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Вступ 

Актуальність дослідження зумовлена серйозною кризою демократичної 

леґітимності останніх двадцятиріч. Розуміння демократії як простого 

підрахунку голосів «за» чи «проти», або ж владарювання еліт над 

нерозумними масами за допомогою ЗМІ докорінно суперечить ідеї й змісту 

самої демократії. Теорія деліберативної (від англ. – обговорення, 

розважливість) чи то дорадчої демократії покликана повернути розуміння 

демократичних процесів до їхнього якісного виміру. Разом із тим теорія 

дорадчої демократії порушує ті питання, що завжди стояли перед країнами, 

які пішли шляхом демократії. Мається на увазі передусім питання 

демократичної леґітимності. Питання, в якому концентрується уся 

напруженість демократичних парадоксів. Йдеться про увагу до 

партикулярних інтересів та водночас ухвалення рішення, яке свідчить про 

певну єдність народної волі. Дорадча модель демократії не пропонує нового 

погляду на всю теорію, але звертається до глибинного змісту, прагне 

віднайти основи демократичних процесів. Аналіз методологічних засновків 

дозволить оглянути ті підстави, що складають арґументативну базу 

апологетів дорадчої демократії.  

Демократія є більше, аніж політична теорія. Сам демократичний спосіб 

мислення є синхронним способу мислення часів Просвітництва, він апелює 

до глибин людського буття та промовляє до кожної людини. Метафізична 

проблема поєднання одиничного та загального, універсального та 

особливого, партикулярного та множинного супроводжує демократичну 

теорію впродовж практично усього періоду її розвитку. Тому ця теорія 

завжди хвилювала та хвилюватиме науковців. Демократія є інтелектуальним 

викликом, таким самим, яким у середньовіччі було питання про «Святу 

Трійцю». Парадокс демократії заграє з масами та вабить інтелектуалів.  

З іншого боку, можливо, жодна із політичних теорій не зазнавала стільки 

критики, як демократія. Апологети теорії, яка багато обіцяє, мусять бути 

готовими до всесторонньої критики. Утім сутнісна особливість демократії 
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полягає в тому, що критика не призводить до її знищення, а навпаки: 

постійна критика, а особливо самокритика є її провідною рисою. Як теорія, 

що подекуди асоціюється з найвищим рівнем державної стабільності – ще 

Імануель Кант говорив про те, що республіка ніколи не буде воювати з 

іншою республікою – внутрішньо демократія є вкрай нестабільною. Вона 

культивує культуру продуктивного сумніву, критичного мислення своїх 

засад.  

Утім глобалізаційні процеси, економічна криза 2008 року, перманентні 

війни, що ведуться в ім’я демократії значною мірою зашкодили її репутації. 

Так, у 2013 році Вольфґанґ Штрек у своїй книзі «Куплений час» декларує 

кінець панування демократичного капіталізму в Європейському союзі.  

Чи означають ці та інші заяви кінець епохи демократії? Якою мірою 

демократія пов’язана з капіталізмом і чи є цей зв’язок нерозривним? Чи може 

вижити демократія без національної держави? Чи, можливо, національна 

держава і є тим бар’єром, який не дозволяє політиці мультикультуралізму 

досягти свого втілення. Якою є доля «масових демократій» (говорячи мовою 

Майкла Гардта та Антоніо Неґрі).  

З іншого боку,  подекуди й сама демократія не може уникнути відносин 

примусу всередині суспільства. Так, аналізуючи кризові процеси в 

розвиненому капіталізмі, Юрґен Габермас зазначає, що держава, в якій панує 

капіталізм, руйнує сутність демократичного процесу шляхом бюрократичних 

процедур та комунікацій, які, з одного боку, залучають велику кількість 

людей до громадської сфери, але, з іншого боку, послаблюють цю сферу 

через знищення реальної, фактичної участі в ній громадян. Габермас 

підкреслює, що в подальшому, розвиток капіталістичних взаємин та їх 

інтеґрація до сфери життєсвіту позбавить виборця можливості сформувати 

незалежну позицію. Ототожнення політики із адміністрацією та  виключення 

мовної комунікації із соціальної організації можуть перетворити останню на 

засіб пригнічення.  
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З іншого боку, небезпеки для існування демократії можемо віднайти і в 

самій сутності демократичного процесу, коли в результаті голосування 

передбачається, що меншість повинна погодитись із волею більшості.  

На ці та інші питання прагнуть дати відповідь теоретики деліберативної 

моделі демократії. В основі цього підходу – теза про те, що ухвалення 

суспільно значимих рішень має бути результатом арґументованого дискурсу. 

На перший план тут виходить проблема леґітимності та доведення, що вона 

не ґрунтується на процедурі голосування. Так, поляризовані країни, тобто 

країни, в яких, наприклад, мовні або історичні питання ділять їх навпіл, не 

можуть перекладати розв’язання суспільно значущих питань на голосування. 

Одна частина народу у випадку програшу буде відчувати себе зайвою, такою, 

чию думку просто іґнорують. У такий спосіб демократія із найбільш 

стабільного режиму може перетворитись на засіб поляризації країни та 

джерело непродуктивних конфліктів. Вибори можуть показати наявний стан 

ситуації, але чи можуть вони запропонувати певний конструктивний 

розвиток подій? Беручи до уваги також парадокс Кондорсе, зауважмо, 

наскільки навіть результат процедури виборів залежить від способу 

підрахунку голосів. Отже, теоретики деліберативної демократії прагнуть 

уникнути її зведення винятково до процедури голосування.  

Тематика дослідження, а саме методологічні засади деліберативної моделі 

демократії зумовлені потребою у філософсько-методологічному осмисленні 

цього феномену. Так, перед імплементацією необхідно прояснити 

філософське підґрунтя цієї теорії, для того, щоби в подальшому дійти згоди 

щодо шляхів її реалізації. Методологія деліберативної демократії тут 

мислиться передусім як філософська методологія, тобто йдеться про 

філософські ідеї та теорії, які лягли в основу чи вплинули на міркування її 

найвизначніших представників. Дисертація спрямована на прояснення 

філософських засад, що спродукували теоретичний інтерес до 

деліберативного аспекту політики.  
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Ступінь наукового опрацювання проблеми. Про необхідність моменту 

обговорення та процесу обміну думками говорив ще Джон Стюарт Міл. Так, 

він зауважував, що через велику кількість людей демократія мусить бути 

репрезентативною, втім такою, що включає в себе обговорення, як елемент 

долання обмеженості особистої думки. А Юрґен Габермас наводить 

дослідження Юліуса Фрьобеля, американського памфлетиста, що датовані 

1847-48 роками, та стверджує, що дискурс є єдиноможливим посередником 

між одиничним розумом та плюральними цілями.  

Однак, вчення Міла про демократію мало ухил в сторону елітарної моделі, 

а праця Фрьобеля не викликала широкого розголосу серед учених нашого 

часу. Термін «деліберативна демократія» як позначення особливого місця 

обговорення та арґументації в демократичних процесах виник у 1980 році в 

праці Джозефа Бесета «Деліберативна демократія: принцип більшості в 

республіканському уряді». З тих пір термін «деліберативна демократія» 

зайняв почесне місце у класифікації тих демократичних теорій, які 

акцентують увагу на дискурсивному аспекті демократичних процесів. 

Подальша увага до деліберативної теорії демократії може бути позначеною 

як «деліберативний поворот». Фактично, усі види критики, які були 

спрямовані на партисипаторну демократію, були означені зверненням до ролі 

дискурсу в політичних процесах.  

Тема роботи зумовлює необхідність певного історичного огляду трьох 

умовних етапів розвитку теорії дорадчої демократії.  

На першому етапі дослідники здебільшого беруть до уваги питання 

морального аспекту дорадчої демократії та те, хто має брати участь у 

публічних обговореннях. Робота, що, на думку автора, є квінтесенцією цього 

аналізу, - «Демократія та незгода», вона належить перу Емі Ґутман та Деніса 

Томпсона. 

На другому етапі філософи звертаються до проблеми нормативного 

обґрунтування дорадчої моделі демократії. Тут пильного погляду заслуговує 

твір Юрґена Габермаса «Фактичність та значущість» та праця Джона Ролза 
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«Політичний лібералізм». Дискусія спрямовується в русло леґітимувального 

аспекту дискурсу, співвідношення раціональності та справедливості в 

політичних процесах. Дискусія між обома філософами спрямувала 

подальший розвиток теорії до проблеми інституціоналізації та можливих 

форм втілення деліберативного ідеалу. В дисертації представлено нарис 

послідовників обох напрямів, а саме Шейли Бенгабіб та Джошуа Коена. Тема 

роботи зумовлює те, що здебільшого до уваги береться почасти перший етап 

розвитку теорії, а не  проблеми інституціоналізації дорадчої демократії. 

Дослідження доводить, що саме комунікативна філософія є основним 

філософсько-методологічним засновком концепції деліберативної демократії, 

а тому значне місце в роботі припадає на аналіз дискурсивної теорії моралі 

Юрґена Габермаса. Цим також пояснюється особлива увага до творчості 

Ганни Арендт, саме вона сформувала погляди Габермаса щодо проблеми 

комунікативної влади.  

Окремого зауваження варто також прояснення того, що дорадча 

демократія, на нашу думку, тяжіє до так званої «неґативної» теорії, яка 

закріплює за демократією поле невизначеності та постійної перевірки 

базисних засад. У цьому контексті не можна залишити поза увагою критиків 

демократії, на кшталт Карла Шмідта, та тих філософів, які закріплювали за 

демократією право на сумнів у самій собі, зокрема Клода Лефора, Марселя 

Гоше та Шанталь Муф. 

На нашу думку, політична теорія нині перебуває в кризі через те, що 

сприймається надто інструментально. Системна теорія не дає засобів 

прояснення мотивувальної дії політичних процесів на індивідуальному рівні, 

тому практично не береться до уваги дослідження із системного аналізу. 

Демократія в дисертаційному дослідженні представлена як теорія, що зачіпає 

передусім антропологічні та онтологічні виміри буття. Цим пояснюється 

звернення до таких проблем як істина та демократія, раціональність як 

чесність, співвідношення демократичного та політичного.  
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Деліберативна демократія є дуже популярною та досліджуваною теорією 

на заході. Як приклад можемо навести роботи таких авторів: Карлос Ніно, 

Джон Елстер, Джеймс Фішкін, Джон Дрижек, Девід Естланд, Джеймс Флін 

та багато інших. Ці науковці знані передусім не через вивчення дорадчої 

демократії, а через внесок до моральної, політичної філософії, теорії 

комунікативною дії, філософії права. На жаль, у вітчизняній науці 

декларувати такого ажіотажу не можна. Втім, формулювання теми дисертації 

зумовило звернення до робіт з комунікативної філософії Анатолія 

Єрмоленка, проблематики леґітимності у викладі Миколи Тура. Вирішальну 

роль в роботі відіграють роботи Анатолія Лоя, що демонструють онтологічні 

та антропологічні виміри політичного, а також теза Андрій Баумейстра, про 

те, зв’язок раціональності із свободою волі.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася в рамках досліджень, які проводить кафедра філософії 

філософського факультету у відповідності з комплексною програмою 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові 

проблеми державотворення України», НДР№ 01БФ041-01 «Філософська та 

політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть».  

Мета дисертаційної роботи: дослідження теоретичних витоків та 

методологічних засад деліберативної моделі демократії. 

Для досягнення мети слід виконати такі завдання: 

- виявити роль теоретичних положень комунікативної філософії в 

розвитку деліберативної демократії; 

- визначити і проаналізувати сутнісні риси деліберативної моделі 

демократії та окреслити її ключові завдання; 

- виокремити відмінності між ліберальним та республіканським 

підходами до демократії та продемонструвати продуктивне напруження між 

поняттями «демократичне» та «ліберальне»; 
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- дослідити феномени демократичного і політичного в межах людської 

комунікації та дослідити можливість субстантивації демократії в певних 

теоретичних положеннях; 

- визначити потенціал комунікативної філософії у подоланні сутнісних 

суперечностей демократії; 

- проаналізувати проблему демократичної леґітимності як ключову для 

всієї теорії демократії, здійснити аналіз дискурсивної теорії леґітимації.  

Об’єктом дослідження є модель деліберативної демократії в контексті 

демократичної теорії.  

Предметом дослідження є методологічні засади деліберативної моделі 

демократії. 

Теоретико-методологічні засади дослідження. Головним філософським 

методом став трансцендентальний аналіз, тобто аналіз засадничих умов 

людського співіснування та комунікації. Теоретичною основою дослідження 

стало поняття комунікативної раціональності Габермаса та універсальної 

мовної спільноти.  

Зазначмо, що, зважаючи на комплексність поняття демократії та 

багатоманіття підходів до визначення її сутності, в роботі розглядаються 

різні теорії, що послуговуються різними методами. Продуктивне сполучення 

подекуди суперечливих методологій забезпечується трансцендентальним 

підходом. Його універсалістська спрямованість сумісна з різноманітними 

теоріями. В межах розгляду об’єкту дослідження кожною з теорій, що 

використані в дисертації, ми відповідно послуговуємось і методами цих 

теорій.  

У другому розділі використано метод історичного аналізу, а саме для 

дослідження еволюції проблематики дорадчої демократії. У першому та 

третьому розділах застосовано компаративний метод (порівнюються моделі 

дорадчої демократії Ролза і Габермаса). 

Наукова новизна дослідження у виявленні та обґрунтуванні методолого-

філософських засад концепції деліберативної моделі демократії з 
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перспективи комунікативного підходу. Такий підхід передбачає прояснення 

демократичної теорії як вчення, що має на меті повноцінно розкрити 

індивідуальні здібності індивіда та забезпечити справедливе співіснування 

громадян; а також описати дорадчу модель демократії як таку, що здатна 

розв’язати сутнісні проблеми демократії. Особливої ваги в такому разі 

набуває проблема леґітимності як сукупності раціональних мотивів для 

слідування законам.  

   Головні результати дослідження відображені у таких положеннях, що 

визначають новизну роботи і виносяться на захист.   

Вперше:  

- виявлено системний характер обґрунтування деліберативної моделі 

демократії теоретичними засобами комунікативної філософії, а саме 

передусім антропологічними, етичними та моральними аргументами теорії 

дискурсу Юрґена Габермаса як базисним підґрунтям дорадчої моделі 

демократії. Особливий внесок комунікативної філософії у демократичну 

теорію виявлено у розкритті пріоритетності раціонального виміру 

проблематики цієї теорії.  

- представлено у вітчизняному науковому дискурсі теоретичну ґенезу 

деліберативної моделі демократії. Досліджено відмінності розуміння та 

здійснено порівняння застосування терміну «деліберативна демократія» у 

різних сферах суспільного життя - в царинах права, соціології, політичній 

теорії тощо. Визначено та проаналізовано основні риси деліберативної 

моделі демократії. Окреслено ключові проблеми деліберативної теорії 

демократії. 

- Явище політичного розглядається як невід’ємна риса людської 

взаємодії, як такий феномен, що ґрунтується не на насильстві, а на 

комунікативній владі. Встановлено, що засновки демократичної теорії 

відсилають до антропологічного рівня, а саме до істотних способів 

організації людської взаємодії, які поступово розкриваються і розгортаються 
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в історії. Політичне і демократичне аналізується в межах людської 

комунікації також як засоби підвищення її ефективності. 

Уточнено:  

- Неможливість для демократії бути статичною системою, що 

ґрунтувалася б на певних універсальних правах людини, натомість 

особливістю демократії є постійне запитування про власні засади. 

Демократична легітимність передбачає можливість виявити раціональність 

поведінки людини як підставу для обґрунтування її відповідальності за свої 

вчинки, а відтак апорії демократії є апоріями раціональності і можуть бути 

подолані лише на раціональних засадах.  

- Розуміння проблеми браку демократичної леґітимності як основної 

причини кризи демократії. Дискурсивна теорія легітимації (як засадовий 

елемент деліберативної демократії) дозволяє прояснити раціональні засади 

слідування нормам і законам, оскільки в такий спосіб забезпечується 

поступове досягнення зрівняння автора законів та суб’єкта їх виконання.  

- Позицію необхідності підкріплення раціональної влаштованості 

соціальних інститутів раціональністю індивідів, що до них залучені. 

Фундаментом людської раціональності є чесність із самим собою (Ю. 

Габермас), а спільнота таких громадян здатна формувати громадянське 

суспільство.  

Дістало подальшого розвитку: 

Розуміння дискурсивної леґітимності як способу стабілізації напруги між 

приватною та публічною автономіями індивіда. Такий спосіб леґітимації є 

аналогічним способу взаємодії на міжіндивідуальному рівні. Акцентовано, 

що комунікативна раціональність прояснює мотивацію до виконання норм і 

приписів, яка через залучення людини до створення законів на реальному чи 

уявному рівнях сприяє збереженню людської гідності.  

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає у 

тому, що дослідження представляє собою критичну аналізу сутнісних 

проблем демократичної теорії та здійснює начерк способів їх вирішення в 
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перспективі комунікативної філософії. Матеріал дослідження може бути 

використаний при розробці нормативних курсів з політичної філософії, 

соціальної філософії, для розробки відповідних спецкурсів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки і положення новизни одержані автором 

самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Загальні положення та результати 

дисертації оприлюднені у виступах на міжнародних наукових конференціях: 

«Дні науки філософського факультету – 2012» (м. Київ, 18-19 квітня 2012 р.), 

«Вітгенштайнознавство в сучасній філософії» (м. Київ, 1-2 листопада 2012 

р.),  «Дні науки філософського факультету - 2013» (м. Київ, 16-17 квітня 2013 

р.), «Релігійна філософія: історія та сучасність» (м. Острог, 16 травня 2013 

року), «Дні науки філософського факультету - 2014» (м. Київ,  15-16 квітня 

2014 р.), «Роздуми про глобальну політичну теорію» (м. Львів, 13-14 

березня). Зміст дисертації обговорювався на засіданнях кафедри філософії 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 

8-и наукових публікаціях без співавторства – в 5-х статтях, які були 

опубліковані у фахових наукових виданнях та 3-ох тезах виступів 

опублікованих у матеріалах конференцій. 
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Розділ 1. Демократія та поняття політичного 

Спроба концептуалізації того чи того поняття доволі часто стикається із 

небезпекою консервації сенсів означуваного. Воно й не дивно, адже 

утвердження одного із можливих варіантів призводить до відкидання решти 

варіантів. Окресливши поле можливого, завжди дещо говоримо і про те, що 

до нього не входить. Так працює людська свідомість. Ми змушені 

перемикати увагу з одного предмета на інший, завжди лишаючи дещо поза 

активною увагою. Утім така обмеженість свідомості не є тим, що ставить 

крапку на можливості пізнання. Той факт, що людина не може в одному акті 

охопити все суще, продукує активність людської свідомості. Людина 

змушена почергово звертатися до одного предмета, потім до іншого, 

виокремлюючи щось як важливе, а щось як другорядне. Відтак, обмеженість 

сприйняття є обмеженістю лише певною мірою, в цій обмеженості закорінена 

людська активність. Якби людина могла в одному акті свідомості охопити 

все, її свідомість була би знерухомленою.  

Чому це є важливим у контексті проблеми дослідження деліберативної 

моделі демократії? По-перше, сама тема демократії є досить широкою. Вона 

іманентно пов’язана з усіма темами, до яких тема демократії як певного 

державного устрою є дотичною. По-друге, модель деліберативної демократії 

з’явилась як спроба дати відповідь на певні суперечності та питання, що 

виникли в межах самої теорії демократії. Отже, з одного боку, вона має 

справу з певними проблемами, які дотичні до демократії на тлі інших 

суспільних тенденцій (назвімо ці проблеми зовнішніми), а також стосується 

дискусій всередині спільноти прибічників демократичної теорії (позначимо 

ці проблеми як внутрішні). На нашу думку, під час розгляду методологічних 

засад деліберативної демократії важливо акцентувати зовнішні, так і 

внутрішні зв’язки цієї теорії. Не пов’язуючи наразі ступінь важливості фактів 

та явищ з порядком викладу матеріалу, спробуємо в цій роботі послідовно 

дати характеристику основним рисам та завданням деліберативної моделі 

демократії, паралельно відповідаючи на питання про мету самої демократії. 
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Отже, досліджуючи те, чим є демократія, будемо побіжно з’ясовувати, чим 

вона не є. Така постановка завдання зумовлює звернення до праць не лише 

теоретиків демократії, а й до її критиків і супротивників.  

На нашу думку, під час аналізу такого феномену як демократія важливо 

зосередитися не на умовах здійснення ідеального втілення демократичної 

моделі, а на тому, на які філософські засади спиралися теоретики демократії. 

Зауважмо також, що робота має на меті розгляд передусім теоретичних засад 

деліберативної моделі демократії, лише побіжно торкаючись питань реальної 

політики. З огляду на те, що деякі країни усе ж таки досягли демократичного 

рівня розвитку, навіть такою мірою, що вважають за потрібне експортувати 

демократію, у роботі подекуди буде траплятися звернення до політичного 

досвіду певних країн.  

Досліджуючи феномен демократії, історію її виникнення, розвитку та 

філософського підґрунтя цієї теорії, доходимо висновку, що це поняття 

пов’язане насамперед із взаємовідношенням між людиною-громадянином та 

державою. Демократія має безпосередній стосунок до громадян, їхніх 

способів та підстав для об’єднання. Коли говоримо, що демократія є 

суспільним устроєм, за якого влада належить народові, знову ж таки 

потрапляємо у коло таких понять, як народ, нація, держава, громадянин. 

Тому, той, хто говорить про демократію, долучається до дискусії про 

політичне. Що ж таке політичне? Яке поле розуміння задає цей термін та які 

взаємозв’язки він має з іншими поняттями. Чи є сутнісними зв’язки 

політичного та демократичного? Які елементи розуміння політичного 

суголосні теорії деліберативної демократії? 

Відповідь саме на ці питання є головним завданням першого розділу. 

Маємо на меті, по-перше, розглянути політичне в межах його онтологічних 

засад. У цій частині ми звертаємося до доробку Карла Шмітта. Йдеться про 

те, що політична теорія завжди містить онтологічні інтенції, а відтак 

політичне має онтологічні засновки. Також під час аналізу праць К. Шмітта 
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беремо до уваги концепт свободи в межах політичного та той факт, що 

політичне завжди передбачає активного суб’єкта, що діє.  

Тема суб’єкта політики звертає нашу увагу на праці Ганни Арендт. Її 

філософський доробок слугує чудовою демонстрацією того, яким чином 

політичне стає способом буття людини серед інших людей. Отже, тут ідеться 

про те, що до онтологічних засад долучаються антропологічні виміри 

поняття політичного (співвідношення між цими вимірами буде докладно 

розглянуте пізніше). По-друге, проаналізуємо ті елементи політичного, які 

демонструють, що саме демократичне розуміння політики є в цьому сенсі 

визначальним.  

По-третє, аналізуючи праці Клода Лефора, утверджуємо думку про те, що 

розуміння політики в межах демократичної теорії є фактично синонімічним 

поняттю демократичного. В концепті демократії К. Лефора знаходимо 

елементи дорадчої1 теорії демократії.   

Продовжуючи аналіз онтологічних засад демократичного та політичного, 

досліджуємо, яким чином у дискусії про демократію посіли своє місце теми 

про співвідношення одиничного та загального, індивідуального, 

сингулярного та багатоманітного. На нашу думку, у межах демократії така 

дискусія набула ваги через виокремлення ліберального як чогось 

протилежного демократичному. Прояснюючи співвідношення ліберального 

та демократичного, знову звертаємося до філософського доробку К. Шмітта 

та його критики ліберальної демократії.  

Суперечність між лібералізмом та демократією, на нашу думку, 

відображає фундаментальну метафізичну дискусію з приводу того, яким 

чином індивід як єдине і особливе може взаємодіяти з іншими, інтеґруватись 

в різноманітні соціальні інститути, не втрачаючи своєї індивідуальності. 

Тому четверта частина розділу присвячена розв’язанню цієї проблеми в 

межах комунікативної філософії Юрґена Габермаса. Розмисли Ю. Габермаса 

                                                           
1 Тут і далі поняття деліберативний та дорадчий вживаються як синоніми.  
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задають проблемне поле, у межах якого ми будемо рухатися у подальшій 

аналізі деліберативної теорії демократії.  

У першій частині роботи також спробуймо відійти від такого розуміння 

політичного, яке склалося у межах системної теорії. Ідеться про те, що 

політичне є простором саморозуміння людини (антропологічний вимір) та 

вимагає її активної дії щодо інтерпретації світу як цілого, віднайдення його 

граничних засад (онтологічний вимір).  

Наріжним питанням тут є те, яким чином дорадча демократія 

коресепондує з розумінням демократичного процесу як того, що вимагає 

суспільної гомогенності. Стверджується, що в основі демократії – 

«інституціалізація конфлікту» (вислів К. Лефора), а не його витискання. 

Наостанок зауважмо, що аналіз методологічних засад деліберативної 

теорії демократії здійснюється передусім в межах комунікативної філософії. 

Отже, саме доробок представників цієї теорії є лейтмотивом подальшого 

аналізу. Це зумовлене також тим, що саме Ю. Габермасу як теоретику 

комунікативної філософії вдалося плідно поєднати онтологічний і 

антропологічний виміри політичного, а також дати відповідь на питання про 

трансцендентальні підстави людської взаємодії з іншими. 

 

1.1. Онтологічні інтенції політичної філософії Карла Шмітта 

 

Поняття «політичне», яке широко використовують у публічних та 

приватних розмовах,  просте та зрозуміле лише на перший погляд. Якщо 

непрофесіонали використовують цей термін, коли йдеться про політичні 

партії, вибори або ж голосування, не замислюючись, наскільки тут справді 

можна говорити про політичне, то фахівці з політичної філософії ставляться 

до цього терміну досить обережно. Так,- інколи навіть говорять про 

відновлення поняття політичного. Зокрема,- про це йшлося в доповіді 

Ю. Габермаса щодо процесів секуляризації в сьогоднішньому суспільстві у 

Нью-Йоркському університеті 22 жовтня 2009 року. Габермас у своїй 
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промові звертається до доробку К. Шмітта, послідовного критика теорії 

ліберальної демократії. Опріч окремої роботи, що повністю присвячена 

проблемі політичного, Шмітт протягом усього життя займався дослідженням 

цієї проблеми. Зазначимо, що теорії Шмітта притаманний певний рівень 

міфологізації. Так, філософ говорить про держави суші та води, про 

непримиримий конфлікт, який завжди супроводжуватиме будь-які контакти 

між державами. Утім, беручи до уваги, що філософ-провокатор і до сьогодні 

зберігає авторитет у філософських дискусіях про політику, стисло 

розглянемо його концепцію. На нашу думку, Шміттівський поділ на держави 

води й суші не є простою міфологізацією міждержавних взаємин. Філософ 

мав на меті – осягнення найглибших засновків взаємодії між народами. 

Іншими словами, К. Шмітт, так само, як і Ю. Габермас, запитує про граничні 

підстави політичного. Щоправда, на відміну від Габермаса, для Шмітта на 

рівні граничних підстав про будь-яку раціоналізацію не йдеться. Його теорія 

стверджує, що політичний вибір є завжди вибором довільним, його не можна 

раціонально обґрунтувати. Тут основну роль відіграє випадковість, а людські 

конфлікти є нічим іншим, як результатом зустрічі протилежних поглядів. 

Стає зрозумілим, чому Габермас вважає за необхідне звернутися до доробку 

Шмітта. Представник франкфуртської школи у своїх працях так само 

постійно звертається до питань про граничні підстави людської взаємодії, 

однак, прагне обґрунтувати раціональну можливість знайти шляхи подолання 

політичних конфліктів. На відміну від робіт Шмітта, увесь творчий доробок 

Габермаса можна назвати прагненням продемонструвати раціональний 

елемент у будь-якій людській взаємодії. Втім, повернімось поки до 

К. Шмітта.  

Філософ, прагнучи дати чітку характеристику поняттю «політичного» 

заперечує ототожнення політичного із державним. Він прагне віднайти 

сутнісну дихотомію, якою можна було б окреслити сферу «політичного». За 

Шміттом, ключовою опозицією політичного є опозиція друга/ворога. «Він 

(ворог – прим. автора) постає чимось цілковито іншим, чужим, і для його 
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сутності є достатнім, що він в певному інтенсивному сенсі існує як щось 

цілковито чуже» [169, c.15]. Для Шмітта основним є те, що саме перспектива 

друг/ворог дає ключ до розуміння сенсу організації усієї держави. Хоча 

державне не зводиться до політичного, державні об’єднання створюються 

саме за такими критеріями. Вони завжди є об’єднаннями проти когось. Звідси 

Шмітт доходить висновку, що взаємини між різними політичними групами є 

завжди взаєминами боротьби, змагання та ворожнечі: «Кожна релігійна, 

моральна, економічна , етнічна чи інша суперечність може стати політичною 

суперечністю, якщо вона достатньо сильна для того, щоб згрупувати людей 

довкола розділення на друзів та ворогів» [60, c.9]. Таким чином Шмітт 

демонструє спосіб, у який практично кожна сфера людської взаємодії здатна 

перетворитися на політичну взаємодію. Шмітт наголошує на тому, що таке 

утворення як класи, які вирізняє Маркс, хоча і є розрізненням економічним, 

за такими ж критеріями перетворюється на політичне розрізнення: 

«Політичне може отримувати свою силу з різноманітних сфер людського 

життя, з релігійних, економічних, моральних та інших суперечностей; воно 

не означає жодної власної предметної сфери, лишень ступінь інтенсивності 

асоціації чи дисоціації людей, чиї мотиви можуть бути релігійними, 

національними (в етнічному чи культурному сенсі), економічними чи іншого 

ґатунку, і в різні періоди вони перетворюються на різні способи з’єднання та 

роз’єднання»  [169, c.9].   

У своїй роботі Шмітт підкреслює, що держава є найбільшим, 

наймогутнішим втіленням політичного. Саме держава володіє правом 

починати війни та вимагати смерті за ті чи ті об’єднання. Для філософа 

принциповим є те, що людську ворожнечу не узасадничують раціональні 

мотиви. Жодними раціональними, розумними мотивами, на думку 

мислителя, не можна пояснити готовність людей помирати та вбивати одне 

одного. Лише екзистенційні мотиви, мотиви граничної ваги можуть 

змушувати людей вдаватися до таких дій. Розвідки Карла Шмітта цікаві тим, 

що демонструють, наскільки абсурдною може бути логіка війни, яка 
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ґрунтується на таких «екзистенційних» засновках. Шмітт, прагнучи пояснити 

людську поведінку, жодною мірою не дає пояснення людських мотивів як 

винятково людських. По-перше, розрізнення політичного, що ґрунтується на 

винятковій дихотомії друга та ворога не може прояснити специфіки саме 

людського способу взаємодії. Намагаючись надати ваги політичному, але 

водночас десубстанціалізувати його, автор занадто абсолютизує цей 

феномен. Він суперечить собі, коли говорить на початку статті, що потреба 

дихотомій друг/ворог свідчить про винятково політичну сферу, а потім 

описує всі інші сфери людського життя як тою чи тою мірою просякнуті 

політичним. По-друге, той мислитель, який у своїй арґументації йде шляхом 

абсолютизації певного феномену, завжди потрапляє в пастку, адже не має 

змоги продемонструвати підстави своєї власної теорії. Коли Карл Шмітт 

стверджує, що політичне не має жодного стосунку до раціонального, він 

перекриває собі шлях до евристичного потенціалу інших теорій, через 

зв’язок з якими він міг би верифікувати власну.  

Однак, на наш погляд, Шмітт пропонує декілька цікавих інтуїцій, які 

стануть корисними в нашій роботі щодо прояснення природи політичного. 

Виокремимо деякі з них. По-перше, як вже зазначалось, політичне бере свій 

порядок із певного розрізнення та містить у собі конфлікт як певну рушійну 

силу.  По-друге, Шмітт дуже влучно характеризує політичні об’єднання як 

такі, що завжди виокремлюються на тлі чогось протилежного. Утверджуючи 

дещо як єдине, ми завжди проводимо таке виокремлення на тлі заперечення 

того, чим це єдине не є. По-третє, Шміттове поняття політичного є достатньо 

персоналізованим. У його працях держави ухвалюють рішення та 

взаємодіють одна з одною, як певні особи, що взаємодіють між собою. При 

цьому Шмітт демонструє той факт, що інтерес певної групи ніколи не 

дорівнює простій сумі інтересів її членів. Група є надіндивідуальним 

об’єднанням якісно іншого ґатунку, вона продукує виникнення інтересів та 

прагнень, які відрізняються від інтересів окремих її членів. Надалі ми ще 

повернемось до концепції Карла Шмітта, зокрема до його критики 
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ліберальної демократії. Тут для нас було важливим, по-перше, виокремити ті 

риси, які філософ окреслив як риси політичного, по-друге, виокремити 

ключові поняття філософії самого Шмітта, що стала предметом подальших 

суперечок багатьох апологетів деліберативної теорії демократії. Власне, 

своєю критикою автор спровокував низку текстів, що були покликані 

подолати суперечності ліберальної моделі демократії.  

 

1.2.1. Антропологічний вимір політичної філософії Ганни Арендт 

 

Аби прояснити інші риси феномену політичного звернімось до творів 

Ганни Арендт. Цікавим, на нашу думку, є той факт, що арґументацію 

К. Шмітта можна порівняти із арґументацією Г. Арендт, філософа-провісниці 

комунікативної теорії Ю. Габермаса. По-перше, напрямки досліджень 

Арендт і Шмітта суміжні в тому сенсі, що обидва позначають феномен 

розрізнення як ключовий для поняття політичного. По-друге, витоки 

політичної взаємодії в теорії Арендт, так само, як і в теорії Шмітта, не можна 

раціонально концептуалізувати. Арендт, розвиваючи свою теорію 

політичного, звертається до Канта. Але не до його творів, що присвячені 

моральному судженню, а до його «Критики сили судити», праці, частина якої 

розкриває тему судження смаку. Обґрунтовуючи зв’язок політичного 

судження та судження смаку, Арендт також утверджує певну випадковість 

нашого вибору в сфері політики. Для Арендт важливим було 

продемонструвати, що сфера політичного є сферою свободи, а отже, ми не 

можемо віднайти раціональних засновків того чи іншого рішення. Політичне 

для Арендт, так само,- як і для Шмітта, містить елемент випадковості. 

Судження смаку не можна звести до етичного судження. Такий хід думок в 

філософії Арендт цілковито пов’язується із загальним філософським 

підходом Шмітта.  

У її філософії важливе місце посідає також ідея натальності, тобто 

людської здатності творити щось нове. Зважаючи на те, що політичне 
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ґрунтується на судженні смаку, а отже, є цілковито довільним, людина може 

започатковувати дещо нове.   

Окрім того, що політичне має стосунок до судження смаку, воно також 

має стосунок до публічного. Саме в публічному просторі стикаються 

різноманітні людські інтереси. Для Арендт поняття плюральності є 

ключовим. Вона зазначає, що власне людська сутність ніколи не може бути 

віднайдена всередині однієї окремої людини. Ключовим для людини є 

взаємодія, стасунки між людьми, що можна окреслити як «буття поміж» 

(Inter-esse). Так само, як і в Шмітта, політичне, за теорією Арендт, пронизує 

усі сфери людського життя. Політичне є тим, де людина потребує Іншого. 

Власне політичне в такому разі починається від самого факту людського 

народження, адже очевидно, що процес народження відбувається за фактом 

участі інших людей, і особа ніколи не відповідає за факт свого народження. 

Це є певна фактичність, з якою особа мусить змиритись. «Власне політичний 

принцип християнської любові полягає в прощенні. Воно не може бути 

здійсненим в душі індивідуального, для цього завжди потрібен Інший. Я 

можу завоювати (Beherrschen) себе самого, втім ніхто не може сам себе 

пробачити» [62, c.376]. Тут бачимо, наскільки важливим для Арендт є 

концепт плюральності. Так само, як і Шмітт, Арендт не шукає певного раз і 

назавжди встановленого спільного знаменника для того, щоб пояснити 

політичну взаємодію. Однак, на відміну від теорії Шмітта, розуміння 

політичного за Г. Арендт доповнюється певними суттєвими елементами. По-

перше, це, як вже було побіжно зазначено, звернення до публічного. Місця, 

де одиничні плюральності перетинаються в спільній взаємодії. По-друге, для 

Арендт політичне не позбавлене цілком елементу раціональності. Беручи до 

уваги Кантівську теорію про судження смаку, Арендт особливо акцентує на 

те, що судження саме по собі є здатністю підведення одиничного під 

загальне, тобто є процесом певного узагальнення.  

По-перше, наведемо причини, з яких, як зазначає сама філософ, вона 

вдалася саме до теорії естетичного судження Канта. Арендт спирається на те, 
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що з-поміж усіх його концепцій саме ця концепція є найближчою до 

політики та розуміння людини як істоти політичної. Вона виокремлює три 

Кантових концепти розуміння людини, що відповідають різним частинам 

творів критичного періоду.  

1. Людина як представник людського роду (Human species) – в цьому 

контексті людина сприймається як така, що є частиною природи, суб’єктом 

історії (в розумінні Канта). Тут людина конституюється з перспективи 

певного кінця, в отже в цій сфері панує телеологічне судження. Такому 

погляду на людину відповідає друга частина «Критики сили судити» 

2. Людина як ціле (Man) – розумна істота, суб’єкт законів практичного 

розуму, які він сам собі покладає. Людина тут є автономною істотою, метою 

в собі. Цей погляд розкривається в «Критиці практичного розуму» та 

«Критиці чистого розуму». 

3. Нарешті, людина як земна істота серед інших земних істот (Men, 

earthbound creatures) – людина, як та, що мешкає в спільноті, керується 

здоровим глуздом та потребує іншу людину навіть в процесі мислення. 

Такою людина постає, на думку Арендт, в межах першої частини «Критики 

сили судити», а саме в судженні смаку.  

Свою увагу до концепту людини Арендт пояснює тим, що для Канта саме 

антропологія об’єднує три питання критик: «Що я можу знати?», «Що я 

мушу робити?», «На що я можу сподіватись?». Три критики разом дають 

відповідь на питання, чим є людина.  

Отже, якщо в Канта й була б політична філософія, то вона ґрунтувалася б 

саме на судженні смаку. Так, естетичні судження, за Арендт, є судженнями 

рефлексійними, тобто позбавленими апеляції до певних, встановлених 

наперед, правил. З іншого боку, сама сила судити за Арендт, є цілковито 

раціональною. Тобто такою, що притаманна людям як розумним істотам. 

Важливим тут є момент соціального, адже людина ніколи не судить лишень 

для себе. Стверджуючи дещо в судженні, людина з необхідністю залучається 

до соціальної комунікації. Отже, коли людина судить, вона завжди 
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звертається до інших, причому не просто звертається, а отримує змогу когось 

в чомусь переконати. Тим, що об’єднує різноманітні політичні судження, 

виступає не якась субстанційна воля народу, а власне сама здатність судити 

та ухвалювати рішення. 

