційних ознак – принаймні у 

попередньому, двадцятому столітті та на початку ХХІ сторіччя. Дефініції 

людини не обмежуються двома-трьома варіантами, їх творення багатоманітне 

і майже невичерпне, чому сприяє як різноманітність середовища і традицій, у 

межах яких відбувається відповідна інтерпретація, так і прагнення трактувати, 

сказати б, основний людський тип виходячи з різних проблематичних ракурсів і 

аспектів. Тому й не можна говорити про "викристалізування" якого одного 

визначення, – того, яке б стало найбільш прийнятним для всіх сучасників, яке б 

надовго й міцно, «авторитетно» увійшло й закріпилося в загальному 

інтелектуальному обігові. І все ж навіть перелік аж ніяк не всіх найменувань, 

які містяться у джерелах дуже різних епох і традицій та які потрапили у наше 

поле зору, дає змогу скласти певне уявлення, підштовхує зробити хоча б 

попередні висновки: "homo deus", людина божественна
 
[292], "homo faber", 

людина-виробник [72, с. 30], [279, с. 7]
35

, "homo habilis", людина уміла [265, 

с. 21]
36

, "homo technicus neobarbarus", людина технічна, новий варвар [3, с. 6], 

homuter" [410, с. 273], "homo rational", "homo sapiens", "homo sapientismus", 

людина "одновимірна", "технологічна", "комп’ютерна", "агуманна", "людина 

без властивостей", "людина-маса" і, нарешті, "порожня людина" [121, с. 68]. У 

наведених найменуваннях здебільшого підкреслюється раціоналістичний 

елемент людини, через нього робиться спроба визначити її сутність, показати 

                                                             
35 Слід, однак, зауважити, що наведені посилання відрізняються як за належністю до "жанру", так і за 
оціночним критерієм. Згідно з А. Ґрамші, "немає такої людської діяльності", з якої можна було би вилучити 

будь-яке інтелектуальне втручання, не можна відокремити homo faber від homo sapiens. Інша річ – швейцарець 

М. Фріш: одержимий технікою головний персонаж його роману «Homo faber» не може пережити внутрішнього 

приголомшення, від фальшивості своїх ідеалів і способу життя він впадає у відчай.  

36 "З власної зарозумілості і непорозуміння ми далі відносимо себе до виду homo sapiens – людина розумна, але 

нам набагато більше пасує назва, якою ми нагородили своїх далеких попередників – homo habilis – людина 

уміла. Ми вправні, ми напрочуд кмітливі, винахідливо створюємо за допомогою одних речей інші, але 

вражаюче нерозумні, самі себе жахаємося" – писав у романі «Замах на міражі» Владімір Тєндряков [265, с.21]. 
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діяльнісний аспект її існування, пов'язаний передусім із можливостями 

людського розуму. 

Однак при уважнішому підході нескладно зауважити виразне розпадання 

перелічених визначень на три пласти – відповідно до хронологічно-

ситуативного і змістового аспектів. Характеристики "homo faber", "homo 

habilis", "homo rational", "homo sapiens", "homo sapientismus" іманентні людині 

як такій, тобто властивій їй у всі без винятку епохи її розвитку, і є 

універсальними. Разом з тим вони мають природу нейтральної констатації. 

Другу групу становлять визначення, які окреслюють образ людини, 

сформований новою епохою в розвитку цивілізації ("техногенна", 

"комп’ютерна" людина). У цих найменуваннях встановлюється належність 

людини, так би мовити, до технічних реалій життя, тобто, в якомусь сенсі 

продовжується попередня група визначень, тільки йдеться уже про цілком 

певний – у даному разі вищий – рівень розвитку цивілізації, бо homo faber 

(людина-виробник) чи homo habilis (людина уміла) є у всі часи, а технологічна 

чи, скажімо, комп’ютерна людина, "homuter", з’явилася порівняно недавно і є 

типовим представником постіндустріального, або інформаційного, або 

"цифрового" суспільства. 

Проте ні друга, ні, тим більше, перша група наведених визначень не 

претендують на пов’язування людської природи як такої з владою технічної 

цивілізації, не надають цій проблемі граничної гостроти, радикальності, не 

виносять її на екзистенційний рівень осягнення, не переводять проблему на 

розуміння становища людини в технічному світі. Саме у визначеннях третьої 

групи, кажучи спрощено, поставлено на порядок денний питання про появу 

нової "раси" людей, яка в майбутньому – можливо, недалекому – може стати 

панівною. 

Найменування "homo technicus neobarbarus"
37

 розглядає людину 

передусім у культурологічному, філософсько-історичному розрізі, 

                                                             
37 Принагідно відзначимо, що сутнісно схожу характеристику нинішньої міської людини – "мавпи цивілізації" – 

дав Мартін Гайдеґґер в „Основних поняттях метафізики“ (див.: [285]). 
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підкреслюючи бурхливий розвиток її технічних здібностей і зацікавлень та 

водночас антикультурну спрямованість цього розвитку. Термін "neobarbarus", 

однак, не лише означає культурну нерозвиненість, збідненість, убозтво, 

обмеженість духовного життя, але й включає в себе феномен типізації. До речі, 

цю особливість чутливо вловлював Карл Ясперс, який писав: "Бажання чинити, 

як усі, не виділятися створює типізацію, яка все поглинає і яка нагадує на 

іншому рівні типізацію найпримітивніших часів" [317, c. 309]. Дуже близьким 

до наведеного визначення є словосполучення "одновимірна людина", бо вказує 

на однобокість, абсолютизацію якоїсь однієї сторони людини на шкоду іншій 

чи, точніше сказати, іншим сторонам багатогранної, багатовимірної людської 

природи (принаймні саме в культурологічній настанові, яка ретроспективно 

бачить широкий, багатий історичний ландшафт людської діяльності). 

Екстремальне вираження такої позиції бачимо у найменування "людина без 

властивостей" (хоча знаменитий однойменний роман Роберта Музіля, де таке 

словосполучення було використано вперше, нами до уваги не береться). Така 

людина, очевидно, позбавлена, сказати б, своєї гуманної основи, вона стає 

"негуманною". Між іншим, цим терміном послуговувався німецький релігійний 

мислитель Романо Ґвардіні (у своїй роботі «Кінець Нового часу»). 

Однак найрадикальнішою можна вважати характеристику, 

репрезентовану синтетичним за своєю природою неологізмом homuter (homо – 

людина + соmputer = homuter, тобто, людина-комп’ютер, нероздільне 

синкретичне ціле). Тут уже йдеться не просто про відхід від своєї 

першопочаткової природи, не просто про зникнення субстанційних прикмет – 

людина переходить у якусь неживу, штучну, протилежну собі площину, вона 

стає чимось на зразок машини, "зливається" з комп’ютером (втім, у наш час 

уже створюються й людиноподібні роботи: один із найвідоміших таких 

«андроїдів» – Софія, сконструйована, чи то пак «активована» 2015 року, вже 

стала, 2017 року, першим роботом, який отримав громадянство, а саме 

Саудівської Аравії). Тобто існує й, так би мовити, «рух із протилежного боку»: 
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йдеться, зокрема, про спроби виготовляти людиноподібного робота, андроїда. 

Іншими словами, не лише людина стає дедалі більшою мірою 

«машиноподібною», але й машина набуває людиноподібного вигляду і суті та 

виконує функції людини. Про цю перспективу як про щось цілком здійсненне 

говорить сучасний ізраїльський інтелектуал Ювал Ной Харарі – причому ця 

технізована істота набуває у нього назви homo deus (людини божественної)
38

: 

названий дослідник вважає, що надприродність, божественність цієї істоти 

полягає передовсім у тому, що вона зможе оволодіти такою надприродною 

спроможністю, як вічне життя.
39

 

Якщо спробувати із трьох наведених груп характеристик назвати ту, яка є 

найближчою до екзистенціалістського виміру, себто яка виявляє найбільшу 

релевантність стосовно людини технічної епохи, то, безперечно, належить 

виділити останню, третю групу визначень. Позаяк ідеться про можливість 

трансформації самої природи людини, того, що Гайдеґґер в одному з інтерв’ю 

називав «біофізикою».  

Звісно, треба пам’ятати й мати на увазі вловлювання небезпеки та пророчі 

передчуття предтеч екзистенціалізму, зокрема, Паскаля і К’єркеґора. Коли 

йдеться про небезпеку втрати людиною власної сутності, то це перш за все 

означає процес дегуманізації, позбування людяності. В екзистенціалізмі його 

розглядають під кутом зору, який співвідноситься з основоположними засадами 

філософії існування. Тут ми стикаємось із постулюванням неможливості 

об’єктивувати індивіда
40
, з визначенням неминучості кардинального вибору 

людиною самої себе, своєї неповторної екзистенції, з її прагненням звільнитися 

з-під влади об’єктивного і нівеляційного духу емпіричної даності (при 

                                                             
38 Таке найменування примушує пригадати тезу Ніцше про надлюдину (der Übermensch). Божественність такої 

майбутньої істоти полягає передовсім у її гіпотетичній можливості стати безсмертною, набути вічне життя, 

причому саме в тілесній оболонці (принаймні таку перспективу Харарі не виключає). [292] 

39 І тут актуалізується не лише часто згадуваний інтелектуалами роман-антиутопія Олдоса Гакслі «Дивовижний 

новий світ», але й інший його твір – «Лебеді вмирають через багато років», де один із його персонажів – Джо 

Стойт – маючи маніакальний страх перед смертю, мріє про власне безсмертя і вкладає значні кошти у наукові 

розробки, які мали б результатом не просто сповільнення старіння і якомога довше збереження працездатності 

людського організму, але й досягнення тілесного безсмертя [290]. 
40

 Тим часом сучасна людина дедалі частіше об’єктивує себе – це симптоматично вловлює художня література, 

зокрема, один із прикладів подибуємо у Франсуази Саґан: "Він думав про це "Я" зі змішаним відчуття надії та 

страху, начебто про якусь сторонню людину, що могла діяти замість нього" [232, с. 71]. 
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своєрідному розумінні буття-у-світі), рішучий вибір свободи на противагу до 

необхідності, з пов’язуванням радикального вибору з екстремальними, 

граничними ситуаціями, з усвідомленням важливості таких модусів людського 

існування, як турбота, відчай, страх, смерть і т. ін. (більшість із них, як уже 

неодноразово зазначалося, мають негативістський характер, принаймні 

особливий наголос на цьому негативізмі робить саме Гайдеґґер).
41

 

Екзистенціалізм, приміром, подає, на перший погляд, парадоксальну тезу, 

за якою в епоху небаченого досі розвитку дослідженні різноманітних наук про 

людину остання залишається менш пізнаною, ніж будь-коли. Так розуміючи 

проблему, М. Гайдеґґер писав: "Жодна епоха не мала стільки різноманітних 

знань про людину, як нинішня. Але жодна епоха не знала так мало про те, що 

таке людина, як нинішня. Ніколи людина не була такою мірою проблемою, як у 

нашу епоху" [387, s. 75]. Очевидно, такий стан справ пов'язаний не останньою 

чергою з тим, що, як пише М. Бердяєв, "сучасна цивілізація заперечує 

споглядання і загрожує цілком витіснити його з життя, зробити неможливим" 

[27, с. 212].  

Що ж до безпосередніх проявів процесу дегуманізації, то їх екзистенційні 

філософи бачать під подібним кутом зору, що, повторюємо, пояснюється 

спільністю розуміння людського існування, його глибинної природи. Зокрема, 

К. Ясперс говорить про "катастрофічне збіднення у сфері духовного життя 

людяності, любові і творчої енергії" [317, с. 113-114]. Для німецького 

екзистенціаліста "світ втрачає будь-яку людяність" [317, с.114], філософ бачить 

велику небезпеку того, що людина задихнеться у тій своїй другій природі, яку 

технічно створює [317, с. 115]. Отже, людина втрачає людяність, створений нею 

світ, а тому не може повноцінно існувати, принаймні в тому сенсі, який 

витворився протягом тривалого часу її розвитку.  

                                                             
41 Наскрізний мотив філософії існування – визнання нездоланої трагічності людської екзистенції, самотності 

індивіда – породжений, власне, процесом дегуманізації, до якого, своєю чергою, призводить новий час: людина, 

близько до кінця нової історії, в період кризи гуманізму переживає глибоку самотність, покинутість, 

залишеність.Сам Н. Бердяєв ґенезу цієї покинутості вбачає у характерних для новочасного мислення системах 

М. Коперника і Ч. Дарвіна: "Копернік і Дарвін (…) зробили ідею центральності людини неприйнятною для 

наукової свідомості" [29, с. 309]. 
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К. Ясперс писав: "У теперішній час головна небезпека полягає ось у чому: 

якщо вся попередня історія з усіма її подіями лише незначною мірою зачіпала 

субстанцію людської природи, то тепер ніби сама ця субстанція прийшла в рух, 

і небезпека загрожує їй у самій у її потаємних глибинах" [317, с. 145]. 

