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Summary
Petrushenko V., Petrushenko O. Existence and communication: aspects of correlations.

In the article is given the analysis of the meaning emphases in the notions of existence and communication on
the basis of comparison. The authors note the basic affinity of these notions, highlight their distinctive features, and
argue for the view that their mutual comparison gives both of them new meaning features. In particular, the nature
of existentia not only determines its organic unity with the communication but also gives to the latter the new
quality: the presence in the communicative acts and networks nothingness as manifestation of basic unconditioned
character of communication. The article uses methods of comparative analysis and phenomenological eidetics. This
study offers the prospect of preserving human freedom in the social and communicative structures.
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КОМУНІКАТИВНІ ДИСКУРСИ СУЧАСНОСТІ

Досліджуються особливості та проблеми сучасної комунікативної філософії. Аналізуються
матеріали круглого столу, опубліковані в журналі «Філософська думка», дискусії щодо поняття
«постправда» в історичному, ціннісно-етичному, інформаційному, лінгвістичному значеннях.
Наголошується на важливості такого обговорення в умовах зовнішньої агресії, гібридної війни,
дезінформації в нашій державі. Виокремлюються комунікативні дискурси – історичний, аргументативний,
філософсько-правовий, громадський. Для порозуміння потрібно використовувати правдиву, не спотворену
інформацію. Головне завдання філософів – розкриття справжнього змісту фейкової інформації, «ситуації
постправди», критично оцінювати та роз’яснювати політичні, пропагандистські твердження.
Проаналізовано праці Карла-Отто Апеля, Юргена Габермаса про вагомість принципів етики
відповідальності, комунікативно-практичної філософії. Діалогічна філософія М. Бубера наголошує на
вмінні вести продуктивний діалог задля довіри та розв’язання складних міждержавних, міжкультурних і
релігійних проблем. О. Больнов звернув увагу на визначення і розуміння поняття «зустріч», яка уможливлює
правильне застосування у різних сферах діяльності, будучи доленосною подією для людини.

Ключові слова: комунікативна філософія, комунікативний дискурс, діалог, довіра, істина, зустріч,
ситуація постправди.

Актуальність теми. У 2018 році відбувся круглий стіл «Комунікація і постправда»,
організований редколегіями журналів «Філософська думка» і «Соціологія: ТММ». В обговорені
проблем комунікації та постправди взяли участь філософи, соціологи, історики, політологи,
журналісти, громадські діячі. В обговореннях і статтях наголошувалося, що «реально має місце
глибока криза правопорядку і правосвідомості, суспільної моралі та демократичного урядування,
деградація політичної відповідальності та стандартів публічної поведінки» [10, с. 52].

Важливий історичний дискурс, який має розкривати національні інтереси в межах
зовнішньої комунікації та в ситуації постправди. «У царині, яку звуть постправдою, неточність
мови комунікації, власне, створює головну проблему сучасної комунікативної істини» [2, c. 55].
Поняття «постправда» розкриває певні суспільні явища, які недостатньо визначені, та висвітлює
наукову, ідеологічну і морально-етичну проблематику.

Анатолій Єрмоленко зазначає, що в умовах гібридної війни, фейкової інформації треба
говорити про «ситуацію постправди» в нашій державі. Він наголошує на небезпеці постправди, бо
відкидається існування істини як регулятивного принципу, не розрізняються поняття істина/хиба,
правда/неправда. За К.-О. Апелем, трансцендентально-прагматичний принцип виявляє
перформативну суперечність твердження самому собі та допомагає розв’язати проблему,
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перевівши з теоретичної площини в практичну. «Цей принцип уможливлює переведення
розв’язання проблеми очевидності та достовірності знання із площини монологічної рефлексії у
площину комунікативно-дискурсивної рефлексії» [7, с. 23]. У дискусіях, які спрямовані на
порозуміння, не може приховуватися неправдива чи спотворена інформація, адже це призводить
до нігілізму та аморальності. Важливе завдання для філософів – висвітлення справжнього змісту
фейкової інформації, «ситуації постправди», критична оцінка та роз’яснювати політичних,
пропагандиських тверджень, які вводять в оману задля досягнення корисливих цілей.