Отже, судження смаку за Арендт, є тим, що поєднує індивідуальне та 

універсальне. Таке поєднання як уособлення політичного виникає в процесі 

судження смаку, а отже позбавлене спроби самообґрунтування через 

апеляцію до зовнішніх елементів. З іншого боку, сама форма судження за 

Арендт передбачає певну претензію на суспільну значимість. Бачимо в теорії 

Арендт певне продовження думки Шмітта як того, для кого політичне завжди 

має своїм джерелом розрізнення. У порівнянні з ним, концепція Арендт 

набагато розвинутіша.  

По-перше, Арендт залучає до поняття політичного сферу публічного та 

детально демонструє, якими чином одиничним індивідуальним інтересам все 

ж таки подеколи вдається досягти моменту спільної взаємодії та розуміння. 

Сама структура судження та людська здатність судити забезпечують 

поєднання одиничних позицій в універсальному.  

По-друге, підхід Арендт відрізняється від традиційного підходу 

політичної філософії. Це акцентує Анатолій Лой, аналізуючи концепт 

політичного в роботах Арендт. Український філософ зауважує, що її 

розмисли щодо природи політичного виводять цю тему до сфери 

онтологічного. Себто йдеться про те, що політичне постає не просто як певна 

сфера людського життя, що дістає ті чи ті форми, а є сутнісною 

характеристикою людського існування. Власне, тези Лоя підтверджують 

нашу логіку викладу матеріалу, згідно з якою в політичній теорії є низка 

мислителів, які онтологізують цю сферу. Так Лой формулює ключове 

питання для політичної філософії Ганни Арендт: «Що означає політичне як 

конституент людського буття з точки зору властивих людині відносин з собі 

подібними?» [32, c.4]. Для прояснення онтологічного характеру політичної 

філософії Г. Арендт звернімось до ще одного пасажу Лоя: «Первинним має 
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залишатись таке бачення і розуміння політики під кутом зору виявлення того 

шару життєдіяльності, що іменують дією, де політика є фігурантoм не просто 

процесу, а подією буття. Там, де мають місце дії, там відбуваються події, які, 

якщо не втягують у себе безпосередньо, то принаймні інтригують своєю 

спонтанністю, непередбачуваністю того, що відбувається, а отже, 

викликають увагу, вимагають обговорення і оцінки» [32, c.4]. Це зауваження 

надзвичайно важливе, адже воно прояснює та уточнює одразу кілька 

елементів того поняття політичного, про яке йшлося вище. По-перше, 

політичне є конститутивною сферою людського буття. Тут ідеться про 

антропологічний вимір поняття політичного. Людина, залучена до сфери 

взаємодії з іншими людьми та зацікавлена у власному місці в цій взаємодії, 

практично завжди є частиною політичної сфери. Зміцнивши цю тезу, можемо 

сказати, що нетиповим для людини є момент, коли вона не має стосунку до 

політичного. Власне, сама людина як окремий індивід, а не обов’язково як 

представник того чи іншого народу, нації є частиною політичних процесів та 

дій/подій. Ті теорії, що, так би мовити, дають людині «політичний мандат» 

лише як представниці певної групи, значно звужують поняття політичного. 

Політичне та здатність до політики є засадовою рисою людського буття. 

Отже, можемо говорити не лише про онтологічний вимір політичного як 

такого, що конституює сферу людського буття, а й про антропологічний 

вимір, що ґрунтується на певних людських здатностях. В подальшому теза 

про антропологічний вимір політичного буде дещо розширена у зв’язку із 

Габермасовим розумінням людської раціональності.  

По-третє, попередня цитата змушує нас ще раз звернути увагу на роль 

свободи та спонтанності в полі політичного. Людина може виступати й діяти 

в межах певних інститутів, але, власне, виникають такі утворення від 

людської спонтанності, здатності ініціювати нове та відповідати за свої 

вчинки. Лише так можна прояснити, чому взагалі у сфері політичного 

відбуваються події. Про події можемо говорити там, де діяч здатен 

ініціювати новий початок, а отже, бути за нього відповідальним.  
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Знову ж таки, визнаючи роль інституцій та політичних об’єднань як 

таких, що уможливлюють вираження індивідуального, разом з Лоєм 

зазначимо, що самі інституції є лише формальними утвореннями без 

людських інтересів та ініціатив: «Натомість свободу не варто уявляти у 

вигляді цілі, яка мусить опредмечуватись у відповідних інституціалізованих 

завоюваннях, подібно до того, як ми домагаємося втілення бажаної мети. 

Такі інституції, що за визначенням повинні забезпечуватись бажаним для нас 

станом свободи, по суті є всього лише артефактом, який у функціональному 

режимі може створювати труднощі при здійсненні, здавалося б, гарантованих 

свобод. Без спонтанної дії, впливу громадської сфери, політичного впливу, 

правові інститути, якими  б вони не були, будуть мертвими, бо лише відчуття 

цими інститутами енергії та потуги реальних політичних дій, що виходять із 

публічної сфери, вони стають ефективними в забезпеченні наших прав і 

свобод» [32, c.10]. Людська свобода не може ставати субстанційною основою 

для розвитку політичної теорії чи утопій. Свобода завжди наявна, вона вже 

забезпечує функціонування різноманітних державних об’єднань, а головною 

функцією таких інституцій є потреба бути чутливими до свободи та до 

процесів, джерела, що її породжують. Свобода не є тим, що варто 

забезпечувати. Варто «прислухатись» до свободи, для того, щоби 

різноманітні людські інституції якнайдовше та якомога продуктивніше 

працювали. Зауважимо, що такі міркування жодним чином не суперечать 

ліберальному політичному ідеалу. Тут ідеться про те, що свобода не є метою 

людських взаємодій, а є їхньою властивістю. Навіть не передумовою, в тому 

сенсі, що, якщо її забезпечити, то будемо мати невикривлену комунікацію.  

У цьому сенсі публічна сфера є також сутнісною для людської 

комунікації. Публічна сфера є медіумом, у якому зустрічаються різноманітні 

інтереси, прагнення та репліки. Цей простір є таким, який нікому не 

належить, ніхто не може його собі привласнити. Публічна сфера є такою, що 

не може бути ніким приватизованою, створює особливий тип ситуації. 

«Політика – це мистецтво поводити себе в ситуації, яка відкрита іншим» [32, 
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c.13]. Отже, йдеться про те, що в сфері публічного люди не просто 

зіштовхуються з іншими людьми. Вона є тим потрібним елементом, у якому 

сама людина може дещо дізнатися про себе. Публічна сфера є 

конститутивною для людського буття. Діяти в публічній сфері означає 

здійснювати себе як члена людської спільноти. Саме публічне застосування 

розуму, говорячи мовою Канта, забезпечує практичний вимір людської 

діяльності. Як видно із попередніх тез, публічна сфера не передбачає певного 

раз і назавжди фіксованого простору. Як буде далі показано, у Габермасовій 

рецепції філософії Міда, публічна сфера забезпечується символами та 

здатністю людей інтерпретувати ці символи. Тут ключову роль відіграє мова 

та мовлення, оскільки саме вони створюють розрив, прошарок між 

фактичністю та буттям. Людська здатність говорити є здатністю створювати 

розриви сенсів, які потім можуть бути заповнені. Варто відзначити той 

розрив, який існує завжди між тим, що людина хоче сказати і тим, що кінець 

кінцем вона говорить. Подібно до Ґеленового дієвця2, що ніколи не 

потрапляє в ту точку, яку намітив, Габермасовий мово-дієвець завжди 

лишається в полі несказаного та недоказаного. Якби те, що людина прагне 

сказати, і те, що вона врешті-решт говорить, абсолютно збігалося, люди діяли 

б як машини, що виконують певну програму. Той, хто говорить дещо, вже не 

належить сам собі, так само, як і те, що він сказав йому не належить. Він 

потрапляє в поле публічності, та має бути готовим до смислових розривів, які 

ця сфера містить. Однак, з іншого боку, саме сфера публічного є тим, що 

забезпечує позачасову та позапросторову можливість долучитися до неї. «Дія 

та мовлення створюють простір між учасниками, які можуть знайти своє 

властиве місце будь-де і будь коли. Це простір появи в найпоширенішому 

розумінні цього слова, зокрема, простір, де Я з’являється для інших так, як 

вони з’являються для мене, де люди існують не просто подібно до інших 

живих чи неживих речей, а з’являються відкрито» [2, c.152]. Політична 

                                                           
2 Йдеться про Арнольда Гелена   
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філософія Арендт закріплює за політичною філософією онтологічний та 

антропологічний виміри. Політика в цілому та політична дія можуть бути 

ініційовані, здійснені лише самою людиною, в цьому сенсі вони завжди 

несуть на собі елемент випадковості, довільності. З іншого боку, цей момент 

не відкидає того, що політична дія є дією в межах колективного спільного 

простору, що завжди залучає іншого як інтерпретатора та глядача. Той, хто 

говорить, діє, прагне бути певним чином зрозумілим, а отже, намагається 

говорити раціонально. (Зауважмо, що тут не беруться випадки бажання 

впливати на інших людей, втім, вони так само завжди апелюють до якогось 

мінімального рівня раціональності). 

Отже, для того, аби мати чітке уявлення про онтологічно-

антропологічний поворот у розумінні політики Арендт схематично прояснімо 

ключові елементи її теорії політичного судження: 

1. Ганна Арендт застосовує в аналізі поняття політичного концепцію 

судження смаку. Вона зазначає, що це судження є проміжним відносно рівня 

чуттєвого сприйняття та морального судження. Рівень чуттєвого 

характеризується високою індивідуалізацією, тоді як моральне чуття залучає 

рух від загального до конкретного, тобто йдеться про висоновлення чогось 

індивідуального із загального. Ганна Арендт, протиставляючи йому 

судження смаку, говорить про неможливість висоновлення жодного 

продукту природи із певних загальних засновків [63, c.14]. Судження смаку є 

індивідуальним актом, який не має телеологічного характеру. Водночас 

судження смаку є процедурою виведення загального з одиничного, тобто є 

певним актом універсалізації.  

2. Арендт наголошує на загальному характері акту судження. Воно з 

необхідністю залучає common sense. Філософ наголошує на тому, що людина 

ніколи не судить сама для себе. Акт судження завжди спрямований до певної 

спільноти. Не є винятком і судження смаку.  

3. Другим елементом судження смаку є момент активного залучення 

уяви. Уява є тим, що забезпечує сприйняття предмета без його актуальної 
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наявності: «Уява супроводжує будь-яке чуттєве сприйняття. Без неї були б 

неможливими як об’єктивність світу, який може бути пізнаним, так і жодна 

комунікація, в межах якої ми можемо про нього говорити» [63, c.84].  

4. Уява та common sense щільно пов’язані з моментом публічності, який є 

ключовим для поняття політичного Арендт. Вона тут звертається до 

міркувань Канта в роботі «Про вічний мир», де той зазначає, що жоден 

правитель не зробить публічної заяви про те, що нехтує інтересами своїх 

громадян, навіть, якщо так і є насправді [63, c.49]. Тобто йдеться про те, що, 

бодай у викривленому вигляді, поняття публічного є в усіх формах 

суспільного устрою. Воно потрібне для елементарного рівня функціонування 

державних інститутів. В межах дослідження саме деліберативної моделі 

демократії цікавою є така цитата Арендт щодо особливостей публічної сфери 

в розумінні Канта: «Якщо Ви запитаєте себе, де перебуває, та ким є публіка, 

що належить до цієї сфери публічного, стане цілковито зрозуміло, що тут не 

йдеться про публічних діячів чи спостерігачів, які належать до уряду. 

Публіка, про яку він розмірковує, є публікою читачів, і він тут апелює до 

ваги їхньої думки, а не до ваги їхнього голосу» [63, c.60]. Отже, бачимо тут 

яскравий приклад думки Арендт про те, що суспільство не може бути 

побудованим на кількісних характеристиках. В політиці не йдеться про 

рахування голів громадян, які є, отарою правителя, а про момент взаємодії 

рівноправних акторів.  

4. Завершальною рисою тут є Арендтове розмежування на спостерігача 

(observer) та діяча. Діяч є активною силою. Тоді як спостерігач може судити, 

поставивши себе, за допомогою уяви, на місце іншого. Важливий момент 

полягає в тому, що, як зазначає сама філософ, в сфері політики задіяний саме 

спостерігач, але як діяч. Тобто людина, що діє в сфері політики мусить вміти 

відмежовуватись від свого партикулярного досвіду заради досвіду спільного. 

Арендт застосовує тут Кантове поняття «розширення розуму». 
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1.2.2. Критична рецепція ідей Ганни Арендт в теорії комунікативної 

дії Юрґена Габермаса 

Для подальшого розвитку ідей Арендт в межах демократичної теорії, 

варто дослідити, яким чином вона була сприйнята послідовниками. 

Насамперед ідеться про роботи Габермаса. Звернімось до його статті про 

комунікативний концепт влади в філософії Г. Арендт [116]. 

Спочатку філософ аналізує погляди Арендт на особливості політичної 

сили в контексті порівняння із теорією Макса Вебера, виокремлює ті 

елементи, які є ключовими для його власної концепції та, кінець кінцем 

переходить до критики певних моментів її теорії.  

По-перше, якщо для Вебера політична сила є засобом примусу декого до 

якоїсь дії, то для Арендт визначальною рисою політичної сили є спільнодія. 

Йдеться про те, що влада ніколи цілковито нікому не належить та перебуває 

в межах простору спільної людської дії. Лише тоді, коли люди можуть 

домовитись, щоб діяти спільно, можемо говорити про елемент політичного. 

Другою відмінною рисою є те, що для Вебера ключовою тут постає саме 

інструментальна дія та телеологічний принцип. Він орієнтований на успіх, а 

не на консенсус. «Влада відповідає не просто людській здатності до дії, але 

здатності діяти узгоджено. Влада ніколи не є індивідуальною власністю, вона 

належить групі та існує лише так довго, як група тримається разом. Коли ми 

говоримо про когось, що він «в силі», ми власне, відсилаємо до того, що він 

був вповноважений певною кількістю людей діяти від їхнього імені» [64, 

c.44]. 

На відміну від Вебера, Арендт вважає, що політичне передбачає наявність 

спільної волі, а не чітке розмежування волі того, хто примушує і того, хто 

зазнає примусу. Отже, головну роль тут відіграє комунікативна дія, що 

здійснюється в публічній сфері: «Фундаментальною рисою влади є не 

інституціалізація чужої волі, але формування спільної волі в процесі 

комунікації, що спрямована на досягнення взаєморозуміння» [116, c.3]. 
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Такими є ті елементи, які Габермас, як він сам зазначає, запозичує в 

Арендт. Однак філософ також вдається до критики її теорії, розвиваючи у 

такий спосіб своє власне бачення концепту політичної сили. 

1. Арендт, на думку Габермаса, у своїй теорії не вхопила момент 

структурного насилля. Йдеться про таку форму примусу, яка прибирає з 

системи комунікацію, що більше не має леґітимуввального характеру.  

2. Арендт змішує поняття інструментальної та стратегічної дії, таким 

чином не здатна пояснити, чому в політиці все ж таки залишається місце для 

індивідуальних партикулярних інтересів. 

3. Габермас наголошує на тому, що такий погляд на політику ізолює її від 

інших сфер суспільного життя, наприклад, від соціальних інститутів та 

економіки.  

 

1.3. Демократія як система інституціалізації конфлікту в теорії Клода 

Лефора 

 

Підсумовуючи порівняння концепцій політичного Шмітта й Арендт, 

можемо викоремити такі основоположні риси. По-перше, політичне завжди 

передбачає певну спільність. Передбачаючи дещо як спільне, воно водночас 

позначає це спільне як те, що протистоїть чомусь зовнішньому, тому, що до 

цієї спільноти не належить. По-друге, засадою політичного завжди є певний 

конфлікт. Під конфліктом не мається на увазі незміренна суперечність. 

Політичному надає силу певне внутрішнє напруження, яке в політичних 

процесах до певної міри має бути подоланим. Зрештою таке напруження є 

рушійною силою політичного. По-третє, важливою рисою сфери політики є 

публічність. Політичні взаємовідносини передбачають наявність публічної 

сфери, тобто певного місця зустрічі суперечливих інтересів. Четвертою 

важливою рисою є те, що сфера політичного є сферою зустрічі одиничного та 

загального, або універсального. Окрім того, політичне передбачає свідому 

діяльність громадян. Ідеться про те, що учасники політичних взаємин певним 



31 
 

чином впливають на процеси спільного життя. Однак важливо, аби учасники 

цього процесу усвідомлювали можливість цього впливу. До того, як 

громадяни опосередковано не залучені в такі процеси, вони не беруть участі 

в політичному. Наша теза полягає в тому, що народна маса, яка залучена до 

боротьби якогось правителя за владу, є лише тоді політичним актором, коли 

усвідомлює свою роль в цьому процесі. Без такого розуміння народ є лише 

масою, яка зазнає певних політичних впливів, однак не є повноцінним 

учасником сфери політики.   

Нашою наступною тезою є те, що поняття політичного в тому вигляді, в 

якому воно було сформульованим вище, наближається за змістом до поняття 

демократичного. На нашу думку, будь-які розмови про політичне сьогодні є 

розмовами про демократію в найрізноманітніших її формах.  

Якщо послідовно йти за цією логікою, то ані поняття політичного ані 

поняття демократичного не було в чистому вигляді доступним до широкого 

загалу, аж до 17-го сторіччя, коли почали виникати ідеї лібералізму (про 

зв’язок лібералізму та демократії йтиметься дещо пізніше). Аби яскравіше 

продемонструвати цю тезу, звернімося до прикладу мистецтва. Якщо 

міркувати строгим чином, про теорію мистецтва не можна говорити аж до 

кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя, коли мистецтво перестало себе 

усвідомлювати як засіб копіювання дійсності. Звісно, ми можемо говорити 

про деякі мистецькі процеси до ХХ сторіччя, зрештою без них не могло б 

виникнути феномену мистецтва. Не можна також говорити про те, що не 

було творів мистецтва. Втім чітке розуміння мистецтва як специфічної сфери 

можемо засвідчити лише в ХХ сторіччі. Так само з демократією й поняттям 

політичного. Ми не ставимо знак абсолютної рівності між політикою та 

демократією, однак за своєю суттю вони дуже подібні. Знову ж таки, в тій чи 

іншій формі, вони були присутніми набагато раніше за праці Джона Лока чи 

Томаса Гобса, втім більшість людей скоріше зазнавали впливу політичних 

процесів, аніж були безпосередньо до них залучені.  
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Для того, аби більше прояснити наше розуміння демократії та чіткіше 

схарактеризувати її зв’язок із політичним, звернімося до робіт Лефора, 

одного з найвідоміших дослідників творчості Арендт. Лефор досить влучно 

розвинув ідею Арендт, що в основі політичного – певна множина. Утім у 

працях Лефора, все, зазначене вище, що стосується політичного, іменується 

демократичним. Провідне місце в міркування Лефора посідає розрізнення 

демократичних режимів та режимів тоталітарних. Лефор зауважує, що 

тоталітарні режими існують як певні єдності. З одного боку, постулюється 

наявність деякої людської спільності, а з іншого − декларується, що ця 

людська спільність має постійно створюватися. Отже, тоталітарні режими 

беруть свій початок із фіксації деякої спільності.  

На відміну від них, демократія, на думку Лефора, є режимом відмінності. 

Демократія існує як постійний парадокс. Вона як влада народу утверджує 

дещо як спільність, водночас своїми ідеями та принципами цю єдність 

руйнує, сприяє виокремленню окремих інтересів та індивідуалізму. 

Демократія, за Лефором, є місцем постійного конфлікту. Чим же 

спровокований цей конфлікт? Річ у тім, що в політичних режимах, які 

передували демократії, політична влада була уособленою, наприклад, 

належала королю. Саме він був тілом держави, основою для 

самоідентифікації громадян. Фактично йому належала влада в країні. 

Принцип демократії полягає у звільненні місця правителя. Тут арґументація 

Лефора − суто феноменологічна. Він зазначає, що демократичний режим 

організовує розподіл влади таким чином, що вона тепер не належить 

правителю. Більше того, вона не належить жодному із громадян. Місце влади 

за демократії залишається порожнім. Саме ця перманентна порожнеча слугує 

елементом, що провокує постійний конфлікт та революційний характер 

суспільства. Уникаючи закликів у нігілізмі, Лефор дещо уточнює свою 

думку. Влада не просто не належить нікому. «Вона не належить жодному з 

нас», − говорить філософ. Ті, хто практикують владу, не володіють нею.  
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У цьому контексті поняття політичного набуває практично синонімічного 

сенсу із тим, що позначає демократію, демократичне. Політичне передбачає 

участь громадян чи можливість участі в суспільних змінах. Це зауважує 

також Габермас на доповіді в Нью-Йорку, говорячи щоправда про загрозу 

політичного з боку системного аналізу [80]. Коли йдеться про політичне – і 

це на нашу думку є головним – йдеться про активного суб’єкта політичного, 

що вільно діє. Всюди, де суспільні та державні події зводяться до якихось 

безособових загальних процесів, політичне зникає. Саме тому Лефор, 

послідовний критик тоталітаризму, стільки уваги приділяв поняттю 

політичного. Логіка розвитку тоталітарних держав подається її громадянaм 

таким чином, що існують певні процеси, які наперед визначають розвиток 

світу. Таке усунення політичного в тоталітарних країнах видається логічним, 

коли ми візьмемо до уваги той аспект, що політичне завжди призводить до 

певних конфліктів у суспільстві. Не до тих конфліктів, які намагаються 

видалити із тіла своєї держави тоталітарні країни. Йдеться про внутрішні 

конфлікти, які зрештою не можуть бути визнані в тоталітарних країнах, 

оскільки тримаються, говорячи мовою Вебера, на традиційному та 

харизматичному способі леґітимації. Навіть у монархічних країнах, які не є 

завжди деспотичними, відсутнє це багатоголосся думок і поглядів.  

Саме через це демократія є винятково новим утворенням. По-перше, як 

уже було зазначено, в ній відсутнє статичне тіло держави. По-друге, 

демократія не прагне нівелювати голос суперечливих арґументів й інтересів, 

її сутність не полягає об’єднанні довкола ідеї подолання якогось ворога. 

Демократія, як зазначає Лефор, інституціоналізує конфлікт. Демократія як 

особливий новий тип символічної організації соціального робить конфлікт 

сутнісним ядром свого розвитку. Демократія розвивається як історична 

невизначеність, утім ця невизначеність не є емпіричною. Вона є такою, що 

сутнісно належить цій формі державного устрою.  

Для Лефора важливим уособленням такої незавершеності та розрізненості 

демократії є процес голосування. З одного боку, голосування є тим, що 
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забезпечує певну єдність громадян, оскільки, якщо вони беруть участь у 

голосуванні, вони, як мінімум згодні стосовно процедур ухвалення певних 

рішень. Утім у той момент, коли здається, що суспільство досягло певної 

єдності, нетривка рівновага знову порушується. «Число замінює собою 

субстанцію» [29]. Суспільство знову розсипається на безліч 

індивідуальностей, які шукають об’єднання. Отже, демократія ніколи не 

постає як певна континуальна згода громадян стосовно тих чи тих положень, 

окрім положень щодо процедур.  

Незважаючи на те, що Лефор не був представником франкфуртської 

школи, в його роботах можемо віднайти певні зауваження щодо ролі 

дискурсу в такій символічній організації суспільства. За Лефором, саме 

дискурс є тим, що, з одного боку, засвідчує фіксований розрив між 

символічним та реальним [29, c.283]. Дискурс продукує нові й нові 

розрізнення. Конфлікт, що його було інституціаналізовано в суспільній 

організації, по-перше, фіксується в межах дискурсу, по-друге, за допомогою 

дискурсу долається, а, по-третє, саме дискурс увиразнює наявні розбіжності. 

Така увага до дискурсу та його леґітимувальній силі перебуває в унісоні з 

філософією Габермаса та ідеєю дорадчої демократії. Той факт, що 

представник зовсім іншої філософської традиції доходить схожих висновків, 

свідчить про значний евристичний потенціал цієї ідеї. У теоріях обох 

філософів можемо засвідчити прагнення уникнути субстанціалізму (в Лефора 

це віднайшло свій вираз в критиці концепту прав людини, а в Габермаса – в 

увазі до демократичних процедур). Як Габермас, так і Лефор акцентують на 

те, що демократична форма організації суспільства засвідчує, що жодне із 

політичних рішень ніколи не є цілковито леґальним. Влада приречена завжди 

перебувати в пошуках своїх підстав. А отже, важливе місце посідають 

питання про процеси леґітимації тих чи інших політичних рішень. На нашу 

думку, Лефор недостатньо чітко прописав леґітимаційні процеси в 

демократичних суспільствах. Засвідчивши конфліктність як рушійну силу 

демократичних процесів та їхній революційний характер, Лефор, утім, 
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детально не пояснив, що ж є об’єднувальним чинником у демократичних 

суспільствах, який бодай на короткий час встановлює суспільну рівновагу. 

Таке обґрунтування ми віднайдемо в теорії дискурсивної леґітимації 

Ю. Габермаса.  

 

1.4. Метафізичні виміри конфлікту ліберального та демократичного 

 

Попередній виклад матеріалу було присвячено проясненню засад наших 

міркувань. Так, було розглянуто поняття та характеристики політичного в 

доробку К. Шмітта. Аналіз роботи цього автора зумовило те, що теоретики 

демократії, зокрема апологети деліберативної моделі демократії ( Габермас) 

донині в своїх розвідках звертаються до його робіт. Втім, незважаючи на те, 

що Шмітт є послідовним критиком ліберальної демократії, в його роботі було 

віднайдено певні елементи, які є корисними й для прояснення 

функціонування демократичних режимів. По-перше, йдеться про теорію 

політичного як того, що виникає із розрізнення друга та ворога. По-друге, до 

уваги береться Шміттове розуміння політичного як того, що залучає певного 

вільного суб’єкта, якого не можна елімінувати до тих чи інших раціональних 

засновків. Тобто йдеться про політичне як про спонтанне, довільне.  

Звернувшись до робіт Арендт, ми, по-перше, прослідкували розвиток ідеї 

того, що в основі політичного не єдність, а певна множинність (Pluralitat). 

По-друге, додали до нашого розуміння політичного такий елемент як 

публічна сфера. По-третє, проаналізували, яким чином судження в концепті 

Арендт дозволяє об’єднати одиничне та множинне й зробили крок у 

напрямку ролі раціонального в політичних процесах.  

Роботи Лефора є продовженням тези, що характеру демократичного 

притаманні конфліктність та революційність. Демократія на противагу іншим 

формам державного устрою інституціоналізує конфлікт. Також робота 

Лефора дозволила нам провести паралель між політичним та демократичним, 
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акцентуючи на тому, що держави, всередині яких зникає елемент 

політичного є державами тоталітарними.  

Отже, можемо виокремити такі риси політичного як демократичного: 

1. Множинність та поліголосся; 

2. Наявність активного суб’єкта як того, хто усвідомлює свою здатність 

впливати на розвиток суспільства; 

3. Довільність, свобода політичних суджень; 

4. Наявність публічної сфери; 

5. Інституціоналізація конфлікту; 

6. Дискурс як засіб поєднання одиничного та множинного (аналізові 

цього елементу буде присвячена практично вся наша подальша розвідка, 

тому поки залишимо його без коментарів). 

Аби певною мірою підсумувати тему політичного, звернімось до промови 

Габермаса щодо ролі політичного в глобалізованому світі. Філософ зазначає, 

що донедавна політичному вдавалось залишатись на арені у межах 

національних держав. Однак розвиток глобальної економіки призводить до 

того, що поступово політичне зникає. Габермас у своїй промові називає 

політику інструментом демократичного самовизначення. Він зауважує, що в 

перспективі системної теорії політичне стає просто зайвим, оскільки система 

як певний організм здатна сама долати внутрішні конфлікти. Політичне 

більше не слугує меті врівноваження суспільної дезінтеграції, оскільки цю 

функцію перебирає на себе адміністративна система. Отже, Габермас 

декларує загрозу того, що демократія при зникненні політичного може 

перетворитися на застарілу теорію.  

Відтак, не вдаючись поки до детальної аналізи роботи Ю. Габермаса, 

можемо простежити нерозривний зв’язок поняття політичного і 

демократичної теорії.  

Розрізнення ліберального та демократичного. Наша подальша робота 

передбачає звернення до аналізу Шанталь Муф критики ліберальної 

демократії в роботах Шмітта. Аби здійснити такий перехід, маємо спочатку 
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проаналізувати розрізнення понять ліберального та демократичного. Доволі 

часто в дослідницькій літературі можемо зустріти змішання цих понять та 

їхніх характерних рис. У перспективі подальшого звернення до 

деліберативної моделі демократії та Габермасової критики ліберальної 

моделі демократії, вважаємо за доцільне спочатку розмежувати ці поняття, а 

потім перейти до моментів їх взаємодії.  

Демократія як спосіб організації суспільства є відкритим простором 

сумніву, простором, що завжди запитує про свої підстави, простором, в 

якому жодне рішення не є остаточно законним. Така специфіка демократії є 

причиною того, що вона може забезпечити владу для недемократичних сил. 

Не дивно, що демократичним режимам, які завжди сумніваються, можуть 

легко протистояти режими, що не поділяють демократичних принципів. 

Вартим уваги є також те, що недемократичні сили можуть отримати владу 

абсолютно демократичним шляхом, тобто, пройшовши процедуру 

голосування.  

Будь-які суспільні зрушення, негаразди чи то економічні кризи, будь-які 

незручності для великої кількості населення можуть швидко спрямувати 

настрої громадськості в бік авторитарного управління. Демократія як 

політичний режим не є способом досягнення економічного добробуту. Так, 

демократія, лібералізм та капіталізм, що ґрунтується на вільному 

підприємництві можуть привести країну до економічного процвітання. Проте 

не це є суттю демократії. Економічне процвітання може стати приємним 

бонусом для демократичних країн, однак демократія є цінною не лише в 

зв’язку із забезпеченням матеріальних благ для населення. Зводячи задачі 

демократії до встановлення певного рівня добробуту, ми редукуємо весь 

філософський пафос цієї теорії. Вона є цінною самою по собі. Демократія як 

теорія, що прагне дати рівні права всім громадянам, аж ніяк не може біти 

оціненою, виходячи із першочергових матеріальних потреб. Вона звертається 

до потреб другого порядку як то: потреба в повазі, визнанні, самореалізації 

тощо. Застосовуючи метафору піраміди Маслоу, можемо зазначити, що в 



38 
 

ідеалі демократичні країни в забезпеченні своїх громадян рухаються не знизу 

нагору, а згори донизу, передбачаючи в них достатній рівень культурного 

розвитку. Застосовуючи метафори економічної теорії, скажемо, що 

демократичний устрій авансово ставиться до своїх громадян як до людей, які 

мають потреби більш високого рівня, тоді як бажано, щоб громадяни 

розуміли, що демократія є довготривалим вкладом, який приносить 

дивіденди у вигляді економічного добробуту далеко не одразу.  

Демократія може стати основою для певних недемократичних режимів. 

Ця проблема є особливо актуальною сьогодні, коли деякі країни, вважаючи, 

що вони досягли високого рівня демократичного розвитку пропонують 

«демократію на експорт». Такі імпортовані демократії в деяких країнах 

можуть отримати зовсім недемократичні риси, або ж мати риси виборчої 

демократії, однак не ставити на меті досягнення певних прав та свобод. Ларі 

Даймонд зазначає, що в деяких країнах можемо зустріти «виборчі 

демократії»,  однак не «ліберальні демократії». Деякі вчені звертають увагу 

на те, що експорт демократії призвів радше до експорту голосування як 

способу ухвалення рішень, і водночас поширення «неліберальної 

демократії». Це відбувається, коли державна влада, що була обрана за 

вільним принципом голосування, приводить до керування країною уряди, які 

не здатні захистити основні демократичні свободи [155]. 

Для аналізу зв’язків між демократією та лібералізмом, звернімось до 

статті Марка Платнера «Лібералізм та демократія: одне неможливе без 

іншого». Дослідник проводить розрізнення понять. Вдаючись до 

етимологічного аналізу, позначмо демократію як «правління народу». Її 

можна виокремити на противагу монархії – влади однієї людини, 

аристократії – влади кращих та олігархії – владі декількох. Зважаючи на 

постійне зростання кількості населення Землі, пряма демократія могла 

практикуватись хіба що в стародавніх Афінах. Через це втіленням сучасної 

демократії стали вибори як процедура, що достатньо швидко та ефективно 

залучає до ухвалення рішення значну кількість громадян. 
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«Слово ліберальний в сполученні звертається не до того, хто править, 

однак до того, яким чином це правління практикується» [155]. Воно в певний 

спосіб обмежує державне правління та визначає способи його здійснення. 

Власне авторові йдеться про те, що в сполученні «ліберальна демократія» 

саме лібералізм відповідає сфері проголошення засадових людських прав та 

свобод.  

Можливість існування демократії без лібералізму, а лібералізму без 

демократії автор демонструє історичними прикладами, описуючи 

неліберальні демократії та ліберальні, але недемократичні держави. Так, 

античні демократії не були ліберальними, на думку дослідника, оскільки не 

керувались концептом прав людини. Зауважмо, що в стародавній Греції 

виборче право не стосувалось кожного, адже в процес голосування не 

входили раби та жінки. Як приклад держав другого типу наводиться  

Гонгконг під владою Великої Британії, коли в державі був присутнім захист 

основоположних прав та свобод, але не практикувалось загальне виборче 

право. Тут зауважмо також, що класики лібералізму, зокрема Дж. Лок, у 

своїх працях не розглядали демократію як єдино важливу форму правління.   

Наявні зв’язки між демократією і лібералізмом не є випадковими. Так, 

держави, в яких проголошується увага до базових прав та свобод людини, 

швидше за все намагатимуться реалізувати це право. Ті країни, що 

встановлюють загальне виборче право, з великою ймовірністю роблять це на 

підставі поваги до рівних прав вільних громадян.  Демократія та лібералізм 

надзвичайно тісно пов’язані, однак теоретикам демократії треба бути 

свідомими того, що ці два явища можуть існувати окремо. Особливо треба 

пам’ятати про це тим державам, які мають на меті «експорт демократії» й 

тим, які хочуть перейняти демократичний досвід інших країн.  

Загальне виборче право, хоча й тісно пов’язане з лібералізмом та його 

ідеалами, але не веде з необхідністю до утвердження людських прав і свобод. 

Так, Платнер зауважує, що замість займатися впровадженням виборів як 

основного елементу демократії, було б краще, якби західні політики 
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утверджували в цих країнах основоположні права й свободи. При цьому, ті 

держави, які без попередньої підготовки перейняли принцип загального 

голосування, можуть стикнутися з ситуацією, коли демократія просто не буде 

функціонувати. Голосування не є засобом для розв’язання проблем у тих 

країнах, де суспільство поділено на великі групи, що антагоністично 

протистоять одна одній. У такому випадку голосування може лише 

поглибити рівень непорозуміння та конфліктності в державі. Платнер звертає 

увагу на те, що насправді в державах, де рівень громадянського суспільства є 

досить низьким, передвиборчі кампанії з великою імовірністю можуть 

перетворитись на демагогічні прокламації, що адресуються до найгірших 

інстинктів виборців, включаючи етнічну та релігійну нетолерантність.  

Отже, доходимо таких висновків: по-перше, демократія та лібералізм не є 

нерозривно поєднаними; по-друге, варто завжди усвідомлювати, що загальне 

виборче право не лише не веде до утвердження лібералізму, але й не 

вичерпує собою весь обсяг поняття «демократія». По-третє, утвердження 

демократії та голосування має проходити з урахуванням культурних 

особливостей регіону. 

Ліберальне, республіканське та деліберативне визначення демократії. 

Звернімось до Габермасового виокремлення деліберативної моделі 

демократії на противагу ліберальній. Філософ виокремлює також третій тип 

демократії, а саме республіканську демократію. Тут ми вперше пунктирно 

окреслимо наміри дорадчої демократії.  

Зазначмо, що в подальших своїх розвідках Габермас протиставлятиме 

деліберативну модель демократії ліберальній моделі демократії. Однак тут 

існує два критичні зауваження. По-перше, деліберативна теорія демократії не 

суперечить ліберальній моделі в тому сенсі, що не обмежує права людини та 

громадянина. Дорадча демократія, так само як і ліберальна, переймається 

питанням, яким чином організувати демократичний процес так, щоби він 

максимально забезпечував дотримання ліберальних прав та свобод. По-друге, 

хоча Габермас і проводить критику ліберальної моделі демократії, швидше 
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йдеться про критику не самої моделі, а того дискурсу, який було сформовано 

довкола. Дорадча модель демократії прагне не витиснути ліберальну, а лише 

доповнити її та, критикуючи слабкі місця, розширити евристичний потенціал 

всієї демократичної теорії. Надалі в нашій роботі буде запропонована 

Габермасова критика ліберальної та республіканської моделей демократії, 

яку він здійснює в роботі «Три моделі демократії».  

Робота Габермаса акцентує, що рівень індивідуалізації та плюралізації 

суспільства поступово зростає, так само, як і рівень мобільності та 

можливостей для формування різних ідентичностей. Нині мас-медіа, зокрема 

телебачення, преса та інтернет дають змогу не просто розширити видноколо 

та сформувати велику кількість потенційних ідентичностей, а провокують 

процес постійної зміни цих ідентичностей. Варто визнати, що неоднорідність 

нашого суспільства з часом буде зростати і не лише на міжкультурному рівні, 

а й всередині націй та навіть соціальних груп. Навіть ідентичність окремої 

людини вже не є тим статичним базисом для різних політичних доктрин. На 

сьогоднішній день існує безліч можливостей й чинників постійної зміни 

ідентичностей для окремої людини. Зрозуміло, що це не можуть не брати до 

уваги теоретики політичної філософії.  

Відтак, демократія не є гомогенним утворенням і навіть використовуючи 

цей термін в одному контексті, учасники дискурсу можуть мати на увазі 

зовсім різні поняття.  

В основі підходу Габермаса – намагання відійти від субстанціалістського 

розуміння демократії та запропонувати процедуралістську, деліберативну 

модель демократії. Свій концепт демократії він розвиває у таких 

перспективах розгляду політики, як ліберальна та республіканська.  

Габермас зазначає, що відмінність підходів полягає у різному розумінні 

демократичного процесу. Важливими тут є такі елементи: концепт 

громадянина, розуміння права та природи формування політичної волі 

громадян, сутність адміністративної влади. З огляду на зміст та взаємозв’язки 
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цих елементів, можемо розкрити разом із Габермасом два підходи до 

розуміння демократичних процесів.  

У перспективі ліберального підходу головними учасниками політичного 

процесу є суспільство та влада, що виконує функції адміністрування. 

Суспільство тут постає як сукупність певних поглядів та бажань окремих 

громадян, що конкурують між собою. Подібно до економічної моделі ринку у 

ході боротьби ідей, йдеться про з’ясування того, чиї бажання та інтереси 

заслуговують на реалізацію. Учасником політичного процесу виступає 

державний апарат, що виконує функції контролю та адміністрування.  

У контексті республіканського погляду політика є більш гомогенним 

процесом. Представники цих поглядів звертають увагу на те, що політика 

слугує радше осердям формування та усвідомлення власної ідентичності. 

Тобто, якщо для представників ліберального погляду функція політики є 

опосередковальною, то для представників республіканських поглядів вона є 

«конститутивною для процесу соціалізації вцілому» [48, c.381]. 