Найпереконливішим підтвердженням безпрецедентної втрати людяності в 

людині для Ясперса є наявність техніки масового знищення, зокрема, таке 

явище, як концентраційні табори (тут, до речі, ми знову повинні вказати на 

такий істотний факт: найбільшого імпульсу розвиток екзистенційного мислення 

набув саме в повоєнні роки – після Першої світової й, особливо, після Другої 

світової воєн, коли дегуманізація сягла свого апогею): "У що може 

перетворитись людина, нам сьогодні майже раптово освітила та страхітлива 

реальність, що стоїть як символ останньої крайності перед нашим мисленнєвим 

поглядом. Націонал-соціалістські концентраційні табори з їхніми тортурами, 

пройшовши котрі, мільйони людей гинули у газових камерах чи печах, – ось та 

реальність, якій, за наявними іменнями, відповідають події і в інших 

тоталітарних країнах" [317, с. 160]. Отже, люди XX ст. стали свідками 

нечуваного у світовій історії геноциду – причому саме з допомогою новітніх 

технічних досягнень (до речі, Ясперс справедливо в даному контексті говорить 

не лише про націонал-соціалістський режим, але й про будь-яку іншу 

тоталітарну систему). Названий чинник парадигматично враховували й інші 

екзистенційні мислителі, коли вели мову про деформації людської сутності в 

сучасному для них світі, у тому числі й Гайдеґґер. Втім, останній розглядав ці 

процеси в контексті «тотальної мобілізації» Ернста Юнґера: за словами 

сучасного німецького дослідника Райнгарда Мерінґа, Гайдеґґер «…прочитує 

Юнґера як діагноста метафізичної ситуації, яку політично інсценізували 

комунізм і націонал-соціалізм» [421, s. 3]. 

Прояви дегуманізації екзистенційне мислення, однак, розглядає не тільки, 

так би мовити, безпосередньо антропологічно, на прикладі сучасного йому 

панівного типу людини, але й опосередковано – на рівні естетичному. У 

новітніх течіях мистецтва XX ст. – і в літературі, і в музиці, і в живописі, і в 
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архітектурі – екзистенційна філософія спостерігає кардинальні зрушення 

антропологічного плану. Не заглиблюючись у джерела і докладний аналіз 

нового мистецтва з боку екзистенційних мислителів, відзначимо лише 

максимально загальну тезу, згідно з якою це мистецтво, ця творчість являють 

собою яскравий приклад процесу дегуманізації. Так, Н. Бердяєв вбачає у 

найновіших течіях мистецтва симптоми кінця Ренесансу й кризи гуманізму: 

"Для всіх цих течій є характерним… розчленування форм людини, загибель 

цілісного людського образу…" [27, с. 217]. Йдучи від цього загального погляду, 

Бердяєв дедуктивно уточнює його, коли порушує проблему новітнього 

малярства: "Коли в картину вкладаються шматки паперу чи газет, оголошень і 

коли в картині ви бачите складові частини сміттєвої ями, тоді остаточно ясно, 

що розкладання заходить задалеко, що відбувається процес дегуманізації. 

Людська форма, як і будь-яка природна форма, остаточно гине й зникає" [27, 

с. 217]. Аналогічні процеси, тобто процеси розчленування людини, котру 

перестають сприймати як велику тему мистецтва, як самодостатню сутність, як 

мікрокосм, Бердяєв спостерігає і в художній літературі, парадигматично беручи 

за основу творчість двох представників російської літературної традиції – 

Ф. Достоєвского і А. Бєлого: "Людину Достоєвскій сприймав органічно цілісно, 

завжди бачив образ Божий у людині. А. Бєлий належить до нової епохи, коли 

похитнулось цілісне сприйняття образу людини, коли людина проходить через 

розщеплення. Бєлий занурює людину в космічну безмірність, віддає її на 

розтерзання космічних вихорів. Втрачається межа, що відрізняє людину від 

електричної лампи". 

На небезпеку перетворення людини в матеріал для здійснення певних 

завдань, її добровільна спроба ототожнювати себе з об’єктивно-речовою 

реальністю вказує, звісно, і М. Гайдеґґер. Виходячи зі своєї – нині добре 

відомої не лише у середовищі філософів – концепції по-ставу (Gе-stеll) як 

сутності техніки, німець пише про небезпеку, ризик, що містяться в місії 

людини у розкритті таїни, в місії розтаємничення: "Раз непотаємне захоплює 

людину навіть і не як об'єкт, який стоїть перед людиною, а вже виключно як 
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перебуваюче-в-наявності, людина серед матеріалу, що розпредметився, стає 

просто поставником цієї наявності – вона ходить по краю прірви, а саме того 

падіння, коли вона сама себе буде сприймати вже просто як щось перебуваюче-

в-наявності.."[387, s. 34]. У той же час людина щораз більше усвідомлює себе 

паном, володарем землі (як це ще у XVII сторіччі стверджував Рене Декарт). У 

результаті "людині починає здаватись, що постає тепер скрізь вже тільки вона 

сама [...] Тим часом насправді із самою собою, тобто зі своєю сутністю, людина 

сьогодні якраз ніде вже не зустрічається Людина настільки рішуче втягнена в 

по-став, що не сприймає його як звернений до неї виклик, пропускає саму себе 

як захоплену цим викликом.." [387, s. 35]. Водночас дуже важливо зазначити, 

що на неприпустимість визначення людини за зразком речового світу як лише 

наявну присутність Гайдеґґер вказує уже в "Бутті і часі" [327, s. 45].  

Пов'язування феномену приниження людини з її об’єктивуванням, 

виведення першого з другого узгоджується із принциповою екзистенційною 

засадою – твердженням про неможливість об’єктивувати унікальне людське 

існування – така позиція дуже чітко окреслена вже у предтеч екзистенціалізму – 

Б. Паскаля і особливо у С. К’єркеґора: зокрема, для останнього відносність 

есенції (сутності) поступалася перед безумовністю значення екзистенції 

(існування)
42
, як відомо, данець одним із перших поставив руба питання про 

потребу чітко розмежовувати «об’єктивні» істини природничого порядку (які 

можуть повідомлятися прямо, безпосередньо) та суб’єктивні істини 

антропологічного штибу (яку повідомляються непрямо, передбачаючи активну 

співдію реципієнта). Духовна ситуація XX ст. свідчила про крайнє загострення 

явищ нівелювання, знеособлення індивіда, про певну втому й вичерпання його 

духовної сутності. Для нас, однак, важливо не тільки зафіксувати нову 

ситуацію людини, але й – у руслі екзистенційної традиції – побачити, наскільки 

нинішнє становище особи було зумовлено розвитком європейської думки (у 

плані метафізичному) і, між іншим, європейської техніки (у плані 

                                                             
42

 Особливого розвитку ця теза набула у центральному екзистенціалістському творі Жан-Поля Сартра – "Буття і 

ніщо". 
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фактологічно-емпіричному). Процес дегуманізації в екзистенціалізмі 

нерозривно пов’язується з уже неодноразово згадуваним явищем 

об’єктивування людської сутності. "Людина, – пише Н. Бердяєв, – не може 

бути тільки об’єктом, вона суб’єкт, вона має своє існування в собі. Людина, 

перетворена у знаряддя безособового актуального процесу в часі, вже не 

людина" [27, с. 222].  

На противагу до "об’єктивістської" позиції, екзистенційне мислення 

постулює, що справжня сутність людини може бути виявлена, схоплена, 

відкрита тільки суб’єктивно (на що не втомлювався звертати увагу Сьорен 

К’єркеґор, полемізуючи передовсім із Геґелем (надто у своїй «Заключній 

ненауковій післямові до «Філософських крихт,»); екзистенція – свого роду 

абревіатура для вираження всієї повноти буття людини, яка не піддається 

об'єктивному пізнанню" [131, с. 83]. Тому не дивно, що початок розглядання 

людиною самої себе "за зразком технічних виробів" означає для 

екзистенційного філософування початок дегуманізації
43
. Власне кажучи, ідею 

С. К’єркеґора, згідно з якою людина ніби "сама себе знелюднює", плідно 

розвинули екзистенціалісти XX ст., які з проблемою дегуманізації стикалися 

вже в актуальнішому контексті. Так, у термінології Ж.-П. Сартра явище 

стертості, знеособлення людини позначається часткою "on", у Ґ. Марселя "lui", 

К. Ясперса і М. Гайдеґґера, відповідно, "man", що переважно перекладається 

безособовим зворотом [131, с. 106], проте останнім, як відомо, 

субстантивується. 

 

5.3. Філософія техніки Гайдеґґера в контексті тяглості 

«екзистенційності» його філософування: втрата вкоріненості та 

проблематика постгуманізму. 

Вище вже йшлося про дуже вагому роль, яку відігравала для Гайдеґґера 

традиція і вкоріненість у ній (причому малася на увазі, звісно, і європейська 

                                                             
43

 Н. Бердяєв пише про неможливість перетворення особи в "засіб безособового життєвого й суспільного 

процесу" [див.: 27, с. 22]. 
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інтелектуальна традиція, куди входили як греко-римський, так і юдео-

християнський елементи, і традиція німецька, і, ще вужче, традиція швабська). 

Не варто теж забувати про те, що для одного із найвпливовіших Гайдеґґерових 

послідовників, засновника філософської герменевтики, Г.-Ґ. Ґадамера, поняття 

традиції стало ледь не центральним у його філософському лексиконі. Тобто у 

випадку з Гайдеґґером укоріненість може сприйматися навіть як своєрідна 

передумова справжнього мислення. Ба більше, навіть саму природу 

філософування німець намагався корелювати із здатністю прагнути «всюди 

залишатися вдома».  

У цьому сенсі симптоматичною видається його спроба покликатись на 

свого доволі віддаленого попередника – романтика Новаліса, з його тезою про 

те, що «філософія є, власне, ностальгією, прагненням усюди залишатися вдома» 

[цит. за: 358, c. 10].
44

 

Тим болючіше і драматичніше переживав філософ ті процеси щодо 

«прискорення» і «знекорінення», які – головно завдяки техніці й нігілістичним 

умонастроям – набули розповсюдження у ХХ сторіччі. Вже у відносно ранніх 

своїх текстах – в автобіографічних есеях 30-х років – є помітними ці 

занепокоєння і стурбованість (як приклад можна назвати уже згадувану працю 

філософа «Творчий ландшафт: чому ми залишаємось у провінції») [див. 91, 

с. 154-155]. Але й значно пізніше, буквально за декілька днів до своєї смерті 

(яка настала 26 травня 1976 року) у вітальному слові до свого земляка, 

почесного громадянина Мескірха Бернгарда Вельте, філософ писав: «Потрібно 

осмислити, чи і як в епоху технізованої уніфікуючої (gleichförmige) світової 

цивілізації все ще може існувати батьківщина» [358, s .9]. У «Відстороненості» 

філософ писав: «Втрата вкоріненості виходить із самого духу епохи, в якій ми 

народжені» [286, с. 106]. Як бачимо, Гайдеґґер завжди був уважним до теми 
                                                             
44 Принагідно варто зазначити, що в ареалі німецької мови є слова das Heimweh – ностальгія, точніше, кажучи дослівно, 

«туга за домом, за батьківщиною» (хоч, втім, у німецькій мові наявне і слово die Nostalgie), та die Heimat (батьківщина), і 

обидва вони походять од das Heim (дім); себто дім, батьківщина, ностальгія у німецькій мові входять лексично в один ряд – 

зайве говорити, що для Гайдеґґера подібного роду мовні кореляції завжди відігравали поважну роль, надто у «пізній» період 

його творчості. Історична і мовна тяглість належали до лейтмотивів всієї його філософської творчості, поряд із онтологією і 

екзистенційними питаннями. 
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«вкорінення» і вельми чутливо сприймав процес протилежний – знекорінення. 

Останній стрімко набував обертів у сучасну йому епоху, філософ із тривогою 

ставився до того, що ми називаємо нині тенденцією до глобалізації. Втім, 

Гайдеґґер не був тут самотнім: незайве підкреслити, що ще одна хрестоматійна 

постать у рамках екзистенційної філософської традиції – Карл Ясперс – ще у 

1931 році (у праці «Духовна ситуація часу») з тривогою писав про 

«знекорінення» (die Entwurzelung) (поряд із «знебоженням» (Abgötterei)) як про 

один із найбільш характерних проявів духовного процесу сучасності і згодом 

закликав відновлювати зв’язок із «осьовим часом» світової історії – вже у 

роботі «Про витоки і мету історії» [відповідно: 317, с. 288-419 та 317,  

с. 28-287]). 

Справді, сучасний європеєць цю вкоріненість відчуває дедалі менше – всі 

ми спостерігаємо не просто поширеність так званого «номадизму», але й 

неймовірну легкість, з якою середньостатистичний житель Старого 

Континенту, а, значною мірою, і будь-який житель світу – у дусі 

космополітизму (власне, поняття «космополітизм» походить, дослівно, від 

давньогрецького слова «космополіт» – громадянин світу) – змінює чи, строгіше 

кажучи, готовий змінити країну свого проживання і роботи. Втім, джерелом, 

спонукою такої налаштованості нерідко є прагнення слідувати в руслі 

загальноприйнятих настанов і цінностей. 