Республіканська концепція має в основі не стратегічну дію, як ліберальна 

концепція, а комунікативну взаємодію між членами суспільства. Саме в 

результаті такої взаємодії відбувається формування реального 

громадянського суспільства та публічної сфери. Якщо в ліберальних 

поглядах політична комунікація є невід’ємною частиною влади адміністрації, 

то в перспективі погляду прибічників республіканського підходу 

відбувається об’єднання адміністративної влади з комунікативною, яка 

слугує формуванню суспільної думки та політичної волі.  

Відмінним також є погляд представників двох концепцій на сутність 

природи політичного процесу. Для лібералів політика завжди виступає як 

боротьба за адміністративну владу, а формування політичної волі та 

суспільної думки відбувається в результаті стратегічної боротьби ідей, що 

конкурують.  

В межах республіканських поглядів, формування суспільної думки й 

політичної волі має в основі публічну комунікацію, метою якої є досягнення 
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взаєморозуміння. І в основі взаємодії між акторами тут є не ринок, а діалог. В 

перспективі республіканської позиції зрозумілішим є саме процес генези  

публічної думки та поглядів. Учасники дискурсу тут не постають з готовими 

настановами, поглядами та бажаннями, а формують їх у процесі участі в 

політичному житті та шляхом долучення до публічної сфери. Тобто 

республіканська модель, на думку Габремаса, успішніше показує 

нерозривний зв’язок демократії та процесу формування ідентичності особи, 

таким чином, демонструючи, що демократія є не просто певним політичним 

процесом, а її сутність корелює із сутністю людини як окремого індивіда та 

людства загалом.  

Визнаючи значні переваги республіканського погляду на політику перед 

ліберальним, Габермас визнає, що республіканський підхід має свої недоліки. 

На думку філософа, республіканська модель надто ідеалістична. Вона не 

повністю враховую плюралізм сучасного суспільства, а також те, що 

політика займається не лише проблемами етичного саморозуміння. 

Республіканському підходу також притаманна певна субстанціалізація 

демократичних процесів, він тяжіє до постулювання єдності як основи 

суспільних взаємин. 

З огляду на це, філософ пропонує деліберативний підхід розгляду 

політичних процесів, який має на меті об’єднати переваги республіканської 

та ліберальної моделі. В основі деліберативної моделі демократії – теза про 

те, що саме справедлива процедура ухвалення рішення є основою для його 

леґітимації. Така процедура мусить спиратися раціональну на арґументацію, 

що є невід’ємною здатністю будь-якої розумної людини. У роботі 

«Фактичність і значущість» [115] Габермас вирізняє два основних елементи 

деліберативної демократії. По-перше, це деліберативний 

інституціаналізований процес обміну думками та інтересами між членами 

суспільства, а, по-друге, (і про цей елемент доволі часто забувають інші 

прибічники концепту деліберативної демократі) – це 
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неінституціаналізований простір публічної сфери, в межах якого власне й 

відбувається формування цих думок та інтересів.  

До переваг деліберативного погляду Габремаса на сутність демократії 

можна віднести те, що він дозволяє вхопити природу демократії як чогось 

нестатичного, завжди чутливого до змін умов політичного довкілля: «В 

контексті теорії консенсусу існує настанова, що демократія не є чимось 

статичним або закритим, так само як і кожен консенсус, що слугує 

підґрунтям для значущості норм, постійно може та повинен відновлюватись» 

[168, c.26]. 

Однак, Габермас (принаймні у своїх ранніх творах на  цю тему) не 

враховує, що готовність до деліберації мусить з необхідністю спиратися на 

вже наявні установки та цінності суспільства. Тобто, аби започаткувати той 

чи інший процес справедливого обговорення, вже необхідно мати певну ідею 

справедливості.  

Габермас також частково торкнувся розмежування демократії та 

лібералізму в роботах ранішого періоду, зокрема в одній із лекцій, що були 

прочитані в Москві в квітні 1989 року [49]. Незважаючи на те, що за часом ця 

робота написана раніше, тут краще прояснено зв’язок політичного та 

демократичного.  

Філософ одразу ж звертається до Аристотеля та до його розмежування 

політичного правління та деспотії на підставі того, що політичне стосується 

самовизначення рівних та вільних людей. Отже, бачимо тут важливе 

Габермасове зауваження, яке корелює з тим, що вище було зазначено щодо 

демократії та політики. Незважаючи на те, що в розмежуванні Аристотеля 

немає ще чіткого відсилання до демократичної теорії, Габермас бачить 

іманентний зв’язок між демократією та політичним у тому сенсі, що 

демократія передбачає той факт, що до сфери політичного кожний 

громадянин може долучитися за власним бажанням. Політичне, на відміну 

від деспотичного, розглядає громадян держави як рівних та сформованих 

особистостей.  
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Філософ вважає, що розрізнення демократії та лібералізму стало 

актуальним із часів Французької революції. За Габермасом ці питання 

стосуються взаємовідношення рівності та свободи, єдності та плюралізму та 

взаємовідношень прав більшості із правами меншості. Габермас вирізняє 

лібералізм як забезпечення рівних свобод громадянина й надання їм 

інституційної форми. Колективна практика вільних та рівних громадян 

формують колективну народну волю. Габермас зауважує, що Кант чи не 

першим сумістив індивідуальні права громадян із загальною волею народу, 

тобто практичний розум із суверенною волею. Він наводить міркування Русо: 

для того, аби така взаємодія індивідуальних воль та волі загальної могла 

існувати, держава з необхідністю мусить долати плюралізм думок та 

застосовувати для цього примус.  

Зазначмо, що лекція Габермаса передувала його праці «Фактичність та 

значимість», однак філософа тут турбують ті ж самі проблеми та питання, які 

потім він розвиватиме в праці, що стала класикою дискурсивної теорії 

леґітимності та дорадчої моделі демократії.  

Габермас звертається до Юліуса Фрьобеля, американського ліберала, 

який всередині ХІХ сторіччя означив народну волю як результат процесу 

поєднання голосування та дискусії. Габермас прагне віднайти зародки 

деліберативної теорії демократії у перших роботах про американську теорію 

демократії. Філософ прагне продемонструвати, що дискусії стосовно єдності 

народної волі, множинності її виражень були присутніми ще на самому 

початку розвитку теорії демократії. Йдеться також про те, що в роботах 

Фрьобеля вільна дискусія стоїть на рівні із голосуванням, тобто є настільки ж 

вкоріненою в ідеї демократії, як і голосування.  

Аналізуючи роботу 1847 року «Система соціальної політики», 

представник франкфуртської школи акцентує, що державна влада отримує 

свою леґітимаційну силу із раціональної згоди її громадян. Ця ідея пізніше 

стане ключовою для деліберативної моделі демократії, також вона логічно 

поєднує всі етапи його творчості. Набагато пізніше Габермас вкотре 
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зазначить, що примус влади не може ґрунтуватись на жодних засадах, окрім 

раціональних. Одна людина ніколи не буде коритися іншій людині, окрім тих 

випадків, коли це раціонально вмотивовано. А поки Габермас наводить 

цитату Фрьобеля про те, що «закон існує лише для тієї людини, яка або сама 

його створила або ж погодилася з ним», саме тому закони вимагають 

обґрунтованої раціональної згоди. Меншість може погодитись із рішенням 

більшості лише в тому випадку, коли рішення більшості є раціональним, а 

меншість програла не через справедливість процедур, а через те, що її 

арґументи в чомусь були слабшими. За Фрьобелем від меншості не 

вимагають, щоби вона відмовилась від якихось своїх амбіцій, своєї власної 

волі, або визнала, що помилялась, навіть мета меншості не є такою, від якої 

вона має відмовитись. Однак від меншості вимагають, щоби вона на деякий 

час відклала практичну реалізацію своїх інтенцій, допоки вона не підготує 

кращих арґументів та не знайде більшої кількості громадян, які готові їх 

підтримати. Отже, Габермас акцентує, що суперечність між індивідуальною 

та загальними волями, між свободою та рівністю може бути подолана лише в 

такий спосіб, що їх поєднання досягається виключно ситуативно. Так само, 

як Шанталь Муф у своїй критиці К. Шмітта (ця критика представлена в 

підрозділі 1.4.3), Габермас зосереджує увагу на ситуативному консенсусі. 

Політична воля тут не стає тотожною розуму, втім знаходить у ньому свою 

підтримку, їхнє об’єднання відбувається шляхом публічного громадянського 

дискурсу.  

Коли Габермас порівнює Русо та Фрьобеля, він зазначає, що в Русо 

суверен втілював владу, тоді як у Фрьобеля влада є середовищем, в якому 

зустрічаються різноманітні думки, через раціональні процедури формується 

воля народу. Тут риторика Габермаса йде цілковито в тому ж напрямку, що й 

міркування Лефора, коли він говорить про демократію як про порожнє місце 

суверена. Так само, як і раніше Лефор акцентував: особливістю демократії є 

те, що жодна особа не може сказати, що вона володіє владою, тепер Габермас 

розвиває свою теорію комунікативної демократії.  
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Габермас є послідовним критиком класичної консервативної теорії 

демократії, в якій суспільство розглядається як таке, що саме на себе впливає. 

Така теорія передбачає те, що суспільство генерує певні закони, формує їх, а 

згодом закони впливають на суспільство. Філософа не задовольняє такий 

погляд на демократію. На це є дві причини. По-перше, в такому разі теорія 

розглядає народну волю як таку, що є раз і назавжди сформованою. Така 

теорія демократії передбачає в основі демократії єдність, субстанційність та 

відсутність певного напруження. Ця система є надто статичною. Так само, як 

і Шмітт, Арендт та Лефор, Габермас уникає такого спрощеного погляду на 

демократію. По-друге, на думку філософа проти такого погляду на 

циркуляцію влади в суспільстві виступає соціологічна теорія, яка 

демонструє, наскільки нерівномірним є розподіл влади в соціумі.  

Як і його попередники, Габермас звертається до поняття політичного. Він 

пропонує при розгляді демократичної теорії брати до уваги дві перспективи 

погляду на цей феномен. Так, по-перше, філософ вирізняє владу, яка 

актуалізує політичне як таке, що виникає в процесі комунікації (згадаємо 

Габермасову рецепцію робіт Арендт).   

Друга перспектива політичного є погляд на політичне як на певну владу, 

що розчинена в адміністративних інститутах. Таким розділенням Габермас 

прагне продемонструвати, що демократія може функціонувати не лише в 

формі прямої демократії в простих суспільствах, а таких може розвиватись у 

складних суспільствах. Для цього Габермас звертається до свого, вже 

класичного розрізнення між системою та життєсвітом. На рівні життєсвіту в 

процесі спілкування, в комунікативній сфері відбувається комунікативне 

формування леґітимної влади. Тут важливу роль відіграє публічність як 

неінстуціоналізований простір обміну різноманітних думок. Політична 

адміністративна система також забезпечує гарантію леґітимності, втім 

підкріплюючи її адміністративним апаратом. Політичне через адмінстративні 

ресурси прагне підкорити його собі, прагне перебрати на себе функції 

леґітимації, які формують в просторі комунікативного простору. Цей процес 
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детально проаналізований Габермасом в книзі, що присвячена кризі 

леґітимності в пізньому капіталізмі [117] та буде пізніше представлена в цій 

роботі.  

Зазначмо, що теорія Габермаса є продовженням традиції так званої 

неґативної теорії демократії. Габермас, так само, як і його попередники, 

всіляко виступає проти того, аби вважати головною передумовою демократії 

та демократичної леґітимності політичну єдність, гомогенність народної волі. 

Питання про політичне так само посідає чільне місце в філософії 

представника франкфуртської школи. Ми бачимо, що політичне завжди 

передбачає певне розрізнення та виокремлення дечого відмінного на тлі 

гомогенного. Питанням тут залишається межа залучення та вилучення тих, 

хто не є частиною народної волі. На відміну від Шмітта, бачимо розвиток 

теорій у бік суміщення цієї границі до межи самої демократичної держави. 

Тут йдеться про те, що, поєднуючись із ліберальною теорією, демократичні 

держави сьогодні не прагнуть раз і назавжди вилучити із своєї держави якесь 

коло людей. З іншого боку, питання про залучення та вилучення завжди 

лишається актуальним у демократичних режимах. Гостроти йому надає 

власне лібералізм та конфлікт між лібералізмом та демократією, який іншими 

словами можна назвати конфліктом між одиничним і загальним. Для 

Габермаса принциповим є те, що народна воля не є утворенням, яке раз і 

назавжди сформоване. Дискурс як один із принципів леґітимації надає йому 

постійного напруження, позбавляє статичності. Позаяк народна воля 

постійно твориться та здійснюється в процедурах публічних обговорень. 

Парадоксальність ліберальної демократії . Для подальшого прояснення 

можливих відмінностей між лібералізмом та демократією і напруги між ними 

звернімось до статті Шанталь Муф «Карл Шмітт і парадокс ліберальної 

демократії», у якій вона, по-перше, реконструює Шміттову критику 

парадоксу ліберальної демократії. По-друге, здійснює критику теорії 

деліберативної демократії. По-третє, демонструє конструктивність 

суперечності між лібералізмом та демократією. Зазначмо, що на цей момент 
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саме третя частина проекту Муф відіграє найважливішу роль у нашій 

арґументації. Вона є продовженням ідеї неоднорідності демократії, бодай і 

ліберальної, та конструктивної ролі парадоксів у цьому проекті. Ми прагнемо 

продемонструвати, яким чином в демократичних режимах конфлікти та 

різноманітні незгоди громадян складають тіло політичного життя.    

Муф йде трохи іншим шляхом, аніж Лефор. Вона приймає тезу Шмітта, 

що демократія вимагає однорідності. Втім протиріччя демократичного 

режиму вона разом із Шміттом віднаходить у поєднанні лібералізму та 

демократії. Для Шмітта суперечність між демократією та лібералізмом 

полягає в тому, що демократія є формою політичної рівності. Для того, щоб 

ставитися до своїх громадян як до рівних, говорить Шмітт, держава мусить 

звертатись до певної субстанційної єдності, яка цю рівність забезпечує. До 

того ж демократія як форма об’єднання, що апелює до поняття народу, 

мусить провести межу між тими, хто належить до народу, та тими, хто 

опиняється за межами такої спільноти. В той же час лібералізм передбачає 

форму неполітичної рівності. Лібералізм, на думку Шмітта, проголошуючи 

рівність усіх громадян як людей, тяжіє до певного множення відмінностей. 

Отже, існує сутнісна суперечність між моральним дискурсом лібералізму з 

його увагою до індивідуальних прав та свобод та демократією як формою 

політичної єдності (згадаймо наше розрізнення ліберального та 

демократичного в підрозділі 1.4.1). 

Для Шмітта ключовим є те, що ідея рівності в контексті демократії 

можлива лише як ідея рівності всередині певного народу, тоді як лібералізм 

передбачає певну загальнолюдську рівність. Саме тому неможливою 

вважається глобальна демократія як форма наддержавного об’єднання. Муф 

наголошує, що глобальна демократія свідчила б хіба що про тріумф 

лібералізму над демократією.  

Отже, беручи за основу філософію Шмітта, Муф розвиває своє бачення 

парадоксу ліберальної демократії. По-перше, вона концентрує увагу на тому, 

що демократія як певна спільність завжди містить практику вилучення. 
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Демократична держава містить свої межі, які збігаються із межами народу 

(зазначмо, що ані в Шмітта, ані в Муф не йдеться про жодну національну 

гомогенність, народ може поєднуватись і довкола певної ідеї). В демократії 

завжди лишається актуальне питання про межі держави та про те, наскільки 

ці межі є справедливими. «Безсумнівно існує суперечність між ліберальною 

«граматикою» рівності, яка утверджує загальність, та практикою 

демократичної рівності, яка вимагає політичного моменту розрізнення між 

«нами» та «ними»» [148, c.145].    

На відміну від Шмітта, Муф не вважає, що така суперечність знищує 

можливість ліберальної демократії. Філософ прагне надати цьому 

розрізненню конструктивного характеру: «Досягнення якогось кінцевого 

рішення або рівноваги між двома суперечливими логіками неможливе, а 

суперечність між ними може бути предметом тимчасових, прагматичних, 

нестійких перемовин. По суті, завдяки різноманітним гегемоністичним 

артикуляціям ліберально-демократична політика і набуває вигляду 

постійного процесу перемовин стосовно цього основоположного парадоксу» 

[148, c.146]. 

Певною мірою трансформуючи ідеї Шмітта, Муф пропонує гомогенність 

демократичного суспільства розуміти  як певну спільність. Вчена 

віднаходить у логіці міркувань Шмітта деяку суперечність. Постулюючи 

народ як результат політичного конституювання, Шмітт втім розуміє народ 

кожної окремої держави як народ, що є раз і назавжди сформованим. 

Апелюючи до політичного та до його конститутивної сили, Муф зазначає, що 

в цій перспективі народ є тим, що завжди потребує певної перевірки меж 

політичного об’єднання. Демократична політика не є таким типом правління, 

коли народ та народна воля, що є раз і назавжди встановленою, здійснюють 

правління. Суперечність між лібералізмом та демократією дозволяє постійно 

перевіряти межі та підстави процедур демократичного залучення. Таке 

поєднання надає політичної сили абстрактній ліберальній риториці про права 

людини: «Ліберальна демократія означає визнання цього засадового розриву 
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між народом та його різноманітними ідентифікаціями. Але у випадку 

ліберально-демократичної політики така межа залишається внутрішньою, а 

«вони» не є вічними чужинцями» [148, c.147].  

Перетворення суперечності між ліберальним та демократичним на 

протиставлення одиничного та загального в рамках комунікативної 

філософії. У зв’язку з суперечностями між лібералізмом та демократією, 

слушно буде звернутись до проблеми співвідношення одиничного, 

індивідуального та загального, універсального в контексті комунікативного 

підходу Габермаса. Так, один із критиків комунікативної філософії в цілому 

та теорії Габермаса зокрема, зазначає, що «саме ці два аспекти взяті разом, а 

саме відмінність та єдність, є тим, що відрізняє комунікативний розум від 

одновимірної раціональності, яка притаманна не лише інструментальному 

розуму» [177, c.37]. Саме підхід комунікативної філософії ставить собі на 

меті органічно поєднати одиничне як дещо індивідуальне та загальне як дещо 

універсальне. 

Нашою метою на цьому етапі є демонстрація того, що комунікативна 

теорія тут якнайкраще відповідає тим питанням, що стоять перед теорією 

демократії, оскільки вони обидві оперують практично однаковими 

поняттями, які використовують для того, аби вирішити фактично ті самі 

проблеми. Іншими словами, теорія політичного (взята із антропологічної та 

онтологічної перспективи) та комунікативна філософія (як така, що має на 

меті прояснити людську раціональність як одну із головних характеристик 

існування) мають на меті спільні завдання. Саме це дозволяє застосовувати 

комунікативний підхід в аналізі проблематики демократії.  

Отже, звернемось до проблеми співвідношення лібералізму та демократії, 

однак у тому вигляді, в якому її презентували представники комунікативної 

філософії. Власне, можемо із впевненістю сказати, що питання ці стосуються 

не лише політичної теорії як такої, а мають відношення до вихідних 

філософських питань. Аналізуючи розуміння політичного в Арендт, ми вже 

говорили про те, що політичне в неї розглядається не просто як 
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антропологічне явище, як могло здаватися спочатку, а розуміється глибоко 

онтологічно, як таке, що виходить із самої специфіки буття. Тут ми 

продовжуємо розгляд онтологічних засновків політичного, але цього разу за 

вихідну точку беремо те, що питання, які стоять перед теоретиками 

політичного та школою комунікативної філософії, є спільними. Більше того, 

ці питання є сутнісними для всієї філософії. Йдеться про співвідношення 

єдиного та множинного, індивідуального та універсального, сингулярного та 

складного. Ці опозиції червоною ниткою проходять крізь усю творчість 

Габермаса, зрештою, сама інтенція комунікативної філософії є поєднання 

множини голосів розуму, однак без заперечення їх єдності. Так, традиційно 

вважають, що модерне мислення тяжіє до універсальності розуму, а 

постмодерне, начебто, до відкидання такої універсальності. 

На сьогоднішній день терміни постметафізична епоха та постмодерне 

суспільство набули характеру усталеного зв’язку. Складається враження, що 

лише постмодерна філософія є єдино можливою відповіддю на виклики 

розмаїття (яке втілюється в мультикультуралізмі) в постметафізичну епоху. 

Пропонуємо, розглянувши джерела виникнення філософії постмодерну, 

з’ясувати чи існує на сьогоднішній день якась альтернатива цій філософії. 

Для цього здається доцільним здійснити наступне: по-перше, прояснити, 

яким чином із критики проекту модерну з’являється постмодерна філософія. 

По-друге, віднайти місце розуму та раціональності в обох підходах. Виявити 

небезпеки та слабкі місця в кожному із них. І, нарешті, з’ясувати, чи є якийсь 

шлях, що допоміг би подолати суперечності та недоліки обох концептів.  

В основі проекту модерну лежить віра в безмежні можливості людського 

розуму, за допомогою якого можна, по-перше, пізнати світ, а, по-друге, 

справедливо влаштувати його для того, щоб задовольнити потреби усіх 

людей (зрозуміло, що цей проект розглядався як певна утопія, але така 

утопія, що мала значення спрямування людських міркувань та діянь. Тобто 

передбачалось, що, якщо людство має безліч часу, то рано чи пізно воно 

зможе переформовувати світ у відповідності до ідеалів розуму). Проект 
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модерну досить тісно пов’язаний із метафізичним мисленням. Під 

метафізичним мисленням тут розуміється таке мислення, яке тяжіє до дечого 

універсального, ідеального та незмінного. Тобто це таке мислення, яке 

прагне віднайти загальнозначуще, досягти універсальності, оскільки вона є 

гарантом консенсусу та тим, що уможливлює взагалі будь-які спільні норми 

та цінності. У такій системі філософія отримує фундаментальну роль 

охорони універсальних цінностей та стоїть на сторожі раціональності 

людської поведінки.  

Однак в основі проект модерну, якщо він спирається на універсальне 

метафізичне мислення, потрапляє в пастку парадоксу. Саме модерна епоха, 

доба, яка прагнула утвердити ідеали свободи та рівності, епоха, що мала на 

меті вивільнити людину як креативну і творчу істоту, ця епоха призвела до 

того, що людина опинилася в новому полоні. У полоні техніки як продукту 

діяльності розуму та тотальності інструментальних відносин. Яким чином 

відбувся цей процес? Це питання варто розглянути на декількох рівнях. 

Метафізичне мислення, яке дедалі більше стало сприйматися як єдино 

можливе раціональне мислення, тяжіє до тоталітаризму. Прагнучи віднайти 

та обґрунтувати універсальні основи людського взаєморозуміння в певних 

єдиних і незмінних началах, такий тип мислення призводить до знищення 

права на відмінності та розрізнення. Метафізичне мислення в своїй основі є 

мисленням тоталітарним, оскільки, прагнучи уникнути релятивізації норм та 

цінностей, у своїй радикальній формі воно позбавляє людину права на 

інакшість. Логоцентризм як один із основних елементів проекту модерну 

може призвести до простого знищення представників інших точок зору, 

тобто, тих, хто, як видається, стоїть на перешкоді єдності та всезагальності. 

Такими є ті закиди, які противники проекту модерну спрямовують у бік 

модерної раціональності. Отже, постмодерний проект покликаний утвердити 

право особистості на відмінність та інакшість. Разом із метафізикою модерну 

та її претензіями на універсальність прибічники постмодерну критикують 

також і розум та раціональність як такі, що можуть існувати лише в формі 
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тоталітарної метафізики єдиного. На цьому шляху представників 

постмодерну чекає загроза релятивізації людських цінностей та позбавлення 

можливого (навіть уявного) консенсусу в перспективі. Мається на увазі, що 

якщо в основі світу не дещо єдине, то постає питання, яким чином взагалі 

можлива комунікація між різними системами? У перспективі етики це 

свідчить про неможливість взаємодіяти, наприклад, представникам різних 

культур і конфесій. 

Габермас пропонує вирішити цю проблему таким чином. Він стверджує, 

що традиційний для багатьох зв’язок розуму, логосу та метафізики як дечого 

універсального не є таким вже й необхідним. Йдеться про можливість 

існування розуму, що позбавився від своїх метафізичних претензій на 

універсальність, однак не полишив інтенції побудувати спільне життя на 

раціональних засадах. Габермас пропонує звернутися до комунікативного 

простору людського існування як джерела певних спільних норм і як засобу 

досягнення ситуативного, неабстрактного консенсусу, що водночас 

протистоять окремому індивіду. Саме в мові, на думку Габермаса, Єдине 

виявляється як Все, а не як Одне. Тобто в мові виявляється множинність 

голосів єдиного розуму, який не зводиться, ані до пустих формальних 

домагань метафізики, ані до релятивізму партикулярного мислення. Мова є 

тим середовищем, в якому індивід віднаходить себе та змушений прийняти 

певні універсальні норми і правила. Водночас вона дає змогу виразити дещо 

індивідуальне та одиничне. Мова дозволяє помислити єдине та множинне у 

єдності та дозволяє не «змішувати світ з тим, що всередині нього» [12, c.127]. 

Мова демонструє відмінність у розумінні цінностей в різних культурах, 

проте вона також засвідчує наявність цих цінностей (хоча й неоднакових) у 

полікультурному світі. Таким є фон сприйняття Габермасової концепції мови 

в контексті проблематики співвідношення багатоманіття та єдності в 

сучасному світі. Детально ж до цієї теми філософ звертається у своєму творі 

«Постметафізичне мислення».  
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Габермас одразу ж пояснює свою позицію – він сам вважає свою 

філософію чимось дещо відмінним від крайніх точок метафізичних та 

антиметафізичних позицій. «Метафізика, яка віддає перевагу єдності над 

множиною, та контекстуалізм, що відстоює перевагу множини над єдністю, є 

таємними спільниками. Мої міркування зводяться до тези, що єдність розуму 

можна розпізнати лише у множинності його голосів – як принципову 

можливість, хоча й випадкового, проте виправданого переходу від однієї 

мови до іншої. Ця лише процедурно забезпечена і дійсна протягом короткого 

часу можливість взаєморозуміння утворює задній план для актуальної 

розмаїтості почутих один одним – хоча й незрозумілих, голосів» [12, c.123]. 

Тим, хто хоча б побіжно знайомий із філософією Габермаса, одразу ж 

впадає в око теза філософа щодо виключної процедурності його підходу. 

Зазначимо, по-перше, що детальний аналіз співвідношення процедурного та 

субстанційного підходу в працях Ю. Габермаса та його філософських 

опонентів буде здійснено дещо пізніше. Втім вже зараз варто зазначити деякі 

особливості нашого підходу до цієї проблеми. Як уже було зазначено, 

звинувачення в процедурності підходу Габермаса, можемо віднайти 

практично в усіх творах, що присвячені цьому філософу. Однак, слід 

відмітити, що сам Габермас дуже рідко прямо відповідає на ці зауваження, 

радше просто краще прояснюючи нюанси процедурності свого підходу.  

Згадавши тезу Лоя, що свобода не може бути метою, зазначимо, що 

підхід Габермаса є суголосним цій ідеї. Коли філософ говорить про 

субстанційність свого погляду на мораль, він жодним чином не відкидає такі 

цінності як рівність, свобода, справедливість тощо. Втім йдеться про те, що 

вони не можуть бути ані метою функціонування суспільних інституцій, ані їх 

базисом. Принаймні в розуміння цільової раціональної діяльності, коли ми 

дещо ставимо за мету, яку потім реалізуємо. Або ж ставимо собі ціль 

утворити якісь інститути, які б цілковито ґрунтувались, наприклад, на ідеї 

свободи. Функціонування людських об’єднань не може ставити собі за мету 

свободу тому, що цього процесу взагалі не відбулося б за умов її відсутності. 
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Так, класичні Габермасові визначення умов процедури раціонального 

дискурсу, а саме свобода та рівність його учасників, жодним чином не 

надаються фактом самого дискурсу. Тут Габермас лише перераховує ті 

умови, які є необхідними для того чи іншого процесу. Соціальні інститути 

живляться енергією ідей свободи, справедливості, рівності. Там де вони 

відсутні, буде відсутня й живильна сила для цих організацій. Габермас тут 

виступає деякою мірою в якості феноменолога, який описує ситуацію 

ідеальної комунікації. Іншими словами йдеться про те, що люди можуть 

домовитися стосовно процедур, які б якомога повніше втілювали в собі певні 

ідеали, однак ті цінності, за рахунок яких інститути функціонують, є такими, 

що непідвласні людському впливу. Людина може їх просто визнавати та 

провадити свою діяльність із їх урахуванням. Отже, коли Габермас говорить 

про процедурність власного підходу, він, на нашу думку, загострює увагу на 

тому, що в полі його зору самі процедури постають як такі, що великою 

мірою залежать від індивідів.  

А поки повернімось до прояснення габермасової позиції в контексті 

проблеми співвідношення одиничного та загального. Габермас зазначає, що 

метафізична єдність завжди буде лишатися штучною єдністю, проти якої 

буде виступати множина [12, c.127]. 

Як було вже зазначено, першочерговими для Габермаса тут є 

характеристики мови та мовлення як таких, що дають змогу вираження 

індивідуального в загальному. По-перше, мова нікому не належить та 

забезпечує певну універсальність і загальність спільних норм та правил. По-

друге, через мовлення індивідуальне здатне промовляти до себе. 

Другим важливим елементом у зв’язку з проблематикою, про яку йшлося 

раніше, є роль індивіда в соціальних зв’язках та інститутах. Так, він 

звертається до цього питання у своїх міркуваннях про метафізичні аспекти 

власної теорії. Габермасу йдеться про те, що актори комунікативної взаємодії 

постають не як такі, що створюють певну субстанційну, синтетичну єдність. 

Комунікативна спільнота, про яку говорить у своїх працях Юрґен Габермас, 
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не є простою алгебраїчною сукупністю всіх учасників комунікативної дії. 

Суб’єкти, що діють комунікативно, завжди перебувають в певному контексті 

життєсвіту, який взагалі уможливлює їх комунікацію. Люди разом із 

людськими комунікативними актами утворюють імпліцитну дорефлексивну 

тотальність, яка є частиною людської взаємодії.  

Міркування щодо ролі суб’єкта та його особливостей Габермас здійснює 

у зв’язку з аналізом теорії Міда.  

Для Габермаса та його теорії комунікативної дії одним із ключових 

питань є проблема співвідношення індивідуального та загального, йдеться 

про особливості взаємодії індивіда, який є вільною особистістю, із процесом 

взаємодій із системами. Надалі цей розгляд стане корисним саме при аналізі 

процедур деліберативної моделі демократії та того, яким чином громадяни в 

них можуть зберігати свою індивідуальність. Для Габермаса є принциповим 

відрізнити індивідуальність від простої кількісної сингулярності, позначити 

дещо як таке, що, з одного боку, може визначатись як неповторне, але з 

іншого боку, зберігає свою здатність для взаємодії чи то іншими 

індивідуальностями чи то інтегруватись до системи. Ця тема пізніше стане 

також актуальною для філософа в його розмислах про майбутнє людської 

природи та про маніпуляції із людським геномом [47]. Власне арґументація 

Габермаса і там, і в аналізі творів Міда, залишається однаковою. Беручи до 

уваги теорію Арендт, філософ наголошує на тому, що сама особа, яка 

знаходиться наодинці із собою, не може здійснити процес самореалізації. 

Цей процес завжди передбачає наявність певної мовної спільноти, що 

забезпечує дискурсивний самоаналіз. Габермас тут послуговується 

філософією Серена Кіркегора та його тезою про те, що в основі кожної 

біографії – наратив, тобто історія, яку людина складає зі свого життя та тих 

подій, що в ньому відбулися. Така дискурсивно-наративна теорія особистості 

звертає увагу на те, що, передусім, людина ніколи не залишається наодинці із 

собою. Навіть, коли йдеться про моменти індивідуального вибору, він ніколи 

не постає як такий, що відірваний від інших наративів. Історія, розповідь є 
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завжди історією для когось, виправданням перед кимось. «Наступну заслугу 

Міда я вбачаю в тому, що він сприйняв мотив, який траплявся в Гумбольдта 

та Кіркегора: той, що індивідуалізація є не здійснюваною в самітності і 

свободі, самореалізацією самодіяльного суб’єкта, а мовно опосередкованим 

процесом соціалізації й одночасно конституювання власної біографії» [12, 

c.155].  

Отже, першою ключовою рисою, яку виокремлює Габермас, аналізуючи 

філософію Міда, це теза про те, що первинну основу нашою індивідуалізації 

складає наратив, біографія, яка в той же момент завжди є елементом 

соціалізації. Перший момент веде до другого. Габермас наголошує на тому, 

що ми та наше «Я» ніколи самі собі не належимо. В цьому контексті 

згадуються слова Ганни Арендт про те, що для людини більш 

конститутивними є взаємовідношення із іншими людьми, а відношення із 

самим собою є похідними від них. Тут йдеться не про те, що інші формують 

нас як особистість, а про те, що момент індивідуалізації завжди пов’язаний із 

стосунками з іншими. Ось що про це пише Ю. Габермас: «Я», що постає в 

моїй самосвідомості даним як безпосередньо моє, я не можу зберегти лише 

самотужки, лише для себе, воно «не належить» мені» [143, c.410]. 

Мід так пише про цей процес: «Організована спільнота чи суспільні 

групи, що мають єдину ідентичність, можуть бути названі узагальненням 

Інших» [143, c.412]. Зауважимо тут на цікавий момент щодо того, що в 

кожної людини все ж таки зберігається впевненість в своєму «Я» як у 

результаті активної самостійної творчої сили. На нашу думку, цей момент 

прояснюється якраз наративним характером людської біографії. Людина, що 

творить своє життя, складає його в певну історичну біографію, що приймає 

образ наративу, не усвідомлюючи, однак, при цьому, що така розповідь є 

завжди розповіддю для когось. Як відомо, для Міда тут особливого значення 

також набувають символи як такі, що забезпечують певну універсальність 

людської комунікації. Символи та символічний характер взаємодії є третім 

елементом в концепції Габермаса. Так, по-перше, символи дають змогу 



59 
 

відмежуватись від фактичної тут-ситуації, вони до певної міри є 

позачасовими та позапросторовими, принаймні їх значення не вичерпується 

теперішнім моментом та місцезнаходженням. Символи – це простір, що 

цілковито не належить нікому із учасників комунікації, до певної міри, ця 

ідея доповнює концепт публічного простору в філософії Арендт.  

Тепер ми підходимо до однієї з найважливіших частин Габермасового 

прояснення співвідношення понять людини, індивіда та соціальних 

інститутів. Людина як член соціуму може бути долученою до різноманітних 

соціальних організацій, втім, незважаючи на це, її індивідуальність не 

розсипається на частини. Це досягається за допомогою того, що всі свої 

різноманітні соціальні інтеграції особа прояснює собі в формі наративу. 

Іншими словами, вимальовується схема взаємодії індивіда та соціальних 

об’єднань. Особа, що є активним та творчим свободним началом реалізує 

себе в різноманітних формах соціальних процесів. В цей момент людина є 

цілковито вільною в спонтанності своїх дій. Відбувається рух від 

сингулярного до загального. Крім того, особа як раціональна істота завжди 

мусить прояснити для себе свій індивідуальний вибір та скласти його в єдине 

ціле, узгодити із тим, що здавалося їй вірним раніше. Таким чином, 

відбувається процес наративізації власної біографії, здійснюючи який, 

людина, немовби збирає докупи весь свій соціальний досвід. На цьому етапі 

відбувається рух від загального до одиничного, індивідуального. Але, 

враховуючи, що процес наративу є завжди оповіддю для когось, ми знову 

можемо говорити про зв’язок індивідуального та множинного. «Таким 

чином, через структуру мовної інтерсуб’єктивності комунікативно діючий 

суб’єкт спонукає себе до того, щоб залишитись самим собою у діях, що 

відповідають нормам» [143, c.413]. Знову ж таки, йдеться про те, що 

індивідуальний характер такої інституціалізації зберігається через те, що 

лише сам індивід може ініціювати цей процес. 

Габермас відзначає, що, якщо раніше, належність до тієї чи іншої 

функціональної системи суспільства цілковито визначалась місцем 
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народження, то сьогодні особа є набагато більш вільною в тому, щоб 

здійснювати вибір з-поміж якомога більшої кількості систем. Луман зазначав 

з цього приводу: «Як індивід людина живе поза функціональними системами, 

але кожний окремий індивід має отримувати доступ до кожної 

функціональної системи» [12, c.192]. Отже, одна людина може належати до 

безлічі різноманітних утворень, які в дечому навіть суперечать один одному. 

Однак власна біографія як наратив дозволяє поєднати всі ці зв’язки в єдиний 

формат. «Покладені на суб’єктів вимоги самоздійснення полягають тут не в 

керованому власними преференціями раціональному виборі, а в чомусь 

іншому; те що вони мають здійснювати, полягає в такому способі моральної 

та екзистенціальної саморефлексії, який неможливий без прийняття позиції 

інших» [12, c.196]. 

Чому ці погляди є надзвичайно важливими для концепту деліберативної 

демократії? По-перше, Габермас звертає увагу на «радикальні демократичні 

позиції Міда та Дьюї» [12, c.186]. Саме позиція Міда прояснює, яким чином 

суб’єкт формується не в протиставленні себе до соціуму, а в єдності із тим 

соціумом, який його оточує. Так само, як і при описі Лефором концепту 

демократії, яка намагається інституціалізувати конфлікт та, немов би 

розчинити його, концепція Міда не протиставляє особу суспільству, а 

демонструє, яким чином всередині останнього може бути реалізована 

узгоджена взаємодія. Ці підходи демонструють подібний хід думок. Якщо 

тоталітарне мислення протиставляє певну єдність зовнішньому ворогу, 

зовнішньому хаосу, то демократичне мислення інтегрує ці відмінності до 

своєї системи. Габермас, аналізуючи Міда, чітко демонструє, які процеси 

забезпечують гомогенність різноманітних суспільних форм та чому 

суспільство не розсипається на окремі частини, водночас, зберігаючи певну 

диверсифікацію.  

Про це свідчить і сам Мід: «Часто приймається, що демократія є 

суспільним порядком, в якому сильні відмінності елімінуються, щоб усіх 

зробити рівними, таким чином, кожен може стати таким, яким став інший. 
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Звісно ж це не є наслідком демократії: з демократії більшою мірою слідує, 

що індивід отримує можливість настільки високо розвинутись, наскільки 

йому дозволяє його спадковість та позиція стосовно відношень із іншими» 

[143, c.417].  

Цікавим є те, що концепція Габермаса викликала велику кількість 

критики в бік філософа. Так, Мітчел Абулафіа говорить про те, що Габермас 

змішує при аналізі творчості Міда «добре та правильне» [63, c.425]. У той же 

час як Чарльз Тейлор зазначає, що весь Габермасовий проект ґрунтується на 

розмежуванні трьох сфер – істинного, правильного та достовірного. Одні 

філософи звинувачують Габермаса в занадто чіткому розмежуванні сфер 

суспільного знання, інші вказують на змішування понять. Для початку 

наведемо тут критику Тейлором концепції Габермаса. Коротко його тези 

можна окреслити так:  

1. Тейлор звинувачує Габермаса в надто формальній етиці. «На мою 

думку, головною проблемою є те, що концепт досягнення раціонального 

взаєморозуміння розвинутий із через використання формальної етики 

раціональності» [177, c.29]. 

2. Для Тейлора обґрунтування норми через її раціональність не є 

достатньою причиною для її дотримання: «Як діяч я завжди можу спитати, 

чому я маю діяти відповідно до певної норми, а саме раціональної» [177, 

c.30]. Для Тейлора тут раціональність тієї чи іншої норми не є способом її 

граничного обґрунтування. Раціональна норма взята сама по собі вимагає 

окремого прояснення необхідності її виконання.  

3. Тейлор зауважує, що будь-яке раціональне слідування нормам включає 

в себе концепт людської гідності, який, у свою чергу, є частиною 

партикулярних уявлень про концепти саморозвитку. «Загальна спроба 

провести чітку лінію між питанням справедливості та питаннями щодо 

доброчесного життя є від самого свого початку хибно інтерпретованою» 

[177, c.32]. 
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Підсумовуючи тут позицію Тейлора, зазначимо: «Вірним є цілковито 

протилежне: наше обговорення (deliberation) стосовно тих цілей, щодо яких 

ми маємо схвалювати визнання, нерозривно пов’язані із тим, ким ми є, 

будучи людьми. Як наслідок питання по мораль тісно пов’язані із теоріями 

людських мотивацій» [177, c.33]. 

Спробуємо виступити в ролі адвокатів Габермаса та дати послідовну 

відповідь на кожне із зауважень. 

1. Формалізм Габермаса, як уже було зазначено, не передбачає 

відкидання тих чи інших благ, в ході побудови його формальної етики. 

Габермас, так само, як і його критики визнає, що для необхідності 

функціонування тих чи інших соціальних інститутів необхідними є реалізація 

прав свободи, людської гідності, рівності, словом усіх ліберальних свобод. 

Однак, на відміну, від теоретиків, що називають свою етику субстанційною, 

Габермас відмовляється покладати в основу своєї концепціїдеякі із цих 

ідеалів. Так, він визнає, що ці свободи є необхідними, якщо ми хочемо 

побудувати справедливе суспільство (подібно до інтенцій Ролза), однак 

Габермас свідомий того, що люди та людські суспільства не можуть зробити 

індивіда вільним. Габермасова теза є протилежною: якщо суспільство хоче 

більш-менш тривало функціонувати, його структура має бути такою, щоб 

максимально реалізовувати вищезгадані принципи. Однак, самі принципи від 

людини не залежать. Людина може відповідати лише за спосіб, процедуру їх 

реалізації. Саме в такому сенсі Габермас є процедуралістом.  

2. Зауваження Тейлора щодо того, що раціональне обґрунтування норм 

передбачає певне додаткове обґрунтування є закидом стосовно 

Габермасового розуміння людини. Ця теза лежить цілковито в межах 

антропології. По-перше, дається взнаки цілковито протилежна теза філософа 

стосовно ролі раціональності в людській взаємодії. У творі «Фактичність і 

значущість» він пише про те, що для людини головною підставою для 

слідування закону є її розуміння цього закону. Людина як розумна істота 

ніколи не буде слідувати тому закону чи правилу, яких вона не розуміє [12, 
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c.127]. Тобто, тут йдеться про те, що теорії Габермаса та Тейлора вступають 

у суперечність на антропологічному рівні. В одній зі своїх ранніх робіт, а 

саме «Пізнання та інтерес» [114], Габермас детально розвинув власну 

систему антропології, в якій продемонстрував те, що людина є раціональною 

істотою. Навіть, якщо людина захотіла б діяти нераціонально, їй все одно 

довелося б ухвалювати таке рішення та досягати цієї мети, що саме по собі є 

свідченням раціонального елементу в поведінці. Габермас не відкидає 

афективної складової людських стосунків, втім для нього є ключовим той 

факт, що людський розвиток зрештою здійснюється за рахунок 

емансипативного інтересу, а саме раціонального інтересу саморозвитку, який 

не може здійснюватись поза людським суспільством.  

Так, у книзі «Пізнання та інтерес» він зазначає «У той час, як 

інструментальна дія співвідноситься з необхідністю зовнішньої природи, а 

рівень виробничих сил забезпечує технічний контроль над примусом 

природи, комунікативній дії відповідає вираження власної природи людини». 

[114, c.69]. Звільнення від примусу внутрішньої природи вдається тією 

мірою, якою засновані на силі інститути змінюються із реорганізацією 

соціальних відношень, в основі яких вільна від владарювання комунікація. 

По-перше, зауважимо на концепт людської природи, який використовує 

Юрґен Габермас. Комунікативна дія тут відіграє сутнісне значення саме в 

людській взаємодії. Вона постає як синхронна людській природі. По-друге, 

знову ж таки йдеться про те, що інститути функціонують в нормальному 

режимі лише тоді, коли береться до уваги вимір комунікативної дії. Для 

прояснення антропологічного моменту Габермасової концепції звернемось до 

його аналізу філософії Канта. Габермас аналізує його твори в 

антропологічній перспективі. Зазначаючи, що поєднання практичного та 

теоретичного розуму відбувається саме на рівні людських інтересів. У своїй 

праці Габермас звертає увагу на те, що, фактично, кожен із інтересів 

відповідає основним питанням людського буття, як їх визначив І. Кант. Так, 

питанню, «Що я можу знати?» відповідає спекулятивний інтерес. Питання 
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«Що я повинен робити?» співвідноситься із практичним інтересом. А 

відповідь на питання «На що я можу сподіватись?» віднаходимо у поєднанні 

практичного та спекулятивного інтересу. 

Такий погляд є суміжним з дельозівським аналізом філософії Канта. Він 

полягає в наступному. Аналізуючи людський розум, Кант, на думку Дельоза, 

доходить висновку, що людська діяльність є регульованою питаннями, які 

виходять із самої людської природи та з устрою розуму. Але у той же час 

саме ці питання є такими, що перевершують усі здатності людського розуму і 

самих людських спроможностей недостатньо, щоб дати на них відповідь. 

Зрозуміло, що наявність питань стосовно меж світу, свободи волі тощо, 

зумовлена тим, що людина є кінцевою, обмеженою істотою і для своєї 

діяльності, перш за все, потребує певних орієнтирів, засобів для 

самоінтерпретації. Як зазначає Кант, людський розум є архітектонічним, 

тобто для нормального функціонування він потребує певної узгодженої 

системи понять. А звідси - і один із визначальних інтересів людської 

діяльності – інтерес до самоінтерпретації, тобто намагання вписати себе в 

певний контекст. Таким чином, питання, з якими стикається людський розум, 

є продуктами його діяльності, а отже, необхідно спрямувати інтерес розуму 

до прояснення його власних засад. Власне в цьому й полягає критичний 

метод Канта. Кант зазначає, що представники емпіризму відкидали 

можливість самостійного покладання цілей розумом. Цілі розуму завжди є 

природними, а отже людина тут принципово не відрізняється від тварини. 

Розум, а разом з ним і культура слугують лише кращому способу організації 

засобів для реалізації цих цілей.  

Інакше в раціоналізмі: інтереси та цілі, що їх покладає людина, завжди 

розглядаються як розумні. Але з іншого боку, те, що розум тут покладає як 

свою ціль, носить зовнішній характер. «Таким чином у цьому відношенні 

раціоналізм та емпіризм є суміжними теоріями» [17, c.145]. Для критичної 

теорії принциповим є самопокладання розуму як власної основної цілі. А 

отже сам розум має виступати в ролі судді власних інтересів.  
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Отже, тут ми бачимо, наскільки важливим є місце антропології в 

концепції Габермаса. В усіх своїх подальших розвідках філософ виходитиме 

із цього засновку – людина є істотою раціональною, а її розвиток можливий 

лише на раціональних засадах. Ці зауваження є також вкрай важливими для 

прояснення антропологічних засновків нашої концепції, які надалі 

віднайдуть своє відображення в деліберативній теорії демократії, як 

концепції, що, спираючись на антропологічні засновки, прагне пояснити 

деякі онтологічні інтенції.  

3. Повернімось до критики Тейлором концепціїГабермаса. Щодо третьої 

тези Тейлора зазначимо наступне: Габермас неодноразово у своїх творах 

звертається до концепту доброчесного, правильного життя. Він передбачає, 

що кожна особа має таке уявлення та діє згідно із ним. Втім, Габермас вважає 

недоречним вказувати особі, яким має бути це доброчесне життя. Для нього 

принципово важливим є залишити для кожної людини простір, в межах якого 

вона може наповнити це поняття змістом. На нашу думку, такий підхід не є 

суто формальним. Беручи до уваги розвинену антропологію Габермаса, та ті 

засади, із яких виходив філософ при аналізі робіт Міда, вважаємо це 

зауваження недоречним.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Перший розділ було присвячено проясненню відношення понять 

демократичного та політичного. Автор ставить на меті продемонструвати, 

що, хоча політичне не може бути цілковито ототожнене з демократичним, 

вони мають ряд спільних ознак. Різноманітні форми державного правління 

можуть містити в своїй діяльності певні демократичні елементи, що в такому 

сенсі набувають характеру політичного. Ці елементи є мінімальними 

умовами, за рахунок яких будь-яка держава може функціонувати. Так, кожна 

країна потребує хоча б мінімального елементу публічності як засобу 

леґітимації влади. Також зауважимо, що держава є таким об’єднанням, що 
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завжди стоїть перед питаннями про включення та виключення людей із своєї 

спільноти й про підстави таких дій. Відповідь на ці питання потребує хоча б 

мінімального раціонального прояснення.  

У цьому контексті деліберативна теорія демократії постає як концепт, що 

за характером питань, на які намагається дати відповідь, й аналізом підстав 

включення/виключення, максимально чітко прояснює зв’язок 

демократичного й політичного. З іншого боку, таке розуміння демократії 

виводить нас до сфери онтологічної (як тієї, що прагне прояснити межові 

характеристики буття) та антропологічної (як особливої форми реалізації 

людської потреби в самоінтерпретації). 

Отже, було вирішено такі завдання: 

1. Під час аналізу філософії Шмітта, було досліджено онтологічні інтенції 

його політичної теорії. У цьому контексті його філософія постає як така, що 

прагне прояснити граничні закони буття. Виокремлюються такі елементи 

політичної дії як спонтанність й питання про включення і виключення 

індивідів зі спільноти «своїх». 

2. Розширюється розуміння політичного у просторі антропологічного за 

рахунок аналізу політичної філософії Арендт. До уваги передусім береться 

аналіз естетичного судження Канта як можливої підстави політичної 

філософії. До розуміння політичного додається низка визначальних рис, 

таких як сфера публічного, комунікативна дія, консенсус, узагальнювальний 

характер естетичного судження. Водночас пояснено, яким чином людина як 

соціальна істота стає власне людиною серед інших осіб.  

3. Аналізується концепт демократії як інституціалізації конфлікту в 

філософії Лефора. Здійснюється перехід від політичного до демократичного. 

Розмежовуються соціальні формації демократичних та тоталітарних режимів. 

Прояснюється процес, в межах якого демократичні режими можуть бути 

заміщені тоталітарними режимами. Загострюється протиставлення між 

теоріями суспільного устрою, що покладають в основу плюральність та тими, 

що передбачають єдність, суспільну гомогенність як підставу 
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функціонування держави. Важливу роль тут відіграє дискурсивний характер 

демократичних процесів, що мають на меті не елімінацію суспільних 

конфліктів, а їх залучення до політичного країни. 

4. Пояснено метафізичний характер конфлікту між ліберальним та 

демократичним, продемонстровано джерело творчої енергії в такому 

конфлікті. У такому контексті основні питання демократичної теорії 

кореспондують із основними питаннями метафізики. Саме комунікативна 

філософія Габермаса дозволяє виокремити ці питання в сфері демократії та 

прояснити універсальний характер їх в межах метафізики.  

Досліджуючи критиків ліберальної теорії демократії, визначаємо точку 

їхньої парадоксальної взаємодії як момент продуктивної напруги 

демократичного життя. Як уже було зазначено, провідну роль тут відіграє 

комунікативна філософія.  
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Розділ 2. Альтернативні інтерпретації ідеї деліберативної демократії 

До роботи Юрґена Габермаса «Фактичність та значущість»  чи не 

найбільший ажіотаж у сфері деліберативної моделі демократії викликала 

робота Емі Гутман та ДенісТомпсон «Демократія і незгода». Робота побачила 

світ у 1996 році, тоді як робота Габермаса датується 1992 роком. Утім, тут 

варто вказати на два факти. По-перше, коли ми говоримо про подальший 

розвиток проблематики деліберативної моделі демократії, то, на наш погляд, 

саме робота Габермаса спрямувала дебати із русла виключно моральної 

філософії до правового виміру. «Фактичність і значущість» стала 

переломною роботою у теоретичних дискусіях щодо цього питання. Якщо 

раніше суперечки точилися виключно через те, який моральний принцип має 

передувати процедурі встановлення законів чи, якою мірою процедури 

можуть гарантувати справедливий результат демократичного обговорення, то 

після виходу роботи Габермаса, питання щодо теоретичного статусу цієї 

теорії закрилися. Філософ блискуче теоретично обґрунтував потребу 

розуміння дорадчої демократії саме як дискурсивної моделі леґітимації. 

Дебати змінили місце своїх координат із виключно сфери моралі до сфери 

морально-правових стосунків. Після роботи Габермаса головним питанням 

стало питання можливої інституціоналізації дорадчої демократії. Отже, 

спочатку теоретики деліберативної теорії демократії міркували про роль 

моральних конфліктів у демократії та способів, яким чином деліберація може 

їх час від часу вирішувати. «Фактичність і значущість» поставила питання 

про епістемологічний вимір теорії деліберативної демократії. Комунікативна 

раціональність та дискурсивний спосіб обґрунтування норм значно 

розширили значущість самої теорії. Проте робота Габермаса поставила 

багато питань практичного характеру. Яким чином деліберативна демократія 

може бути інституціолізованою? І чи взагалі вона має та може бути 

інституціолізованою?  

Друге зауваження стосується хронології подій. Не складно помітити, що 

робота Габермаса на чотири роки старша за роботу Гутман та Томпсона. Втім 
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англійський переклад її датується саме 1996 роком. Автори просто не 

ознайомились із німецькомовною версією книги. Про це свідчать також 

посилання, що час від часу зустрічаємо в літературі. Якщо Габермас і 

фігурував у дискусії про демократію до «Фактичності й значущості», то лише 

побіжно як автор «Теорії комунікативної дії» та дискурсивної теорії етики. 

[112, c.366].  

Отже, перша частина другого розділу буде присвячено аналізу дискусії 

про дорадчу демократію у площині моралі. У другій частині ми звернемося 

до дискурсивної теорії леґітимації як засадничої для суперечки про 

деліберативну демократію. В ній також прояснимо методологічні засади 

самої теорії Габермаса, а саме звернемось до питання комунікативної 

раціональності. Третя частина торкнеться питань, які виникли після 

«Фактичності і значущості», зокрема питання про можливу 

інституціоналізацію дорадчої демократії.  

 

2.1. Моральний вимір теорії деліберативної демократії 

 

Особливу увагу Емі Гутман та Деніс Томпсон у книзі «Демократія і 

незгода» приділяють проблемі морального конфлікту. Деліберація 

перетворюється на засіб вирішення моральних конфліктів, що виникають у 

політичній сфері. Отож звернімось спочатку до категоризації моральних 

конфліктів авторами.  

Перш за все при розгляді проблематики моральних конфліктів необхідно 

розрізняти моральні конфлікти та неморальні конфлікти. Моральні 

конфлікти є продуктивним елементом людської взаємодії, тоді як конфлікти 

іншого характеру створюють перешкоди для людської комунікації. 

Моральний конфлікт є тим, що в умовах нашої неідеальної щоденної 

комунікативної практики все ж залишає простір для взаємодії між 

суб’єктами, він часто навіть підживлює таку взаємодію, розвиваючи межі 

кругозору осіб, що беруть у ній участь, а також розширяючи межі прав і 
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свобод, що їх обіцяє демократичне суспільство. За таких обставин особи, що 

спілкуються, не поділяючи точки зору опонента, визнають необхідність 

поваги до точки зору іншого. Так, на думку Емі Гутман та Деніса Томпсона, 

людина може не поділяти думки щодо дозволу на аборти, але поважати цю 

позицію (навіть вважаючи її за морально хибну). У випадку неделіберативної 

незгоди, наприклад, у питанні щодо дискримінації за кольором шкіри та 

статтю, опонент не розглядається як особа, що гідна поваги. У 

деліберативній незгоді громадяни мають максимально можливою мірою 

спробувати пристосуватися до моральних переконань своїх опонентів без 

шкоди для своїх власних переконань. Такий вид незгоди знаходиться в 

просторі між простим непорозумінням та нездоланним конфліктом.  

Під власне моральним конфліктом автори також мають на увазі ситуації 

морального вибору, що торкаються не лише окремого індивіда та конкретної 

ситуації, а й також вихідних смислотворчих норм і цінностей людини й 

людства. 

Отже, якими є джерела морального конфлікту? Деякі дослідники зводять 

моральний конфлікт до простого егоїзму. Інші, серед них найвідомішим є 

Давид Г’юм, розглядають цю тему у ширшому контексті, звертаючись до 

теми людської природи, намагаються довести, що морального конфлікту 

можна було б уникнути, якби не обмеженість ресурсів та якби люди були б 

не такими егоїстичними. Пропозиція Г’юма проливає світло на два важливі 

джерела морального конфлікту, але полишає поза увагою інші важливі 

елементи. Зокрема, йдеться про неспівмірні цінності (incompatiblevalues) та 

брак розуміння (incompleteunderstanding). Саме такий підхід, за якого до 

розгляду беруться всі чотири джерела морального конфлікту, дозволяють 

зрозуміти, чому обговорення є невід’ємною рисою суспільного життя. Отже, 

перейдімо до більш детального розгляду джерел морального конфлікту. 

Деякі дослідники вважають, що незгода в своїй основі має просто інтереси 

осіб, що вступають у протиріччя один з одним. Такий погляд тривалий час 

брався за основу в політичній філософії, його найвідомішим прибічником 
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можна вважати Томаса Гобса. Філософ стверджував, що під терміном 

«моральний конфлікт» мають на увазі все, що нас не задовольняє, є 

неприємним, а воно в свою чергу залежить від того, що є предметом нашого 

інтересу.  

Дійсно, можна погодитись із тим, що на сьогоднішній день доволі часто в 

основі морального конфлікту – певні економічні конфлікти, тобто ті 

розбіжності, що віднаходимо у сфері грошових відносин. Варто відзначити, 

що суб’єктами морального конфлікту в цьому контексті виступають не 

просто громадяни, а громадяни як представники того чи іншого класу, 

представники груп із різним достатком. Це може бути продемонстровано в 

питанні щодо збільшення чи зменшення податків. 

Втім така інтерпретація морального конфлікту є неповною. Навіть, якщо 

особисті інтереси впливають на точку зору громадянина під час дискусії, 

вони цілковито не зумовлюють її. Так, деякі громадяни вітають збільшення 

податків, хоча можуть від цього постраждати. На противагу їм інші 

виступають проти того, що по суті не торкаються їх особистих інтересів. 

Отже, можемо спостерігати ситуацію, коли особисті інтереси не можуть 

цілковито пояснити людську поведінку та розкрити глибинну мотивацію 

особи. Людина в таких випадках керується також певними моральними 

принципами. Так, дехто радо пожертвує особистими майновими перевагами 

заради того, що він вважає морально правильним.  

Зрозуміло, що може відбутись і протилежна ситуація, коли певні особисті 

інтереси представляють під маскою моральних принципів. Так, відмову від 

збільшення податків можуть пояснювати несправедливістю по відношенню 

до певних верств населення й ті, хто фактично від такого підвищення не 

постраждав би. Економічний чинник ні в якому разі не можна підміняти 

моральним. Але взятий сам по собі економічний фактор є недостатнім для 

пояснення тих чи інших вчинків людей у ситуації морального конфлікту, - 

наголошують Емі Гутман та ДенісТомпсон. 
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Якщо в питаннях щодо збільшення податків майнові конотації посідають 

досить важливе місце, то в питаннях щодо дозволу чи заборони абортів, 

порнографії тощо, хоч-не-хоч доведеться звернутись до більш широкої 

моральної перспективи, яка включає в себе те, що люди розглядають як 

морально правильне чи неправильне, як те що є частиною прийнятних 

етичних норм тощо. 

Деякі дослідники вважають, що, якщо прибрати несправедливі 

економічні, расові та гендерні нерівності, можна було б позбавитися 

морального конфлікту в політиці або принаймні звести його до мінімуму. 

Йдеться про те, що моральний конфлікт лежить у самій природі людини та її 

оточенні, тобто про те, що умови, в яких живе людина зумовлюють її 

моральну поведінку і навпаки моральна поведінка творить світ міжлюдських 

взаємин.  

До такої точки зору схилявся Давид Г’юм, який твердив, що в умовах 

недостатніх ресурсів моральних конфліктів неможливо уникнути. На його 

думку, в світі, де людина могла б задовольнити не лише свої нагальні 

потреби, але також свої найбільші фантазії, не існувало б ніяких 

непорозумінь. 

Втім Г’юм зауважує, що навіть в умовах обмежених ресурсів, якби люди 

буди наділені такою рисою як безмежна щедрість, вони змогли б мирно 

взаємодіяти один із одним. Проте така риса є нехарактерною для людської 

природи, натомість людині притаманна обмежена щедрість (limited 

generosity). Тобто навіть, якщо людина володіє достатньою кількістю благ та 

задовольнила свої основні потреби, вона доволі часто вимагає більше, аніж їй 

потрібно.  

Емі Гутман та Деніс Томпсон акцентують на тому, що Г’юм безумовно 

правий щодо того, що моральний конфлікт не виникає виключно під тиском 

соціальних умов у тих чи інших суспільствах. Саме Г’юм звернув увагу на те, 

що джерела морального конфлікту варто шукати глибше – в надрах самої 

людської природи. Внесок Г’юма також важко переоцінити в тому, що саме 
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він звернув увагу на дві основоположні риси становища людини, які 

призводять до різноманітних непорозумінь, а саме: недостатність ресурсів та 

обмеженість людської щедрості. 

Автори наголошують на щонайменше ще двох факторах, які можуть 

спричинити певні непорозуміння в моральній сфері. Серед них: неспівмірні 

цінності та неповне розуміння. Ці два фактори розширюють погляд на 

проблему непорозумінь та дають можливість більш глибинного підходу. 

Навіть в умовах необмежених ресурсів завжди виникають питання, хто ж 

першим потребує допомоги та хто є більш цінним для суспільства. Тут 

можна використати метафору підводного човна, або судна, яке тоне, а його 

пасажири мають вирішити, кого рятувати першим. У цьому контексті Емі 

Гутман та ДенісТомпсон наводять для розмислів таку моральну дилему: чи 

необхідно витрачати мільйони доларів США на операції з пересадки серця, 

які можуть врятувати лишень декілька людей, чи існує необхідність у тому 

аби використати ці ж самі гроші на порятунок сотні тисяч людей, що 

хворіють на туберкульоз? У будь-якому разі обидва рішення залучають дещо 

більше аніж просто обмеженість ресурсів та людську жадібність. Державне 

управління, при якому гроші все ж таки віддають на користь трансплантацій 

серця, автори називають управлінням за принципом «Титаніка», коли 

спочатку рятують більш слабких пасажирів. Втім, навіть в умовах 

виключного егоїзму особам, що сперечаються, доводилося б апелювати до 

певних моральних арґументів з метою доведення власної точки зору. 

Отже, проблема морального конфлікту виникає не лише в умовах браку 

ресурсів та абсолютного егоїзму. Такі проблеми можуть також виникати 

навіть в умовах надлишку ресурсів та виключної щедрості. 

Філософи також пропонують звернутись до такого аспекту як неспівмірні 

цінності. Так, дехто виступає за обмеження умов свого існування заради 

оточуючих, інший, навпаки проголошуватиме примат власних інтересів над 

інтересами суспільства. В ситуації із диференційованим підходом за 

гендерним принципом один буде виступати за цілковиту рівність чоловіків та 
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жінок, інший навпаки буде вважати, що засобом для подолання нерівності є 

надання квот для жіночого населення. Зауважимо, що «моральні конфлікти 

не виникають виключно поміж тими чи іншими людьми, радше вони 

виникають поміж різними цінностями та ідеалами» [112, c.23]. Особливо це 

можемо спостерігати у питаннях щодо легалізації абортів, порнографії, 

сурогатного батьківства, одностатевих шлюбів тощо. Зрозуміло, що, коли в 

конфлікт вступають різні цінності, це спричинює поглиблення конфлікту між 

особами. Здається доречним тут звернутись до Джона Дрижека, який 

зауважував на тому, що сенс дорадчої демократії полягає саме у виявленні 

дискурсів, що конкурують. В такому випадку публічна сфера стає ареною 

змагання дискурсів [93, c.658]. Тут деліберація та деліберативний аспект 

політики полягають головне в тому, що населення може визначати ті теми, 

які варті деліберації.  

Гутман та Томпсон звертають увагу на те, що сама по собі неспівмірність 

моральних цінностей рідко призводить до серйозних моральних конфліктів. 

Неспівмірність моральних цінностей майже завжди супроводжується 

недостатнім розумінням іншої особи, її мотивів, бажань та тих передумов, 

якими вона керується у своїй діяльності. Можна сказати, що ця риса також 

лежить в основі людської природи, а саме: в розриві між тим, що людина 

думає, тим, що вона говорить, та тим, що вона робить. Людські вчинки часто-

густо не є самопрозорими та самозрозумілими навіть для людини яка їх 

вчиняє (в роботах Габермаса ця ідея набула означення раціональності як 

чесноті із самим собою, вона буде розкрита в розділі 2.3). Зрозуміло, що тим 

паче від сторонніх людей залишаються прихованим цілі та мета вчинків. 

Також важливу роль тут відіграє кореляція між мовою та мовленням. Мовою, 

як тим, що є універсальним і до певної міри статичним, та мовленням, що є 

змінним від однієї особи до іншої, продукує  смислові конотації. За 

допомогою мовлення досягається можливість вираження індивідуальної 

позиції, але воно також призводить до викривлення змістів. Мова ж уніфікує: 

є чимось, що зрівнює усіх людей поміж собою та водночас допомагає 



75 
 

віднайти спільний ґрунт у суперечках.  Так чи інакше за допомогою цих 

чотирьох елементів – обмеженість ресурсів, браку щедрості, неспівмірності 

моральних цінностей та недостатнього розуміння можемо дати більш-менш 

повну картину джерел моральних конфліктів.  

Читач може задатися питанням: якщо моральний конфлікт лежить у самій 

людській природі і такою мірою неуникним, тоді навіщо взагалі вступати до 

дискусії й чи можливо взагалі порозумітися? Відповідь авторів на це питання 

суто філософська: істина знаходиться десь поміж двома крайнощами. Вони 

апелюють до практичного аспекту. Якби моральні конфлікти були б цілком  

не вирішуваними, ми б не могли взагалі разом взаємодіяти. Проте, оскільки 

ми можемо спостерігати подеколи успішну взаємодію, це говорить про 

можливість бодай тимчасового примирення, а отже необхідність обговорень. 

З іншого боку, якби моральних конфліктів не існувало, не було б потреби 

навіть взаємодіяти один з одним. Таким чином, автори звертають особливу 

увагу на продуктивний аспект моральних конфліктів і непорозумінь.  

Автори книги «Демократія та незгода» вважають, що на сьогоднішній 

день найкращою відповіддю на виклики моральних конфліктів сучасності 

попри всі недоліки залишається демократія. Проте вони задаються питанням: 

який із варіантів демократії найбільше відповідає вимогам сьогодення? 

Особливу увагу вони звертають на такі підходи до концепції демократії як 

конституційна демократія, процедурна демократія та деліберативна 

демократія. На думку авторів, деліберативна демократія вбирає в себе 

переваги попередніх підходів та здатна подолати їх слабкі місця. Отже, 

розгляньмо почергово кожен із підходів.  

Філософи виходять із перспективи того, яким чином кожна із концепцій 

вирішує проблеми моральних конфліктів, зазначаючи, що процедурний 

підхід, так само як і конституційний, дещо дистанціюється від цієї 

проблематики. Обидва пов’язані із основною демократичною цінністю –

рівністю, а отже в основному спрямовані на способи кооперації, які б могли 
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бути прийняті кожним громадянином. Між собою вони відрізняються 

здебільшого тим, якими мають бути ці способи. 

У процедурній демократії основна увага звертається на важливості 

встановлення справедливих та леґітимних процесів для прийняття рішень 

відносно суперечливих моральних питань. Основоположним тут є звернення 

до критерію більшості в ході прийняття рішень. Прибічники цього підходу 

також захищають свободи та права, які забезпечують правильну процедуру 

прийняття рішень. 

Прибічники конституційної демократії мають на меті захист 

основоположних прав і свобод та докладають якомога більше зусиль для 

того, щоб їх перелік постійно розширювався.  

Отже, як бачимо, представники цих концепцій сперечаються поміж собою 

відносно того, що є головним: справедливий демократичний процес чи, так 

би мовити, результат цього процесу в вигляді основних прав і свобод. 

Деліберативна демократія відкидає цю дихотомію та розглядає деліберацію 

як процес, що зорієнтований на результат. Жоден із принципів не отримує 

переваги над іншими, таким чином даючи громадянам можливість прийняти 

більш справедливе рішення. 

Процедурна демократія. Апологети процедурної демократії вважають, 

що єдино можливий спосіб встановити рівність серед усіх громадян – це 

встановити принцип голосування, в якому перевагу, звісно ж, отримує те 

рішення, що отримало більшість голосів. Вважають, що саме такий підхід 

дозволяє мінімізувати розбіжності в точках зору громадян та уникнути 

суперечок в майбутньому. Найяскравішим прикладом такого підходу є 

мажоритарна система управління, за якою громадяни суспільства 

погоджуються на те, щоб ними керували відповідальні обрані представники 

за мажоритарним принципом.  

Зрозуміло, що у випадку процедурної демократії ніхто не гарантує 

цілковитого уникнення моральних конфліктів. Так, меншість може не 

погоджуватись із рішенням, що було прийняте більшістю, втім вони не 
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оскаржуватимуть таке рішення, оскільки процедурна демократія забезпечує 

для них необхідні умови політичної рівності. «Результат принципу більшості 

є справедливим, тому що процедура є справедливою, а не тому що результат 

є правильним» [112, c.28]. 

Деякі популяризатори цієї концепції йдуть у своїх міркуваннях далі й 

відкидають необхідність будь-яких субстанційних елементів в організації 

суспільного життя. Вважають, що до початку голосування не можна 

говорити навіть про жодні фундаментальні цінності, що їх мусять поділяти 

всі громадяни. Але зрозуміло, що таке бачення є занадто радикальним, 

оскільки, якщо не існує жодних наперед встановлених моральних цінностей 

(хоча б таких як необхідність політичної рівності всіх громадян), то не існує 

необхідності в справедливій процедурі голосування, саме правило більшості 

тоді втрачає свій леґітимізуючий сенс.  

Отже, можемо зробити висновок, що навіть в процедурній демократії 

існують певні незнищенні права, свободи та цінності до початку здійснення 

самих процедур голосування. З іншого боку, філософи-процедуралісти 

постійно прагнуть обмежити цей список та кінець-кінцем визначити, яких же 

прав не можна позбуватись. Автори книги вважають, що такий підхід не є 

конструктивним і остаточно скласти такий перелік не видається можливим, 

адже кожен випадок морального конфлікту є індивідуальним та має різні 

конотації.  

Також тут варто зауважити, що досить проблемним є принцип все 

загальності (generality). Питання загальності тут необхідно вживати дуже 

обережно, адже воно є досить розмитим. Чи мусить діяти принцип  

загальності, коли вирішується питання щодо дозволу чи заборони абортів. 

Наскільки широко можемо розуміти тут загальність? Чи стосується ця 

проблема лише жінок як тих кому належить виключне потенційне право 

стати матір’ю? Або ж загальність поширюється також і на чоловіків, які 

зрештою є безпосередніми учасниками процесу зачаття? Чи не обмежує 

залучення чоловіків до обговорення цієї проблеми втручанням у приватну, 
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особисту сфери жінки та обмеженням її свободи (зокрема свободи на вільне 

розпоряджання власним тілом). Бачимо, що не лише самого принципу 

загальності тут недостатньо, але також бракує його чітко визначених меж. 

По-друге, вартим уваги є те, що проста кількісна більшість не може 

слугувати джерелом леґітимації того чи іншого рішення, що було прийняте 

громадою. Так, однією із найсуперечливіших ситуацій, що демонструють це, 

є те, що саме демократична більшість проголосувала за страту Сократа. 

Тобто з точки зору процедурної демократії рішення було цілком законним. 

Але чи було воно таким з більш широкої моральної перспективи? Або ж 

звернімося до не так давно минущої боротьби темношкірих людей за свої 

права, коли питання про їх свободи вирішувалось більшістю, але ця 

більшість була заангажована расистськими передсудами. Якби при вирішенні 

цього питання керувались лише принципом кількісної більшості, то, 

можливо, темношкірі люди ще й досі не були за своїми правами прирівняні 

до громадян. 

Цікавою також є теза деяких дослідників стосовно того, що проста 

кількісна більшість у важливих моральних питаннях не може дати 

об’єктивного рішення, адже люди, що беруть участь у голосуванні, різняться 

за своєю освітою та рівнем професійної підготовки, а отже, рішення одних 

осіб може бути менш зваженим, ніж рішення інших. 

Гутман та Томпсон наводять ще один арґумент проти виключно 

процедурного підходу – це самі процедури ухвалення рішень. Для того, щоб 

вирішити, яка процедура є більш прийнятною, необхідно їх оцінити за 

певними критеріями на предмет більшої відповідності тим чи іншим 

моральним принципам. Отже, ціннісного аспекту не вдається уникнути 

навіть на рівні вибору процедур. Для цього також обов’язковим є 

обговорення (деліберація) різноманітних процедур з моральної перспективи. 

Кінець-кінцем процедурний підхід у демократії, що супроводжується 

принципом кількісної більшості, ніколи не зможе порівняти різні моральні 

арґументи з точки зору їх якості. 
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Отже, Гутман та Томпсон роблять висновок щодо того, що застосування 

виключно процедурного підходу не дає змогу ані розглянути моральну 

дискусію в усій її повноті, ні навіть обґрунтувати власне необхідність 

застосування такого підходу.  

Конституційна демократія. Автори наголошують на тому, що на відміну 

від процедурної демократії, конституційна ще до початку процесу виборів 

утверджує необхідність двох основоположних прав. А саме: рівність усіх, хто 

бере участь в голосуванні, (це право є внутрішнім по відношенню до процесу 

голосування) та право на життя (воно є зовнішнім по відношенню до 

процесу). Як пишуть філософи, існує також можливість утвердження 

третього права через конституційну демократію – це право бути захищеним 

від жорсткого покарання. Саме у цьому аспекті можемо віднайти відмінність 

між процедурним та конституційним підходами. Адже останнє право не є 

виключно необхідним для справедливості та леґітимності процесу. 

Процедуралісти надають перевагу лише тим правам, які мають пряме 

відношення до процесу голосування. Натомість конституційні демократи 

звертають також увагу на справедливість результатів, до яких приходять під 

час голосування, та намагаються захистити деякі основоположні права 

громадян незалежно від результатів процесу.  

Як можна було побачити із вище наведених прикладів, проведення 

виборів навіть із повним дотриманням вимоги справедливості процесу не дає 

гарантії щодо того, що рішення, яке було прийняте можна вважати 

демократичним та справедливим. Автори переконливо доводять, що 

необхідно завжди проводити рефлексію щодо сутності людської природи, 

людських прав і свобод. Конституційна демократія усвідомлює це. Але в ході 

реалізації такої програми конституційна демократія схиляється до 

деліберативної моделі демократії. Зрозумілим також є те, що 

конституціоналістам, так само як і процедуралістам, необхідно обирати з-

поміж різноманітних процедур з метою забезпечення процесу найбільшої 

законності, тут їм так само не обійтися без процесу деліберації. 
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З іншого боку, як зазначають автори роботи, необхідно проаналізувати, в 

який спосіб конституційна демократія може відповісти на виклики ситуації 

неідеальної комунікації, тобто у випадку, коли виникають моральні 

конфлікти. Аналізуючи роботи Джона Ролза, як найбільш яскравого 

представника концепції конституційної демократії, філософи зазначають, що 

можливими є два способи вирішення цієї проблеми, і зачатки обидвох ми 

можемо віднайти в працях Джона Ролза. За першим сценарієм моральні 

конфлікти вирішують по аналогії з процедурним підходом – через звернення 

до справедливої процедури голосування. І тут прибічники конституційного 

підходу зустрічають на своєму шляху до справедливості ті ж самі небезпеки, 

що й прибічники процедурного підходу. 

На іншому шляху конституціоналістам доводиться приєднатися до 

апологетів деліберативної демократії та визнати необхідність процедури 

обговорення під час вирішення моральних конфліктів. Натяки на це можемо 

знайти в самого Ролза, який неодноразово підкреслював важливість 

ціннісного аспекту у будь-якій демократії. Проте, як зазначають Гутман та 

Томпсон, філософ не закликав до публічного обговорення, а скоріше 

закликав до рефлексії громадянина на кшталт уявного обговорення питань з 

різних точок зору. 

Отже, автори наполягають на тому, що і процедурна і конституційна 

моделі демократії потребують доповнення елементами деліберативної 

моделі. Остання не твердить про необхідність надати перевагу чи процедурі, 

чи сутності демократичного процесу, наголошуючи на неуникній 

необхідності обидвох цих процесів. Іншими словами деліберативна 

демократія звертається до передумов інших двох моделей, актуалізуючи те, 

що в них було приховано та без чого вони не можуть функціонувати. По-

друге, деліберативна демократія явно звертається до проблеми морального 

конфлікту, адже вона покликана функціонувати на всіх рівнях 

демократичних процесів. 
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Емі Гутман та Деніс Томпсон наводять чотири аспекти, в яких 

деліберативна демократія покликана вирішувати моральні конфлікти. По-

перше, деліберативна демократія покликана функціонувати в умовах 

обмежених ресурсів. По-друге, публічне обговорення тих чи інших проблем 

дає можливість громадянам трохи звузити межі власного егоїзму та 

дослухатися до точки зору інших. Те ж саме можемо сказати про проблему 

неповного розуміння та неспівмірних  цінностей, адже деліберативна 

демократія розширює горизонти сприйняття і виховує більшу толерантність. 

Отож чим постає деліберативна теорія демократії в концепції Гутман та 

Томпсона? «У найбільш фундаментальному розумінні дорадча демократія 

утверджує необхідність виправдовувати рішення, прийняті громадянами і 

їхніми представниками… У демократі лідери повинні подавати підстави для 

своїх рішень й реагувати на ті арґументи, які громадяни подають у 

відповідь…ЇЇ найпершою і найвпливовішою рисою, отже, є вимога надання 

арґументів» [18, c.328]. 