Принагідно повернімося до безособового слова "man", яке стало основою 

субстантивованої форми (das Man), яка, з одного боку, багато що прояснює у 

філософуванні М. Гайдеґґера стосовно проблеми "людина-техніка", з другого – 

є парадигматичною для екзистенціалізму загалом). Уже в "Бутті і часі", праці, у 

якій Гайдеґґер проблему техніки майже не розглядає
45

 (у ній в означеному 

плані йдеться здебільшого про створення ось-буттям, Dasein, другої природи, 

про їхнє співвідношення), усе ж важливе місце посідає з’ясування проблеми 

                                                             
45 У "Бутті і часі" слово "техніка" вживається лише декілька разів. Утім, не забуваймо, що сам М. Гайдеґґер "Буття і час" розглядав 

передусім як підготовку передумов до своєї онтологічної концепції.  
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відпадіння людини в das Man, себто у буденність, відчуженість, забування 

екзистенційного буття. 

Власне кажучи, невипадково Гайдеґґер у своїй філософській концепції 

визначає людину як Da-sein (ось-буття). Така дефініція не тільки підпорядковує 

людину системі фундаментальної онтології (що є першопочатковим 

фіксаційним моментом), але й, великою мірою, говорить про "вплетеність" 

людини у людське і воднораз не-людське оточення, співвіднесеність з ним (in-

der-Welt-sein, або буття-у-світі), а також містить у собі низку інших 

можливостей трактування людини. Згадане нами означення буття-у-світі у 

Гайдеґґера містить das Mitseіn (співбуття), das Selbstsein (самобуття), а також, 

властиво, das Man. У "Бутті і часі" М. Гайдеґґер пише: «Ми насолоджуємося і 

розважаємося, як насолоджуються (man genießt), ми читаємо, бачимо й 

обговорюємо літературу і мистецтво, як бачать і обговорюють (man sieht und 

urteilt), але ми також віддаляємося від натовпу, як віддаляються (man sich 

zuruckzieht); ми вважаємо "обурливим", що вважають (man findet) обурливим. 

Das Man, який не є чимось певним і є всім, хоч і не сумою, визначає спосіб 

буття буденності [382, s. 126-127]. Останнє поняття у структурі буття-у-світі 

відіграє, знову ж таки, особливу роль, позначає собою відпадіння людини від 

своєї власної екзистенції, є певним символом неістинного, несправжнього 

буття: "Відпадіння в буденність означає домінування всезагальності" – пише 

німець у "Бутті і часі" [382, 127]. 

Отже, нинішня духовна ситуація являє собою, згідно з Гайдеґґером, 

нівелювання сутності й можливостей людини, її деіндивідуалізацію, 

деперсоналізацію. Себто відбувається не тільки криза в людині, але й криза 

самої людини. Означені явища є чужими людській природі, яка формувалась і 

розвивалась упродовж тисячоліть історії. Однак сьогодні панівним типом стає, 

очевидно, не стара (руссоїстська) людина, а людина техніки, причому , формою 

сьогочасного людського існування стає Ge-stell, по-став. Так чи інакше, а 

метаморфозу яка відбувається з людиною і яку М. Гайдеґґер послідовно 

пов’язує із владою по-ставу, з огляду на філософію мислителя, треба 
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розглядати у контексті його розмірковувань про істинне, автентичне існування. 

У "Бутті і часі" Гайдеґґер пише про "можливість істинного і неістинного 

існування людини, причому остання екзистує в одному з цих модусів або ж у 

їхній модальній індиферентності" [382, s. 267]. 

 Неістинність екзистенції, що "належить" техніці, вкрай небезпечне тим, 

що людина, існуючи таким чином, може сприйняти це існування як єдино 

можливе, позбавити себе інтенції на такий рішучий вибір, який би забезпечив 

досягнення справжньої екзистенції. У цьому контексті М. Гайдеґґер говорить 

про небезпеку втрати мислення, яке осмислює [286, с. 109] (тим часом у рамках 

релігійного екзистенційного мислення К. Ясперс, і особливо Ґ. Марсель та 

Н. Бердяєв, – писали про небезпеку втрати здатності до віри, здатності до 

трансцендування).  

Коли в "Заключному ненауковому постскриптумі до «Філософських 

крихт»" К’єркеґор говорив про ставання легким життя сучасної йому людини і 

про необхідність подолання легкості (а в цьому, між іншим, данський 

мислитель убачав своє покликання і покликання мислителя як такого) [див. 

166], навряд чи сучасники могли збагнути й позитивно оцінити цю думку
46

. 

Тим часом у XX ст. таке розуміння стану справ уже не може здаватися ні 

дивним, ні, тим більше, екстравагантним. Стає очевидним, що легкість дуже 

часто переходить у легковажність (певна річ, ця легковажність стосується 

передусім духовного життя), можна навіть сказати, що сучасна "масова" 

людина через цю легкість, чи, власне кажучи, легковажність, і визначається
47

. 

Як на відповідну рису сучасної людини вказують і на її сприйняття цінностей 

культури у найширшому значенні цього слова. Означений спосіб засвоєння 

                                                             
46

 У XX ст. подібне розуміння призначення філософи демонструє М. Гайдеґґер: "її [філософії] першопочаткове 

завдання – робити речі більш важкими, більш складними" [286, с.145]. 

47
 У яскравій образній формі цю особливість існування сучасної людини ілюструє художня література, яка, як 

відомо, швидше, ніж філософія, вловлює і відображає умонастрої епохи. Причому тут легковажність 

пов'язується з неможливістю її "стерпіння", її непосильною важкістю для духовного життя людини. У цьому 

сенсі досить згадати хоч би відомий роман Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" [див.: 165]. Утім, 

надзвичайно повчально відзначити, що вельми подібний, навіть стилістично, ракурс бачення ситуації 

продемонстрував, правда, раніше від Кундери, Альбер Камю – ось характерний образ із роману "Чума": 

"Важким каменем лежало в грудях це порожнє серце" [136,  с. 177]. Нарешті, можна згадати "Порожніх людей" 

Т. Еліота  [див.: 121]. 
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культури призводить до минущості, нетривкості такого засвоєння. Ось що пише 

у цьому зв’язку М. Гайдеґґер: "Сьогодні пізнання всього доступне настільки 

швидко й дешево, що наступної миті отримане так само поспішно забувається" 

[286, с. 103]
48
. Сучасна людина одержима прагненням пізнавати усе нове й 

нове, і цей процес загрожує стати безперервним і нестримним. На цю важливу 

обставину, що характеризує природу сприйняття сучасної людини, вказує 

К. Ясперс: "Люди перенасичені вже тим, що вони щойно почули: тому вони 

весь час шукають нового, яке приваблює їх уже самою своєю новизною" [317, 

с. 359]. Зрозуміло, що таке сприйняття елімінує інтенцію до збереження 

тривалості, тривкості того, що набувається: "У ньому [новому. – А. Д.] 

схвалюють першопочаткове, котрого чекають, бо воно потрібне тільки як 

сенсація" [317, с. 359].  

Отже, аналіз існування сучасної людини, принаймні, її панівного сьогодні 

типу – в її кореляції з чинником техніки, цілком узгоджується з достатньо 

давніми оцінками – чи з боку екзистенціалізму загалом, чи з боку Гайдеґґера 

зокрема. Йдеться, річ ясна, і про домінування настанови на об’єктивування – 

об’єктивується і природа, яку починають розглядати, за образним висловом 

М. Гайдеґґера, як "гігантську бензоколонку", і Бог, що розглядається у ліпшому 

разі як першопричина, першопоштовх або (знову ж таки за М. Гайдеґґером) 

"скочується до ролі простої причини", до causa efficiens, і сама людина, яка стає 

засобом для досягнення, умовно кажучи, "нелюдських" цілей. 

 Найбільш загально зміну розуміння природи людини відображає 

твердження, згідно з яким людина втрачає людяність, принаймні ті 

основоположні субстанційні антропологічні риси, які були властивими їй у до-

технічну епоху (за симптоматичний приклад тут може правити явище  

                                                             
48 Дуже близьку, синонімічну у своїй суті думку висловлює К. Ясперс, хоч до відповідної констатації підходить, 

сказати б, з іншого баку: "Потрібна стислість, але не та, яка може стати предметом спогаду в медитації, а та, 

котра швидко повідомляє те, що хочуть знати і що потім одразу ж забувають" [317,  с. 350]. При цьому для 

масової людини характерна не лише інтенція до полегшеного переживання власного буття, його духовного 

виміру, але й до аналогічного сприйняття предметів, явищ емпіричної даності, життєвого комфорту – наслідок, 

по суті, набуває самодостатнього значення, а причина забувається: бачачи світ так прекрасно влаштованим і 

відлагодженим, людина пересічна вважає його справою рук самої природи і не в змозі здогадатись, що справа 

ця вимагає зусиль людей непересічних.  
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дегуманізації мистецтва). Ця «технічна людина», втрачаючи масштабність і 

велич, дедалі більше відпадає від цілісного, повноцінного існування, натомість 

розчиняється у функціональних сегментах. Важливо при цьому ще раз 

зазначити, що така людина характеризується домінуванням настанови на 

тотальну об’єктивацію – об’єктивується природа, стаючи через її 

"розчаклування" суто проміжним засобом для досягнення утилітарних завдань, 

об’єктивується Бог, буття якого обмежується лише актом творення, функцією 

першопоштовху, при цьому людина постає перед загрозою цілковитої втрати 

здатності трансцендування. Процес об’єктивації пов'язаний, зокрема, з тим, що 

мислення калькуляційне може, згідно з Гайдеґґером, згодом повністю 

витіснити мислення споглядальне [див.: 286, с. 104].  

Прагнення до об’єктивації не обмежується лише сферою природи і Бога. 

Сучасна людина постійно прагне об’єктивувати і саму себе, що, між іншим, 

відображається у величезній кількості досліджень про людину, здійснюваних у 

найрізноманітніших дисциплінах. Така кількість досліджень, що позірно мала б 

сприяти щораз глибшому проникненню в сутність людини, насправді лише 

віддаляє нас від адекватного сприйняття індивіда, від з’ясування того, що являє 

собою сучасна людина. Те, що екзистенціалісти загалом і Гайдеґґер зокрема, 

загострюють увагу на тотальному об’єктивуванні людської сутності, має ще 

одну істотну особливість: така позиція протистоїть визначальному моментові 

філософування екзистенційного мислення – моментові суб’єктивності 

людського існування, яке принципово не можна визначити за зразком речі.  

Гайдеґґер звертає увагу передовсім на технічне ставлення до природи, 

котра, згідно з філософом, починає сприйматися природничо-науковим 

способом представлення як система сил, що піддається розрахунку. Німецький 

мислитель не оминав увагою явну невідповідність, разючу різницю між 

сприйняттям природного середовища людиною минулих епох і людиною 

сучасної йому дійсності. Появу цієї відмінності Гайдеґґер вписує у свою 

філософську концепцію з яскраво вираженим "онтологічним" звучанням – для 

філософа зміна ставлення людини до природи відбувається не завдяки людині, 
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а через те, що просто саме буття, грубо кажучи, відкриває суще новою гранню, 

іншою стороною, у новий часово-історичний спосіб. Людині при цьому 

належить тільки відповідати викликові, котрий до неї звернений, вона цієї 

ситуації самотужки створити не здатна. У «Питанні про техніку» філософ двічі 

підкреслює: «Техніка – вид розкриття потаємності» [283, с. 225]. 

Така особливість філософської концепції Гайдеґґера, яка помітно різнить 

його від інших екзистенційних мислителів, не впливає, однак, на бачення 

філософом самого співвідношення людини та природи. Німець бачить, що 

природа стає набувати значення для сучасної людини постільки, поскільки 

слугує проміжним засобом для досягнення утилітарних цілей. 

Внаслідок зміни акцентування у співвідношенні "органічне-технічне" 

предмети навколишнього світу втрачають риси, якими їх наділяла людина 

попередніх епох; внаслідок творення людиною техніки, цієї "другої природи", 

відбувається радикальна зміна смислів: "земні надра виходять тепер з 

потаємності в якості кар’єру відкритого добування, ґрунт – в якості майданчика 

рудного родовища. Іншим виглядало поле, яке обробляв селянин, коли 

обробляти ще означало: турбуватися й доглядати. Селянська праця – не 

експлуатація поля" [283, с. 226]. 

У таких умовах людина, котра звикла відчувати себе й діяти у світі в 

одному ритмі з природою, "... виявилась пересадженою в іншу дійсність". 