Філософи виокремлюють три основні риси, які має задовольнити дорадча 

модель демократії: взаємність (reciprocity), публічність (publicity), звітність 

(accountability). 

Взаємність передбачає ставлення до всіх громадян як до рівних, оскільки 

зрештою усі громадяни прагнуть загального блага. Принцип взаємності, за 

словами авторів, також відіграє ключову роль у питаннях про 

співвідношення свободи та рівності [112, c.52].   

Публічність є одним із ключових моментів у теорії дорадчої демократії та 

забезпечує рівність доступу всіх громадян до обговорення. З іншого боку, 

публічність вимагає від законодавців бути набагато більш точними у своїх 

висловлюваннях [112, c.98]. 

Принцип звітності передбачає надання виправдання, пояснення у вигляді 

раціональних арґументів усім тим, хто має відношення до рішень у сфері 

моралі [112, c.128]. 
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Такі риси передбачають певні наслідки для розуміння особливостей 

дорадчої демократії. Так, «Другою рисою дорадчої демократії є те, що 

арґументи подані у цьому процесі, повинні бути доступними для всіх 

громадян, до яких вони адресовані» [18, c.329]. З іншого боку, дорадча 

демократія передбачає, що принаймні на певний час моральну незгоду було 

подолано. «Третя характеристика дорадчої демократії полягає у тому, що 

процес її спрямований на вироблення певних рішень, які є обов’язковими 

протягом певного періоду часу» [18, c.330]. 

Нарешті дорадча модель передбачає, що кінцевою метою учасників 

процесу деліберації є згода, а тому їхні арґументи мають бути спрямовані на 

утвердження згоди, а не множення суперечок. «Постійна дискусія, якої вона 

(дорадча демократія) вимагає, повинна відповідати принципу економії 

моральної незгоди. Подаючи арґументи на користь своїх рішень, громадяни 

та їхні представники повинні намагатись знайти обґрунтування, які 

мінімізують розбіжності з їхніми опонентами» [18, c.331]. 

Окрім проміжної позиції між процедурною та конституційною 

(субстанційною) моделями демократіїделіберативна теорія займає також 

положення між питаннями про свободу та рівність. Дорадча демократія тут 

постає як елемент, що розряджає напругу між лібертаріанцями та 

егалітаристами, вона слугує запобіжником проти абсолютизації цих двох 

поглядів. Автори вказують на те, що суперечність між тими, хто обстоює 

рівність та прихильниками свободи як визначної цінності, не виявиться 

такою вже й визначальною, якщо застосувати елементи обговорення.  

Зазначається, що те, який принцип отримає цього разу перевагу, 

визначається самим ходом моральної дискусії. Деліберація сприяє кращому 

проясненню обох позицій та сприяє зменшенню їхньої радикалізації. 

Ключовим є те, що принципи деліберативної демократії дозволяють без 

втрати змісту об’єднати здобутки всіх інших теорій (утилітаризм, 

лібертаризм, егалітаризм) та є більш продуктивними, аніж кожен із цих 

підходів, узятий окремо.  
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Дорадча демократія дозволяє шукати справедливих відповідей  через 

арґументи, що перегукуються із конститутивними принципами, і водночас, у 

процесі, вдосконалювати ці принципи [112, c.229]. 

 

2.2. Комунікативна раціональність як методологічна засада 

деліберативної демократії 

 

До того як здійснити прояснення вкладу Юрґена Габермаса до дискусії 

навколо деліберативної демократії, звернімось до методологічних засад його 

власної позиції. Починаючи із перших робіт, що з’явились у середині 

шестидесятих  років ХХ століття, філософ утверджував думку про 

дискурсивний характер етики. Тому не дивно, що саме Габермас є автором 

найбільш повно та ґрунтовно розробленої дискурсивної теорії леґітимації.  

Ми наполягаємо на тому, що комунікативна філософія, а саме, 

комунікативна філософія в розробці Габермаса, є методологічною основою 

для деліберативної теорії демократії. В творах самого Габермаса для нас є 

принциповим, по-перше, прояснення антропологічних засновків його 

філософії (ця тема розроблена в праці Габермаса «Пізнання та інтерес», 

побіжно ми вже торкнулися її аналізу в першій частині дослідження). Маємо 

на меті утвердити тезу про те, що саме антропологія є ключовою для 

прояснення позиції Габермаса в сфері політичної філософії. Важливим для 

подальшого аналізу є Габермасове розрізнення етики саморозуміння та сфери 

моралі як сфери взаємодії між людьми З огляду на це, зазначимо, що етична 

проблематика філософа є логічним продовженням його антропологічних 

розвідок, а саме відповідь на питання: якими є граничні умови, за яких 

здійснюється комунікація між людьми. Звернемо увагу на те, що саме 

граничні умови комунікації постають тут як ключове питання. Тому можемо 

погодитися з А.Баумейстром, що логіка Габермаса є суто 

трансценденталістською логікою. Зауважимо також, що, на нашу думку, 

дискурсивна теорія леґітимації, яка знайшла своє втілення в теорії дорадчої 
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демократії є синкретичним поєднанням антропології, етики та моральної 

теорії, як її розуміє Габермас.  

Теорія комунікативної раціональності – антропологічний, етичний, 

моральний та соціальні виміри. Схематично можемо описати синтез 

дисциплін у теорії Габермаса таким чином:  

1. антропологія – розуміння людини як раціональної істоти, що керується 

у своїй діяльності трьома інтересами – інструментальним, комунікативним та 

емансипативним; 

2. етика саморозуміння – теорія про те, що кожна людина має певне 

прагнення до самореалізації, що коріниться в емансипативному інтересі; 

3. моральна теорія як теорія про взаємодію між особами, що прагнуть 

вийти на більш високий рівень етичного саморозуміння;  

4. суспільна теорія як вчення про норми та особливості взаємодії індивідів 

у суспільстві.  

Отож, уся філософія Габермаса постає як зв’язна система, де одна частина 

відсилає до іншої. Розвиток філософії Габермаса можна прояснити як 

акцентування на кожному із цих елементів. Так, наприклад, розуміння 

габермасової антропології є необхідним для того, щоб зрозуміти засновки 

суспільної теорії, тоді як етика саморозуміння та вчення про інтереси 

іманентно пов’язані із розмислами про моральні засади суспільного буття.  

Для аналізи суспільної теорії Габермаса, а саме засновків його теорії 

леґітимації, видається важливим проаналізувати деякі елементи моральної 

теорії філософа. По-перше, ми звернемось до «Теорії комунікативної дії», в 

якій дослідимо Габермасове розуміння раціонального. Такий аналіз буде 

також супроводжуватись певними зауваженнями щодо ролі раціональності в 

етичній сфері, а саме в тому, як Габермас розуміє індивідуальний розвиток 

людини. По-друге, «Теорія комунікативної дії» містить у собі зауваження 

щодо процесу інкорпорування раціонального до сфери права, тобто може 

бути корисною для кращого прояснення трансформації моральної теорії 

філософа в теорію дискурсивної леґітимності.  
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Габермас розуміє раціональність як одну з основних рис людини в 

поводженні із іншими та із самим собою. Ми можемо оцінювати 

раціональність людської поведінки серед її друзів, знайомих, колеґ, 

конкурентів. У всіх цих випадках йдеться про різний рівень раціональності, 

який, втім, може оцінюватися за схожими критеріями. Раціональними 

можуть бути як судження, так і дії. В залежності від спрямування дії чи 

мовленнєвого акту Габермас розрізняє інструментальну та комунікативну дії. 

Інструментальна спрямована на досягнення успіху, тоді як комунікативна – 

консенсусу. Тут ми не будемо детально зупинятись на особливостях їх 

розмежування, оскільки в сфері політики можна зустріти обидві ці дії. 

Щодо раціональності як дій, так і мовленнєвих актів можна виокремити 

такі основні риси:  

1. Відношення до фактів (Tatsachenbezug) / здатність бути обґрунтованими 

(Begruendungsfaehigkeit); 

2. Домагання значущості (Geltungsanspruch) / здатність бути 

критикованими (kritisirbarkeit); 

3. Твердження чи дії можуть бути помилковими (Fehlbarkeit) / раціональні 

дії можуть бути покращеними (Verbesserung) 

4. Раціональність має відношення до саморозуміння та процесу 

самоінтерпретації. 

Схематично описавши елементи раціонального, прояснимо їх 

взаємовзв’язки. По-перше, йдеться про те, що раціональні дії чи вислови 

завжди мають певне відношення до фактів, на основі цього відношення вони 

можуть бути більш чи менш обґрунтованими.  

По-друге, йдеться про те, що ті вислови, які в певний спосіб відносяться 

до фактичності світу претендують на значущість. Так, за словами самого 

Габермаса: «Знання, яке втілюється в нормативно регульованих діях або 

експресивних висловлюваннях, втім вказує не на існуючий стан речей, а на 

зобов’язуючу дію норм та суб’єктивне переживання, яке виражається» [119, 
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c.35]. Йдеться про те, що будь-який вислів завдяки нормам є до певної міри 

домаганням значущості та може на цій підставі бути критикованим. 

По-третє, речення чи дії можуть бути помилковими та, зважаючи на їхню 

чутливість до критики, мають здатність покращуватись. Для Габермаса 

принциповим є саме той момент, що критика має продуктивний характер. Як 

філософ, що вийшов із кола неомарксистів, Габермас наголошує на 

конструктивній ролі критики як для індивіда, так і суспільства в цілому.  

Раціональність як чесність із самим собою. Як уже було побіжно 

зазначено, раціональним є не лише відношення між особою та зовнішнім 

світом, а передусім, відношення особи із самою собою. Людина може 

приховувати від своїх суперників істинні наміри, проте вона залишиться 

раціональною. Тоді як людина, що приховує від себе свої бажання та цілі, не 

може діяти раціонально. «Раціональною ми назвемо саме ту людину, навіть 

зробивши тут особливий наголос, яка здатна звільнитись від ілюзій, при чому 

не від ілюзій, що виникли внаслідок помилки (стану речей), а від самообману 

(стосовно власних переживань)» [119, c.42]. Ми вже вказували на 

принципову значущість для філософії Габермаса саме антропологічного 

виміру та розуміння людини як такої, що має раціональне бажання 

самовдосконалюватись та розвиватись. Головною передумовою в його 

розуміння людини є передусім чесність людини із самою собою. Якщо 

звернутись до твору «Пізнання та інтерес», то віднайдемо детальний аналіз 

того, яким чином саме психоаналіз прояснив механізми реалізації 

емансипативного інтересу.  

Психоаналіз для Габермаса є передусім наукою про саморефлексію. 

Метода Фройда спрямована на переведення власних переживань у площину 

усвідомленого, явного, видимого. Провідну роль тут відіграє мова та 

дискурс. Внутрішні переживання пацієнта через сни постають набором 

символів, який потребує перекладу та інтерпретації. «Цей переклад відкриває 

спогади про генетично важливі фази життєвої історії, які до цього були 

заблокованими, та робить усвідомленим процес власного формування: в 
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цьому відношенні метою психоаналізу є не науково-герменевтичне 

розуміння символічних зв’язків узагалі, але акт розуміння, який веде до 

саморефлексії» [114, c.272]. Робота психоаналітика є в цьому сенсі подібною 

до роботи археолога. За допомогою мови, мовних засобів, він прагне 

пробратись крізь товщу переживань пацієнта та реконструювати його ранню 

історію [114, c.274].  

Габермас розуміє психоаналіз та його можливості ширше, ніж сам Фройд. 

Психоаналіз тут постає як засіб дискурсивної самоемансипації, саморефлексії 

свого життя та подій у ньому. Оскільки в такому разі пацієнт має 

раціональний інструмент для прояснення та осягнення власного життя, він 

стає до певної міри відповідальним за свою хворобу [114, c.279]. Критичне 

осмислення власного життя в будь-який його момент розуміється 

Габермасом як інструмент до самостійного звільнення від привидів 

самоомани. Зрозуміло, що такий процес не відбувається в цілковитій ізоляції 

суб’єкта від комунікативної спільноти, навіть у процесі самоаналізу особа 

постає для себе як Інший, представник суспільства. Втім, про це йтиметься в 

наступному підрозділі. У цій же частині важливим для нас є наголошення на 

тому, що раціональність розуміється Габермасом передусім відповідальність 

стосовно себе та своєї власної долі. Йдеться про мужність бути самим собою, 

рефлексивно прийняти історію свого життя та нести за нього 

відповідальність.  

Набагато пізніше, в міркуваннях про «Майбутнє людської природи» 

Габермас буде критикувати втручання в людський геном саме через 

неможливість рефлексивного прийняття власної долі особою, що зазнала 

маніпуляцій. Філософ розрізняє в життєвій історії особи рівень фактичності, 

тобто той рівень, що не залежить від самого індивіда, та рівень його власних 

інтенцій, бажань, прагнень. Нормальний розвиток в контексті проблеми 

саморозуміння людини постає для Габермаса таким, в якому є потреба в 

анонімному деперсоналізованому началі в житті кожного з нас. Для 

нормального розвитку людини вона має бути здатною розмежувати щось як 
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те, що не залежить від неї, і дещо як таке, що вона може зробити. Будь-яка 

особа здатна мовними засобами здійснити рефлексивну ревізію власного 

життя в будь-який його момент. Саме таке розуміння Габермасом людини 

прояснює її як автономного суб’єкта. Концепція філософа тут перегукується 

із концепцією Ганни Арендт, яка наголошувала на тому, що кожна людина є 

новим началом. Ключовою для особи є здатність ініціювати нове 

розпочинання та брати за нього відповідальність.  

Роль мови в цьому процесі полягає у врівноваженні напруги між 

внутрішнім, що постає у вигляді символів, та зовнішнім, що набуває 

вираження. Так, здійснюється переклад із мови внутрішніх символів на мову 

загальної, універсальної практики. Наратив як засіб прояснення, наголошує 

Габермас, не є строгим дедуктивним методом, оскільки ті чи інші 

інтерпретації корегуються їх подальшим застосуванням. Не існує символів, 

які були б позбавленими контексту [114, c.322]. 

Емансипативний інтерес як інтерес до самопрояснення засад власного 

існування та усвідомлення себе як автономного суб’єкта притаманний як 

окремій людині, так і людству загалом. В критичній теорії долаються межі 

між інтересом та пізнанням, відбувається процес саморефлексії людського 

виду.  

Тут важливо пригадати наше зауваження в розділі 1 про суголосність 

демократичного та політичного. Обидва ці поняття вказують на концепт 

автономії людини як такої, що здатна самостійно ухвалювати рішення та 

брати за них відповідальність. В межах філософії Габермаса це означає, що в 

основі будь-якого політичного об’єднання громадян – свободний індивід, 

який прагне реалізувати емансипативний інтерес дискурсивними засобами 

саморефлексії. В цьому сенсі, по-перше, демократична теорія не є просто 

державним устроєм, а є особливим способом розуміння об’єднання вільних 

та автономних суб’єктів. По-друге, з огляду на це, теорія демократії має бути 

побудована саме як дискурсивна теорія демократії. В ній повинен братися до 
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уваги емансипативний потенціал дискурсу та обговорення (як момент 

взаємодії різноманітних дискурсів).  

Морально-етичний вимір дискурсивної теорії Юрґена Габермаса. Після 

прояснення засновків раціональності людини як чесності із самим собою 

повернемось до ролі раціональності в людській комунікації.  

Комунікативна раціональність розуміється Габермасом передусім як 

певний спосіб взаємодії учасників дискурсу. Цей спосіб взаємодії 

передбачає: учасники можуть про щось домовитись завдяки тому, що 

арґументована розмова володіє здатністю поглиблювати консенсус 

(«konsenstifdenden Kraft»). У процесі дискурсу учасники долають 

суб’єктивність своїх переконань та в інтерсуб’єктивній комунікативній 

взаємодії засвідчують об’єктивність світу [119, c.28].  

Дискурс – місце зустрічі індивідуальних, часто суперечливих особистих 

переживань, які виражаються через норми мовлення. Оскільки особиста 

думка має претензію на значущість та певну міру обґрунтованості, інші 

учасники дискурсу можуть її критикувати та, як було зазначено, засобами 

критики покращувати. Процес навчання, чуттєвості до арґументів інших та 

здатності поглиблювати арґументованість власної точки зору є для Габермаса 

також однією із рис раціональної істоти. «Теоретичний дискурс є медіумом, у 

якому негативні досвіди продуктивно взаємодіють, в той же час в 

арґументативній формі тематизуються суперечливі претензії на істинність. 

Раціональною ми назвемо ту особу, що може виправдати свої дії відповідно 

до визначених нормативних контекстів» [119, c.39]. Норми, до яких 

апелюють учасники дискурсу, завжди мають відношення до сфери 

належного. Таким чином Габермасом здійснюється перехід від дискурсу до 

сфери моралі. Як арґументація в ході дискурсу передбачає утвердження 

зазіхання на істинність тверджень, так і дії (в тому числі й мовленнєві акти) 

містять у собі вимогу значущості. Габермасу йдеться про нерозривний 

зв’язок дискурсу та моралі. Цей зв’язок утілюється в дискурсі як місці 
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зустрічі не лише комунікативних, а й інструментальних та емансипативних 

інтересів.  

Процес арґументації тут відіграє, по-перше, роль засобу, в якому 

відбувається трансформація індивідуальних переконань у знання. По-друге, в 

момент здійснення арґументації індивідом краще усвідомлюється власна 

точки зору та відбувається процес застосування норм та правил, що 

інкорпоровані в мовленні. Отже, мовець не просто застосовує норми мови, а 

може одночасно раціонально осмислити їх та при потребі відкоригувати свої 

твердження/поведінку. Також, формуючи ті чи ті арґументи людина прагне 

вийти за межі свого партикулярного досвіду та універсалізувати його. 

Відбувається процес розширення меж власного розуму (про це йшлося в 

розділі 1.2.1).  

Людина є істотою, що може уявно поставити себе на місце інших. Втім, 

Габермасу, на відміну від Ганни Арендт, йдеться не про уявну мовну 

спільноту, а по реальний дискурс із реальними людьми. Отже, в процесі 

арґументації здійснюється, так би мовити, перевірка власних арґументів на 

міцність. Знову ж таки, учасник дискурсу не просто презентує іншим свою 

позицію, а змінює її, відповідно до критики. Публічність обговорення є 

необхідним елементом, який забезпечує прояснення власних позицій актора. 

Соціальний вимір раціональності. Дискурсивно-раціональні основи теорії 

легітимації. Для нашого подальшого аналізу, а саме розгляду дискурсивної 

етики Габермаса як основи його теорії леґітимації, важливо звернути увагу на 

зв’язок леґітимності та раціональності. При аналізі феномену раціональності 

Габермас говорить про певний нормативний контекст, до якого апелюють 

учасники дискурсу та який є «визнаним леґітимним» [119, c.35]. Також про 

леґітимність йдеться, коли Габермас говорить про деякі леґітимні очікування 

поведінки. Отже, зауважимо поки, що проблема леґітимності з’явлється у 

системі Габермаса вже на рівні моральної теорії. Моральна теорія як така, що 

апелює до певних норм іманентно містить у собі питання про леґітимність 

цих норм. По-друге йдеться про леґітимність як про певне безпроблемне 
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поле, що супроводжує нормальний перебіг комунікації. Також слідування 

нормам передбачає певне поле наявної леґітимності, що забезпечує 

безпроблемну реалізацію тієї чи іншої норми. Отже, леґітимність передбачає 

наявний рівень визнання норми, певні очікування та має відношення до 

безперервності процесу комунікації. Пізніше, в творі «Фактичність та 

значущість» Габермас наголосить на тому, що леґітимним може бути лише 

те, що є розумним. Людина не буде тривалий час слідувати нормам та 

правилам, які вважає (бодай у якийсь спосіб) нерозумними. Отже, коли 

говоримо про леґітимність, передбачаємо певну апеляцію до належного. 

Якщо твердження має претензію на істинність, то норми претендують на 

леґітимність. Так, леґітимність дискурсу та моральної арґументації 

забезпечується їхньою спрямованістю на консенсус. Габермас зазначає: «в 

повсякденні ніхто б не брав участі в моральній арґументації, якби її метою не 

був консенсус» [119, c.39]. 

Небезпеки ототожнення істини науки та істини моралі. Критика 

Юрґена Габермаса з позицій аналітичної філософії Людвіґа Вітґенштайна.  

У своїх працях Юрґен Габермас неодноразово підкреслював вплив Людвіґа 

Вітґенштайна на розвиток та формування його філософських поглядів. 

Необхідність дослідження цього впливу видається такою, що її не потрібно 

арґументувати для тих, хто хоче ґрунтовно підійти до вивчення 

представників комунікативної філософії. З іншого боку, важливість вивчення 

поглядів Юрґена Габермаса для прояснення позиції Людвіґа Вітґенштайна 

видається не такою вже й очевидною. Певною мірою цей розділ є способом 

зіштовхнути в двобої детально розроблену теорію моралі Габермаса та 

натяки на теорію моралі Людвіґа Вітгенштайна. Таке порівняння видається 

доречним через, на перший погляд, радикальну неспівмірність цих двох 

філософів. Це дозволить радикалізувати позицію Габермаса та дослідити 

можливі небезпеки такої радикалізаці. Складність задачі полягає також і в 

тому, що судження обох філософів (Юрґена Габермаса та Людвіґа 

Вітґенштайна) не можуть розглядатись як певна законсервована система, що 
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не підлягає зміні. Обидва філософи намагались бути гранично чесними 

передусім перед собою, а тому й погляди їх ніколи не були статичними, вони 

завжди знаходились у пошуках найкращого шляху для прояснення своєї 

філософії. Зрештою, філософія для обох завжди залишалася діяльністю. Тому 

їхнє порівняння є радше мисленнєвим експериментом. 

Тим ґрунтом, на основі якого автор прагне порівняти концепції 

дослідників, будуть їх точки зору щодо природи етики, моралі та способів їх 

обґрунтування. У більш широкій перспективі йдеться про два можливі 

розуміння природи буття людини – погляд контекстуалістів та універсалістів. 

(Ця термінологія була частково запозичена у Шанталь Муф, зокрема у її 

міркуваннях про долю розвитку демократії). Варто відзначити, що автор 

наголошує на нерозривній єдності філософської антропології як певного 

саморозуміння людини та етики, яка завжди є частиною цього 

саморозуміння, адже метою саморозуміння людини завжди є вказування на 

те, яким чином людині необхідно діяти. Тобто можна сказати, що поза 

межами етики філософська антропологія втрачає своє смислове ядро, а етика 

без саморозуміння людини втрачає засади своєї обґрунтованності. Про 

відмінності між позиціями універсалістів та контекстуалістів більш детально 

буде сказано пізніше, у ході відтворення арґументації Юрґена Габермаса та 

Людвіґа Вітгенштайна. Поки що побіжно зауважимо, що позицію 

універсалістів можна окреслити як намагання віднайти певний універсальний 

зміст понять, прояснити природу єдиного та, власне, обґрунтувати світ як 

такий, що розкривається із єдиного. До цих філософів можна віднести 

Декарта, Канта, Гусерля та – як буде продемонстровано пізніше – Габермаса. 

Особливої ваги така точка зору набуває в контексті проблеми 

взаєморозуміння між людьми, досягнення певних спільних основ людської 

діяльності. Адже твердження про єдність природи світу гарантує 

оптимістичний погляд на будь-які людські конфлікти. Зрештою, вони 

розглядаються, як тимчасовий стан справ, який може бути подоланий, якщо 
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звернутись до спільних основ людського буття (Бог у Декарта, Розум у 

Канта, Мова у Габермаса тощо). 

На противагу цьому погляду, можна умовно вирізнити інший табір 

мислителів. Мислителів, які обстоюють право людини на відмінності, 

мислителів, які стверджують, що в основі світу – розрізнення, а не спільність. 

Але ці розрізнення не є такими, що руйнують світ, а лежать в самому 

принципі його функціонування і зрештою (здається, що не буде 

перебільшенням сказати) є запорукою свободи людини. До цього табору 

віднесемо таких філософів як Мартін Гайдеґер та Людвіґ Вітґенштайн. 

Отже, окресливши координати розуміння позицій Юрґена Габермаса та 

Людвіґа Вітґенштайна, звернемося, по-перше, до того, спільного, що є 

важливим для філософії обох.  

Як було зазначено вище, вплив прозрінь Людвіґа Вітґенштайна на 

представників комунікативної філософії, зокрема Юрґена Габермаса, важко 

переоцінити. Рушійною ідеєю для комунікативної філософії було звернення 

до практики мови як основи міжлюдської взаємодії. Лінгвістичний поворот є 

спробою подолати владу кантівського абсолютного суб’єкту репрезентації як 

певного позаемпіричного суб’єкту, що лежить в основі розкриття світу. Чому 

взагалі подолання цього суб’єкту видалося необхідним? На думку автора, 

справа полягає в тому, що феноменологія Гусерля показала неспроможність 

вивести засади інтерсуб’єктивності через розкриття суб’єктивності. 

Європейська спільнота стала перед обличчям соліпсизму, який не може дати 

гідного обґрунтування необхідності моральної дії. Ідея трансцендентального 

суб’єкту, що була радикалізована у Гусерлевій феноменології, 

продемонструвала усі небезпеки та труднощі прояснення інтерсуб’єктивних 

взаємовідносин через світ суб’єктивності. Отож, одним із завдань 

представників комунікативної філософії було уникнення соліпсизму та 

прояснення міжлюдських взаємин як відносин рівноправних членів певної 

спільноти. Чільним моментом тут виступало питання щодо джерел 

нормативності в практиці людських взаємин. Услід за Вітґенштайном 
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Габермас звертається до мови як до джерела нормативності. Але не просто 

мови, а мови, до тканини якої завжди вплетений позамовний контекст. 

Йдеться про перформативні акти, тобто такі слова як «обіцяю», «прошу» 

тощо. Ці слова конституюються залученістю того, хто їх проголошує, в дію. 

Отже, тут зникає межа між мовленням та діяльністю.  

Окрім ідеї щодо тотожності мови та діяльності, для Габермаса дуже 

важливою є ідея про те, що, так би мовити, в самій суті мовленнєвих актів 

вбудована спрямованість на спільну життєдіяльність. І не просто на спільну 

життєдіяльність, а на таку форму співжиття, що ґрунтується на 

ненасильницькій, вільній від примусу комунікації. Говоріння (терміном 

«говоріння» в цьому контексті підкреслюється діяльнісний аспект) завжди 

пов’язано із певними практиками та інститутами. Отже, Габермас, 

наслідуючи пізнього Вітґенштайна, звертається до аналізу повсякденної мови 

для того, щоб віднайти в ній джерела нормативності людського співжиття. У 

цій ситуації саме мова виступає засобом узгодження індивідуальних 

прагнень і цілей та суспільної справедливості. Габермас звертає увагу на те, 

що мова не є приватною власністю. Жоден із учасників дискусії не може 

контролювати або змінити закони протікання дискурсу. В логосі мови 

інкорпорована сила інтерсуб’єктивного, яка передує суб’єктивності мовців та 

лежить у її основі. 

Однак, на думку Габермаса, погляди Вітґенштайна не можна безболісно 

поєднати із домаганнями на універсальну нормативність, яку б не можна 

було піддати сумніву, таку, що могла б служити базисом для міжлюдської 

комунікації. Філософія Вітґенштайна в очах Габермаса постає 

антинормативною, схильною до контекстуалізму, а отже й до релятивізму.  

Тобто, якщо йти за Вітґенштайном до кінця, співжиття людей перетвориться 

на множину мовних ігор, які між собою нічим не пов’язані. Так, К.-О. Апель 

(а разом з ним і Габермас) вказує на те, що невідомо, яким чином мовні ігри 

пов’язані між собою, як і не можна прослідкувати, яким чином одна мовна 

гра переходить у іншу, чи де закінчується кожна мовна гра. В такому разі, 
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стверджують представники комунікативної філософії, інтерсуб’єктивна 

взаємодія видається неможливою.  

Іншим закидом у бік Вітґенштайна є випадковість нормативності у його 

творах пізнього періоду, адже нормативність тут виступає як результат дій 

членів мовної гри, а отже може бути раціоналізована лише до певної міри. 

Тобто значення тут завжди є випадковими.  

На думку Габермаса, ключовою рисою в мові є та спроможність, що вона 

дозволяє мовцю наряду з інструментальною та комунікативною дією 

здійснити емансипативний акт. На противагу Вітґенштайну, Габермас 

стверджує, що за допомогою мови людина може, а отже мусить дістатись до 

джерел власного мислення, раціоналізувати їх, і таким чином досягти основ 

достовірності. Послуговуючись апеляцією до емансипативної сили мови та 

розуму, що він інкорпорований в мову, Габермас стверджує можливість 

трансцендувати залежність від авторитету фактичності через авторитет 

ідеальних норм та цінностей.  

У поглядах Людвіґа Вітґенштайна представники комунікативної філософії 

вбачають загрозу релятивізації людських практик та відсутність можливості 

взаємопорозуміння. Через це Габермас вбачає за необхідне наблизити етику і 

теорію пізнання. Необхідним, на його думку, є обґрунтування етики за 

допомогою логіки та раціональної арґументації. Габермас стверджує, що 

необхідно досягти граничного обґрунтування норм і принципів. Варто 

відзначити, що тут він доволі близько наближається до Едмунда Гусерля. 

Спільною для обох є апеляція до теорії пізнання як сфери, де можна 

дістатись базису всіх наших вчинків. Отож, обидва філософи тут через своє 

прагнення уникнути релятивізму впадають у фундаменталізм.  

Для того, щоб уникнути релятивізму, який вони вбачають у філософії 

Вітґенштайна, представники комунікативної філософії обґрунтовують 

необхідність започаткування, так би мовити, гри усіх ігор. Тобто вони знову 

ж таки тяжіють до абсолютної точки спостереження, крізь перспективу якої 

за допомогою розуму можливо встановлювати правила мовних ігор. 
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Особливу увагу тут варто звернути на Габермасову абсолютизацію розуму, 

логіки та раціональності. З точки зору Габермаса, саме логіка є тим засобом, 

за допомогою якого можна дійти до загального взаєморозуміння. Саме логіка 

та раціональність є тим фундаментом, що покликаний об’єднати людей у 

всезагальному консенсусі (якщо не реальному, то хоча б уявному). Логіка як 

уособлення розуму дозволяє відрефлексувати засади нашого мислення. 

Зрозуміло, що за такого підходу філософія Юрґена Габермаса дуже близька 

до Кантового формалізму. Зрозумілими також є інтенції філософів, що 

вдаються до такої арґументації – вони прагнуть надати етичній істині 

характеру загальності та необхідності, уподібнити її до істини науки, яка б 

була завжди дійсною, незалежно від контексту.  

Зрозуміло, що для Вітгенштайна, особливо пізнього, така позиція є 

неприпустимою. Для нього мова не має сутності, яку можна раз і назавжди 

визначити, так само як ми ніколи не можемо відшукати джерел мови та 

нашого мовлення. Нормативність як практичних, так і теоретичних 

тверджень полягає не в мові, її не можна відрефлексувати, вона знаходиться 

у дорефлексивних фактичних умовах. Людвіґ Вітґенштайн наголошує на 

тому, що значення термінів завжди визначається контекстом, а отже не може 

бути відрефлексованим. Більше того, воно й не мусить бути 

відрефлексованим. Істинність етичних тверджень (якщо взагалі тут можна 

говорити про істинність) взагалі лежить в іншому просторі, аніж 

універсальність логічних істин. Іншими словами можна сказати, що за 

Вітґенштайном, навіть, якби Габермас усіма силами намагався пройти свою 

дорогу раціональності до кінця, йому б це не вдалось. У нашій діяльності, у 

нашому мисленні завжди є те, до чого ми не можемо підійти з таким 

інструментом, як позачасова раціональність, ми ніколи не можемо 

відрефлексувати засади нашого мислення до кінця, навіть якби цього 

захотіли. Фактичність завжди дана нам у надлишку і саме цей надлишок 

характеризує те, як ми діємо (на противагу тому, що ми робимо). Дамо слово 

самому Вітгенштайну: «Однак обґрунтування, виправдання свідоцтва завжди 
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дістається певного кінця і цей кінець не в тому, що певні твердження 

виявляються в якості безпосередньо істинних для нас; тобто не в певного 

роду спогляданнях з нашої сторони, а в нашій дії, що лежить в основі мовної 

гри» [179, c.5]. 

У цій перспективі розуміння норм та правил ніколи не передує участі в 

мовній грі, воно є її частиною. А зрозуміти тут означає – продовжити мовну 

гру. Розуміння тут набуває сенсу залученості. Якщо ти розумієш мовну гру, 

ти не можеш просто відсторонено за нею спостерігати. Розуміти – значить 

бути залученим у контекст. Це не просто здатність продовжити гру, це 

неможливість її не продовжити.  

Себто йдеться про те, що в основі усієї нашої діяльності лежить 

множинність, розрізнення. До речі, саме воно є тим, що змушує нас діяти. 

Саме ця недостатність та неповнота є рушійною силою усього людського 

життя. Адже, якби ми в одному акті уваги могли охопити все суще, подібно 

до Бога, ми були б знерухомлені. Розрізнення та множинність є тим 

первинним імпульсом, що підштовхує нас до дії.  

Ми не можемо сказати, що мовна гра є чимось нерозумним на противагу 

абсолютизації розуму, яку пропонує модель Габермаса. Справа в тому, що 

мовна гра взагалі знаходиться поза межами розумного та нерозумного. В її 

основі фактичність нашої діяльності, яка за великим рахунком є 

непередбачуваною. «Ти мусиш замислитись над тим, що мовна гра є, так би 

мовити, чимось непередбачуваним» [179, c.5]. 

Однак чи веде ця непередбачуваність до релятивізації етичних норм та 

принципів? На думку автора, Шанталь Муф влучно зауважує, що визнання 

того, що наша мовна гра є лише однією із можливих мовних ігор, не означає 

неможливість провести розрізнення між тим, що відповідає нормам і тим, що 

нормам не відповідає [150]. У більш широкій перспективі ця суперечка 

переходить у сферу політики, а саме сферу, в якій деліберативна демократія в 

обличчі Юрґена Габермаса намагається обґрунтувати себе як єдино 

можливий режим. Насправді ж, наголошує Шанталь Муф, не обов’язково 
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стояти на універсалістських позиціях для того, щоб мати змогу розрізнити 

справедливий і несправедливий режими.  

Влучним тут видається твердження дослідника Вітґенштайна Пітера Вінча 

щодо того, що про розумне ми не можемо говорити незалежно від змісту 

певних визначених основних суджень. 

З іншого боку, і тут ми зрештою підійшли до основної думки цього 

розділу – сам задум за допомогою логіки обґрунтувати необхідність етичних 

норм та приписів є злочинним. Габермас, уподібнюючи етику до науки, 

прагне дістатися в етиці очевидності, що подібна до наукової очевидності. Її 

сутність полягає в тому, що кожен, хто опинився б на моєму місці та 

послуговувався тими самими логічними засобами, що й я, вчинив би так 

само. Іншими словами, Габермас заманює нас у пастку, де в людини немає 

вибору між добром і злом. Вибір добра є очевидним і раціонально 

обґрунтованим. Тоді зрештою залишається тільки добро і тоді немає ніякого 

вибору. Це є сфера, де відкидається множинність можливих виборів, а отже 

відкидається індивідуальний вибір особистості. А якщо немає вибору, тоді 

відсутня усіляка відповідальність.   Звернімось до дуже показового в 

даному контексті прикладу нацистської Німеччини, де все було раціонально 

обґрунтованим. А якщо, усе піддається раціональному обґрунтуванню, то 

марно шукати винних, на їх місці кожна раціонально мисляча людина 

вчинила б так само. 

Отже, у цьому контексті видається можливим погодитись із дослідниками 

Людвіґа Вітґенштайна, які стверджували, що він радше шукав не 

достовірності, а відповідальності. Логіка, якщо нею послуговуватись у 

питаннях моралі, пропонує нам універсальну систему поведінки і певною 

мірою вона виключає можливість помилки. Але, як видно із попередніх 

міркувань, там де немає можливості помилки, немає і відповідальності. Я 

мушу усвідомлювати, що коли я роблю певний вибір, я відмовляюсь від 

альтернативи і я ніколи не можу бути до кінця впевненим, що зробив 

правильний вибір. Але саме ця невпевненість, («недостовірність», говорячи 
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мовою Вітґенштайна) і є сферою моєї відповідальності, а отже і сферою моєї 

свободи.  

2.3. Співвідношення моралі та права у деліберативній моделі Юрґена 

Габермаса                                                               

Вже в «Теорії комунікативної дії» Габермас досліджує проблему 

співвідношення раціональності, універсальності розуму та леґітимності 

суспільних норм. Незважаючи на те, що тут він ще не представляє детальний 

аналіз процесів леґітимації, ця праця є важливою для розуміння засновків 

габермасової теорії, процесів трансформації моральної сфери до сфери 

правових норм. Зрештою, саме розрізнення моралі та права стало вихідним 

моментом критики Габермасом теорії раціоналізації права Максом Вебером.  

Тезово окреслимо ті позиції Вебера, які згодом підпадуть під критику 

Габермаса. В основі теорії раціоналізації права Вебера – теза про те, що 

поступово право відмежовується від сфери оціночних суджень та 

інституціоналізує когнітивно-інструментальну раціональність. Вебер 

утверджує думку про те, що поступово відбувається десубстанціалізація 

розуму, а разом із нею розум позбавляється претензій на універсальність та 

загальну значущість. Разом із зникненням метафізично-теоретичної картини 

світу, його цілісність розпадається на окремі сфери. Кожна із сфер 

ґрунтується довкола певної предметної цінності, які самі по собі є абсолютно 

іраціональними та довільними. Так, формується окрема сфера претензій на 

значущість та ціле раціональних формальних дій довкола цінності здоров’я, 

права, краси, тощо. Вебер називає таке виокремлення різноманітних сфер 

життєвих практик «новим політеїзмом» [119, c.37] і вважає, що цей процес 

свідчить про релятивізацію розуму. Такий світ приречений на втрату сенсу, а 

раціональність у різних сферах досягається за рахунок слідування 

процедурам.  

Наголосимо на тому, що аналіз Габермасом веберівського «діагнозу часу» 

є примітним. Адже згодом філософ, неодноразово буде виступати в ролі 
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захисника універсальності розуму, водночас погоджуючись із необхідністю 

його десубстанціалізації.  

Габермас категорично не погоджується із веберівським «діагнозом часу». 

Так, на його думку, Вебер не провів чіткого розмежування між 

партикулярними змістами окремих культурних традицій та універсальними 

критеріями, що  слугують для формування комплексів раціональності. По-

друге, Габермас наголошує на тому, що Вебер акцентує свою увагу лише на 

когнітивно-інструментальній дії, не апелюючи до інших типів діяльності. 

Так, саме через це Веберу не вдається послідовно розкрити процес 

леґітимації різноманітних норм. В теорії Вебера відбувається змішання 

леґітимності та віри в леґальність, яка не може слугувати засобом леґітимації. 