Натомість "природа стала лише гігантською бензоколонкою, джерелом енергії 

для сучасної техніки і промисловості" [286, с. 107]. Разом з тим Гайдеґґер 

бачить і естетичний, "мистецький" рівень проблеми – з-під пера філософа 

виходить констатація, що має на меті засвідчити нечуваність, 

безпрецедентність явища перетворення природи лише в резервуар наявної 

енергії. "Рейн є те, що він тепер є в якості ріки, а саме поставник гідравлічного 

напору, завдяки існуванню гідроелектростанції. Аби хоч віддалено оцінити 

страхітливість цієї обставини, на секунду задумаймося про контраст, що 

звучить у цих двох назвах: "Рейн", вбудований у гідроелектростанцію для 
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виробництва енергії, і "Рейн", про який говорить витвір мистецтва, 

однойменний гімн Фрідріха Гьольдерліна" [283, с. 227]. 

Втім, для Гайдеґґера (як і для екзистенційного мислення в цілому) 

чуттєво-органічне начало не має самодостатнього значення, воно є лише 

одним із елементів, що формують людину як таку.  

Другою складовою, котра не меншою мірою визначає сутність людини 

(особливо яскраво це проявляється саме на прикладі співвідношення людини і 

техніки), є духовно-містичне начало. Останнє неминуче пов’язане із 

утвердженням абсолютної неповторності й незаміщуваності людської 

екзистенції, на "природному" ж рівні людина належить, підпорядковується 

владі загального як такого. 

Протилежність технічного й органічного, яку постулюють більшість 

екзистенціалістів і особливо Гайдеґґер, набуває (у порівнянні з іншими 

філософськими течіями) особливого забарвлення у зв’язку з незмінним 

утвердженням самоцінності людської екзистенції, а відтак і з духовно-

містичним визначенням людини. Іншими словами, людина, яка втратила 

потаємний, містичний зв’язок із природнім довкіллям, яка розглядає природу 

лише під кутом зору утилітарної корисності, врешті-решт елімінує чи, точніше, 

деформує своє чуттєво-органічне начало, і цей процес відбувається внаслідок 

активного, тотального впливу техніки.  

Перенесення наукових обчислювальних критеріїв на ситуацію окремої 

людини вгадується мислителем, котрий сповідує абсолютну унікальність 

людського існування, неможливість його об’єктивувати. Об’єктивація, з точки 

зору Гайдеґґера, є виправданою лише в тому випадку, коли йдеться про речі, 

предмети, явища загального порядку, об’єктивація завжди стирає відмінності, 

веде до нівелювання. 

Водночас, досліджуючи феномен техніки, Гайдеґґер, у звичному для себе 

ключі, звертається до лінгвістичного інструментарію – «етимологізму». 

Предметом аналізу стає давньогрецьке поняття техне. Відомо, що найбільш 

інтенсивно в античності воно досліджувалося Аристотелем. 
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Як уже зазначалося вище, в рамках еллінської філософії чи не 

найбільшого впливу Гайдеґґер зазнав саме з боку Стаґірита. І якраз 

феноменологічні інтерпретації останнього слугували тим чинником, який 

значною мірою сприяв уже згадуваній вище справі трансформації Гайдеґґером 

класичного, Гуссерлевого, проекту трансцендентальної феноменології у 

феноменологію герменевтичну (хоч не обійшлося, звісно, і без впливу 

Вільгельма Дільтая), при цьому серйозну роль відігравав – теж 

виокремлюваний вище – метод деструкції.  

Укотре варто підкреслити Гайдеґґерове подолання Гуссерлевого 

теоретичного редукціонізму: учень не просто показує евристичність переходу 

від визначальних для вчителя актів свідомості (Bewusstsein) до ось-буття 

(Dasein), але й, завдяки вдумливому й ретельному прочитанню текстів 

Аристотеля, приходить до усвідомлення необхідності позиціонування 

щонайменше трьох аспектів пізнавальної діяльності людини – теоретичного 

(sophia), практичного (phronesis) та поєтичного (poiesis, тісно пов’язаного із 

techne). Як відомо, в «онтологізованій» термінології німця ці аспекти 

виражаються у виявлених ним таких трьох буттєвих вимірах – наявності 

(Vorhandenheit) (втім, якщо давньогрецький термін перекладати німецькою 

дослівно, а не по-гайдеґґерівськи, то йдеться не про «наявність» – 

Vorhandenheit, а про «теоретичну мудрість» – Weisheit), екзистенційності (в 

онтологічному, Гайдеґґеровому, вимірі це прочитується як Existentialität – тут 

йдеться про досягнення «практичної розумності», обачності; якщо ж розглядати 

phronesis нейтрально, себто безвідносно до Гайдеґґерового контексту і його 

специфічної термінології, то німецькою це звучить як Klugheit – розумність, 

тямущість) і, нарешті, підручності (відповідно, Zuhandenheit у Гайдеґґера та 

Kunst – «витворення», якщо використовувати більш нейтральний німецький 

мовний еквівалент)) (втім, для «повноти картини» варто зауважити: Гайдеґґер, 

крім цих назаних трьох аспектів, слідом за Аристотелем (зокрема, згідно з його 

6-ю книгою «Нікомахової етики»), наголошує на ще двох вимірах пізнання – на 
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науці (episteme) (німецький еквівалент звучить як Wissenschaft) та духові (nous) 

(німецькою: Geist) [див.: 288, с. 115].  

Отже, ще раз: пойесіс, техне «вписуються» в самого Аристотеля у значно 

ширший контекст – щонайменше у плані поділу знання на три розділи – софія, 

фронезіс, пойесіс; тим часом Гуссерль, як відзначалося, по суті, редукував 

пізнавальну діяльність лише до теоретичного рівня (у дужках варто нагадати 

той загальновідомий факт, що Аристотель інтерпретувався Гайдеґґером ще й у 

вимірі темпоральної проблематики; втім, у цьому останньому випадку 

прочитання німцем Стаґірита доповнювалося засвоєнням ідей християнських 

авторів, де питання темпорального штибу, як було показано вище, починали 

корелюватися з питаннями танатологічними і христологічними).  

Таким чином, саме цей момент – техне – виглядає у нашому контексті 

особливо важливим: згідно з Гайдеґґером, техне – це певний спосіб 

розтаємничення, це те поводження з сущим, завдяки якому ми переводимо 

якусь речовину, матеріал, себто щось аморфне, невизначене, розпорошене, із 

потаємного – у конкретний виріб, у непотаємне (причому для Аристотеля тут 

немає суттєвої відмінності між наслідками такого процесу – наприклад, 

продуктом ремісничої вправності та витвором мистецтва). 

Проте Гайдеґґерові важливо було показати, що спосіб «розтаємничення» 

у Новий час стає особливим і, власне, безпрецедентним: «Ця радикальна 

революція світогляду відбулася у філософії Нового часу» [286, с. 107]. 

Специфіка новочасної суб’єктивності полягає у тому, що вона, як лаконічно 

висловився іспанець Хуан Вермаль, редукує Gegenstand (предмет) – до Bestand 

(запасу, наявності) [458, s. 32]. 

Таким чином, новочасну техніку не можна ототожнювати з первинним 

сприйняттям понять «техне», «пойесіс» – як вони розумілися на Заході в 

античності та згодом у середньовіччі. До речі, саме через принципово інакшу 

природу новоєвропейської техніки (яка творилася і сприймалася, так би мовити, 

крізь призму метафізичної позиції Декарта) Гайдеґґер цілу низку своїх праць 

присвятив з’ясуванню цих відповідних особливостей. Тож звичні для нас –
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модерністичні у своїй генеалогії і у своїй суті – словосполучення на кшталт 

«науково-технічний прогрес», «науково-технічна революція», «науково-

технічні досягнення», які передбачають ледь не синонімічність понять «наука» 

і «техніка», під кутом погляду Аристотеля (але і Гайдеґґера також) втрачають 

таку спорідненість, ба більше: в якомусь сенсі стають протилежностями. За 

логікою Аристотеля, теоретичні науки досліджують те, що існує в 

об’єктивному світі незалежно від знань і волі людини (аналог науки), а 

«пойетичні» – те, що стосується витворення, пойесісу, техне (аналог техніки). 

Щось схоже спостерігаємо і у Гайдеґґера: Vorhandenheit – об’єктивне наукове 

дослідження, а Zuhandenheit – в якомусь сенсі протилежне явище, праця 

ремісника, селянина. Звісно, з часів Аристотеля у природі технічного 

неймовірно багато чого змінилося, проте Гайдеґґер у справі сприйняття науки і 

техніки тяжіє радше до Стаґірита, ніж до Декарта і новочасної парадигми 

загалом. 

Найбільшою мірою з’ясуванню особливостей природи сучасної техніки, 

яка виявилася прямою спадкоємницею техніки новочасної і, відповідно, 

суб’єктоцентричної метафізичної позиції, Гайдеґґер приділив увагу у праці 

«Питання про техніку» (die Frage nach der Technik) [283, с. 221-238]. 

Вважаючи антропологічно-інструментальне визначення техніки 

коректним, правильним (себто погоджуючись із тим, що техніка є людською 

діяльністю і знаряддям), філософ закликає, втім, пробиватися крізь це 

правильне (das Wahre) до істинного (das Richtige). Він намагається віднайти 

сутність сучасної техніки. 

Сучасна новоєвропейська, планетарно поширювана, техніка, як уже 

показувалося вище, має бути зіставлена з техне. Себто релевантність 

Аристотеля продовжувала зберігатися і для «пізнього» Гайдеґґера, зокрема, і в 

контексті обговорення низки питань, пов’язаних із осмисленням феномену 

техніки. Як слушно зауважила Неллі Мотрошилова, «у розмірковування про 

техніку… тісно вплітається давньогрецький матеріал, особливо ідеї Платона, 

Аристотеля…» [199, с. 397]. 



382 
 

Гайдеґґер постає спадкоємцем лінії критичного ставлення західної 

філософії до беззастережного і захопленого прийняття наслідків новітнього 

етапу науково-технічного прогресу, але при цьому він щоразу апелює до 

матеріалу давньогрецької філософії. 

Втім, кажучи про Гайдеґґерове сприйняття техніки, неможливо обійти 

увагою ті загальні процеси, які мали місце в духовному житті Європи у ХІХ – 

на початку ХХ століття (себто йдеться про невеличкий екскурс в історію). На 

той час у західній філософії запанували достатньо оптимістичні умонастрої 

стосовно того, як може розвиватися людство в умовах, коли нестримного 

розвитку і вельми значного, глобального поширення набули наука і техніка.  

Принаймні, (нео)позитивісти і марксисти, за всіх розбіжностей і незгод 

між ними, успадковуючи ідеї своїх попередників, віддаленіших і ближчих – 

відповідно, просвітників ХVІІІ ст., а також, звісно, приналежних до 

ХІХ сторіччя Оґюста Конта та Карла Маркса, які на Просвітництво багато в 

чому й орієнтувалися (і на відміну від мисленнєвої лінії таких скептиків щодо 

«автоматизму» здійснення науково-технічного прогресу, як Гаманн, Якобі, 

Шопенгауер, К’єркеґор, Ніцше та інші) однаковою мірою покладали надії на 

науку як продуктивну силу, спроможну не просто якомога більше унезалежнити 

людину від грізних і непередбачуваних стихій природи (в чому виражається 

радше захисна позиція), але й зробити її паном, володарем, господарем над нею 

(і це вже позиція не «захисна», а радше наступальна).
49

 Йшлося й про те, аби на 

раціональних (і справедливих) засадах побудувати, впорядкувати життя 

суспільства: ідея прогресу видавалася їм цілком неспростовною і 

безальтернативною, – байдуже, чи йшлося про перехід од релігійної – через 

метафізичну – до позитивно-наукової, як у Конта, чи ж од первіснообщинної – 

через низку суспільно-економічних формацій – до комуністичної фази розвитку 

людства, як у Маркса.  

                                                             
49

 У західній метафізичній традиції одним із найяскравіших прецедентів треба виділити, річ ясна, вже згадувану 

вище – у параграфі, присвяченому Паскалеві, – спробу Декарта з його тезою про людину як «пана і володаря 

природи». 
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Висловлюючись інакше, численні в західній філософії спроби підкорення, 

«раціоналізації» природи йшли, так би мовити, поряд із спробами раціоналізації 

суспільства і людини.
50

 Іншими словами, людина, як і природа, теж ставала 

матеріалом, з якого можна було «ліпити» все що завгодно – втім, Гайдеґґеровий 

Ge-stell якраз і виражав тотальність такої настанови.  

До речі, симптоматичною видається обставина, згідно з якою в «Чорних 

зошитах» Гайдеґґер, кажучи про інспіроване новочасним суб’єктивізмом 

беззастережне запанування людини над природою, цитує знамениту тезу 

В. Лєніна «Соціалізм – це радянська влада плюс електрифікація всієї країни» 

[463, s. 16]. Як уже зазначалося вище, Гайдеґґер зближує націонал-соціалізм і 

більшовизм, а саме внаслідок їхнього – попри суттєві розбіжності в цінностях і 

навіть діаметральну ідеологічну протилежність – однакового прагнення досягти 

своїх цілей з допомогою агресивного, брутального застосування техніки [463, 

s. 17].  