«Залишається непроясненим, звідки віра в леґальність повинна брати силу 

для леґітимації, якщо леґальність позначає лише відповідність до правового 

порядку, який фактично існує, а морально-практичне виправдання для 

порядку є недоступним. Віра в леґальність здатна створювати леґітимність 

лише в тому випадку, коли вже наявна леґітимність правового порядку, який 

визначає, що є леґальним» [119, c.358]. Так, для Габермаса тут є 

принциповим те, що правовий порядок спочатку ґрунтується на певній 

традиції, а потім трансформується у порядок, що може бути дискурсивно 

обґрунтованим [119, c.346]. 

З вищезазначеного можемо зробити такі висновки. По-перше, Габермас на 

початку свого дослідження засад нормативної теорії та теорії леґітимації 

вбачає в юридифікації соціальних відношень загрозу їх нормативізації та 

надмірній формалізації. Тут поки що Габермас аналізує право здебільшого як 

практику, що ґрунтується довкола «сакралізації формального» (вислів 

Вебера), процедурних відношень. Побіжно торкаючись проблем леґітимності 

навіть й у більш ранніх творах, таких як «Проблема леґітимності у пізньому 

капіталізмі», Габермас втім на цьому етапі ще не розвиває послідовну теорію 

джерел нормативності. У «Теорії комунікативної дії» Габермас, услід за 

Вебером, поки лише зауважує на розрив між змістом норм та їхньою 
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формою, говорячи про те, що на цьому рівні раціональність тих чи тих норм 

досягається за рахунок їх формального виконання. «Саме на формальному 

рівні арґументативного виконання домагань значущості забезпечується 

єдність раціональності в різноманітті своєрідно раціоналізованих ціннісних 

сфер» [119, c.339]. Право в такому разі може перетворитися на бюрократичну 

систему, метою якої є «нормалізація» (термін Фуко) соціальних відносин. 

Теорія демократії та дискурсивної леґітимації, яка згодом буде розвинута в 

роботі 1992-го року «Фактичність та значущість», покликана дослідити 

засоби, які можуть перешкодити цим процесам.  

Другим важливим елементом Габермасового аналізу «діагнозу 

сучасності» Вебера є твердження про плюральність розуму. У цьому 

Габермас погоджується із Вебером, зазначаючи, що різні сфери суспільного 

життя до певної міри мають свою, особливу раціональність. Як було 

продемонстровано раніше, Габермас і надалі дотримуватиметься цієї логіки. 

Філософія більше не є гарантом загальної раціональності, що спочиває на 

субстанційних началах. Однак, Габермас не поділяє веберівського песимізму 

стосовно того, що нам загрожує сьогодні відокремлення та консервація 

різних галузей знання, кожна з яких буде переслідувати свою мету та 

групуватись довкола довільно обраної цінності. Філософія повинна 

полишити прагнення віднайти позаісторичні засновки наукового пізнання, 

втім повинна будувати відношення із різними галузями знання на засадах 

поточного історичного контексту. Метою філософії, за Габермасом, стає тоді 

прояснення раціональних засновків пізнання, дій та мовлення [50, c.29]. Так, 

перед лицем розподілу праці між сферами моралі, науки, мистецтва 

філософія отримує роль посередника, який методично перевіряє втілені в 

арґументах претензії на значущість. Вона стає інтерпретатором у комунікації 

між різними типами раціональності. 

Послідовна критика сучасного суспільства поступово переростає в 

дворівневу теорію: по-перше, теорію комунікативної дії, комунікативної 

раціональності, що опосередковує нашу щоденну комунікацію та, по-друге, 
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рівень загальної теорії суспільства як сукупності різних типів раціональності, 

які менше з тим взаємодіють між собою, живлячись із леґітимізуючого 

джерела життєсвіту. Критична теорія перевіряє межі та засновки різних сфер 

соціального знання, визначаючи підстави їхніх претензій на леґітимність. 

Справді, сьогодні видається неможливим примусове обмеження наукових 

розвідок єдиним методом. У кожний конкретний історичний момент учені 

послуговуються тим методом, який найповніше відповідає логіці їхнього 

дослідження. У такому випадку філософії не лишається нічого, окрім того, 

щоб прагнути налагодити взаємозв’язки між різними галузями на загальних 

засадах комунікативної раціональності.  

Загалом, дискурсивна теорія Габермаса визнає різні типи претензій на 

значущість, що відповідають різним типам дискурсів обґрунтування. Так, 

відмінні сфери соціального знання різняться вже на логічному рівні. Тут 

переконливі арґументи містять у собі апеляцію до різних видів причин. Хоча 

деякі з них є спільними для будь-яких типів дискурсу, сила різних арґументів 

у відмінних контекстах буде різнитися. Наприклад, моральна арґументація 

буде апелювати до ціннісної сфери, а не до законів фізики. У той же час 

хімічні експерименти  лише у виключних ситуаціях звертаються до загальних 

принципів наукового дослідження. Наголосимо на тому, що логіки 

обґрунтування в різноманітних сферах суспільної діяльності не є 

взаємовиключними, йдеться пор те, що в різних ситуаціях учасники дискурсу 

апелюють до різних арґументів. Водночас структура мовленнєвих актів є 

багато в чому суміжною. Так, кожний мовний акт повинен відповідати таким 

умовам: по-перше, бути правдивим, щирим; по-друге, соціально прийнятним 

або ж правильним; та фактично істинним. Саме через відповідність або 

невідповідність цим умовам арґументи можуть піддаватись критиці.  

На думку Габермаса, песимізм Вебера зумовлений тим, що він акцентує 

увагу лише на інструментальній дії, перекриваючи собі доступ до виміру 

комунікативної раціональності.  

Співвідношення істини та демократії. Зв’язок онтології та деонтології. 
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В дискусії щодо обґрунтування моральних норм для Габермаса передусім 

важливим було виокремити підстави їхньої претензії на значущість. Така 

претензія могла б бути проясненою в декілька способів. Так, ми могли б 

позначити усе наше знання як таке, що в дискурсивній формі поступово за 

принципом фалібілізму рухається вперед. В такому випадку моральні норми 

могли б стати найвищим втіленням нашого дискурсивно-спрямованого 

пізнання. Другий тип арґументації може полягати в наступному: претензія на 

значущість будь-яких норм, в тому числі не лише моральних, може бути 

обґрунтованою за рахунок звернення до певної об’єктивної реальності, 

фактів зовнішнього світу. Така арґументація вдається до прояснення своїх 

претензій через апеляцію до універсального характеру організації світу. Так, 

перший тип арґументації за своєю суттю є таким, що тяжіє до акцентування 

на деонтології, тоді як другий тип арґументації за характером є скоріше 

онтологічним. Здається слушним, що власне проблемним для кожного з 

підходів є не спосіб обґрунтування до якого вони вдаються, а саме момент 

переходу, тобто, коли йдеться про перехід від деонтології до онтології і 

навпаки – від того, що є в світі, до того, яким цей світ повинен бути. Потреба 

в переході від однієї сфери до іншої у сфері моралі видається неуникною, 

оскільки ізольовано жодна із цих систем не могла б функціонувати. Так 

онтологічне обґрунтування етики та моралі, здається, по-перше, позбавленим 

свого леґітимую чого характеру, а, по-друге, може леґко перетворитися на 

натуралістичну помилку. З іншого боку, коли говоримо про деяку 

деонтологію, то чи не бракує їй часто саме обґрунтованості в сенсі звернення 

до універсальних принципів та законів існування світу. Отже, сам перехід та 

напрямок руху є тут проблемним у такий спосіб, що потребує прояснення 

своїх підстав.  

Це переміщення могло б бути також проясненим через курсування між 

правильністю та істинністю. Так, істинність тут набуває форм загальних 

принципів, деякої універсалізації. Про істинність можемо говорити тоді, коли 

фіксуємо деяке відношення до фактів. У той же час поняття правильності 
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містить у собі певну претензію на леґітимність, у тому сенсі, що, коли 

виконання певного вчинку є правильним, то це виконання відбувається без 

зовнішнього примусу.  

Теза, яку ми з-поміж інших плануємо тут довести, полягає в тому, що сам 

спосіб людського мислення передбачає перехід від онтології до деонтології. 

Цей процес відбувається на декількох рівнях. На першому рівні перехід від 

онтології до деонтології відбувається через сам спосіб нашого мислення, 

оскільки для того, щоб зробити будь-який висновок, потрібно вдатись до 

певної універсалізації, узагальнення. Вже на цьому рівні особа здійснює 

деонтологічний стрибок, оскільки універсалізація передбачає виведення 

певних принципів. На другому рівні, особа може поставити собі за мету взяти 

в лапки винесення деонтологічних суджень, це є можливим за рахунок 

здорового глузду та того, що особа є свідомою таких узагальнень і може їх до 

певної міри редукувати. Втім уже на третьому рівні, найзагальнішому, коли 

особа замислиться про мету своєї діяльності, вона потрапляє до сфери 

деонтологічного. Візьмемо за приклад вченого, який проводить фізичні 

дослідження. Припустимо, він фіксує ті чи ті показники приладів. Уже на 

цьому рівні, він повинен здійснити перехід від одиничних вимірювань до 

загального висновку. Відбувається опис та прояснення «чому» деякі процеси 

відбуваються. Для того, щоб проводити подальше дослідження вчений 

повинен здійснити перехід від «чому» до «для чого», цей перехід є 

необхідним для того, щоб окреслити можливі подальші напрями 

дослідження. Говорячи мовою Арістотеля, відбувається перехід від матерії  

до мети («для чого?»). На загальному рівні дослідження фізик може 

працювати так, немов би він не виносить жодних деонтологічних суджень, 

але вже на рівні мети свого дослідження він знову повертається до рівня 

належного.  

Питання про співвідношення істини та демократії іманентно містить у 

собі також питання про співвідношення правильності та демократії. Саме 

через рух від онтології до деонтології і навпаки (про який було зазначено 
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вище), коли ми запитуємо про істину в демократії, ми, по-перше, іманентно 

також задаємо питання про деонтологічну значущість демократії, а, по-друге, 

неявно намічаємо хід нашого майбутнього аналізу. Так, запитування про 

істину в демократії передбачає саме рух від певного онтологічного 

обґрунтування моралі та акцентуацію на неуникній фактичності цього 

процесу. Примітним є також той факт, що Габермас в англомовному 

перекладі своєї статті «Правильність проти істини: про смисл нормативної 

значущості в моральних судженнях та нормах» [121] зазначає про 

розмежування двох термінів німецької мови на позначення «значущості». 

Йдеться про розмежування між «Geltung» та «Gültigkeit». Сам Габермас 

пропонує розуміти їх в такий спосіб: «Geltung» використовується на 

позначення прийнятності (acceptance) судження на основі того, що воно 

відповідає певній фактичності. На противагу, можемо говорити про термін 

«Gültigkeit», який сам автор пропонує перекладати як дієвість (validity) у 

розмінні, що деяке судження заслуговує інтерсуб’єктивного визнання, бо є 

істинним [121, c.247]. Примітним тут є те, що автор назвав свою головну 

роботу до теми дискурсивної леґітимності саме «Faktizität und Geltung».На 

нашу думку, така назва свідчить про намір самого автора прояснити 

значущість юридичних норм через їхнє прояснення до фактичного 

актуального світу, а не роблячи наголос на їх конвенціональному характері.  

Розвиваючи свою теорію комунікативної раціональності та разом з нею 

поняття комунікативної істини, Габермас поступово еволюціонує у своїх 

творах від розуміння норм через їхнє інтерсуб’єктивне визнання, до 

онтологічно-фактичного способу прояснення їх значущості. Здається 

доцільним вказати на те, що англомовний переклад цього твору, що звучить 

як «Between Facts and Norms» свідчить, на нашу думку, про те саме. Хоча тут 

відбувається несанкціонований стрибок від Geltung як дечого прийнятного за 

рахунок його зв’язку із фактами до норм, які скоріше є «gültig». Втім такий 

переклад також вказує на подвійний зв’язок норм із фактичним світом. 
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Також вартим уваги є той факт, що одна з ранніх робіт, яка була 

присвячена темі комунікативної істини, а саме «Wahrheitstheorien», так 

ніколи й не побачила світ в англомовному перекладі. На нашу думку, це 

свідчить про бажання самого автора уникнути хибних звинувачень у 

конвенційному характері його комунікативної теорії істини.  

Проблема співвідношення істини та демократії є не випадковою в сенсі 

дискурсивної теорії демократії. Теорія, в якій істина набуває дискурсивного 

характеру, і яка до того ж апелює до дискурсивного способу обґрунтування 

норм, повинна прояснити епістемологічний статус демократичної теорії. По-

друге, зазначимо, як у німецькій, так і в англійській мові немає розрізнення 

між термінами істина та правда (Wahrheit та відповідно – Truth). Отже, 

проблема істини в демократії також відсилає нас до ролі правдивості в 

демократичних процесах. Згадаймо лишень тут Габермасовий аналіз 

раціональності як щирості, правдивості із самим собою. До того ж в 

контексті в контексті нашого розуміння демократичного як політичного 

доцільним, здається розширити цей аналіз саме до такого формулювання. 

Отже, передусім прояснимо особливості теорії істини в комунікативній етиці, 

які дозволяють цій теорії прояснити засади справжньої комунікації в 

демократичному суспільстві. По-друге, звернімось до твору Ганни Арендт 

«Істина та політика» як до засадничого в межах цієї проблеми. 

Отже, Габермас розрізняє об’єктивну значущість та нормативну. Він 

звертає увагу на те, що моральна поведінка має стосунок до особливого типу 

соціальних відношень. Так, ми можемо оцінювати її не лише із засновків 

примусу когось до чогось, але апелюючи до прикметників «правильна» 

«неправильна». Філософ проводить паралель між характеристиками 

моральної сфери, такими як заборонене чи дозволене та означеннями, що 

мають стосунок до гносеологічної сфери виправдане, обґрунтоване. Ті 

норми, що приписують дещо як необхідне чи забороняються дещо, мають 

також стосунок до гносеологічної значущості [121, c.237]. Власне це і є 

основна теза Габермасав межах комунікативної теорії істини: структура 
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моральної арґументації є подібною до структури в арґументації у будь-якій 

іншій сфері.  

Габермас здійснює послідовну критику різкого розмежування між сферою 

пізнання та сферою моралі. Ці теорії, на його думку, не здатні прояснити 

наявного спектру соціальних установок та очікувань. Таким чином не 

можливо пояснити, чому щось у суспільстві сприймається як справедливе, а 

дещо ми позначаємо як несправедливе. Для Габермаса моральні відчуття, 

такі як образа, вдячність тощо, є імпліцитними моральними твердженнями, 

оскільки вони завжди імпліцитно пов’язані із моральною оцінкою та можуть 

бути трансформованими в моральні твердження [121, c.242]. Філософ чітко 

виступає проти оцінки цих переживань як нераціональних, оскільки вони 

завжди пов’язані із певними очікуваннями та передбачають певну систему 

соціальної взаємодії.  

Філософ не приймає також думку тих теоретиків, які прагнуть прояснити 

соціальні об’єднання як об’єднання між раціональними егоїстами. Знову ж 

таки, їм бракує чіткого прояснення того рівня функціонування норм, на 

якому вони сприймаються як леґітимні, та мають здатність пов’язувати 

громадян.  

У своєму розумінні джерел моральних суджень Габермас тяжіє до 

психологічної теорії Коральберга. Так, Коральберг стверджує, що пізнання 

моральних норм відбувається так, само як і пізнання світу. Подібно до 

аналогії із об’єктивним світом,  перед дитиною постає соціальний світ як 

зібрання норм, які до певної міри від нього не належать. Дитина намагається 

у певний спосіб втрутитись у цей світ, щоб перетворити його. Втім, на думку 

Габермаса, окрім переваг, такий підхід має суттєвий недолік: він не прояснює 

джерела можливої моральної оцінки. Незрозуміло, яким чином із 

«об’єктивного» та незалежного від дитини світу соціальних відносин може 

народитись твердження про дещо як правильне або неправильне? Моральне 

пізнання, безумовно є пізнання іншого штибу, аніж, наприклад, наукове. Тут 
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моральна нормальна перевіряється, так би мовити, на міцність у 

різноманітних ситуаціях щоденних інтеракцій. 

Теорія етичного контекстуалізму, згідно якої норми є результатом 

партикулярного історичного розвитку різних культур для Габермаса є також 

неприйнятною. Він бере до уваги тезу про історичний контекст будь-яких 

норм, проте заперечує культурний релятивізм, як такий, що суперечить 

універсальним принципам розвитку живих істот. 

Габермас стверджує: «ми досліджуємо правильність моральних суджень у 

той самий спосіб, що й істинність описів: через арґументацію» [121, c.247]. 

Нормативній значущості моральних тверджень бракує онтологічних зв’язків 

із об’єктивною значущістю, втім обґрунтовано-трансцендентне відношення 

до об’єктивного світу заміщується регулятивною ідеєю взаємного включення 

учасників ідеальної мовної ситуації. Саме максимальна включеність 

забезпечує тут об’єктивність морального пізнання.  

У цьому сенсі можемо говорити також про істинність, а не лише 

правильність моральних тверджень. Чим істина відрізняється від знання? 

Так, знання є завжди персоналізованим, ми можемо вказати на особу, що 

«володіє» знанням. У той же час істина завжди є анонімною, вона нікому не 

належить, тому її неможливо привласнити. В цьому сенсі демократичний 

процес та спосіб розподілу влади у демократичній моделі суспільства є таким 

самим. Чим більше людей залучені до процесу ухвалення рішень, тим більше 

ми можемо говорити про об’єктивність цього рішення.  

Зауважимо, що ті чи інші твердження не стають раз і назавжди істинними 

лише через те, що вони пройшли крізь процедуру публічного обговорення. 

Ідеальна мовна ситуація є образом, що спрямовує наші намагання здійснити 

процедуру ідеального дискурсу. По-друге, саме в дискурсі втілюється 

нерозривний внутрішній зв’язок між істиною та обгрунтуванням. Претензії 

на значущість норм реалізуються в дискурсі тому, що в такий спосіб кожен із 

його учасників долучається до процедури нормотворення. Так, Габермас 

зауважує, що сьогодні ідея справедливості втілена в ідеї неупередженості 
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(безсумнівно, полемізуючи тут із Ролзом). Неупередженість, яку передбачає 

дискурс, має як мотиваційний, так і когнітивний аспект. Учасники процесу 

арґументації долучені до спільного само-законодавства [Selbstgesetzgebung] 

та в процесі дискурсу є рівноправними суб’єктами «царства свободи» [121,  

c.270]. 

Розширимо розгляд проблеми істини та демократії за рахунок залучення 

твору Ганни Арендт «Істина та політика». Арендт вказувала на те, що наше 

мислення за своєю суттю є політичним. Кожен мислить самостійно, наодинці 

із самим собою, втім «простір» нашого мислення є простором публічності. 

Ми завжди мислимо для когось та перед кимось, намагаючись когось 

переконати чи щось довести. Мислення за своєю суттю не є монологічним. У 

такому сенсі розуміння демократії саме як деліберативної теорії демократії 

якнайкраще слугує для забезпечення умов неспотвореної комунікації. Окрім 

співвідношення епістемологічного потенціалу демократичної теорії, можемо 

говорити також про роль правди, чесності в демократії.  

В праці «Істина та політика» Арендт міркує про роль правдивості в 

політичних режимах. Вона розрізняє фактичну істину, істину світу та, на 

противагу їй, опінію. Фактична істина, за Арендт, є випадковою, такою що не 

має характеру необхідності та могла б бути у будь-який момент іншою. 

Необхідність та закономірність істинам світу надають опінії та точки зору, 

які прагнуть зібрати їх до купи, аби щось довести. Точки зору, одиничні 

думки можуть бути помилковими через, наприклад, неуважність чи 

невідповідність фактам. Утім, для Ганни Арендт протилежністю істини світу 

є не випадкова помилка в міркуваннях, а «деліберативна помилка» 

(deliberative falsehood) [65]. Йдеться про умисну брехню, як про свідомий 

дієвий акт. Арендт послідовно доводить, що теза про несумісність політики 

та правди є хибною. 

Той, хто бреше, діє свідомо, формуючи своєю брехнею цілу систему 

висловлювань. Особа, а в цьому випадку політик, можуть брехати тривалий 

час, вплітаючи у свою систему нову й нову брехню. Втім, на відміну від 
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обману, істина світу (factual truth) є випадковою та такою, що здатна явити 

себе у будь-який момент. Проблемою брехуна є не те, що він правду 

перетворює на хибу і навпаки. Справа полягає в тому, що він своїми діями 

викриває нормальний спосіб мислення, а отже дії. Ці питання тісно зав’язані 

на питаннях про леґітимність влади. Влада, що діє в такий спосіб, може 

доволі тривалий час примусовими екстенсивними методами утримувати 

свою брехливу систему, проте рано чи пізно масштаб брехні досягне меж, які 

були описані Джорджом Оруелом в романі 1984, коли 2+2 перестає 

дорівнювати чотирьом. Арендт вказує на те, що факти за своєю суттю є 

впертими (stubborn facts), рано чи пізно така система втратить фундамент та 

зруйнується.  

Як метафоричний приклад, можемо згадати героїв трансформерів, де 

обманоїди (decepticons) називали себе також обманутими. Той, хто обманює 

іншого, і себе також позбавляє фундаменту правди.  

На відміну від Габермаса, істина для Арендт є принципово монологічною. 

Вона акцентує увагу на тому, що філософська істина може бути досягнута 

лише в усамітненому спогляданні в стінах університету. Втім, так само, як і 

для Габермаса, для Ганни Арендт є ключовою відмінність тоталітарних 

режимів від демократичних. Демократичні режими є відкритими, вони не 

бояться думок філософа та всіма силами сприяють йому.  

Правовий поворот у теорії деліберативної демократії. Принципова 

особливість взаємодії права та моралі в теорії Габермаса є те, що жодна із 

цих сфер не може бути названою для іншої засадничою. Філософу не йдеться 

про розрив між цими двома системами, навпаки, зв’язки, між ними є 

внутрішніми та такими, що виходять із самої їх суті. Так само для філософа є 

принциповим зв’язок між правовою державою та демократичним устроєм. 

[48, c.401].  

Відношення між правовою державою та демократією включають у себе 

також відношення до моралі. Габермас вказує на те, що на емпіричному рівні 

деякий час правова держава може функціонувати без утвердження 
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демократичного режиму, та навпаки. Втім така ситуація є скоріше 

випадковою та не суперечить внутрішній єдності цих двох феноменів. 

Пам’ятаючи про три концепти – мораль, демократію, право – спробуємо 

послідовно прояснити зв’язок правової держави із демократичним устроєм. 

Правова держава є гарантом значущості норм у подвійний спосіб. По-перше, 

право підкріплюється санкціями та має примусовий характер. Його 

невиконання може покликати покарання. З іншого боку, відношення між 

громадянами та правовою державою не є лише відношеннями примусу та 

страху. Норми мають також леґітимний характер у тому сенсі, що громадяни 

визнають їх справедливими та готові виконувати їх також не лише через 

зовнішній примус. У певний спосіб норми пов’язані із мораллю. Втім, тут не 

варто говорити, що правові норми фундуються мораллю, а відмінність між 

ними полягає лише у відсутності примусу в сфері моралі. З одного боку, 

мораль, за Габермасом, є ширшою, аніж правові норми. Вона стосується всіх 

людей без винятку та бере до уваги цілісно, а не лише як суб’єкта певних 

норм. З іншого боку, наголошує Габермас, моральна поведінка є «когнітивно 

невизначеною» та мотиваційно ненадійної. Йдеться про те, що норми моралі 

традиційно вважаються внутрішніми та не є такими, що можуть бути піддані 

зовнішньому примусу. Отже їх виконання ґрунтується на одиничній 

суб’єктивній волі окремого індивіда.  

Норми права в цьому контексті, як зазначає Габермас, є і вужчими і 

водночас ширшими. По-перше, на відміну від моралі, вони розуміють 

людину дуже вузько – лише як носія суб’єктивних прав. З іншого боку, право 

регулює значно ширший комплекс взаємин у тому сенсі, що його сфера 

виходить далеко за межі міжособистісних та групових стосунків. Право 

включає в себе також прагматичний контекст, воно врівноважує різні 

інтереси, є сферою, яка покликана забезпечувати компромісне рішення. (на 

відміну від моралі, яка не терпить компромісів. Право також більшою мірою, 

аніж мораль, регулює стосунки в сфері політики як сфери, де панують не 
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лише комунікативні, а й інструментальні інтереси. До того ж норми права є 

набагато більш конкретними за своєю суттю, аніж норми моралі.  

Бачимо, що ані норми моралі, ані норми права не можуть бути зведені до 

якоїсь визначеної сфери, яка вбирає в себе іншу.  

Різняються також тут і способи конституювання суб’єкта, що діє. Так, як 

було зазначено норми моралі беруть суб’єкта як цілісну автономну особу, яка 

самостійно ухвалює рішення. У цей же час автономія правового суб’єкта 

розділяється на приватну та публічну. Публічна автономія, яку Габермас 

також інколи називає політичною, є автономією, що лежить в основі 

соціальних об’єднань. Для того, щоб норми права були дієвими, повинна 

бути сформована суверенна воля народу, яка самостійно покладає собі 

закони. З іншого боку, право гарантує також приватну автономію як повага 

до основоположних прав і свобод. І тут ми знову потрапляємо до сфери 

моралі. Принциповим для філософа є те, що ані публічна автономія не 

передує приватній, ані права людини як громадянина не можуть 

функціонально накладатись на державу.  

Проблема прав людини в перспективі деліберативної демократії. Як було 

показано, для Габермаса приницповим є уникнення як ліберального 

покладання прав окремої людини в основу державного правління, так і 

республіканське тяжіння до народної волі, без якої немає індивідуальних 

прав і свобод. 

Дискурсивна теорія нормотворення є проміжною ланкою між 

республіканським та ліберальним поглядом на демократію. Єдність процедур 

забезпечує єдність народної волі. «В цьому випадку шуканий внутрішній 

зв’язок між правами людини і народним суверенітетом полягає в тому, що 

потреба в правовій інституціоналізації громадянської практики публічного 

застосування комунікативних свобод задовольняється саме через права 

людини» [48, c.409]. 

Для того, щоб реалізувату свою приватну автономію, громадяни мають 

бути носіями основоположних прав людини, в тому сенсі, що ця приватна 
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автономія більш-менш рівномірно розподілена поміж членами суспільства. З 

іншого боку, регулювання приватної автономії може здійснюватись лише, 

коли особа виступає як громадянин держави, тобто реалізовує свою 

політичну автономію.  

Накидування прав людини на механізм державного функціонування 

означає для Габермаса патерналістське ставленням до громадян. Коли 

володар ставиться до своїх підданих не як до рівноправних учасників 

законодавчого процесу, а як до тих, хто потребує зовнішнього покладання 

законів.  

Зауважимо, що тут позиція Габермаса є цікавою не лише як апологета 

деліберативної теорії демократії. На небезпеку консервування прав людини в 

демократичному процесі звертав увагу французький філософ Марсель Гоше. 

«Зробити із прав людини політику означає погодитись із клективною 

безсилістю» [15, c.310]. Йдеться про те, що субстанціалізація прав людини 

імпліцитно демонструє таке ставлення до народу, коли він не в змозі стати 

власним законодавцем.  

Цікавим є те, що Гоше в своєму аналізі субстанціалізації прав людини, так 

само, як і Габермас, звертає увагу на розрив між фактами та нормами. Тут 

закріплення прав людини передбачає не продуктивну трансформацію цього 

розриву,  як у випадку дискурсивної теорії леґітимації, а склеювання цих 

двох сфер. Права людини перетворюються на факт. «Реалізація прав людини 

опинилася на відстані витягнутої руки, а їхня цілковита та повна 

конкретизація перетворилась на можливість, якої вимагають негайно. За цих 

умов розрив між нормами та фактами є протиправним. Він не має жодної 

підстави, окрім чиєїсь злої волі, єдиною таємницею залишається те, як цей 

розрив може взагалі існувати» [15, c.334]. 

Так, якщо в першому розділі ми зазначали про те, що демократія, за 

виразом Лефора, є «інституціоналізацією конфлікту», то перманентна 

апеляція до прав людини є спробою нівелювати цей конфлікт та саму 

особливу природу демократії. На це вказує також і Гоше, коли говорить, що 
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демократія прав людини є кризовою формою демократії. «З одного боку 

відбувається неспростовне поглиблення демократії, але, з іншого боку, воно 

тягне за собою так само невідворотне її спустошення. Освячення принципів 

відбувається ціною появи суперечностей. Демократія більше не ставиться під 

сумнів: їй загрожує лише фантомність, де вона може втратити власну 

субстанцію зсередини, в ім’я своїх власних ідеалів. Утвердившись у своїх 

правових засадах, вона втрачає з поля зору здатність утримувати себе під 

контролем [15, c.321]. 

Суголосно із міркуваннями Габермаса Гоше також вказує на 

демократичну леґітимність як одну із ключових проблем демократії взагалі. 

В цьому контексті права людини набувають також леґітимізуючого 

характеру, але ця леґітимність є подібною до релігійного чи метафізичного 

обґрунтування норм. 

Критика субстанціалізації прав людини є критикою не лише в бік 

ліберальної моделі демократії. Так і республіканська модель може призвести 

до закріплення певних прав людини, в такому разі відбувається фіксація 

народної волі. Соціальна єдність перестає бути проблемою.  

Пригадуючи тези Шанталь Муф про продуктивну напругу між 

демократією та лібералізмом зазначимо, що консервування прав людини як 

певного концепту знищує її. Так, суспільство більше видається не здатним 

зафіксувати певні відмінності, а «так звані відмінності», які замкненість на 

теперішньому нового ґатунку так любить культивувати, є відмінностями 

всередині одного й того самого, яке об’єднує їх обов’язковим та недоречним 

чином, у такий спосіб, що справжні відмінності, які становлять головну 

засаду людської історії, більше не знаходять собі місця [15, c.345]. 

У такій перспективі змінюється також погляд на історію людства. 

Суспільство тепер має два шляхи: або розглядати її через призму боротьби за 

права людини або ж узагалі не мати змоги виокремити і історичному потоці 

культури, що є відмінними від нашої. Така культура консервується 

«замикається на собі», вважаючи при цьому себе відкритою світові та його 
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викликам. Не маюче ніяких наслідків для країн, позірне багатоманіття 

перетворюється на монолог невиразності. 

Для Габермаса, так само як і для Гоше, права людини не можуть бути 

накинутими ззовні на демократичний процес. У своєму творі «Фактичність і 

значущість» він, з одного боку прагне прослідкувати, яким чином у 

демократії відбувається  субстанціалізація прав людини, з іншого боку, 

здійснивши такий аналіз, філософ демонструє всю оманливість цієї 

субстанціалізації. Те, що представники ліберальної демократії сприймають як 

основоположний принц утвердження демократії, є насправді невід’ємним від 

самого приципу демократії. Габермас послідовно виступає проти тези, що із 

прав людини можна дедукувати якесь розуміння народного суверенітету. Яка 

ж логіка арґументації філософа? 

Як уже було продемонстровано в попередніх розділах, моральні норми 

мають епістемологічний потенціал. Вони можуть бути дискурсивно 

обґрунтованими та подібно до світу фактів володіють значущістю. 

Об’єктивна значущість фактів світу є подібною до нормативної значущості, 

остання гарантується максимальною включеністю учасників до процесу 

дискурсу.  

Утім, норми та закони, як було продемонстровано, не можуть 

ґрунтуватись ані на виключно моральних підґрунтях, ані лише на примусі, 

що забезпечується санкціями. Загальне право, наголошує Габермас, має 

відповідати вимозі леґітимності. Для філософа тут є абсолютно недостатні 

емпіричні причини, якими обґрунтовують потребу в леґітимізації державних 

устроїв, мотивуючи їхньою стабільністю. Для Габермаса тут є принциповим 

аспект, по-перше, внутрішнього зв’язку між правовою державою та 

демократичною державою, а, по-друге, круговий зв’язок між принципом 

демократії та розумінням прав людини. 

Отже, найголовнішим вкладом філософа у дискусію щодо статусу 

дорадчої демократії можемо вважати саме те, що він спрямував арґументи в 

сферу правового виміру демократичного устрою держави. Так, демократична 
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держава за своєю суттю передбачає розуміння правового аспекту держави. А 

тут, у свою чергу, на сцену виходить дискурсивний принцип, що є спільним 

як для моральної сфери, так і правової. 

Система прав, за Габермасом, є тим, що забезпечує рівновагу між 

приватною та публічною автономією. Як було показано в попередньому 

розділі, розрізнення між приватною та публічною автономією виникає саме в 

сфері права, втім приватна автономія відсилає до норм моралі як загальних 

принципів регуляції міжособистісних стосунків. Норми права, як такі, що є, з 

одного боку вужчими, але з іншого боку, чіткішими та загальнішими є 

медіаторами між приватною та публічною автономією. За Габермасом,  певна 

система приватних прав може виникнути лише в перспективі, коли 

демократичний принцип інкорпорується до принципів законів (не зовнішньо, 

але через дискурсивний характер обох). Інституціоналізацію прав людини 

можна схематично зобразити таким чином: 

Комунікативна свобода  особи  Публічна/приватна автономія Права 

людини 

Комунікативна свобода через її публічне застосування зазнає 

нормативізації у вигляді приватних прав людини [115, c.164]. Габермас 

називає цей процес у дечому парадоксальним. Йдеться про те, що засновки, 

які уможливлюють реалізацію комунікативної свободи зазнають 

інситуціоналізації, складається враження, що вони лежать в основі цих 

процесів. Тоді як ці процеси вже передбачають актуалізацію прав людини.  

У цих процесах саме дискурс відіграє ключову роль, уможливлюючи 

трансформацію комунікативної свободи до леґітимації правових норм. 

Демократичний принцип є результатом закріплення дискурсивного принципу 

на рівні закону. 

Так йдеться про те, що в демократичній правовій державі відбувається 

інституціалізація умов, що лежать в основі морального виміру 

міжособистісної комунікації. Як було продемонстровано, міжособистісна 

комунікація відбувається на раціональних засадах, так само раціонально має 
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бути обґрунтована й леґітимність норм чи законів. Люди, наголошує 

Габермас, не можуть виконувати ті закони, які не здаються їм розумними, 

хоча б з якихось причин. Така раціоналізація досягається за рахунок того, що 

в демократичних устроях громадяни, що підкорюються законам, водночас 

виступають авторами цих законів. «Ідея самостійного законодавства 

громадян не має бути редукованою до морального само-законодавства 

індивідуальних осіб. Для цього я ввів дискурсивний принцип, який є 

індифирентим як праву, так і моралі…принцип демократії надає 

леґітимаційну силу процесу законодавства» [115, c.154]. 

Філософ вдається до логічного виведення основоположних прав людини 

як учасників дискурсу. Така операція уможливлюється тим, що сама 

процедура дискурсу містить у собі утвердження основних приватних прав. 

Таке виведення передбачає наступні кроки: 

1. Політична автономія громадян передбачає права, що означають 

якнайбільше залучення до процесу законодавства громадян, що є вільно 

діючими суб’єктами; 

2. Політична автономія передбачає надання прав суб’єктам як 

рівноправним учасникам процесу законодавства; 

3. Політична автономія має супроводжуватись утвердженням захисту 

індивідуальних (приватних) прав громадянина. 

Отже, ці загальні принципи можуть бути логічно виведені із самої суті 

правової демократичної держави. Вони, з одного боку, є набором 

мінімальних вимог для того, щоб законодавча процедура була леґітимною та 

дієвою. З іншого боку, вони в розгорнутому вигляді демонструють, яким 

чином політична автономія передбачає захист індивідуальних прав і свобод.  

Наступне розширення прав передбачає виведення принципу рівного 

доступу до можливостей участі в законодавчому процесі та основоположні 

права на соціальних захист життя.  

Бачимо, що хід думок Габермаса передбачає першочергове значення саме 

політичних і соціальних прав людини, а не економічних, як це 
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передбачається в певних соціалістичних розуміннях демократії. Пафос думки 

філософа полягає у тому, що не може бути ситуації, коли правитель спочатку 

нагодує підданих, як батько малих дітей, а потім забезпечить їм умови для 

реалізації себе як повноправних громадян. Право на політичне 

самовизначення (не в сенсі приналежності до тієї чи іншої партії, а в сенсі 

рівноправного учасника політичного процесу) є засадничим по відношенню 

усіх інших прав людини.  

Система прав  людини не може існувати окремо від самого 

демократичного процесу, так само як не може вона бути апостеріорі 

накинута на розуміння суті цих процесів.  

Напруга між приватною та публічною автономією і є тезою про напругу 

між фактичністю та значущістю, яка винесена в назву твору Габермаса. 

Спочатку вона реалізується у протиставленні між позитивністю/дієвістю 

права та його леґітимністю. Далі вона знову виникає у тому сенсі, що 

абстрактні політичні права в процесі дискурсивного обґрунтування норм 

втілюються в конкретні права людини. 

Сам Габермас говорить про те, що законодавчі норми в демократичному 

режимі можуть бути уподібнені до Януса. Одне його обличчя дивиться на 

громадян як виконавців законів, а друге звертається до них як до авторів цих 

законів. Ту саму метафору Джеймс Флін використовує для характеристики 

прав людини в розумінні Габермаса. Так, одна їх сторона повернута до 

моралі, а друга до закону. Дослідник Габермаса зауважує, що їх моральний 

вимір характеризується таким чином: як права людини, так і моральні норми 

промовляють до всіх людей загалом, по-друге, як ті, так і ті звертаються до 

моральних арґументів у ході свого обґрунтування [107, c.434]. Утім права 

людини не можуть постати поза нормами права, вони не є суто моральним 

конструктом. Права людини мають відношення до політичної автономії 

громадян, яка через застосування комунікативної сили й забезпечує їх 

інституціоналізацію. «Кінець кінцем Габермас займає таку позицію: права 

людини найчіткіше репрезентовані основними правами, що законодавчо 
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закріплені в демократичних конституціях, саме такі основоположні права 

вбирають у себе як моральний, так і законодавчий вимір концепту прав 

людини. Поза цим рівнем права людини лишаються слабкою силою в сфері 

міжнародного права, яка лише чекає свого оформлення» [108, c.436].  

Увага Габермаса до ідей прав людини є зрозумілою. Так у праці, що 

присвячена аналізу Кантової ідеї вічного миру Габермас бере до уваги 

арґументи Карла Шмітта, який говорить пр. те, що права людини в 

міжнародному праві або забезпечуються або порушуються. Заради прав 

людини можуть відбуватися війни. У цих випадках права людини набувають 

характеру виключно позитивного права [48, c.314]. 

Права людини є, як було зазначено, дієвими у подвійному сенсі – з одного 

боку на рівні фактичності, вони гарантують реальними правовими 

механізмами, а з іншого – володіють також нормативною значущістю, тобто 

є раціональними, а отже леґітимними. Хоча вони гарантуються окремими 

державами, втім стосуються кожної людини, без відношення до її 

національної приналежності.  

Вводячи до суперечки стосовно прав людини тези Шмітта, Габермас 

звертається до непростої проблеми гарантії прав людини на міжнародному 

рівні. Чи лишається питання про права людини актуальним в умовах 

світового космпополітизму. Яке майбутнє чекає на феномен прав людини, 

якщо вони можуть бути гарантовані лише на законодавчому рівні окремих 

країн? Чи можуть існувати права людини без національної держави?  

Усі ці проблеми виходять актуалізуються лише в тому випадку, коли ми 

ставимось до прав людини як до таких, що постають лише в перспективі 

сфери моралі. Саме моралізація прав людини, зазначає Габермас, дозволяє 

Шмітту розуміти їх у перспективі поділу свій/чужий, та стверджувати,  

буцімто права людини можуть стати виправданням воєн. Коли права людини 

політизуються, стають предметом суперечок однієї партії чи іншої, 

насправді, викривляється їх нормативний зміст. Принциповий зв’язок з прав 

людини із демократичними процедурами, ось те, що на думку Габермаса, 



120 
 

дозволяє уникнути їх субстанціалізації. У контексті міжнародного права 

йдеться про те, що концепт прав людини має йти в унісон із концептом 

світового громадянства, тоді права людини не будуть розмінною монетою у 

військових суперечках між окремими державами.  

Проблема співвідношення права і політики в деліберативній теорії 

демократії. Для остаточного прояснення Габермасового розуміння взаємодії 

дискурсивної демократії із правовою державою, варто дослідити, яким чином 

філософ розкриває зв’язки між правом та політикою. З цього огляду стане 

зрозуміло, чому, по-перше, демократія в історичному та у внутрішньому 

сенсі є найвищим ступенем реалізації політичного виміру в житті людства. 

По-друге, буде прояснено, чому саме дискурсивна демократія може 

претендувати на таку роль. 

Філософ здійснює аналіз взаємодії права та політики в двох аспектах. 

Спочатку здійснює історичний аналіз розвитку цих взаємовідношень та 

демонструє, яким чином право кристалізувалось із політичного життя та 

стало нами сприйматись як цілковито автономна сфера. По-друге, філософ 

аналізує ті сутнісні зв’язки між правом і політикою, які призвели до 

виокремлення права, але також свідчать на користь єдності цих сфер. 

Габермас зауважує на тому, що його аналіз здійснюється, як наголошує 

назва його основного твору з проблеми леґітимності, в просторі між фактами 

та нормами. Як уже було зазначено в німецькій мові є два слова на 

позначення значущості – Gültigkeit та Geltung. Перша відсилає до 

прийнятності норм, у сенсі їх значущості в комунікативній сфері. Друге 

поняття натомість відсилає нас до значущості, яка підкріплена фактами. 

«Дослідження не займається  розривом між нормами та реальністю та не 

аналізує владу як соціальну здатність зробити ідеї дурними на вигляд…Наша 

увага в основному спрямована на напругу між фактичністю та значущістю 

всередині права» [115, c.170]. Право для Габермаса не постає як автономний 

абстрактний інститут, йдеться про дієве позитивне право, яке втім також 
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відсилає нас до проблеми леґітимності (яка в свою чергу через 

комунікативну раціональність відсилає саме до Gültigkeit).  

На історичному рівні взаємовідношення між державою та правом можна 

розглянути схематично таким чином. Поступово громадяни за суспільним 

договором делеґують певні повноваження. Таким чином суверен втілює у 

своїй особі як джерело право, так і джерело державності. Його авторитет, а 

разом з ним і леґітимність законів походять від його взаємодії із церквою. 

Поступово воля суверена починає втілюватись у нормах, що закріплені на 

законодавчому рівні. Так право стає однією з гілок влади та інструментально 

підкоряється їй. Як засіб для вирішення колективних суперечок право 

поступово субстанціалізується, на перший план виходить його стабілізуюча 

функція врівноваження приватної та публічної автономії. «Лише в силу цієї 

інструментальної функції політичної влади суди трансформуються в 

державні органи» [115, c.177]. 

Наступний етап припадає на період секуляризації державної влади від 

влади церкви. Отже, правитель більше не може бути гарантом леґітимності 

прав, так само як і постає питання стосовно джерел його влади над людьми. 

Право секуляризується та набуває автономного характеру. Здається, що 

держави можуть змінюватись, тоді як право лишається вічним і незмінним. 

Право позбавляється свого історичного контексту. В цей же період 

леґітимаційна функція права забезпечується його зв’язком із розумом та 

раціональністю. Поступово відбувається процес бюрократизації права, тобто 

відбувається подальше відокремлення його від політики. Ще раніше, в творі 

1976-го року Габермас проаналізував, яким чином така бюрократизація може 

призвести до втрати леґітимності у сфері права. Цей процес буде 

проаналізовано в розділі 3.1. Зазначимо тут лише на тому, що історичний 

екскурс, який нам пропонує Габермас є історією зовнішніх зв’язків між 

державою і правом, тоді як живиться ця взаємодія якраз внутрішньою 

єдністю через сферу комунікативної раціональності.  
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При аналізі комунікативної складової у взаємодії між правом та державою 

Габермас звертається до ідеї Ганни Арендт про розрізнення сили (force) та 

влади (power). Як було показано, Арендт у такий спосіб сперечається із 

Максом Вебером, вважаючи, що той не продемонстрував комунікативну 

раціональну складову людської взаємодії в державі. Держава не може 

триматися лише на силі. Вона завжди передбачає також владу як певний 

рівень раціональної згоди населення підкорятись законам. Утім, Габермас 

вважає, що Арендт недостатньо уваги приділила стратегічному аспекту 

людської взаємодії. Так, «право не лише є можливістю певної форми норм, 

що регулюють конфлікти; воно також фіксує визначені межі реалізації 

колективних цілей» [115, c.191]. 

Роль права у Габермасовому розумінні деліберативної демократії не 

можливо зрозуміти без його антропологічної концепції людських інтересів та 

мотивуючої сили комунікативної раціональності. Рівність усіх перед 

законом, що є матерією права, не вичерпується, як вважає Ролз, поняттям 

справедливості. Для Габермаса принциповим тут є те, що через право 

громадяни можуть до певної міри реалізувати як індивідуальні інтереси в 

покладання своїх меж, так і групові щодо напрямку розвитку держави 

загалом. 

Реалізація індивідуальних інтересів громадян через право можлива лише 

через демократичний принцип деліберації, принцип, який утверджує право 

кожного долучатись до процесу нормотворення. Саме дискурсивна теорія 

прояснює стабілізуючу функцію права, яка втілюється через напругу між 

приватною та публічною автономією. У процесі дискурсу особи здійснюють 

реалізацію емансипативного інтересу, інтересу у покладанні власних меж 

(якщо говорити мовою Дитера Генриха).  

Отже, зазначимо основні характеристики права в розумінні Габермаса: 

- право є історичним, воно є формою культурного знання; 

- право містить у собі елементи моралі; 
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- подібно до моральної сфери реалізує відношення між людьми, але є 

чіткішим;  

- право забезпечує основоположні свободи громадян як учасників 

дискурсу; 

- забезпечує реалізацію спільних та окремих інтересів (сфера суспільної 

солідарності); 

- право забезпечує функцію стабілізації та зв’язку між інтересами різних 

представників суспільства; 

- право забезпечує умови для продукування нових норм.  

Такими є основні характеристики права, які через дискурсивний принцип 

забезпечують його зв’язок із виміром політики. Право не є тим, що дане 

людям раз і назавжди. Кожна особа є такою, що зазнає впливу права, але 

мусить завжди пам’ятати про його зв’язок із комунікативною сферою. 

Габермас далекий від ідеалізації процесу нормотворення, він чудово розуміє, 

що абстрактне розуміння права як результату суспільного договору не 

демонструє ані леґітимізую чого характеру сьогоднішніх норм, а не шляхів 

розвитку права у майбутньому.  

 

 

2.4. Розвиток теорії деліберативної демократії. Проблема 

інституціоналізації 

   

Після виходу в світ «Фактичносі та значущості», а особливо після її 

перекладу англійською мовою, дискусія про майбутнє деліберативної 

демократії не могла проводитись без уваги до арґументів Юрґена Габермаса. 

Багато в чому ця праця продемонструвала неабиякий нормативний потенціал 

деліберативної теорії демократії. Подальші дискусії, на цю тему зупинялись 

передусім на питаннях щодо можливої інституціоналізації феномену 

дорадчої демократії. З одного боку, Габермасовий аналіз дав нову силу 

дискусії про засади самої демократії. Теорія, що за твердженням багатьох 



124 
 

вчених, переживала кризовий стан, знову стала предметом гарячих суперечок 

та обговорень. З іншого боку, аналіз Габермаса поставив ряд проблем перед 

захисниками дорадчої демократії. На нашу думку, причиною успіху твору 

Габермаса став, окрім чудового стилю арґументування, його 

універсалістський підхід до демократичної теорії. Демократія в працяї 

Габермаса постає не просто однією із політичних теорій, а вкорінена у сам 

спосіб людського існування. Демократична політика та утвердження 

демократії важить не лише через арґументи в сфері політики, а через те, що 

ця теорія в Габермасовій перспективі включає в себе розмисли про 

призначення людини, спосіб її ставлення до інших, питання про основи 

спільного існування, епістемологічний вимір, правову перспективу тощо.  

У подальших дискусіях про дорадчу демократію Габермас зустрівся із 

арґументами, на які йому вже доводилось відповідати, коли він 

обґрунтовував теорію комунікативної раціональності. Так, хоча, наприклад, 

Джошуа Коен зазначає, що не збирається звертатись до моральної 

арґументації Габермаса, його заперечення щодо Габермасової теорії дуже 

подібні до заперечень Чарльза Тейлора. І справа тут далеко не в тому, що сам 

спосіб мислення Габермаса синхронний і там і там. Йдеться про те, що 

суперечка про політику та демократію завжди передбачає певне розуміння 

людини. Антропологічні засновки є неуникними для тих, хто хоче 

обґрунтувати дієвість демократії. Зауважимо також, що сьогодні суперечки 

про демократію нагадують середньовічні суперечки про божественну 

природу трійці. Як тоді мислителі намагались вирішити питання про єдність 

та відмінність божественної трійці, так сьогодні із запалом прагнуть віднайти 

концепцію, яка б задовольнила претензії індивідуальної та політичної 

автономії. Мислення в сфері політичного є завжди онтологічним. Запитуючи 

про засновки та універсальне обґрунтування засад взаємодії індивідів у 

політичній сфері, дослідники завжди запитують про граничні питання буття.  

Наразі ми не будемо аналізувати критиків Габермаса, що виступають поза 

теоретичними межами дорадчої демократії. Нас тут цікавить передусім 
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напрям подальшої дискусії всередині теорії. Умовно можемо поділити 

наступні суперечки про статус дорадчої демократії на два крила. Перше, 

представляє собою сам Габермас та ті дослідники, які акцентували увагу на 

питаннях процедурності та леґітимності рішень, що ухвалюються в ході 

демократичного процесу. Серед визначних послідовників Габермаса тут – 

Шейла Бенгабіб, одна із найвідоміших теоретиків у сфері феміністичної 

теорії. У своїх працях вона акцентує увагу передусім на стабілізуючому 

аспекті деліберації та аналізує дорадчу теорію демократії з перспективи 

суспільної інтеграції конкуруючих ідентичностей. Філософ приймає тезу 

Габермаса про те, що в основі дорадчої моделі леґітимації – раціональність.  

Представником другої течії подальшої дискусії можемо назвати Джошуа 

Коена – учня Джона Ролза. Коен не погоджується з тезою Габермаса про 

можливість редукції справедливості до раціональності. Можемо сказати, що 

Коен та Ролз є представниками ліберального підходу до питань 

деліберативної леґітимності. Основною інтенцією Коена є закріплення 

мінімальних субстанційних принципів та прав людини в дорадчих процесах. 

Така вимога логічно випливає із відмови універсалізації людської 

раціональності. Розвиток та протиставлення думок Габермаса та Ролза буде 

представлено в розділі 3.3, а поки звернемось до ключових тез їхніх 

послідовників.  

У статті «Щодо деліберативної моделі демократичної леґітимності» 

Бенгабіб визначає три основні «блага» держав із демократичними режимами 

«леґітимність, економічне процвітання та колективна ідентичність». Саме 

леґітимність, на думку дослідниці, відіграє провідну роль у розвитку 

демократії. Подібно до Габермаса, вона вважає, що задоволення 

економічного процвітання народу та акцентування на колективній 

ідентичності можуть мати руйнівні наслідки як для меншин, що проживають 

у державі, так і згодом для самої держави, оскільки одного дня кожен може 

стати представником тієї чи тієї меншини.  
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Філософ визначає леґітимність таким чином: «модель для організації 

колективного та суспільного здійснення влади в основних інститутах 

суспільства на основі принципу, що рішення, які зачіпають добробут 

колективності, можна розглядати як результат процедури вільного і 

обґрунтованого обдумування серед осіб, що є морально та політично 

рівними» [72, c.68]. 

У розумінні Бенгабіб, перш за все, всі учасники мають рівні можливості в 

участі в дорадчому процесі, який регулюється нормами рівності і симетрії. 

По-друге, всі люди мають «право запитувати про означену тему розмови». 

По-третє, всі «мають право ініціювати рефлексивні міркування про самі 

правила процедури дискурсу і те, яким чином вони застосовуються або 

здійснюються» [72, c.70]. Бенгабіб також підкреслює, що в деяких питаннях, 

таких як проблеми екології, цей процес переговорів не повинен бути 

обмежений членами національної держави, а повинен включати всіх людей з 

різних країн, які зазнають впливу від рішення.   

У чому сила дорадчої процедури, на думку дослідниці? Так, вона вважає, 

що жоден індивід або певна визначена група не може передбачити усіх 

можливих перспектив чужих точок зору. По-друге, вона критикує теорію 

монологічної теорії раціональності, зазначаючи, що дискурсивні процедури 

забезпечують процес інформування інших учасників дискурсу щодо 

можливих перспектив погляду на питання. По-третє, в момент дискурсу 

особа здійснює краще пояснення засад власних поглядів. Тобто йдеться про 

те, що дискурс виконує також пізнавальну функцію не лише для особи, а й 

для самого мовця. На цю особливість вказував ще Габермас, вказуючи, що 

дискурс розрізняє особу на того, хто слухає та того, хто говорить. Утім 

мовець завжди також виступає і власним слухачем, який в актуальній 

ситуації оцінює власні претензії на значущість.  

Теорія Габермаса, на думку Бенгабіб, представляє загальний аналіз 

демократії, тоді як вчення про справедливість Ролза може виступати 

виключно як регулятивний принцип у cфері публічної автономії [72, c.75]. 
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Будучи представником феміністичної теорії Бенгабіб вважає принцип Ролза 

достатньо проблематичним, оскільки в цьому контексті публічна сфера може 

бути гегемонізована чоловічим дискурсом на історичному, соціальному та 

культурному рівнях.  

Йдеться про те, що неувага до процедур може слугувати для 

продукування владних відносин, які вже були встановленні в тому чи тому 

суспільстві. Саме принцип дорадчої демократії дає спосіб розірвати це коло. 

Звертаючись як до публічної, так і приватної автономії він дозволяє 

проводити політику максимального включення при обговоренні суспільних 

питань. 

Критика Джошуа Коена спрямована передусім на процедуралізм 

Габермаса. По-друге, на думку філософа заміна принципу справедливості на 

принцип раціональності може результувати тим, що учасники дискусії не 

сприймаються як особи із рівноцінними позиціями. Так, дехто може стояти 

на релігійних засадах, які є набагато ширшими, аніж раціоналізм публічної 

дискусії за Габермасом. Коен наголошує – ця особа також має право на те, 

щоб бути почутою, не елімінуючи засновків свого мислення. «Для політичної 

арґументації недостатньо, щоб результати були раціональними…Метою 

демократії не є усунення різноманіття, але ухвалення рішень» [85, c.407]. 

Принцип раціональності не є достатнім для леґітимності через те, що не 

забезпечує повноцінного представлення різноманітних «життєвих 

філософій» учасників дискурсу. Арґументи можуть бути не лише 

раціональними, зазначає Коен, у такому випадку рішення все ж таки 

лишиться леґітимним через принцип справедливості, що було застосовано.  

Коен звертає увагу на те, що розум та раціональність не існують 

субстанційно до початку обговорення. Саме в процесі обговорення 

формується спільна розумна воля.  

З іншого боку, на думку Коена, концепція Габермаса «розчиняє» 

народний суверенітет. Він вважає, що процедурний підхід атомізує 

суспільство та не здатен прояснити, наприклад, зародки революційних рухів.  
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Коен пропонує власну модель реалізації дорадчої демократії, називаючи її 

прямою деліберативної поліархією (direct deliberative polyarchy). Такий 

концепт спрямований на точкове застосування обговорення на локальних 

рівнях. Так, наприклад,  це може стати доцільним при обговоренні розподілу 

фінансування на рівні громади. Тоді основним завданням держави та 

адміністративної влади стане координація таких громад та налагодження 

комунікації між ними.  

Порівняно із теорією прибічників Габермаса, Коен та інші послідовники 

Ролза наполягають на тому, що раціональність не може цілковито існувати в 

основі процесу деліберації, інакше вона вимагає відкинути левову долю 

особистісних вірувань та переконань. Раціональність не є основою, але є 

результатом деліберації. В 1999 році у статті «Демократії та свобода»  Коен 

запропонував свою концепцію «розумного плюралізму» (reasonable 

pluralism), акцентуючи увагу на тому, що метою дорадчої демократії в 

жодному разі не може біти усунення різноманіття.  

Аналіз дискусії між Габермасом та Ролзом щодо основ дорадчої 

демократії буде представлено в третьому розділі. Але вже зараз можемо 

намітити головну відмінність у їх поглядах. Габермас покладає 

раціональність в основу своєї концепції, апелюючи до природної 

раціональності людини. Справедливість у його концепції є суміжною до 

раціональності. На противагу йому, Ролз покладає в якості засадничого 

елементу саме справедливість, вважаючи, що раціональність радше є 

результатом обговорення. В спільноті вчених сформувалась вже традиційна 

думка про те, що Габермас та Ролз представляють суперечку між 

процедуралізмом та субстанціалізмом в погляді на модель дорадчої 

демократії. Так, Джеймс Боман зауважує, що процедурний погляд на 

демократію може призвести до дедуктивного виведення рішень із 

основоположних рішень і ми, навряд, побачимо справжній процес 

деліберації. Водночас деліберація може розчинитись у інших способах 

обговорення. Отже, постає альтернатив: або сувора процедура для вирішення 
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малої кількості питань, або ж слабка процедура обговорення надто великої 

кількості проблем [78, c.280]. 

Менше з тим, незважаючи на відмінності, бачимо синхронність у деяких 

думках філософів. Так, Габермас говорить про раціональність як чесність, із 

самим собою, оточуючими, в інституційній взаємодії. У той же час, Ролз 

акцентує увагу на справедливості як чесності (цей аспект буде 

проаналізовано в розділі 3.1). Йдеться про те, що чесність є відмітною рисою 

для функціонування демократичних інститутів у перспективі обох підходів.  

Найголовніша спільність, на нашу думку, в представників практично всіх 

теоретиків дорадчої демократії є думка, яку влучно висловив Джошуа Коен 

[83]: навіть, якби в сучасному світі існувала можливість реалізації прямої 

демократії на всіх рівнях політичних процесів, годі було б говорити про їх 

леґітимність, справедливість тощо. Демократія за своїм змістом не може бути 

зведена до механічного перерахунку голосів.  

 

Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі представлено огляд історичних альтернатив розвитку 

дискусії про засади дорадчої демократії. Доводиться, що твір Габермаса 

«Фактичність і значущість», а разом з ним ї дискурсивна теорія філософа є 

знаковою для всієї дискусії. По-перше, ця теорія акцентувала увагу на тому, 

що засадничою проблемою дорадчої демократії є проблема демократичної 

леґітимності. По-друге, Габермас продемонстрував, що неможливо 

побудувати теорію деліберативної демократії без детальної розробки теорії 

дискурсу. Всі дискусію до виходу «Фактичності та значущості» акцентували 

на моральному аспекті людських конфліктів, втім детально не артикулюючи 

особливості того дискурсу, який дозволяє ці конфлікти долати. По-третє, 

модель демократії Габермаса поступово набула характеру внутрішньої 

критики моделі Джона Ролза. Пізніше саме дискусія між Ролзом та 

Габермасом стала засадничою для подальшого розвитку теорії. Так, Габермас 
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згодом називає свій підхід процедурним, а Ролз представляється як 

субстанціаліст. Основна суперечка між філософами полягає в тому, що, 

зрештою лежить в основі дорадчої демократії – раціональність чи 

справедливість. 

В розділі здійсненого детально реконструкцію дискурсивної теорії 

Габермаса. Досліджено її антропологічний, етичний, моральний та 

соціальний виміри. Досліджено роль раціональності у всіх цих сферах. Саме 

теорія раціональності дозволяє пояснити, чому саме дискурс може стати 

засобом леґітимізації норм. Водночас здійснено аналіз тих небезпек, до яких 

може призвести ототожнення істини науки та істини моралі. Тут ми, 

радикалізуючи погляди обох,  звернулись до порівняння філософії Габермаса 

та Вітґенштайна.  

Здійснено аналіз епістемологічного виміру дорадчої теорії демократії, 

розрізнення моральної та нормативної значущості.  

Метафізичні питання про співвідношення одиничного та загального знову 

повертаються в дискусію, але тепер вже у вигляді питання співвідношення 

між приватною та публічною автономією та проблемі прав людини. 

Критикуючи ліберальну субстанціалізацію прав людини ми дослідили умови, 

за яких права людини постають як умова можливості, так і засадничий 

принцип процедурного підходу в питаннях демократії. Категорія прав 

людини є категорія не моральною, а передусім правовою, тому ми також 

звернулись до питання пр. співвідношення права, моралі, політики. Право та 

політика поєднані між собою як історично так і внутрішньо через 

дискурсивний принцип. Лише ті закони можуть бути леґітимними, які 

розуміє, той, хто мусить їх виконувати, а отже, може виступити їхнім 

автором.  

Наостанок, було намічено подальші шляхи дискусій про дорадчу 

демократію: суперечність між субстанціалістами та процедуралістами.  
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Розділ 3. Деліберативна теорія – відповідь на питання демократичної 

леґітимності 

3.1. Дискурсивна теорія леґітимації Юрґена Габермаса 

На перший погляд, може здатись, що поняття леґітимності є досить 

неоднозначним та вкрай розмитим, а отже, навряд, може хоча б якоюсь 

мірою прояснити механізм функціонування інститутів влади. Його не можна 

чітко кількісно виміряти. Більше того, досить гострою є проблема 

леґітимності самої леґітимності. Йдеться про те хто і на яких підставах 

визначає щось як леґітимне. Використовуючи термінологію Бурдьє, хто 

наділений символічною владою для того, щоб назвати один інститут таким, 

що функціонує леґітимно, а інший як такий, що не підпадає під це поняття? 

Варто також відзначити, що, якщо вже говорити про символічну владу в 

контексті леґітимності, то варто зауважити, що вона має таку властивість як 

самопримножуванність. Мається на увазі, що деяка влада продукує нову 

владу. Такі явища та процеси подибуємо в багатьох сферах. Так, якщо особа 

має певний капітал, то вона матиме більше шансів примножити його, аніж 

той, у кого взагалі немає коштів. Автор, який написав визначну книгу та став 

відомим, з більшою вірогідністю потрапить на книжкові полиці, аніж 

маловідомий поет. У науковця, що зробив визначне відкриття, більше шансів 

отримати грант на нове дослідження. Усі ці приклади свідчать, по-перше, про 

процеси можливої трансформації, конвертації одного типу влади в інший. 

По-друге, про те, що, отримавши доступ до владного ресурсу, особа чи то 

організація отримують доступ до механізмів укріплення своєї влади. 

Втім, правителі змінюються, відбуваються революції, з’являються нові 

імена в науці та літературі. Отже, існує щось окрім влади, яка завжди прагне 

себе укріпити та примножити. Якщо говорити про політичні інститути, то 

для їх функціонування мало простого їх створення на папері чи в кулуарах 

парламенту, політичні інститути є уособленням різних соціально-

економічних груп, у своєму існуванні вони живляться енергією, що 

народжується від цієї взаємодії. В основі взаємодії суспільства та певних 
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політичних інститутів та інституцій всередині цього суспільства, є наявним 

елемент довіри громадян, тобто деякого фактору, який позначає дієвість, 

ефективність тих чи інших утворень. Певною мірою емоційно забарвлене 

поняття довіри корелює із поняттям леґітимності. Поняттям, що має набагато 

менше емоційне забарвлення, а деякими теоретиками демократії взагалі 

пов’язується із виключно раціональною сферою життя громадян. Власне 

саме від рівня довіри, леґітимності залежить ефективність політичних 

інститутів та стабільність державного устрою.  Зауважимо, що тут поняття 

довіри та леґітимності хоча й використовуються як дуже близькі за змістом, 

втім, не є синонімічними. Так, по-перше, довіра є тим що певною мірою 

спрямоване на майбутнє. Для довіри характерним є високий рівень очікувань, 

спрямувань на задоволення тих чи інших сподівань. Тоді як леґітимність, 

передовсім направлена на акцептування того устрою, який є наявним. Не 

можна заздалеґідь сказати, що той чи інший інститут стане леґітимним. 

Радше майже постфактум можемо зафіксувати, що той чи інший, наприклад, 

політичний діяч леґітимно посідає свій піст. Тут дуже важливо зауважити на 

момент «майже постфактум». Леґітимність ніколи не є чітко зафіксованою та 

встановленою, вона є такою, що постійно уникає спроб концептуалізації та 

квантифікації. Варто також відзначити, що довіра є часто персоналізованою, 

спрямованою на ту чи іншу особу, тоді як про леґітимність найчастіше 

йдеться у зв’язку з леґітимністю певних інститутів. Третьою, визначною, на 

нашу думку, відмінністю між довірою та леґітимністю є, як було зазначено 

вище, емоційне забарвлення феномену довіри та більший рівень 

раціональності, коли ми говоримо про леґітимність. Довіра як основа 

здатності людей до формування різноманітних об’єднань та спільнот були, як 

відомо, детально проаналізовані в працях Френсіса Фукуями та Фердинанда 

Тьоніса. Нас же тут передусім цікавить феномен леґітимності. Леґітимності, 

що пов’язана із раціональністю, леґітимності у зв’язку із демократичними 

режимами та так званою «кризою демократичної леґітимності» [40].  
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Так, говорячи про те, які завдання стоять перед державами після другої 

світової війни та, що є благами, яких прагнуть сьогодні громадяни, Шейла 

Бенгабіб зауважує, що це економічне процвітання, відчуття колективної 

ідентичності та леґітимність політичного режиму [72, c.87]. Кожен із цих 

трьох елементів є наріжним, взаємодоповнюючим, водночас чимала увага до 

якогось із них може завдати шкоди всій системі, зауважує науковиця. Для 

прикладу, надмірна увага на колективній ідентичності може протистояти 

леґітимності, що, в свою чергу може спровокувати утиснення прав меншин.  

Демократія як державний лад через свої сутнісні характеристики може 

вважатися такою формою правління, що найбільше задовольняє проблеми 

леґітимності, а разом із розвитком капіталізму та вільного підприємництва 

(які великою мірою є співзвучними ідеям демократії) можуть забезпечити 

досить високий рівень політичної стабільності. Так, демократія є таким 

способом організації державної влади, що містить у собі як якісні так і 

сутнісні характеристики леґітимності, зрештою за свій ідеал вона ставить 

якомога максимальніше задовольнити інтереси більшості, втім, не 

принижуючи інтересів меншості. Далі буде викладено категоризацію типів 

леґітимності за Максом Вебером, тип леґітимності, охарактеризовано той тип 

леґітимності, який найбільше відповідає демократичним режимам та 

проаналізовано проблеми леґітимності із якими стикається теорія демократії 

та проаналізовано ту деліберативну теорію леґітимністі як таку, що найкраще 

відповідає прагненням та ідеалам демократичного суспільства.  

Макс Вебер був чи не першим науковцем, що детально концептуалізував 

та прописав типи леґітимності та механізми формування й підтримання 

кожного з них. Для Вебера було характерним протиставлення між особами, 

що наділені владою, громадянами, які можуть ухвалювати рішення та тими, 

кого ці рішення стосуються, тобто особами, для яких ці рішення постають як 

своєрідний примус із яким з якихось причин варто миритися. Отже, для 

Вебера ключовим в контексті поняття леґітимності є згода народу, групи із 

тими чи іншими постановами осіб, які володіють ресурсом нормотворення. 
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Отож, можемо виокремити традиційну, харизматичну та раціонально-

леґальну форму леґітимності. Така типізація леґітимності, з одного боку є 

однією із перших, а, з іншого боку не втрачає своєї актуальності і до 

сьогоднішнього дня. Адже, навіть ті, країни, що здавалося б, не потребують 

підтвердження народу щодо своїх повноважень, виявляється також 

функціонують при наявності певного типу леґітимності. Щоправда, 

леґітимність у цих країнах не ґрунтується на раціональних алгоритмах, а 

радше апелює до емоційно-афективного єства людини. У країнах із 

тоталітарним чи то авторитарним типом державного правління володар все 

одно повинен певним чином рахуватися із думками та переживаннями 

народу. З огляду на те, що кількість населення країн постійно збільшується, а 

також через глобалізацій ні процеси, властителям у будь-якому разі 

необхідно повним чином утримувати владу в країні. За умов традиційної та 

харизматичної леґітимності державному апаратові необхідно застосовувати 

величезні ресурси для підтримки у населення. На нашу думку, цей тип 

леґітимності більше тяжіє до ідеологічного рівня та до рівня людських 

переживань. Він має більше з довірою, чи ґрунтується на леґальності, для 

своє підтримки він буде залучати із часом все більше ресурсів, екстенсивно 

збільшуючи апарат примусу. Отже, влада, що цілковито апелює до такого 

типу леґітимності, приречена на поступове самовиснаження.  

За демократичного режиму особи, що знаходяться при владі, апелюють не 

до патерналістського типу відношень із народом. Власне той тип 

леґітимності, який Вебер називає раціонально-леґальною, на нашу думку, 

найбільше відповідає не лише демократичним режимам, а власне поняттю 

леґітимного. Так, як було зазначено, демократичному режиму, якому не 

потрібно повсякчас долати суспільний опір, набагато леґше задовольняти 

перебіг тих чи інших суспільних процесів. У той же час, низький 

раціонально-леґітимний рівень леґітимності спричиняє застосування 

силового примусу для того, щоб вберегти владні позиції. 
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Тепер перейдемо до характеристики проблем леґітимності, із якими може 

стикнутись демократичний режим. Охарактеризувавши їх, звернемось до 

розгляду деліберативної моделі демократії як такої, що найбільше відповідає 

типу раціонально-леґальної леґітимності, яка була виокремлена Вебером.  

На нашу думку, проблеми щодо питань леґітимності та процесів 

леґітимації, із якими можуть зустрітися апологети демократії, можна умовно 

поділити на два типи. По-перше, це є проблеми зовнішнього штибу. Тобто 

такі негаразди, які виникають внаслідок недосконалості функціонування 

суспільних процесів, внаслідок розриву між ідеальним та реальним. Такий 

тип проблем леґітимності був детально проаналізований Юрґеном 

Габермасом у його творі «Проблема леґітимації у пізньому капіталізмі». 

Лише побіжно зауважимо зараз, що другий тип проблем є сутнісним для 

самого поняття демократії, а особливо для ліберальної демократії. Другий 

тип проблем було детально проаналізовано П’єром Розанвалоном у праці 

«Демократична леґітимність».  

Чому є важливим перший вказаний твір, а саме праця Габермаса, що 

присвячена не демократії, а розвитку пізнього капіталізму? По-перше, 

доробок Габермаса стане нам в нагоді при розгляді деліберативної моделі 

демократії, оскільки саме Габермас може по праву називатись чи не 

найвідомішим теоретиком цього напряму. Також, незважаючи на те, що твір 

є досить давнім, на нашу думку, він не втратив своєї актуальності. Так, 

капіталізм є, по-перше, економічною системою виробництва, що майже 

завжди супроводжує демократію. По-друге, на нашу думку, зв’язок між 

демократією і капіталізмом є сутнісним, оскільки спільними є філософські 

засади обох. Капіталізм, який містить у своїй основі ідею про образ людини – 

вільного підприємця та особи, що володіє приватною власністю. А отже, з 

одного боку, навряд буде брати участь у карколомних революційних 

державних перетвореннях, а з іншого боку, буде цікавитися подіями 

державного значення, оскільки від цього залежить, наскільки вдало вона 

зможе збільшити свій капітал. Тобто можемо говорити про те, що радше за 
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все в демократичних державах буде розвиватись капіталістичний устрій. 

Отже, якими є засновки процесів леґітимності в пізньому капіталізмі? 

Габермас зазначає, що в суспільстві пізнього капіталізму ми не зустрінемо 

яскравої класової суперечності та протистояння. Більш складна та 

бюрократизована організація суспільства призводить до зниження 

загострення протистояння між представниками різних класів. Прагнення 

капіталу (володарів капіталу) утримати своє статки суміщається із 

різноманітними груповими прагненнями. Бажання утримати владу 

призводить до ускладнення адміністративної системи і зв’язків, іншими 

словами «Основна суперечність переноситься із економічної сфери в 

адміністративну» [117, c.90]. (Власне відбуваються ті процеси, про які ми 

говорили на початку, а саме процеси консервації влади). Відбувається процес 

екстенсивного проникнення системи в економічні процеси.  

З одного боку триває процес розгалуження та поширення 

адміністративного державного апарату на ті сфери, що раніше не були йому 

підконтрольні. За рахунок цього відбувається деяке розчинення гострих 

суспільних протистоянь, також зникають різкі соціальні перетворення. 

Водночас, коли зміни, кризи все ж таки відбуваються, вони є більш 

відчутними та видимими, вони починають по’язуватись із помилками самої 

системи, оскільки саме система була наче б то призначена для їх контролю. 

Габермас зазначає, що такий процес продукує питання, що стосуються 

леґітимації. А, це в свою чергу, призводить до того, що адміністративна 

сфера поступово тяжіє до відмежування від сфери леґітимної. «Забезпечення 

леґітимності виявляється само деструктивним, лишень модус «забезпечення» 

стає помітним» [117, c.99]. Габермас зазначає, що в основі подальшого 

розвитку кризи – криза мотиваційного характеру, оскільки, по-перше, 

система прагне поширити свій вплив на ті процеси, що раніше не були в 

сфері її повноважень. Так, процес передачі традиції, та культурних надбань, 

який за нормальних умов відбувається без свідомго примусу та впливу на 

нього, стає предметом впливу адміністративних установ. «Традиції 
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зберігають леґітимаційну силу, очевидно, лише до тих пір, поки вони не 

випадають із систем інтерпретації, що забезпечують їх неперервність та 

ідентичність» [117, c.100]. Отже, процесс передачі культурного капіталу стає 

одним із основних завдань системи. Втім не рятує її від процесів 

делеґітимізації та розриву із полем леґітимного, оскільки, як зазначає 

Габермас ці процеси призводять до мотиваційного розриву. Йдеться про 

неспівападіння між мотивами, що декларуються державою та тими, які 

продукує соціокультурна система.  

Власне, незважаючи на те, що твір побачив світ у 1973 році, він дуже 

органічно вписується в доробок Юрґена Габермаса. Відзначимо, що про 

Габермаса можемо сказати, що його погляди ніколи не знаходились в 

статичному стані, він завжди надзвичайно жваво реагував на все, що 

відбувалось у світі, тому заледве можемо говорити про якусь одну філософію 

Габермаса. Втім, проблематика та її розвиток, що було наведено вище, є 

логічною частиною всієї Габермасової філософії. Можна помітити, що ті 

процеси, які описує філософ, є процесами розриву між системою та 

життєсвітом. Цей розрив спричинює втрату системою раціонального 

смислопокладаючого чинника, якого йому надавав життєсвіт. Для Габермаса 

в усій його філософії надзвичайно важливим є зв’язок практично усіх 

життєвих практик зі сферою раціонального, а саме комунікативно 

раціонального. Зрештою, свою теорію леґітимності та дорадчої демократії, 

що ґрунтується на дискурсивній леґітимності, Габермас ґрунтує саме на 

раціональній основі. (Наразі не будемо вдаватись у подробиці розрізнення 

комунікативної та інструментальної раціональності в Габермаса. Зазначимо 

лишень, що саме комунікативна раціональність відіграє тут ключову роль).  

Отже, звертаючись до попереднього розгляду проблематики 

демократичної леґітимності, зазначимо, що саме такими є проблеми, як було 

вказано, так званого зовнішнього типу. Вони виникають внаслідок 

накопичення помилок всередині самої системи та не є для неї сутнісними 
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(хоча є важливим, але не виходять із самого змісту понять «демократія» та 

«леґітимність»).  

На проблеми другого типу вказує в своєму науковому доробку П’єр 

Розанвалон. В творі «Демократична леґітимність: безсторонність, 

рефлективність, наближеність» йдеться про проблеми леґітимізації, що 

виходять із самої суті демократії та демократичного процесу. П’єр 

Розанвалон вважає, що погляд на демократію як на суспільний устрій, де 

рішення приймається шляхом голосування не відповідає сутності самої 

демократії. Навіть, якщо виходити із дуже спрощеного поняття, що 

демократія є таким типом правління, де рішення щодо співжиття 

ухвалюються народом, голосування аж ніяким чином не вичерпує ідеї 

демократії. Філософ зауважує, що в такому випадку «змішалися принцип 

обґрунтування та спосіб прийняття рішення». Ухвалення рішення простою 

більшістю в результаті голосування не є достатньою підставою для того, щоб 

вважати це рішення леґітимним. У такому разі, по-перше, більшість просто 

диктує свої бажання меншості, що змушена йти на компроміс. По-друге, сам 

процес голосування є простим кількісним виміром тих, хто погоджується із 

певним формулюванням повістки дня. Постає питання про те, хто 

сформулював це питання, хто відповідальний за те, в якому вигляді воно 

з’явилось у виборчих бюлетенях, та й просто хто вирішив, що це питання є 

важливим для суспільства. Більш-менш уважного погляду достатньо, щоб 

зрозуміти, що сутність демократичного процесу аж ніяким чином не 

вичерпується процесом голосування. Бачимо, наскільки питання леґітимності 

є ключовими для питань про спосіб організації демократичних процесів. 

Демократія, як теорія, що прагне узгодити волю більшості з увагою до 

партикулярних інтересів окремої людини, містить всередині парадокс, 

парадокс легітимізації. П’єр Розанвалон зауважує, що проста більшість, яка 

виникає в результаті голосування, слугує для того, аби підмінити собою волю 

всіх. Арифметична сума бажань прирівнюється до єдиної волі народу.  
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Повертаючись до проблематики співвідношення раціональності, 

леґітимності та дискурсу, зазначимо, що дорадча модель демократії виникла 

як результат усвідомлення філософами апорії демократії та необхідності 

прояснення механізмів демократичної леґітимізації.  