У будь-якому разі, – байдуже, чи йшлося про (нео)позитивістський, чи 

про (нео)марксистський проект, – передбачалося використання насильницького 

потенціалу стосовно природи чи ж стосовно природи людини (принагідно 

можна зазначити, що соціальна та біотехнологічна стратегії «ощасливлювання» 

людства та зміни людської природи влучно описувалися – на літературному 

рівні – у знаменитих антиутопіях ХХ ст. – відповідно, у «1984» Джорджа 

Орвелла та «Дивовижному новому світі» Олдоса Гакслі [58]). 

Звісно, інспірувалися такі підходи не лише філософією просвітників чи 

мислителями на кшталт згаданих Конта і Маркса, але й, віддаленіше, 

Френсісом Беконом (з його знаменитим Knowledge is power («знання – це сила 

(влада)») і вже згадуваним і чи не найчастіше критикованим з боку Гайдеґґера 

Рене Декартом (з його закликом не ставити жодних обмежень у пізнанні перед 

                                                             
50 Принагідно зазначимо, що у випадку з марксистськими підходами, які, зокрема, бралися на озброєння в 

Радянському Союзі, такий підхід міг обертатися, з одного боку, скажімо, проектами повороту рік – з півночі на 

південь, себто йшлося про природу попросту як про матеріал, який можна обробляти як завгодно радикально, з 

іншого – насильницькими антропологічними трансформаціями чи, радше, мутаціями, витворенням так званої 

«червоної» людини (осмислюваної починаючи від Алєксандра Солженіцина і Варлама Шаламова до Світлани 

Алексієвіч чи Мирослава Поповича). 
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людиною як «паном і володарем природи») – і все це, як і у випадку з Контом і 

Марксом, незважаючи на достатньо серйозні розходження між ними, Беконом і 

Декартом, у методологічному й гносеологічному вимірах). 

 Гайдеґґер виступає проти цієї «прогресистської» тенденції, орієнтуючись 

при цьому на принципово інших авторів і джерела. Так, варто відзначити 

суттєвий вплив на «пізнього» Гайдеґґера таких представників німецької 

духовної традиції, як Ф. Ніцше та Е. Юнґер: перший виглядає переконливим і 

вагомим  для Гайдеґґера у його ідеї «волі до влади», другий – в ідеї «тотальної 

мобілізації», яка сприймається автором «Буття і часу» «спадкоємницею» 

попередньої, вдалим трансформуванням ніцшівського підходу в умовах 

ХХ сторіччя. Вельми важливою видається «…оцінка ситуації людини з точки 

зору нігілістичного руху…» [315, с. 69], з тією різницею, що нігілізм постає у 

Ніцше як «жахливий гість», а у Юнґера – як «планетарний процес» [315, с. 70]. 

Водночас варто підкреслити і ту обставину, що сам Гайдеґґер визнавав у справі 

творення ним філософії техніки інспірацію з боку Юнґера: «“Питання про 

техніку“ наполегливо зобов’язане Вашим описам у «“Робітникові“» [315, с. 75]. 

Техніка розглядається як спосіб, з допомогою якого гештальт робітника 

мобілізує світ. 

Гайдеґґер сприймає ці підходи як такі, що фіксують стан справ, який 

склався в результаті поширення новочасних суб’єктоцентричних тенденцій. 

Втім, з його точки зору, шлях до фіксованої Фрідріхом Ніцше «волі до влади» 

та «тотальної мобілізації» Юнґера пролягає від Декартового протиставлення 

суб’єкта до об’єкта.  

У наш час такого роду логіка підкорення і запанування виражається у 

спробі вдосконалювати, поліпшувати людину – з допомогою технічних 

інструментів. З огляду на це можна було б дотепно, слідом за Ґюнтером 

Зойбольдом, переінакшити знамениту 11-ту тезу Маркса про Фоєрбаха – якщо у 

ній іменник «світ» замінити на іменник «людина», а дієслово «змінити» – на 

дієслово поліпшити, то могла б вийти така сентенція: «Філософи лише по-

різному тлумачили людину, але річ полягає в тому, аби її поліпшити» [див.: 
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445, s. 156]. У подібному руслі висловлюється і Сьорен Рііс. Останній 

підкреслює, що основним мотивом сучасних біотехнологій стає прагнення 

«поліпшити» природу, причому у найрізноманітніших аспектах [див.: 392, s. 

218]. В цьому контексті актуалізується теза Гайдеґґера про «біофізику», себто 

про творення життя людиною, обожествлення людини [див.: 246]. 

Водночас слушним є і те, що, знову ж таки, з боку Гайдеґґера «…розмова 

про техніку першопочатково вбудовується в онтологію Dasein, тобто в рамки 

концепції буття, однак взятої в її післявоєнних варіантах» [199, с. 397].  

Іншими словами, антропологічна проблематика залишається в «пізній» 

період Гайдеґґера для нього не менш важливою, ніж до його «повороту» 30-х 

років, а її екзистенційне тлумачення теж не сходить, так би мовити, «з порядку 

денного» його, пріоритетно спрямованої на дослідження онтології, філософії. 

Разом з тим мислитель не лише, так би мовити, діагностує ситуацію тотального 

панування техніки, але й прагне займатися терапією. Зокрема, як зауважує 

С. Рііс, аналізуючи генеалогію Гайдеґґерового дослідження і іманентної критики 

технічного світу, підходи філософа здійснювалися, по-перше, виходячи з 

Модерну, передовсім із картезіанського суб’єктивізму, по-друге, з античності й 

започаткоаної нею метафізики, по-третє, з антропологічного походження техніки 

і, нарешті, по-четверте – і саме тут присутній «терапевтичний» момент – з 

«нового початку» поводження з технікою [392, s. 217],  

Евристичний потенціал ідей Гайдеґґера стосовно сучасних цивілізаційних 

обставин є очевидним. Як відомо, у сучасному світі дедалі більше поширює 

свій вплив «суспільство знання», себто суспільство, в якому виробництво 

наукового знання впливає на всі інші відносини: соціально-економічні, 

культурні, міжлюдські – так, скажімо, напівпровідникова революція суттєво 

вплинула на суспільні процеси у той спосіб, що посприяла, зокрема, створенню 

соціальних мереж, що, своєю чергою, до невпізнання змінило як процес 

здобування людиною знань і освіти в цілому, так і природу і стиль 

міжлюдських взаємин і спілкування, не кажучи вже про специфіку 

функціонування засобів масової інформації і суспільно-політичного життя 
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громадян тих країн, яку мають доступ до «всесвітньої павутини». Втім, як 

з’ясовується, повсюдне застосування науки і техніки (новітніх технологій, 

передовсім біологічних і інформаційних) саме по собі, автоматично не творить 

досконалий стан суспільства, не породжує безхмарну ідилію.  

Тобто наука не тільки звільнює, розкріпачує сили й потенціал людини, 

але в чомусь і уярмлює людину, створює нові, дуже непрості для розв’язання 

проблеми. Тому суспільство знання стає водночас і суспільством ризику. 

Повсюдно з’являються нові небезпеки і нові виклики, у тому числі стосовно 

майбутнього людини і людства.
51

 Наука і техніка часто-густо породжують такі 

сили, поведінку яких ми не можемо передбачити. Приміром, створення 

новітніх засобів комунікації веде до радикальної зміни стилю спілкування і 

засвоєння знань, причому технічні засоби, полегшуючи нашу діяльність, 

суттєво розвантажуючи наш мозок, водночас можуть вести до вкрай небажаних 

результатів – втрати здатності концентрації уваги, до деградації пам’яті, до 

дизлексії і дизграфії.  

Крім того, скажімо, таке велетенське завоювання людства, як інтернет, 

став не лише глобальною бібліотекою, скарбницею знань, місцем, де люди 

можуть легко й безперешкодно комунікувати
52
, але й разом із тим – місцем 

поширення дезінформації, симулякрів, мови ненависті і просто невігластва. 

                                                             
51 Футурологи прогнозують відмирання одних професій і появу нових – у першому випадку, власне, 

саме техніка спроможна замінити людину, а в останньому випадку часто йдеться про затребувану спроможність 

людини винаходити і обслуговувати нову техніку – у будь-якому разі, технічна сфера дедалі більше 

розширюється і поглиблюється, у підсумку веде до якісних змін у самій людині. 

 
52 У контексті техніки істотно інакше сприймаюються такі чинники, як дійсність, мислення, мова. 

Скажімо, у вимірі мовної реальності симптоматичною є поява слів на кшталт «постити», «репостити», «тегати», 

«банити», «лайкати», «шерити» тощо: вони не лише виражають тенденцію до англомовних запозичень (і 

«пластичність» у цьому сенсі української мови), але й, власне, показують, наскільки в новітніх умовах зростає 

роль віртуального фактору (особливо з допомогою соцмереж). А такі словосполучення, як «людські ресурси», 

«людський матеріал» чи такого роду висловлювання, як «увімкнути інтелект», – свідчать про тенденцію до 

нівеляції людського існування, перетворення його в істоту, яка суттєво не відрізняється від іншого природного 
сущого і з легкістю може «перероблятися» технічними засобами. Такого роду підходи актуалізуться, зокрема, і 

в контексті футурологічних дебатів про кінець homo sapiens, «постлюдське майбутнє», штучний інтелект, появу 

андроїдів. Диктат даних, які ми переробляємо, щодня продукуємо і фільтруємо, терабайти інформації – ось 

чинники, які визначають теперішній «порядок денний». Природничі науки дедалі більше займаються людиною 

і сприяють зміцненню її впливу не лише на довкілля, але й на саму людину (характерно, що не лише 

висуваються агресивні косміургічні претензії – щодо природи, наприклад, у сенсі «колонізації космосу» 

(людина перетворюється у всюдисущого Бога), але й «перетворює» саму людину, створюючи життя, 

«редагуючи» гени – тут уже людина постає у ролі Бога-творця). 
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Наприклад, сучасні авторитарні режими, які в глобальному вимірі 

використовують fake news, дезінформацію (які безперешкодно скидаються у 

соцмережі) як зброю – задля маніпуляцій, сприяють тому, що у західних 

суспільствах створюються умови для підривання довіри і релятивізації їхніх 

цінностей. Тобто з’являються нові можливості, проте вони корелюються з 

новими загрозами і небезпеками, а тому потребують належної відповідальності. 

Втім, якщо слідувати за логікою Гайдеґґера, то такий стан справ був 

породжений саме тими процесами, які розпочалися приблизно у XVII сторіччі 

саме на Заході – із утвердженням суб’єктивістської метафізичної парадигми. 

 Проте людина, згідно з екзистенційним підходом, – це не тільки, та й не 

стільки істота, яку можна вивчити природничо-науковими засобами (подібно до 

того, як прагнуть осягнути таємницю людського існування з допомогою 

проникнення в людський мозок, у систему нейронів або трактують любов – 

крізь призму біохімії чи еволюційної біології тощо, хоч насправді таки важко 

розвіяти «чари сциєнтичного мислення», надто в еру інформації і датаїзму, з 

безмежними можливостями маніпулювання з допомогою надпотужних 

технічних засобів), а й істота, яку треба пізнавати через створену нею ж, 

людиною, впродовж століть і тисячоліть духовну культуру, мистецтво, 

літературу, філософію, створені ними цінності, через усе те, що сприяє справі 

глибокого самотрансформування людини (втім, людина ХХІ сторіччя, будучи 

більш схильною не до культури, а саме до техніки, часто-густо підпадає під 

вплив амнезії, тяжіє до атрофії пам’яті, до чого підштовхують, знову ж таки, 

технічні засоби, які спроможні запам’ятовувати замість людини – отже, може 

відбуватися деградація і пам’яті, і осмислюючого мислення).
53

 

У будь-якому разі, за таких обставин, себто коли йдеться про більшу 

пріоритетність не культури, а техніки, актуалізуються питання щодо транс- та 

постгуманізму, нашого, як висловився Френсис Фукуяма, «пост-людського 

майбутнього». Водночас треба враховувати, що Гайдеґґер не лише критикував 

                                                             
53

 При цьому для Гайдеґґера, скажімо, безумовною була важливість засвоєння античної духовної 

спадщини, де філософ поставав, значною мірою, спадкоємцем Ф. Гьольдерліна. 
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традиційні уявлення про гуманізм як метафізичні у своїй суті, але й вельми 

серйозно ставився до рефлексій, які стосувалися феномену нігілізму, причому в 

цьому сенсі він покладався передовсім на розважання Ф. Ніцше. Тлумачення 

нігілізму Гайдеґґером (і Юнґером) враховують саме цю лінію інтерпретації. 

Вагомість і актуальність таких підходів обумовлюється, зокрема, і чинником 

явища тероризму як новітньої форми нігілізму – витоки слід шукати саме в 

новоєвропейському суб’єктивізмі. Крім того, можна говорити і про актуальність 

Гайдеґґерової критики суб’єктивізму у вимірі постання і популяризації 

екологічних ідей. У будь-якому разі, в оптиці Гайдеґґера є очевидними 

метафізичні корені усіх цих явищ. 

Повертаючись до Гайдеґґера, можемо ствердити: розглядаючи 

тлумачення техніки у давньогрецькій філософії, але й спираючись на рефлексії 

свого сучасника Е. Юнґера, він приходить до твердження про необхідність 

виявити саме специфіку новочасної техніки, базованої на суб’єктоцентризмі, на 

протиставленні суб’єкта до об’єкта: її сутність філософ вбачає в по-ставі  

(Ge-stell), водночас зближуючи його з поняттями небезпеки (Ge-fahr) та долі 

(Ge-schick). 

Один із ключових уроків «екзистенційного» прочитання Гайдеґґера 

полягає у тому, аби, неминуче користуючись технічними засобами, ми не 

потрапляли до них у залежність, не ставали рабами наших власних винаходів, 

аби ми зберігали відстороненість, холоднокровність (у термінології Гайдеґґера 

– die Gelassenheit). Йдеться про таке ставлення до сучасної техніки, яке б 

уможливлювала доступ до неї у вільному стосунку. 

 

Висновки до розділу 5 

У п’ятому розділі автор перейшов до другої фундаментальної 

перспективи Гайдеґґерового розгляду екзистенційної проблематики: крізь 

призму цивілізаційних трансформацій, передовсім у вимірі чинника техніки. 

Виявлено й досліджено специфіку сучасного світу, передовсім в темпорально-

антропологічному контексті, окреслено особливості «плинних часів», 
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налаштованість сучасної людини на «кількісні» і «швидкісні» пріоритети; 

вказано на фактор перебування людини в технічному середовищі з погляду 

саме екзистенційної філософії, а далі експліковано Гайдеґґерові підходи до 

феномену техніки і показано залежність відповідного тлумачення від розуміння 

природи вкоріненості (чи, навпаки, знекоріненості) людини, а також від 

сприйняття специфіки новочасного суб’єктивістського мислення. Нарешті, 

вказується на релевантність Гайдеґґерових рефлексій щодо техніки в контексті 

кризи гуманізму й започаткування парадигми постгуманізму. 

Вказано на новітні тенденції розвитку сучасного світу, позначеного не 

лише дедалі більшим впливом фактору інформації і значною релятивізацією 

традиційних цінностей, але й радикальними змінами у людському життєсвіті, 

які мають причиною розвиток біотехнологій, – чинники, які дозволяють не 

лише кардинально міняти світ довкола людини, але й втручатися в природу 

самої людини. Констатовано, що вже у Гайдеґґера вказувалося на небезпеку 

кумулятивізму у підході до формування і сприйняття інформації, позаяк у 

цьому випадку існує об’єктивна загроза щодо нездатностї її глибоко 

опрацьовувати – байдуже, про які медійні засоби йдеться; і все ж зазначено, що 

в сучасності мова йде передовсім про ресурси інтернету, соціальних мереж 

(при цьому актуалізується й чинник так званого інформаційного сміття). 

Відзначено і вагомість фактору швидкості – як у самому способі сприйняття і 

ймовірності атрофування здатності до споглядання, так і прагненні щоразу 

посилювати потребу споживання. Технократично орієнтоване мислення 

сучасної людини прагне ухилятися від фундаментальних життєсенсових питань 

або ж їх просто маргіналізує, відводить їм непримітну, другорядну роль. 

Звернено увагу і на вужчий контекст у справі дослідження 

співвідношення людського існування й чинника техніки: погляд на людину і 

техніку, який викристалізувався в екзистенційній філософії ХХ сторіччя. 

З’ясовано, що в останній співвідношення людини і техніки розглядається під 

кутом зору, який, природньо, корелюється з основоположними засадами 

філософії існування – так, стверджується неможливість об’єктивувати 
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індивіда, вагомість кардинального вибору людиною самої себе, звільнення з-під 

влади об’єктивного і нівеляційного духу емпіричної даності, вибір свободи на 

противагу до необхідності тощо, а тому людське існування позиціонується як 

незалежне від влади техніки, не-об’єктивовуване і не-нівельоване через її 

вплив. При цьому підкреслюється, що осмислюваний екзистенційною 

філософією історичний досвід європейської цивілізації ХХ сторіччя якраз і 

свідчив про посилення таких антропологічних особливостей, як втрата 

здатності до споглядання, ослаблення людяності, процеси дегуманізації, 

небезпека перетворення людини в матеріал для здійснення певних завдань, її 

добровільна спроба ототожнювати себе з об’єктивно-речовою реальністю. 

Пов’язування феномену приниження людини з її об’єктивуванням, виведення 

першого з другого узгоджується із принциповою екзистенційною засадою – 

твердженням про неможливість об’єктивувати унікальне людське існування. 

Досліджено глибинний зв’язок між Гайдеґґеровою засадою вкорінення і 

його рефлексіями щодо фактору техніки, з одного боку, та так званим 

«обчислювальним», «калькульованим» мисленням, з боку іншого. Відпадіння 

людини в буденність, відчуженість, розчинення в масі, забування 

екзистенційного буття – наслідки процесу знекорінення і підпадіння під владу 

техніки. Неістинність існування, що "належить" техніці, вкрай небезпечне тим, 

що людина, існуючи таким чином, може сприйняти це існування як єдино 

можливе, позбавити себе інтенції на такий рішучий вибір, який би забезпечив 

досягнення справжньої екзистенції. У цьому контексті М. Гайдеґґер говорить 

про небезпеку втрати мислення, яке осмислює. Констатовано, що 

екзистенціалісти загалом і Гайдеґґер зокрема загострюють увагу на тотальному 

об’єктивуванні людської сутності, така позиція протистоїть визначальному 

моментові філософування екзистенційного мислення – моментові 

суб’єктивності людського існування, яке принципово не можна визначити за 

зразком речі.  

Нарешті, простежено рефлексії «пізнього» Гайдеґґера стосовно феномену 

техніки і вказано на кореляцію між ними і поглядами філософа на проблему 
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(пост)гуманізму. Вважаючи антропологічно-інструментальне визначення 

техніки коректним, правильним, філософ закликає, втім, пробиватися крізь це 

правильне до істинного. У підсумку німець, розглядаючи, серед іншого, 

тлумачення «техне» у давньогрецькій філософії, але й спираючись на рефлексії 

свого сучасника Е. Юнґера, приходить до твердження про необхідність виявити 

саме специфіку новочасної техніки, базованої на суб’єктоцентризмі: її сутність 

філософ вбачає в по-ставі (Ge-stell), зближуючи його з поняттями небезпеки 

(Ge-fahr) і долі (Ge-schick), причому в останньому випадку підкреслюється 

узалежнення того, як відкривається людині суще, від буття. Підкреслено 

вагомість міркувань «пізнього» Гайдеґґера стосовно тоталітарних режимів 

(попри його початкове, хай і нетривале захоплення націонал-соціалізмом) і їхнє 

прагнення досягти своїх цілей з допомогою агресивного, брутального 

застосування техніки. Виявлено тяглість підходів філософа стосовно науки і 

техніки; водночас відзначено релевантність цих поглядів Гайдеґґера для 

сучасного дискурсу про постгуманізм: досягнення сучасної науки і техніки, 

відкриваючи перед людиною нові можливості й перспективи, водночас 

породжують низку застережень і засвідчують потребу світоглядно-

філософської рефлексії щодо людської природи та її майбутнього. Вказується 

на релевантність Гайдеґґерових рефлексій щодо техніки в контексті кризи 

гуманізму й започаткування парадигми постгуманізму.  
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ВИСНОВКИ 

 

Вперше у вітчизняній історико-філософській науці – на базі прочитання й 

витлумачення оригінальних текстів першоджерел Мартіна Гайдеґґера, а також 

коментаторської, причому переважно зарубіжної іншомовної літератури – 

систематично реконструйовано різнорідні впливи на формування його 

філософії, а саме у вимірі екзистенційного антропологічного дискурсу. При 

цьому показано, по-перше, впливи – прямі чи опосередковані – на становлення 

філософії Гайдеґґера; по-друге, виявлено її об’єктивну спорідненість, її суттєве 

перегукування із поглядами західних мислителів попередніх епох; по-третє, 

досліджено, в який спосіб і наскільки оригінально він трансформував ідеї цих 

авторів – починаючи від Анаксимандра і особливо Аристотеля (через 

праксеологізацію останнього) до І. Канта (через темпоралізацію Кантового 

«схематизму»), С. К’єркеґора (через секуляризацію релігійно-екзистенційного 

мислення данця) та Е. Гуссерля (через герменевтизацію його 

феноменологічного проекту). З’ясовано, що всі три чинники – і впливи, і 

«перегукування», і спроби трансформації – стосувалися двох основних 

духовних Гайдеґґерових джерел – як започаткованого у греко-римському 

мисленні філософського надбання, так і вкоріненої у християнстві релігійної 

духовної культури. Здійснено також спробу з’ясувати, наскільки виправданими 

є закиди на адресу Гайдеґґера у зв’язку з довільним чи то пак навіть 

«свавільним» способом його інтерпретацій визначних попередників. Тобто 

філософія Гайдеґґера постала предметом ґрунтовного історико-філософського 

дослідження, де особливої ваги набуває саме аспект історії впливів, – причому 

включаючи в себе як тяглість відповідної традиції, так і «розриви», 

трансформації в її межах, які, тим не менше, дозволяють їй залишатися живою 

естафетою думки від одних поколінь до інших. 

Інтелектуальне надбання Гайдеґґера виявилося «вписаним» в 

екзистенційну традицію мислення як у специфічно західний філософський 

феномен, причому враховувалися, звісно, особливості розвитку як до-



393 
 

гайдеґґерівської, так і, хоч і значно меншою мірою, постгайдеґґерівської 

екзистенційної думки. Досліджено поняттєвий аспект екзистенційної 

проблематики, зокрема, виявлено відмінність між «екзистенційністю» та 

«екзистенціальністю», а також показано релевантність переходу від першого до 

другого в контексті секуляризації Гайдеґґером християнських попередників 

екзистенційної інтелектуальної традиції. 

Досліджено еволюцію до-гайдеґґерівського філософського дискурсу, який 

виходив головно з християнських інтенцій, зокрема, продемонстровано його 

тяжіння до нормативного ідеалу – переважно на основі христологічних базових 

цінностей: "шляхетна людина" у Блеза Паскаля, представник релігійної стадії 

людського існування у Сьорена К’єркеґора, "позитивно прекрасна людина" у 

Фьодора Достоєвского тощо. Виявлено, що всі ці позитивні моделі досягалися 

як результат подолання неуникненних негативних станів – тут проявлялося 

характерне для екзистенційної філософської традиції просування до 

позитивного через негативне. Доведено обґрунтованість твердження про 

негативістський характер екзистенційно-антропологічних підходів Гайдеґґера. 

Відтак проаналізовано Гайдеґґерові ініціації не лише у справі секуляризації 

релігійних ідей К’єркеґора, але й інших попередників екзистенційного штибу. 

При цьому вперше в рамках української історико-філософської науки здійснено 

спробу не просто розглянути європейську традицію екзистенційного мислення 

як певну внутрішньо скоординовану цілісність, як вагому й резонансну 

філософську відповідь на ті духовні виклики, які постали перед людиною, 

головно у новочасну епоху (подібного роду спроби у вітчизняній 

гуманітаристиці все ж здійснювалися), але й показано, у негативному 

відштовхуванні від яких ідей і концепцій ця парадигма викристалізовувалася, 

унаслідок чого вона стала чи не найпомітнішою антропологічною течією у 

європейській та й назагал західній філософії новітнього часу.  

Отже, здійснено спробу витлумачити філософію Гайдеґґера не стільки у 

проспективному, скільки у ретроспективному плані, себто враховуючи 

розвиток західної філософії до нього, причому з особливим наголосом на 
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християнському у своїй основі екзистенційному мисленні. Показано, що 

інтерпретація Гайдеґґером цього мислення вела, серед іншого, до 

герменевтизації, історизації і, врешті-решт, до екзистенціалізації його 

феноменологічного проекту, що стало серйозним розривом із класичною 

парадигмою Гуссерлевої трансцендентальної феноменології. 