Визнаючи важливість цих проблем, деліберативна теорія демократії 

пропонує інший погляд на весь процес леґітимації. Він ґрунтується не на 

простій більшості голосів, апологети деліберативної теорії демократії 

прагнуть подолати прив’язку теорії демократії до виключно кількісного 

виміру. Якісний вимір тут виникає завдяки раціо, людській дискурсивній 

раціональності як здатності розумно та разом ухвалювати рішення. Як було 

зазначено, концепція Габермаса може справедливо вважатись однією із 

найрозвинутіших концепцій дискурсивної леґітимації. Звертаючись до 

філософії Канта та до його розподілу на леґальне та моральне, Габермас 

доводить, що закон не може ґрунтуватись ані на виключно моральному ані на 

леґальному. Обох цих чинників недостатньо для того, аби привести той чи 

інший закон у дію, наділити його життям. Для Габермаса таким елементом є 

дискурсивна леґітимність. На думку філософа, прагнення виконувати закон, 

слідувати певним приписам можуть бути лише раціональними. Він зазначає, 

що людина як раціональна істота не може повноцінно виконувати закон, 

який вона не розуміє чи вважає нераціональним (звісно, в деяких випадках 

може, але таке виконання буде радше деструктивним елементом в 

державному механізмі). Філософ зауважує, що закон, який, безумовно, 

можна пов’язати із наявним елементом примусу може виконуватись лише 

тоді, коли громадяни відчувають себе авторами цього закону. Теза про те, що 

всі громадяни є рівноправними не може ґрунтуватися цілковито на якомусь 

моральному чутті. В такому випадку ця теза сприймається як дещо зовнішнє, 

як те, що філософ чи законодавець надали народові. «Законне право 

суміщається тільки з таким режимом правового примусу, який не руйнує 

раціональні мотиви йому слідувати: для кожного повинна залишатись 

можливість підкорятись праву на основі розуміння» [115, c.121]. Габермас 
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наголошує на тому, що норми, безумовно, мають зв’язок із моральними 

приписами та ідеєю про права громадян. Однак не можна, апелюючи лише до 

морального виміру, визначити, яка із норм є леґітимною,а яка – ні.  

Іншими словами, прагненням Габермаса є зміна перспективи. Від 

зовнішнього поєднання групи громадян та певних норм до поєднання 

внутрішнього, коли громадяни через дискурсивні процедури самі стають 

авторами закону.  

Важливим елементом тут є те, що закони стають медіумом для вираження 

громадянської позиції. «Має бути включене правове середовище, якщо 

дискурсивний принцип повинен бути реалізований як демократичний 

принцип за допомогою рівних комунікативних прав та прав учасника» [115, 

c.127]. Такий підхід дозволяє уникнути погляду на закони та приписи як такі, 

що наділені силою самолеґітимізації. З іншого боку, філософ наголошує на 

тому, що при виключному погляді лише на моральні засновки приписів та 

норм права, вони втрачають свою життєву силу. Будь-які заклики революцій 

були б лише статичним проголошенням ефемерних ідеалів.  

Такими є засновки концепції дискурсивної леґітимації, що лягли в основу 

деліберативної моделі демократії. Після теоретичного обґрунтування 

принципів дорадчої демократії виникло питання щодо того, яким чином 

імплементувати такий принцип леґітимізації в життя. Чимала кількість 

літератури була присвячена тому, яким чином і чи взагалі можливо 

інституціоналізувати цю модель демократії. Йшлося про обговорення на 

основі репрезентативного принципу, про дорадчі громадянські комісії, які б 

уособлювали громадську думку. Наразі це не є темою дослідження. Втім, 

зазначимо, що, на нашу думку, тут важливими є три моменти. По-перше, 

теоретикам деліберативної моделі демократії йдеться передусім про 

взаємодію між дискурсами. Як зазначає Джон Дрижек «Метою демократії не 

є рахування голі, хай навіть і деліберативних голів» [93, c.665]. По-друге, 

дебати про дискурсивну леґітимацію загострили та продемонстрували наявні 

протиріччя в усій теорії демократії. Дискусія вивела теоретиків демократії із, 
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так би мовити, зимової сплячки, та продемонструвала розчарованим у ній, що 

існують нові форми демократії, а тим, хто вважав себе демократом, показала, 

що демократія є тим, що здійснюється та стверджується перманентно. 

Наостанок зазначимо, що дискурсивна модель леґітимності є актуальною не 

лише для демократичних держав. Згадуючи образ Левіафана та держави, що 

тримає своїх громадян у залізних лещатах, зазначимо, що сам Левіафан 

виник в результаті суспільного договору та обговорення і може бути так само 

розвінчаний силою людської взаємодії в обговоренні. Ключове питання тут 

вражаємо таким – якою мірою держава залишає можливості для повноцінної 

деліберації між її громадянами? 

 

3.2. Засади ліберальної леґітимності Джона Ролза 

 

Детально проаналізувавши концепцію леґітимності Габермаса, звернімось 

до концепту демократичної леґітимації Джона Ролза. Вона є дуже важливою 

для концепту деліберативної теорії демократії, як така, що контрастує з 

теорією Габермаса, з одного боку, але також відіграє значну роль і як 

самостійна теорія в межах деліберативної демократії. З яких причин ми 

можемо віднести Ролза до філософів, що утверджують ідеали дорадчої 

демократії? Протягом подальшого аналізу ми будемо почасти звертатись до 

поглядів Габермаса, але детальне представлення спільностей та розбіжностей 

обох філософів буде запропоновано в розділі 3.3. 

По-перше, сам Ролз говорить про ключову роль публічного обговорення 

при вирішенні питань, щодо спільного існування [160]. Публічне 

обговорення означає спільне, громадянське обґрунтування тих чи інших 

рішень. Воно однак не тяжіє, на відміну від концепції Габермаса, до 

моральної арґументації, яка уподібнюється арґументації науковій. Ролзу 

йдеться пор виправдання рішень через концепт справедливості як 

засадничого поняття в ухваленні будь-яких рішень, що стосуються вільних та 

рівних громадян. Ще в 1958 році, аналізуючи справедливість як чесність, 
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Ролз чітко відмежовується від будь-яких утилітаристських поглядів на 

справедливість. Справедливість не може бути проясненою через збільшення 

спільного блага, водночас спільне благо не може прояснити справедливість 

як чесність, а отже не може надати достатнього  зв’язку із проблемою 

леґітимності. Ролз зазначає, що в його концепті питання леґітимності 

займають провідне місце, як такі, що є протилежними питанням ефективності 

соціальних інститутів [161].  

Філософ наголошує на тому, що питання про леґітимність суспільного 

устрою постають із двох причин. По-перше, через розумний плюралізм 

цінностей та вірувань у сучасному суспільстві. По-друге, йдеться про те, що 

необхідно віднайти підстави для того, аби прояснити засади, що грунтують 

співжиття громадян, які є вільними та рівними істотами [161, c.40]. Отже, 

леґітимність інститутів тут є результатом спільного публічного обговорення 

суспільно значущих питань. «Політична сила тільки тоді є леґітимною, коли 

застосовується у відповідності до конституції (писаної чи неписаної), а 

основи цієї конституції усі громадяни як розумні та раціональні істоти 

можуть схвалити в світлі спільного людського розуму. Це ліберальний 

принцип демократії» [161, c.41]. Отож для подальшого аналізу концепції 

Ролза розглянемо такі пункти: 

1. погляди Ролза на концепт громадянина та ті сили, що можуть 

мотивувати людину як громадянина до дії; 

2. звернемось до розрізнення блага та справедливості; 

3. проаналізуємо ролзівське розрізнення між раціональним та розумним; 

4. продемонструємо його погляд на основні свободи людини та 

особливості їх імплементації до законодавства; 

5. звернемось до концепту «публічного обґрунтування» як вихідного для 

ліберальної теорії деліберативної леґітимаці.  

По-перше, Ролз вважає, що існує дві моральні сили, що можуть 

мотивувати людини до дії, першою є сили, що апелюють до справедливості, 

другі ж – до ідеї певного блага [160, c.81]. Так, бажання, що мотивуються 
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ідеєю блага, є раціональними, тоді як бажання, що вмотивовані ідеєю 

справедливості, є розумними. Тут ми підходимо до однієї з ключових 

відмінностей між поглядами Ролза та Габермаса. Тоді як Габермас обстоює 

ідею комунікативної раціональності, що лежить в основі демократичної 

леґітимності, Ролз апелює до людської розумності. Звернімось разом із 

Ролзом до основних рис розумної мотивації та відповідно мотивації 

раціональної. 

Бажання, що апелюють до раціональності, стимулюють людину шукати 

найбільш ефективних засобів, щоб реалізувати власні цілі. Вони дають 

можливість здійснити порівняльний аналіз тих цілей, до яких прагне людина 

та виокремити основні. Раціональність обирає більше благо. Водночас вона 

може ієрархізувати цілі, коли вони вступають у конфлікт одна з одною. Ролз 

акцентує на тому, що демократичний устрій передбачає, що «члени 

суспільства мають раціональний план життя, бодай навіть на інтуїтивному 

рівні, та вони організовують свої зусилля в світлі цього плану» [160, c.177].  

На відміну від мотивації, що апелює до раціо, мотивація розуму, за 

Ролзом передбачає залучення до міркувань не лише власної перспективи та 

інтересів. Тоді як раціональність передбачає, що суб’єкт, який діє, міркує 

здебільшого з власної перспективи, розумність одразу ж визнає множинність 

соціальних агентів та плюральність їх моральних перспектив.  

Хоча мотивація, що коріниться в розумності не є альтруїстичною, вона 

все ж таки передбачає значний рівень кооперації та спільної перспективи. 

«Розумні люди спрямовуються не спільним благом як таким, але прагненням 

такого соціального світу, в якому вони як вільні та рівні могли б взаємодіяти 

на умовах, що прийнятні для всіх» [160, c.50]. На відміну від розумної 

поведінки, раціональна поведінка передбачає переслідування власних 

інтересів агента, що діє самостійно.  

З огляду на те, що саме розумна поведінка, на думку Ролза, апелює до 

множини перспектив, він наголошує на тому, що розумне є більш публічним, 

аніж раціональне. Публічність у Ролза включає в себе те, що особи, які 
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публічно застосовують свій розум у процедурі демократичного обговорення, 

мають надавати арґументи на користь їхньої позиції. Така вимога включає в 

розуміння публічності як раціональність, так і розумність. Раціональність у 

такий спосіб, що кожна особа переслідує власні цілі, але мусить їх публічно 

представити та пояснити. 

Зазначимо, що Ролзу не йдеться про чітке відмежування розумного від 

раціонального. Так, окремі члени спільноти діють розумно, а ті політичні 

партії, в які вони об’єднуються, - раціонально. З іншого боку громадяни в 

демократичному суспільстві сприймаються і як розумні і як раціональні 

водночас.  

Таке пряснення розмежування між розумним та раціональним було дуже 

важливи для того, щоб зрозуміти підстави, на яких Ролз категоризує права 

людини. Права людини за своєю суттю апелюють не до блага, а до ідеї 

справедливості. Зрозуміло, що зведення прав людини, до певного блага 

субстанціалізувало б їх та поставило перед загрозою утилітаристського 

трактування. Тривоги Ролза щодо прав людини є подібними до міркувань 

Габермаса. Обидва філософи намагаються уникнути ситуації, коли права 

людини отримали б свою значущість не через самоцінність, а через зведення 

до чогось іншого.  

Тут ми не будемо детально зупинятись на ієрархії прав людини, що її 

пропонує Ролз, зазначимо лише наступне. Ролз як представник ліберальної 

філософії акцентує на двох основоположних правах – свободі та рівності, 

водночас він визнає, що права можуть вступати в конфлікт один з одним. 

Цікавою є його думка стосовно того, що права можуть обмежуватись лише 

заради розширення інших прав, утім аж ніяк не в ім’я спільного блага чи 

певних цінностей. Також Ролз зауважує, що конфлікт між різними правами 

на практиці виявляється не так вже й гостро, якщо брати до уваги останній 

принцип. Так, права не лише вступають у конфлікт одне з одним, але також 

здатні до самообмеження та взаємодоповнення.  
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Не складно помітити, що Ролз розуміє раціональність цілковито в інший 

спосіб, аніж її розуміє Габермас. Раціональність Ролза можна було б скоріше 

назвати раціональним егоїзмом. Він акцентує на тому, що особи, які діють 

раціонально, діють у власних інтересах. Така раціональність є 

інструментальною раціональністю Габермаса. Ролз не звертається до 

концепту комунікативної раціональності Габермаса, але не заперечує її. На 

нашу думку, це зумовлено бажанням Ролза значно розширити поняття 

комунікативної раціональності. Коли Ролз, апелює до розумної 

плюральності, він хоче дати голос тим, кого Габермас його позбавляє. На 

відміну від Габермаса, Ролз залишає право на значущість, наприклад, за 

релігійним дискурсом. Релігійні арґументи можуть бути не раціональними, 

але розумними. Метода Ролза дозволяє пояснити, чому надбання релігійної 

культури можуть бути значущими для демократичної спільноти. Послання 

церкви, що утверджують цінності прав людини, солідарності, поваги до честі 

та гідності у такий спосіб отримують змогу посісти чільне місце в 

демократичній культурі. Звісно ж за умови, якщо церква або дехто, хто до неї 

наближений, зголосяться вступити в діалог із секулярним суспільством.  

Тут концепція Ролза, безперечно має переваги над теорією Габермаса. Як 

слушно зауважує Андрій Баумейстер [4, c.364], дискурси не створюють 

моральних норм та ідеалів, вони можуть лише виконувати регулятивну 

функцію. А джерелом моральних норм та ідеалів значною мірою є ті 

інституції, які Габермас скоріше за все назвав би монологічними.  

З іншого боку, на шляху до залучення різноманітних дискурсів до єдиної 

публічної суперечки, Ролз може зустрітись із серйозною проблемою. 

Аналізуючи перешкоди на шляху до морального судження [160, c.54-58], 

Ролз наводить, щонайменше шість причин, з яких агенти можуть стикнутись 

із моральною незгодою. Вони є близькі до тих, що вже були детально 

проаналізовані в роботі Гутман та Томпсона, втім мають суттєву відмінність. 

Ролз, міркуючи цілком логічно, не визнає за жодним із моральних ідеалів 

переваги. Усі перепони, що за переліком філософа лежать перешкоджають 
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моральній згоді, є перепонами раціонального ґатунку або ж емпіричного. 

Йдеться пор те, що ми не можемо дійти згоди, оскільки хід міркувань був 

хибним, або ж вони загубились серед партикулярних інтересів. Ролз апелює 

до принципу демократичної толерантності, згідно з яким кожна моральна 

перспектива має право на існування.  Проте він не здійснює чіткої експлікації 

засад, на основі яких у публічній дискусії може перемогти той чи інший 

дискурс. Залишається абсолютно незрозумілим, з яких причин той чи інший 

погляд мав би перемогу в ідеальній дискусії.  

 

3.3. Процедуралізму versus субстанціалізм в дорадчій моделі 

демократії 

 

У часи суспільних потрясінь та змін особливо гостро постають проблеми 

різноманітних політичних теорій. Ті проблеми, про які зазвичай ведуться 

«абстрактні» розмови науковців на різноманітних конференціях та семінарах, 

набувають свого втілення та стають реальними. Підвищується увага до 

найбільш універсальних міркувань щодо майбутнього людства. Сьогодні 

наша держава робить черговий цивілізаційний вибір, тому не дивно, що 

особливої ваги набуває теорія майбутнього державного устрою держави. В 

пошуках прикладів успішних стратегій ми звертаємось до досвіду світової 

політичної думки, зокрема до досвіду західної Європи та Північної Америки. 

Важливо дослідити, з якими проблемами та труднощами стикаються 

держави, що взяли курс на демократію. Отже, ще раз зазначимл, що всі 

зауваження не спрямовані на доказ неспроможності демократії. Вони 

покликані звернути увагу на проблемні місця сучасних демократичних 

процесів та демократичної теорії з метою розвитку демократичних 

інститутів. 

На сьогоднішній день чимало вчених беруть до уваги кризу леґітимності в 

демократичній теорії [40]. Так, як було показано, П’єр Розанвалон указує на 

те, що голосування та ухвалення рішення простою більшістю голосів аж ніяк 
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не є підставою для леґітимізації рішення, що було ухвалене. У такому разі 

(якщо вважати, що саме голосування надає суспільним рішенням статусу 

леґітимних) відбувається підміна понять. Спосіб ухвалення рішення 

змішують з принципом леґітимізації цього рішення. Голосування та 

ухвалення законів простою більшістю є лише процедурою ухвалення 

рішення, зумовленою емпіричними обмеженнями (як то кількість людей, що 

беруть участь у голосуванні) [40, c.12]. По суті ті ж самі проблеми бере до 

уваги Юрґен Габермас. Так, у випадку голосування з результатом 51 відсоток 

проти 49 малоймовірно можна говорити про стабільність політичної системи, 

яка встановиться внаслідок такого голосування. Ті, хто не згодні з рішенням 

«більшості» змушені в такому разі просто змиритись із протилежною 

позицією. Таким чином здійснюється ілюзія позірного консенсусу. Насправді 

ж, особи, що відчувають себе таким, що зазнали поразки, можуть у 

подальшому стати джерелом реваншистських настроїв та сприймати 

суспільний лад, що було встановлено, як несправедливий.  

Уже з цього прикладу бачимо, що наріжним каменем для сучасної моделі 

демократії є питання леґітимності та справедливості. Тому можемо вважати 

показовим той факт, що два провідних мислителі сьогоднішнього часу – 

Юрґен Габермас і Джон Ролз за відправний пункт у своїх розмислах взяли 

саме ці поняття. Так, у працях «Теорія справедливості» та «Демократичний 

лібералізм» Джон Ролз ставить на меті продумати умови побудови 

справедливого суспільного устрою, такого, в якому б індивідуальні вміння, 

властивості та чесноти громадян якнайкраще б поєднувались із загальним 

процвітанням та стабільністю політичної системи. В той же час Габермас 

послідовно проводить роботу з віднайдення та утвердження принципів 

побудови суспільства, інститути якого функціонують таким чином, що кожен 

громадянин є активним членом спільноти. Тобто йдеться про об’єднання 

громадян, у якому певною мірою знімається Тьонісівська дихотомія 

спільнота/суспільство. В ідеальному громадянському об’єднанні Габермаса 

немає розриву між життєсвітом та системою, а інститути в своїй основі 
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побудовані таким чином, що процедури за своєю сутністю утверджують 

ідеал раціонального дискурсу між рівноправними членами суспільства.  

До усього вищезазначеного варто додати, що Ролз і Габермас є яскравими 

представниками мислителів, що обстоюють необхідність деліберативної 

(дорадчої) моделі демократії. Обидва філософи в своїх працях демонструють 

потенціал дискусій, діалогів та обговорень для демократичного процесу. 

Саме апологети дорадчої демократії зробили чималий внесок у подолання 

кризи демократичної леґітимності та віднайдення процедур, шляхом яких 

можна досягти справедливого рішення. І хоча на сьогоднішній день здається, 

що обговорення, дискусія та демократія нерозривно пов’язані, так було не 

завжди. Так, як зазначає Шанталь Муф, у другій половині двадцятого 

сторіччя панувала аґреґативна модель демократії. ЇЇ автором вона називає 

Йозефа Шумпетера і стверджує, що саме йому належить основна заслуга з 

утвердження цього типу демократії. Ключову роль в аґреґативній моделі 

демократії відіграють політичні партії, на перший план виходить плюралізм 

думок та множинність позицій. Шанталь Муф стверджує, що саме 

пануванню аґреґативної моделі демократії ми завдячуємо сьогоднішньою 

кризою леґітимності демократичних процедур. Відтак, представники 

дорадчої моделі демократії прагнули відновити роль і вагу консенсусу та 

подолати таким чином розвиток індивідуалістичних теорій, які вступали в 

суперечність із ідеєю спільного існування людей у суспільстві [149, c.746].  

У цьому сенсі завдання та цілі, що їх собі ставлять Габермас та Ролз є 

багато в чому суміжними. Так, якщо говорити термінами Муф, обидва автори 

стикаються з парадоксом демократичної теорії. Тобто намагаються поєднати 

цінності лібералізму та демократії. Мається на увазі, що основною 

проблемою в творчості обох мислителів є проблема збереження 

індивідуальних прав і свобод, що їх обстоює лібералізм (тобто прав і свобод, 

що стосуються окремої людини) із демократичними ідеалами суспільного 

співіснування, та певної народної волі, що отримує свій вираз через 

голосування громадян на виборах. Тобто, як Ролз, так і Габермас, 
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стверджують можливість певного консенсусу, який би не обмежувався 

консенсусом стосовно самих процедур ухвалення рішення, а був би певним 

чином інкорпорований у ці процедури. Знову ж таки, повертаючись до 

термінології Муф, зазначимо, що йдеться про певний моральний консенсус. 

Про консенсус, який не відкидає множини життєвих стратегій, плюралізму 

цінностей, але водночас дає надію на те, що суспільне взаємопорозуміння не 

є простим механічним погодженням меншості з волею більшості.  

Аналізуючи вищезазначене, можна помітити, що вимальовується 

дихотомія між проблемою справедливих процедур як основою для 

леґітимності політичних процесів та питанням про те, що вважати 

справедливим. Дорадча демократія за своєю суттю завжди приречена давати 

відповідь на питання про те, що в цьому контексті набуває більшої ваги. 

Зазначимо, що йдеться не про просте протиставлення процедурного та 

субстанціалістського підходів. Взаємовідношення між процедуралізмом та 

субстанціалізмом в дорадчій демократії є набагато складнішими. Ані 

Габермас, ані Ролз не говорять про те, що хтось із них може уникнути 

елементів процедуралізму чи субстанціалізму. Втім, навіть побіжного 

погляду на обидві концепції достатньо для того, щоб побачити акцент саме 

на принципах функціонування суспільства в теорії Джона Ролза та 

процедурному підході в дискурсивній етиці Юрґена Габермаса. Принагідно 

зауважимо, що концепції Ролза та Габермаса є взірцевими для всієї теорії 

дорадчої демократії. Як уже було зазначено, вони віднайшли своє 

продовження в працях з деліберативної моделі демократії Коена, який вважає 

себе послідовником Ролза та Бенгабіб, яка називає себе ученицею Габермаса. 

Суперечка між Ролзом та Габермасом цікава насамперед не відповіддю на 

питання, що ж усе ж таки важливіше – принципи чи процедури? – тими 

проблемами, які вони в цій суперечці порушили, тими завданнями, які вони 

окреслили для дорадчої демократії, та увагою громадськості, яку їм вдалося 

привернути до проблем демократичної леґітимності та справедливості.  
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Можна говорити про те, що одного разу назвавши свій підхід 

процедурним на противагу Ролзівському субстанціалізму, Габермас у 

подальших творах імпліцитно також сперечається з Ролзом. In principio те 

саме можна сказати й про Ролза. Так, Габермас у статті «Примирення 

шляхом публічного застосування розуму» [118] проводить детальний огляд 

теорії Ролза. Натомість, Ролз відповідає Габермасу в праці «Політичний 

лібералізм: відповідь Габермасу» [162]. Звернімось до відмінностей 

загальних настанов Ролза та Габермаса, які можемо віднайти в їхніх творах.  

Отже, у своїх розвідках Габермас прагне віднайти універсальні засади 

людської взаємодії. Його метою є пошук таких засад, які би за своєю 

значущістю перевищували партикулярні культурні норми та цінності та 

стверджували (бодай гіпотетичну) можливість людського 

взаємопорозуміння. Продовжуючи кантівську традицію, Габермас запитує 

про універсальні можливості людського взаємопорозуміння. Від 

найдавніших робіт, таких як «Пізнання та інтерес» через «Теорію 

комунікативної дії» до «Постметафізичного мислення» філософ у різних 

модифікаціях запитує: «Як можлива людська комунікація?». Які умови, 

принципи та можливості лежать в її основі. Для Габермаса саме в 

комунікації, в комунікативній раціональності можна віднайти ґарантію 

можливості людського взаємопорозуміння. Саме в комунікації поєднується 

універсальне та одиничне. Від природи всі люди наділені розумом та мовою, 

а отже, по-перше, мають доступ до мови як дечого універсального, певного 

набору правил, що приймається індивідом, а, по-друге, володіють 

мовленням, тобто можуть ці правила публічно застосовувати в ситуації. Отже 

комунікативна раціональність, за Габермасом, є тим, що імпліцитно 

супроводжує будь-яку комунікативну дію. Варто зазначити, що, по-перше, 

Габермас постійно акцентує свою увагу на практичному аспекті 

комунікативної дії, а, по-друге, особливу роль тут відіграє публічність. 

Власне, вже тут можемо зустріти перші відмінності в підході Габермаса та 

Ролза. Так, в концепції представника франкфуртської школи публічне 
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застосування розуму відбувається через «публічну сферу». Йдеться, 

передовсім про неінституціалізовані форми взаємодії, такі як дебати, 

спілкування через засоби медіа, університетські семінари тощо. Для 

представника франкфуртської школи такі форми комунікативної взаємодії є 

запорукою формування політичної автономії суб’єкта. Саме вони, на думку 

Габермаса, відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні політичної 

волі громадян, здатності до аналітичного мислення.  

На відміну від Габермаса, Ролзове розуміння публічного застосування 

розуму обмежуються такими формами взаємодії, як участь у політичних 

кампаніях, адміністративних справах, голосуванні. Ролз зазначає, що 

громадяни мають шукати шляхів вираження своїх політичних уподобань, 

через участь у політичних інститутах, які вже наявні в суспільстві. Йдеться 

про те, що відбувається, так би мовити, розподіл праці. Існують політичні 

партії, які функціонують як незалежні раціональні еґоїстичні аґенти. З іншого 

боку, наявні громадяни, які є моральними суб’єктами та в процесі політичної 

взаємодії через партії реалізовують свої цінності та ідеали. З цього приводу 

Томас МакКарті, критикуючи позицію Габермаса, зазначає, що його 

концепція є більш формальною та абстрактною. Надмірна увага до 

неінституційних форм публічного може спричинити неконструктивну 

взаємодію громадян та представників влади. На думку науковця, існує 

загроза, що неінституційні форми публічності цілковито перетворяться на 

засоби вираження невдоволеності громадян. В цьому сенсу позиція Ролза 

видається більш конструктивною. Такою, що змушує громадян до позитивної 

взаємодії із представниками влади: «[Ролзівська концепція] включає 

громадянський обов’язок, в якому громадяни бачать себе як неодмінних 

учасників публічного використання розуму в публічних дискусіях щодо 

фундаментальних рис «справедливості». Будучи «розумними» в 

Ролзівському сенсі використання терміну, вони «апелюють до свої загальних 

уявлень про правду, але намагаються продемонструвати, в яких аспектах їхня 

політична позиція може бути підтримана політичними цінностями» [142, 
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c.51]. Однак зауважимо, що на нашу думку, позиція Габермаса тут є дещо 

сильнішою. Критикуючи Ролзову дихотомію, філософ бере до уваги те, що 

моральна нейтральність партій жодним чином не суміщається із їхньою 

функцією – виражати інтереси та цінності індивідів, які є моральними 

особами. Яким чином морально нейтральні утворення можуть 

репрезентувати те, до чого самі виявляються нечутливими? [118, c.113] 

Пізніше Ролз дещо пом’якшить цю дихотомію, але все ж таки зауважимо, що, 

на наш погляд, критика Юрґена Габермаса є досить влучною. До того ж 

Габермас піддає сумніву що раціональна еґоїстична партія визнає зовнішню 

позицію раціонально, якщо вона буде суперечити її інтересам. 

Логічним продовженням попередньої тези є твердження про те, що для 

Габермаса основної ваги набуває перспектива учасника комунікативного 

процесу. Так, на відміну від Ганни Арендт, Габермас відмовляється від теорії 

«позиції незацікавленого спостерігача» та стверджує, що лише перспектива 

учасника комунікативної дії може давати право висловлювати судження 

щодо її справедливості.  

В «Теорії справедливості» Ролз описує ситуацію природного початкового 

стану, «первинної ситуації», в яку ми потрапляємо, здійснивши мисленнєвий 

експеримент під назвою «завіса незнання». Йдеться про те, що, коли ми 

встановлюємо умови суспільного договору, бажано, щоб його учасники не 

знали своїх первинних даних, що дає можливість громадянам абстрагуватись 

від умов свого життя. Таким чином досягається об’єктивна та неупереджена 

точка зору щодо засадових принципів устрою.  

Саме проти такого підходу виступає Габермас. Він вважає, що «завіса 

незнання» позбавляє моральних акторів інформації, яка є ключовою при 

ухваленні морального рішення. Філософ наголошує на тому, що, якби Ролз 

звільнився від субстанційних елементів у процедурах практичного розуму, 

йому вдалося б уникнути цих труднощів. На думку Габермаса, «завіса 

незнання» монологізує етичну перспективу дієвця, в той час як етика 
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дискурсу навпаки ставить в основу розмаїття індивідуальних етичних 

перспектив [118, c.127].  

Важливим пунктом критики Габермаса в цьому контексті є критика 

перевірки теорії на її універсальність, тобто відповіді на питання, чи є теорія 

ціннісно нейтральною. Така перевірка здійснюється Ролзом після першого 

етапу встановлення принципів функціонування справедливого суспільства. 

На думку Габермаса, саме це не дає можливості здійснення об’єктивного 

контролю за ціннісною нейтральністю. Він не може бути здійсненим 

внутрішньотеоретично. Натомість у Ролза контроль за цими процесами 

відбувається із перспектив принципу справедливості, що вже був 

затверджений.  

Ролз зазначає що відмінності між його та Габермасовим підходом 

коріняться в різному розумінні поняття «політичного». Політичне для Ролза є 

ареною теорій права та справедливості [160, c.133]. Також Ролз стверджує, 

що й самому Габермасу не вдається уникнути субстанціалізму. Адже 

моральний аґент у його розумні в момент ухвалення рішення є людською 

істотою з елементами релігійних та метафізичних настанов. Навіть його 

ідеальна мовна ситуація та ставлення до інших як до рівних потребує 

позатеоретичного обґрунтування. Пізніше, в бесідах з Йозефом Ратцінґером 

сам Габермас візьме це до уваги, визнаючи, що мотивація до раціональної дії 

є позараціональною.  

Габермас стверджує, що Ролз ставить основоположні ліберальні права 

вище за принципи демократичної леґітимності. Повертаючись до початку 

статті, зауважимо, що на нашу думку Ролз, так само як і Габермас, основну 

увагу приділяє саме проблемі обґрунтування демократичної леґітимності як 

такої, що є засадничою для деліберативної моделі демократії. Так само, як і 

Ролза, Габермаса не задовольняє леґітимність рішення, що досягається 

простою більшістю голосів. В цьому сенсі Ролз та Габермас є 

субстанціалістами, тому що вони відкидають принцип більшості в пошуках 

принципу, що був би достатнім для обґрунтування леґітимності того чи 
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іншого рішення. Різні підходи до цього питання зумовлені різним 

розумінням поняття справедливості. Так, для Ролза справедливість є певним 

благом, чимось таким, що може бути «упредметненим» в політичному 

процесі та політичних інститутах. Натомість для Габермаса справедливість є 

не цінністю, а полем значимості, тим, що надає значущості. З іншого боку, 

варто відзначити, що Ролз, так само, як і Габермас є процедуралістом в тому 

сенсі, що прагне уникнути оцінки політичного устрою в перспективі певного 

Блага, що було раз і назавжди встановлене.  

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі було проаналізовано проблему, довкола якої 

кристалізуються всі суперечки про деліберативну теорію демократії. Йдеться 

про проблему демократичної леґітимності.  

В дорадчій демократії вона набуває дискусії між так званими 

субстанціалістами та про цедуралістами. До перших можемо віднести Джона 

Ролза, а представником другої групи є Юрґен Габермас. Склалася думка, що 

субстанціалісти твердять про вихідні принципи, що лежать в основі процесів, 

не звертаючи уваги на самі процеси, тоді як процедуралісти не розуміють, які 

принципи забезпечують безперешкодне дотримання процедур. Третій розділ 

був покликаний виокремити відмінність поглядів на проблему леґітимності в 

Ролза та Габермаса, а також дослідити спільні основи їх філософських 

поглядів, пом’якшуючи цим суперечність між процедуралістами та 

субстанціалістами.  

В основі процедурного підходу Габермаса – твердження про те, що 

дотримання процедур є водночас реалізацією основоположних цінностей 

демократії. На відміну від нього, Ролз акцентує на тих засадах, що 

забезпечують максимальну увагу до прав людини. Ключовою відмінністю 

між філософами є апеляція до раціональності в Габермаса та до розумності в 
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Ролза. Утім як розумність, так і раціональність мають на меті максимально 

залучити до процесу демократичного обговорення всіх членів суспільства.  
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Висновки 

У висновках наводяться підсумки та результати наукового дослідження. 

Вони втілюють новизну, відповідають меті та розв’язують завдання 

дослідження: 

1. Робота представляє зв’язок антропологічного та онтологічного вимірів 

поняття демократичного. Демократія є особливого роду вченням про роль та 

призначення людини. Демократична теорія передбачає, що всі люди за своєю 

природою є раціональні та вільні, тобто бажають самостійно вести власне 

життя, покладати свої межі та бути свідомими своїх цілей і прагнень. 

Антропологічний вимір демократії передбачає також те, що, кожна людська 

істота має емансипативний інтерес, комунікативний та інструментальний, 

вступаючи в комунікацію із іншими істотами, особа почасти реалізовує саме 

емансипативний інтерес. Антропологічний вимір демократії розкривається 

також через особливий тип леґітимації соціальних інститутів, головне місце 

тут посідає спонтанність та публічність людського мислення. Лише ті 

демократичні інститути можуть тривалий час функціонувати, які виникають 

відповідно до цих людських особливостей. З антропологічного виміру 

демократичної теорії витікає також онтологічний вимір демократії як 

особливого погляду на засадничі умови буття. Особливості функціонування 

демократичних інститутів не можуть бути сконституйовані, а можуть лише 

бути відкриті, відповідно до цього також має бути організована людська 

практика. У такій перспективі терміни «демократія» та «політика» набувають 

фактично однакового змісту та позначають неспотворену людську 

комунікацію, що здійснюється в перспективі само прояснення учасників 

комунікації. У такий спосіб продемонстровано, що саме комунікативна 

філософія є основною методологічною засадою деліберативної демократії.  

2. Розкрито проблемі співіснування різноманітних ідентичностей в 

сучасних суспільствах, продемонстровано метафізичний вимір цієї проблеми. 

Доведено, що саме деліберативна демократія не прагне уникнути 

метафізичного парадоксу співіснування різних воль із потребою виносити 
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єдине судження, а інституціоналізує цю особливість. Дискурсивна теорія 

демократії дозволяє не уникати відмінностей, особливо тих, що поляризують 

суспільство, а визначити їх в межах конкуруючих дискурсів та ідей.  

3. Було розрізнено поняття ліберального та демократичного, досліджено 

небезпеки зведення демократії до ліберальної форми демократії. Втім таке 

розведення не означає елімінації принципів лібералізму із сутності 

демократії. Йдеться про небезпеку їх субстанціалізації, оскільки вона 

призводить до знищення проблемного поля в демократичних суспільствах. 

Досліджено концепт прав людини із перспективи дорадчої демократі та 

продемонстровано, що ця категорія включає в себе як моральний, так і 

юридичний виміри та характеризує собою нормативну напругу між 

приватною і публічною автономією.  

4. Дискурс, що постає засобом емансипації особистості на 

індивідуальному рівні, здійснює ту саму функцію на рівні суспільства. 

Раціональність як чесність розкриває епістемологічний вимір демократичної 

теорії та співвідношення істини і демократії. Значущість моральної істини та 

істини науки є суміжною в тому, що обидві передбачають надання 

арґументів для представлення власної позиції. Саме такі принципи лежать в 

основі деліберативної моделі демократії, яку, на нашу думку, найбільш повно 

розвинув Юрген Габермас. Роботи Юргена Габермаса, що присвячені 

комунікативній розвитку його комунікативної філософії також можуть 

розглядатись як методологічні засади деліберативної моделі демократії. 

Йдеться про те, що комунікативна філософія є головною методологічної 

засадою деліберативної моделі демократії. Можемо говорити про те, що 

завдяки роботам Габермаса та тим суперечкам у філософському середовищі, 

які вони спричинили, модель деліберативної демократії поступово 

розвивається до теорії деліберативної демократії. Передбачається, що на 

відміну від моделі, теорія пропонує не просто певний погляд на можливий 

устрій суспільства, а також містить у собі певне вчення про людину, її цілі та 

мету. Деліберативна теорія демократії у такому випадку не просто вирішує 
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проблему демократичної легітимності, а демонструє антропологічний вимір 

цієї проблеми. 

5. Серед ключових рис деліберативної демократії можна виокремити три 

основні риси, які має задовольнити дорадча модель демократії: взаємність 

(reciprocity), публічність (publicity), звітність (accountability). 

Взаємність передбачає ставлення до всіх громадян як до рівних, оскільки 

зрештою усі громадяни прагнуть загального блага. Принцип взаємності 

також відіграє ключову роль у питаннях про співвідношення свободи та 

рівності.  

Публічність є одним із ключових моментів у теорії дорадчої демократії та 

забезпечує рівність доступу всіх громадян до обговорення. З іншого боку, 

публічність вимагає від законодавців бути набагато більш точними у своїх 

висловлюваннях.  

Принцип звітності передбачає надання виправдання, пояснення у вигляді 

раціональних арґументів усім тим, хто має відношення до рішень у сфері 

моралі.  

Якщо дати коротке означення дорадчій демократії, то можна сказати, що 

вона замість простого підрахунку голосів, який часто ототожнюють із 

справжньою демократією, пропонує інший критерій демократичного. А саме: 

аргументативну полеміку під час ухвалення політичних рішень.  

6. Антропологічний та онтологічний виміри демократичної теорії 

продемонстрували: лише ті соціальні інститути можуть тривало існувати, які 

беруть до уваги спонтанність та свободу, що панує в публічній сфері. Коли 

політика ототожнюється з адміністрацією, а остання стає засобом примусу, 

інститути втрачають зв’язок із реальною комунікацією та втрачають підстави 

свого існування. Адміністрація, що продукує сама себе, є лише подобою 

соціального інституту. Дієвість права в межах держави передбачає не лише 

позитивне право, а також містить внутрішню мотивацію до слідування. Таку 

мотивацію разом із системою очікувань, в межах якої норми права 

безперешкодно виконуються можна назвати леґітимністю. Отже, право не є 
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інструментом політики, а є її сутнісною частиною. Громадяни можуть 

виконувати лише ті норми та приписи, які можуть пояснити, які є 

зрозумілими. Те, що особи є фактичними чи потенційними авторами законів 

забезпечують їх леґітимність, а отже стабільність. Виконання нерозумних та 

незрозумілих законів суперечить людській гідності. Проблема леґітимності в 

демократичній теорії стоїть на перетині метафізичного, онтологічного та 

антропологічного вимірів цієї теорії. Як субстанційний, так і процедурний 

підходи дорадчої демократії акцентують увагу на проблемі леґітимності. 

Представники обох вважають за необхідне уникнути зведення демократії до 

процедури голосування. 

Перспективи подальших досліджень розкриваються принаймні в двох 

напрямах. По-перше йдеться про питання інституціоналізації деліберативної 

демократії та тих форм, яких вона сьогодні може набути. По-друге, 

дослідження відкриває перспективу демократичного універсалізму та таких 

питань як, чи може співіснувати демократія з недемократичними державами? 

Які є перспективі існування демократії у добу глобалізації? 
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