Виявлено основні критерії, завдяки яким мислення Гайдеґґера може 

витлумачуватися як приналежне до традиції західного екзистенційного 

філософування: зведення філософських пошуків, попри загальновідому 

вагомість для Гайдеґґера онтологізму, до екзистенційно-антропологічної 

проблематики, – при цьому, що є цілком логічним, наголошування на понятті 

екзистенція і на похідних від нього (причому одне з них – екзистенціал – 

належить до найсимптоматичніших і найсуттєвіших Гайдеґґерових понять-

неологізмів), а тому є помітним прагнення проникнути в питання, пов’язані не 

так з сутністю, як з існуванням людини; відповідно, простежується заперечення 

і долання метафізичних підходів як пов’язаних із прагненням виявити 

сутність досліджуваного, натомість відбувається зосередження інтересу до 

феноменологічного сприйняття реальності; визнання за проблематикою 

людського існування особливої природи і, відповідно, протиставлення 

екзистенційних істин до істин точних та природничих наук; спрямованість до 

цілісного пізнання, відкидання будь-яких спроб редукувати людину лише до 

пізнаючого суб’єкта; наголошування на характерній для екзистенційного 

мислення перманентній кризовості світовідчуття, а тому принципове 

елімінування прогресистських підходів, недовіра до беззастережного 

оптимізму; іманентний для екзистенційної філософії розгляд будь-якого 

мислення не просто як вписаного в історичний і фактичний контекст, але й 

такого, що, будучи здійснюваним у дусі трагічності світовідчутття, веде до 

утвердження мотиву закиненості у сприйнятті людського існування; водночас 

збалансовування ситуації закиненості прагненням будувати власне існування як 

унікальний, неповторний проект; емфатичне підкреслення вагомості поняття 

вибору (звідси пропозиція своєрідної діалектики закиненості й проективності); 
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сприйняття людської екзистенції, по-справжньому висвітлюваної з допомогою 

особливих – межових – ситуацій, як розімкненої, тому – набування особливої 

вагомості як "горизонально" орієнтованої комунікації, так і "вертикальної" у 

своїй спрямованості трансценденції; протиставлення автентичного існування 

до деперсоналізованого неавтентичного існування (яке виражається ще одним 

симптоматичним Гайдеґґеровим неологізмом – das Man), уможливлення 

осягнення власної самості передовсім з допомогою усвідомлення власної 

тимчасовості і смертності, відтак набування для Гайдеґґера, подібно до 

інших екзистенціалістів, особливої цінності танатологічної тематики; нарешті, 

практикування тісної взаємодії і співпраці філософії з літературою (що 

найбільш повно проявилося у Гайдеґґера впродовж «пізнього» періоду його 

філософського шляху).  

Виявлено і простежено, які трансформації відбувалися в еволюції 

екзистенційного мислення. Зокрема, вказано на найпотужнішу з них: у перші 

два десятиліття ХХ сторіччя здійснено перехід від ідей поодиноких і часто-

густо "непочутих" їхніми сучасниками мислителів, – зокрема, таких, як Блез 

Паскаль, Сьорен К’єркеґор, Фьодор Достоєвскій (у нашому випадку саме вони 

аналізувалися як репрезентативні постаті передекзистенціалізму), – до 

секулярного у своїй основі філософського дискурсу, основним інспіратором 

якого виявився саме Гайдеґґер.  

Відтак проаналізовано передісторію екзистенційної філософії як напряму 

думки ХХ сторіччя, причому наголошено на тій суттєвій обставині, що сама 

докладність експлікації екзистенційної традиції спонукувана серйозним 

ставленням усієї континентальної філософії – на відміну, приміром, од 

філософії аналітичної, – до свого історичного підґрунтя, тобто, у нашому 

контексті – з необхідністю здійснювався аналіз до-Гайдеґґерової екзистенційної 

парадигми, позначеної яскраво вираженими християнськими підходами. 

Зокрема, з’ясовано, що внесок у скарбницю екзистенціалістської думки 

Б. Паскаля визначався передовсім помічанням ситуації закиненості людини, 

вловлюванням її специфічної "серединності", недовірою до беззастережного 
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оптимізму стосовно безмежних можливостей науки (що звучало особливо 

вагомо саме в устах Паскаля як ґеніального і напрочуд продуктивного вченого), 

а також акцентуванням уваги на питаннях віри і невір’я, напруга між якими 

позначає глибинну амбівалентність людського існування. Зазначено, що 

скепсис стосовно сциєнтизму поєднувався у француза з трагічним 

умонастроєм, який походив як із болісного усвідомлення факту власної 

минущості і смертності, так і з притаманного Паскалеві як новочасній людині 

відчуття загубленості й самотності у велетенських просторах Всесвіту. 

Констатовано також і Паскалеву несистематичність та есеїстичність стилю, які 

теж стали вагомим "прецедентом" для екзистенційного філософування ХХ 

сторіччя взагалі і для Гайдеґґера зокрема – надто для «пізнього» періоду його 

творчості. 

Досліджено риси, завдяки яким до попередників Гайдеґґерового 

екзистенційного мислення зараховують, серед інших, і С. К’єркеґора: одна з 

ключових таких рис зводиться насамперед до опрацювання "негативістського" 

виміру людського існування і специфічного поняттєвого апарату (достатньо 

згадати ґрунтовно експліковані данцем концепти екзистенції, вини, страху і 

відчаю), до рішучого дистанціювання від спекулятивності, абстрактності і 

схематичності метафізичного мислення (репрезентованого Геґелем). 

Відзначено як особливу новацію К’єркеґорову стадіальну концепцію, яка 

показувала людську екзистенцію в її динамічності, проте, попри вловлювання 

загальних закономірностей розвитку людського існування, зроблено наголос на 

непрямому засвоєнні екзистенційних істин і, відповідно, на безумовному 

пріоритеті здійснення вибору кожним із нас у цілком автономний спосіб. 

Водночас зазначено, що К’єркеґор, вказуючи на рятівність саме релігійного 

рівня людської екзистенції, залишався наскрізь християнським мислителем. 

У випадку з іще одним попередником екзистенційного мислення, 

Ф. Достоєвскім, виявлено, що він став тим письменником, у творах якого 

виразно простежувалися екзистенціалістські ідеї й умонастрої, хоча вони й 

поставали в контексті суто літературних сюжетів і фабул. З’ясовано, що 
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центральним предметом його творів завжди залишалась емпірична людина у 

всій своїй конкретності і психологічній оголеності, при цьому вона поставала 

немовби перед обличчям усього світу, тобто у вимірі універсальності, водночас 

відзначено, що дослідження людини мало, знову ж таки, негативістський 

характер, здебільшого відштохуючись від патологічних станів і характеристик. 

Підкреслено, що найбільш продуктивними виявилися рефлексії Достоєвского 

стосовно так званої підпільної людини, його глибоке проникнення, знову ж 

таки, в амбівалентну природу індивіда, деструктивний потенціал останнього. 

Водночас виявлено і наголошено, що, подібно до Паскаля і К’єркеґора, 

російський романіст прагнув віднайти ідеальний тип людського існування, теж 

при цьому покладаючи основні надії на ресурси християнського світогляду, 

проте акцентуючи увагу не лише на антропологічних, але й на соціальних 

наслідках руйнівності людського богоборчого самоутвердження. 

Здійснено аналіз екзистенційної проблематики і в контексті розвитку 

української духовної традиції, зокрема, наголошено на її релігійних, 

християнських, «трансцендентних» основах, «персоналістичному» характері 

мислення, надто у парадигмі «філософії серця», інтерес до «межових» ситуацій, 

причому не лише у вимірі індивідуальному, але й загальному, суспільному, 

відзначено і чинник міждисциплінарності – у сенсі взаємодії філософії та 

літератури. 

Відзначено, що передісторія феномену "екзистенціалістського" 

Гайдеґґера – тобто Гайдеґґера, який творив до так званого "повороту" 30-х 

років ХХ ст. і зазнав серйозного впливу з боку попередників екзистенціалізму – 

була пов’язана переважно з релігійними матеріями та, хоч і вказувала на 

амбівалентність природи людини, все ж тяжіла до певного нормативного, 

головно христологічного типу. 

Отже, звернено увагу на те, що Гайдеґґер, плідно засвоївши чимало 

елементів мислення попередників екзистенційної філософії, надав їм суто 

філософського, «секулярного» звучання і, скажімо, подолав «нормативну», 

висновувану з релігійних джерел, спрямованість екзистенційної антропології, 
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обмежившись натомість лише – герменевтичною у своїй основі – вказівкою на 

умови можливості досягнення людиною автентичного існування, водночас 

відштохуючись від існування неавтентичного. 

Водночас з’ясовано, що німець вельми переконливо і яскраво виражав ті 

оригінальні новітні тенденції, які запанували в екзистенційному мисленні у 

першій половині ХХ сторіччя і були викликані, серед іншого, драматичними 

історичними і соціокультурними перипетіями, які мали місце в цю епоху. 

Поява екзистенціального філософування Гайдеґґера (власне, дуже суттєвим 

виявився перехід від екзистенційності до екзистенціальності) неуникненно 

розглядалася на тлі розвитку саме цієї традиції. Тобто у дисертації 

обґрунтовується твердження, згідно з яким німець домігся переведення вагомих 

екзистенційних ідей релігійного штибу (із домаганням певної «ідеальної» 

моделі щодо людини – як уже відзначалося, пошуки нормативного ідеалу 

характеризували аналізовану в дисертації антропологічну рефлексію з боку і 

Паскаля, і К’єркеґора, і Достоєвского, хоча хронологічно первиннішиим були 

августинівські підходи) в площину аксіологічно нейтральних екзистенціальних 

філософських розмислів.  

Звернено увагу на ключові екзистенціали, себто ті специфічні феномени 

людського існування, які найбільш повно виражають його природу: провини, 

турботи, жаху, смерті тощо. Виявлено, що вони мають переважно 

негативістський характер. При цьому, вказано на принципове значення – у 

межах екзистенційного мислення – методологічного розділення екзистенційних 

та природничих істин, підходів філософських і наукових стосовно природи 

людини та її динаміки. Показано, що «екзистенціали», впроваджувані 

Гайдеґґером усупереч до метафізичних за своїм походженням і природою 

«категорій», які не проводять сутнісної відмінності між людським та 

позалюдським існуванням – спирається як на екзистенційну духовну традицію 

(Паскаль, К’єркеґор та інші екзистенційні мислителі завжди серйозно 

наголошували на цій відмінності), так і, певною мірою, на класичну 

Аристотелеву диференціацію – між тим, що не може бути інакшим (сфера 
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теоретичних наук, які займаються позалюдським сущим у тих чи інших його 

сегментах), та тим, що може бути змінене (царина практичних дисциплін, 

предметом яких постають саме особливості людського існування), останню до 

певної міри можна розглядати як спробу випередження такого екзистенційного 

розрізнення (саме «праксеологічно» проінтерпретований Аристотель з його 

«фронезисом» став одним із ключових джерел «раннього» Гайдеґґера). 

Крім того, вперше у вітчизняному історико-філософському дискурсі 

комплексно, систематично досліджено, по-перше, специфіку філософування 

Гайдеґґера на «ранньому» етапі (умовно кажучи, Гайдеґґер-І), по-друге, на 

«пізньому» етапі (Гайдеґґер-ІІ), по-третє, неминучість і водночас специфіку 

переходу від одного до іншого (з допомогою так званого «повороту» (die 

Kehre)). Втім, акцентуючи увагу на ширшу перспективу історико-

філософського дослідження, виявлено, що такий поворот і переосмислення є 

вельми розповсюдженим для більшості провідних західних філософів, 

починаючи від античності до наших часів, відповідно, еволюція німця яляє 

собою окремішній випадок загальної тенденції у західному мисленні, тобто 

відбувається врахування стадіальності розвитку філософії Гайдеґґера, її 

трансформаційного потенціалу. 

 Водночас виявлено закономірність, згідно з якою має місце дослідницька 

стратегія руху від індивідуального аналізу до загального, при цьому 

продемонстровано, що тим самим Гайдеґґер органічно «вписується» в західну 

традицію: показано, що і в Августина у середньовіччі (до-гайдеґґерівська 

традиція), і у Сартра у ХХ сторіччі (пост-гайдеґґерівська традиція) 

спостерігалася вельми схожа філософська еволюція – від розгляду динаміки 

окремішньої особи до аналізу динаміки загальнолюдської історії. 

Виявлено відмінність у Гайдеґґерових підходах – залежно від часового 

фактору – стосовно специфіки тлумачення неавтентичного існування: на 

індивідуальному рівні, який є релевантним для «раннього» Гайдеґґера, останнє 

зводиться до балаканини, двозначності, das Man, підпадіння під владу 

публічності (Öffentlichkeit). 
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Натомість «пізній» Гайдеґґер може прочитуватися – виходячи з 

екзистенційної перспективи – як філософ, який прагне виявити 

неавтентичність існування не стільки на індивідуально-екзистенційному, як на 

загально-історичному рівні: воля до влади, тотальна мобілізація (до якої 

спрямовані, згідно з Гайдеґґером, і більшовизм, і нацизм), протиставлення 

людини до природи, визискування останньої, себто йшлося про виявлення 

негативних модусів не просто людського існування, але й людської 

глобалізованої цивілізації. 

Показано також, що насправді згадане «переписування», 

переформатування Гайдеґґером своєї філософії загалом і екзистенційної 

проблематики зокрема відбувалося, значною мірою, у зв’язку з необхідністю 

ставити і розв’язувати нові, іншого роду питання, на основі – викликаного 

історичними обставинами – появи дещо іншого «порядку денного»: передовсім 

унаслідок набування дедалі більшої значущості для людського існування 

чинника техніки. Водночас відзначаються моменти «екзистенційної» 

спадкоємності, натомість різниця між «раннім» та «пізнім» Гайдеґґером – саме 

через контекстуалізацію екзистенційних підходів, які щоразу зберігають свою 

релевантність – не видається вельми суттєвою. 

Стосовно вказаної спадкоємності, тяглості, то відзначено, що 

екзистенційність та протиставлення до неї певного способу поводження з 

сущим простежується і на ранньому етапі творчості Гайдеґґера (критика 

сприйняття світу – характерного передовсім для науки – у вимірі «наявності» 

(die Vorhandenheit)), і на пізньому (домінування так званого «обчислювального» 

мислення (das berechnende Denken)). Тобто з’ясовано, що у Гайдеґґера у процесі 

еволюції його мислення доволі істотно змінився категоріально-поняттєвий 

апарат, змінилися акценти щодо проблематики (з часом його стала цікавити не 

стільки проблематика Dasein, ось-буття, скільки запитування про Sein, буття), 

проте суть його екзистенціального підходу залишилася незмінною. 

Аргументується положення про спадкоємність, тяглість цього 

екзистенціального, у своїй основі анти-сциєнтичного підходу (який, утім, нині 
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виглядає викликом – в умовах майже повсюдного панування сциєнтичного 

мислення і того привілейованого статусу, який за ним закріплений у сучасному 

світі). Водночас, що вкрай важливо для будь-якого історико-філософського 

дослідження, обґрунтовано тезу, згідно з якою основні ідеї Гайдеґґера 

виникають як результат спів-мислення, творчого засвоєння, трансформації ідей 

попередників, причому згадана еволюція його мислення не останньою чергою 

інспірується зміною джерел, які він читає й інтерпретує.  

Обґрунтовано твердження про деструкцію як чільний метод 

Гайдеґґерового герменевтичного варіанту феноменології (який, з одного боку, 

свідчив про розрив із трансцендентальною феноменологією Гуссерля, з іншого, 

став вельми продуктивним для розвитку пізнішої «континентальної» філософії 

– як для герменевтики Ґадамера, так і для деконструктивізму Дерріди). 

Вперше чітко розмежовано – у семантичному плані – відмінності між 

поняттями «екзистенціалізм» (який генеалогічно сягає французького мовного 

ареалу (l’existentialisme) і більшою мірою пов’язаний із атеїстичною формою 

досліджуваного напряму), «екзистенційна філософія» (який генеалогічно сягає 

коренями німецького мовного ареалу (die Existenzphilosophie) і дещо більше 

пов’язаний із релігійною формою аналізованої течії), та «екзистенціальна 

філософія» (найбільш точне найменування саме для філософії Гайдеґґера, яку 

важко вписати чи то до релігійного, чи ж до атеїстичного різновиду філософії 

існування). Відтак запропоновано авторський погляд у справі подолання 

плутанини і розмитості щодо вживання цих понять у вітчизняному 

інтелектуальному просторі. Підкреслено, що найбільш адекватним для 

позначення філософії Гайдеґґера, надто її «раннього» періоду, є 

словосполучення екзистенціальна філософія (натомість, якщо використовувати 

латинізоване поняття на позначення філософії існування як течії, слід 

використовувати словосполучення «екзистенційна філософія»). 

Уперше у вітчизняному історико-філософському дискурсі і з огляду на 

специфіку саме філософського дослідження темпорально-історичної 

проблематики проаналізовано Гайдеґґерову роботу «Поняття часу», зокрема, 
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остання постає прелюдією до найвагомішого твору мислителя – «Буття і час». 

Зокрема, виявлено, що у цій відносно невеликій за обсягом праці вже містяться 

всі ключові концепти й поняття, які згодом були лише розширені і поглиблені в 

opus magnum філософа. Виявлено, що у цьому «вступі» до «Буття і часу» 

філософу вдалося здійснити специфічно філософський аналіз екзистенційно-

темпорально-танатологічної проблематики, чітко відмежувавши його від 

релігійного та наукового підходів.  

Вперше – в контексті комплексного аналізу Гайдеґґерової творчості –

здійснено фундаментальну кореляцію екзистенційної, темпоральної та 

танатологічної проблематики, показано нероздільність, «синкретичність» усіх 

цих аспектів для виявлення специфіки людського існування, а також його 

динамічність і його пов’язаність із принциповою екстатичністю. Досліджено, 

що екзистенція змінюється, перебуває у динаміці, саме спонукувана 

усвідомленням нею своїх часовості та смертності (основна спрямованість 

«раннього» Гайдеґґера, який, спираючись передовсім на підходи Августина і 

Канта, був схильним у якомусь сенсі протиставляти часове до просторового, 

полягала у темпоралізації філософського дискурсу).  

Втім, як обґрунтовано й показано у дисертації, екзистенція змінюється і 

внаслідок задіяності більш зовнішнього, технологічного фактору, –

перебуваючи у загальнолюдській історії, належачи до певного її етапу 

(парадигма «пізнього» Гайдеґґера).  

Обґрунтовано тезу, згідно з якою динаміка і «проективність» людини 

виявляється, досліджується і експлікується Гайдеґґером спочатку, на ранньому 

етапі творчості, в її власному бутті й самоусвідомленні – як «закинений 

проект», як буття, яке саме себе прагне зрозуміти і витлумачити в конкретній 

фактологічній ситуації, аналізуючи цілу низку екзистенціалів як універсальних 

антропологічних детермінант – провини, турботи, жаху, смерті і т.д., а потім, на 

пізньому етапі, – в рамках конкретного історичного процесу, який визначався 

передовсім цивілізаційним техн(олог)ічним поворотом, в основі якого були, за 

логікою Гайдеґґера, фундаментальні метафізичні зміни. 
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З’ясовано, що саме у вимірі цього «технічного» чинника, відбувся перехід 

від акцентованої у «ранній» період мислення Гайдеґґера «наявності» 

(Vorhandenheit) до «по-ставу» (Gestell), «роблення» (Machenschaft), врешті-

решт, до «обчислювального» мислення – у «пізній» період, коли філософ 

спробував осмислити реальність на рівні глобального розвитку людства – як 

воно здійснювалося починаючи щонайменше від 18-го століття, 

розповсюджуючись із Заходу на весь світ – через глобальне утвердження 

новочасного суб’єктоцентричного раціоналізму, інспірованого саме 

метафізичною позицією Декарта і продовжений у подальших століттях – 

ставленням до сущого, яке виходило із підкреслюваної Ф.Ніцше «волі до 

влади» і було продовжено наголошуваною Е.Юнґером «тотальною 

мобілізацією». 

З огляду на останню обставину здійснено аналіз своєрідності 

Гайдеґґерової критики філософії Декарта (себто тяглість філософії німця 

проявлялася, у тому числі, і в незмінній критиці картезіанської філософії), 

зокрема, фундаментальної метафізичної позиції француза – дослідження якої 

мало місце як у «раннього» Гайдеґґера, так і на «пізньому» етапі його 

творчості. Виявлено специфічне розуміння Гайдеґґером природи цієї 

метафізичної позиції: вона зводиться до протиставлення суб’єкта до об’єкта як 

передумови споживацького, агресивного, брутального ставлення до природи. 

Водночас показано, що такого роду суб’єктоцентрична логіка спонукає 

об’єктивувати не лише природу, але й саме людське існування, себто в 

кінцевому підсумку виникають загрози як стосовно природи зовнішньої, 

природи як такої (безмежне споживацтво коштом навколишнього середовища 

інспіроване домінуванням цивілізаційного циклу щодо видобування-

виготовлення-споживання і т.д.), так і природи внутрішньої, специфічно 

людської.  

У результаті комплексного дослідження філософії Гайдеґґера з’ясовано, 

що в екзистенційно-антропологічному плані філософ схилявся спочатку, у свій 

«ранній» період, до екзистенційно-темпорально-танатологічного підходу, за 
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якого специфіку людини в її індивідуальному вимірі виявляли такі 

екзистенціали, як турбота, рішучість, жах, смерть тощо, а в «пізній» період 

тлумачення людського існування визначалося головно антропологічною 

контекстуалізацією фактору техніки, яка відтіняє людське як таке, зокрема, 

загальне людське єство постає у негативному відношенні до техніки, яка – чи 

то в «індустріальному», чи то у «віртуальному» вимірах – загрожує, з одного 

боку, природно-органічному, з іншого боку, духовно-містичному началові в 

людині. Тобто доведено глибинну спорідненість Гайдеґґера з екзистенційним 

мисленням, причому не лише на «ранньому» етапі (з наголосом на 

екзистенційно-темпоральній проблематиці), що вже для багатьох стало 

очевидним, але й на етапі «пізньому» (де наголос робився на проблематиці 

філософії техніки). 

Отже, з’ясовано, що, попри суттєві відмінності між «раннім» та «пізнім» 

Гайдеґґером, саме в тлумаченні питань екзистенційного плану зберігалася 

спадкоємність, – незважаючи на те, що тлумачення людського існування і 

поставало в різних контекстах – спочатку екзистенційно-темпорально-

танатологічному (людина у вимірі усвідомлення власної (тим)часовості і 

смертності), а далі – філософсько-технічному (людина у вимірі «технічної» 

епохи). Виявлено, що передумовою цієї еволюції були як історичні події, так і 

Гайдеґґерова переорієнтація в читанні філософських текстів, що з точки зору 

історико-філософського дослідження теж володіє суттєвою вагомістю.  

Вказано на суттєвість для Гайдеґґера чинника міждисциплінарності: 

остання у випадку з німцем проявлялася по-різному – в залежності, знову ж 

таки, від фази його творчості: у ранній він активніше роздумував над 

співвідношенням між релігією, філософією та наукою (зокрема, в інтерпретації 

проблем часу, смерті, екзистенції), а в пізній період його більше цікавили 

питання кореляції між наукою, філософією та поезією (кажучи про сутність 

техніки – як генеалогічно тісно повязаної з наукою, – філософ часто-густо 

апелював до поезії, дедалі інтенсивніше зіставляючи філософію і поезію, 
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зокрема, і в сенсі розуміння принципу вкоріненості, сприйняття філософії як 

«бажання всюди бути вдома»). 

Водночас підкреслено актуальність «пізнього» Гайдеґґера – передовсім 

праці «Лист про гуманізм» та, значною мірою, таких робіт, як «Питання про 

техніку», «Час картини світу», «Відстороненість», фрагментів «Чорних 

зошитів» – у сенсі подолання парадигми гуманізму та появи моделі 

постгуманізму. Виявлено актуальність ідей німця – і для метафізичного 

обґрунтування необхідності формувати екологічну свідомість, і для 

філософської антропології (привнесення в антропологічний дискурс поняття 

«екзистенціали»), і для осмислення проблематики мови і традиції (засада 

«вкоріненості», вагома для герменевтики), і для пост- та трансгуманізму – 

розуміння, згідно з яким традиційна гуманістична модель – як приналежна до 

парадигми метафізичного мислення – себе вичерпала.  
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7. Наукова конференція філософського факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка «Людина та її 

ідентичність у добу глобалізації» (Львів, 29-30 червня 2010 р., очна 

форма участі). 

8. Міжнародна наукова конференція «Освіта як рушій розвитку 

громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та 

Словаччиною)» (Львів, 28 жовтня 2011 р., очна форма участі). 

9. Міжнародний семінар-дискусія «Пізнаючи надприродне: шляхи філософії 

релігії» (Київ, 28-30 жовтня 2011 р, очна форма участі). 

10. Міжнародний симпозіум «Автентично філософувати: до 80-річчя Ф. 

Віплінґера» (Відень, 28 лютого 2012, очна форма участі). 
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11.  І Християнські постові читання «Західні та східні отці Церкви: історія та 

екстраполяція в сучасність» (Львів, 22-23 квітня 2013 р., очна форма 

участі).  

12. Міжнародна науково-практична конференція «Європеєць як творець 

цивілізації розвитку і прогресу» (Львів, 17-18 вересня 2013 р., очна форма 

участі).  

13. Міжнародна науково-практична конференція «Філософія діалогу й 

порозуміння в побудові європейської і світової спільнот» (Львів, 22–24 

червня 2016 р., очна форма участі). 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Антропний принцип в 

контексті актуальних проблем філософії науки» (Львів, 15-16 грудня 2016 

р., очна форма участі). 

15. Лекція в рамках лекційного циклу «Межі в мисленні Європи: центрально- 

і східноєвропейські погляди» (Відень, Австрія, 26 січня 2017 р., очна 

форма участі). 

16. Міжнародна науково-практична конференція «ХХІХ читання, присвячені 

пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира 

Твардовського» (Львів, 10-11 лютого 2017 року, очна форма участі), 

17.  Міжнародна науково-практична конференція «Реформація і 

трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності» 

(Львів, 8-9 грудня 2017 р., очна форма участі),  

18. Міжнародна науково-практична конференція «Музика і філософія: до 

150-ліття знайомства Р. Вагнера і Ф. Ніцше» (Львів, 7-8 листопада 2018 

р., очна форма участі). 

 

 

 

 

 

 