Стан розробки проблеми. Представники комунікативної філософії – К.-О. Апель,
Ю. Габермас, В. Гьосле, Д. Бьолер, В. Кульман акцентують увагу на принципах етики
відповідальності, які здійснювали б контроль за розвитком сучасного суспільства. У дискусіях
вони намагаються розкрити суспільні та життєві проблеми, які хвилюють сьогодні людей.
Філософія знову набуває практичності у вигляді засобу орієнтації в публічних дискусіях, тому
науковці займаються пошуком проектів, які здатні забезпечити консенсус.

Проблемами комунікації займаються представники різних наук, які досліджують цю
проблему з позицій своєї науки, виокремлюючи специфічні риси, формулюючи відповідні
визначення. Є. Бистрицький підкреслює, що сучасна комунікація та «її філософське осмислення за
доби постправди зустрічають нетрадиційний виклик. Його осереддям є пошуки відповіді на
питання кінцевого збігу двовимірності (не двох типів) єдиної істини як завдання і перспективи
людського існування» [2, с. 68]. Комунікація (від лат. communicatio) – спілкування, обмін
думками, зв’язок. Це специфічна форма взаємодії людей у процесі пізнавальної діяльності.
Спілкування між людьми – важливий і вихідний момент філософування. Дослідники особливу
увагу приділяють взаєморозумінню між людьми. У сучасних філософських дослідженнях терміни
“комунікація” та “спілкування” вживаються як синоніми.

Наприкінці ХХ століття в науковій літературі робляться спроби уточнення змісту цих понять,
фіксації відмінностей (теорія комунікації – теорія зв’язку – теорія передачі інформації). Досліджуючи
спілкування як самостійний процес взаємодії та взаємозв’язку, виокремлюють інформаційну,
регулятивну, афективну (емоційну) функції. Вони допомагають пізнати іншу людину у процесі
спілкування. Такий механізм пізнання розкривається за допомогою таких процесів: ідентифікації –
самоототожнення індивіда з іншою людиною, соціальною групою; емпатії – здатності відчути
емоційний стан іншої людини, співпереживаючи їй; рефлексії – самоспостереження, саморозуміння,
усвідомлення особою того, як вона сприймається іншими людьми.

Виклад основного матеріалу. Мартін Бубер у «діалогічнй філософії» наголошує на
значущості постаті Іншого – світу Ти, його людській суб'єктивності, що забезпечує взаємність у
комунікації. У своїй концепції «Я – Ти – стосунки» він підкреслює самобутність учасників та їхніх
стосунків. Засадниче слово Я – Ти може промовлятися лише цілим єством... Хто промовляє
засадниче слово, той вступає в слово і перебуває в ньому» [4, с. 26-27]. Філософ виокремлює три
сфери світу стосунків. Це, зокрема, життя з природою, життя з людьми, життя з духовними
сутностями. На його погляд, стосунки – це взаємність: у першій сфері постає сприйняття; у другій –
стосунок, який виражається мовою; третій безмовний, але творчий, бо ми звертаємося до вічного
[див.: 4, с. 30-33]. М. Бубер підкреслює, що справжнє життя – це зустріч між Я і Ти, яка відбувається
лише тоді, коли руйнуються перешкоди. Для людини, яка живе тепер, важливе почуття людяності,
любові, віри в її розум і довіра, які створюють необмежені можливості. Бубер піднімає важливі
питання про відсутність довіри між народами, про потребу формувати вміння вести продуктивний
діалог задля розв’язання складних міждержавних, міжкультурних і релігійних проблем.

Отто Фрідріх Больнов – німецький професор педагогіки і філософії, який досліджував
проблеми спілкування, аналізуючи поняття «зустріч» і «розмова». Він зазначає, що ключовими
поняттями сучасних дискусій між людьми є їхня зустріч і розмова. Завдяки їм розкриваються
духовні зрушення та своєрідність часу. Тому важливо дослідити їхні визначення. Поняття
“зустріч” аналізується М. Бубером. Йдеться про подію, де «Ти» зустрічається з «Я», тому можна
зрозуміти, що таке життя, бо «все справжнє життя – це зустріч» [3, c. 159]. Така зустріч є милістю і
дарунком для людини, викликає почуття щастя і вдячності та характеризує специфіку його
бачення на відміну від екзистенційного. У праці «Екзистенційна філософія і педагогіка»
висвітлюються моральні та педагогічні проблеми герменевтичної філософії. О. Больнов аналізує
погляди Когартена, Льовіта, Гвардіні, які розширювали поняття та критикували звужене
суб’єктивне їхнє тлумачення. Зокрема, Гвардіні розкриває екзистенційність зустрічі – рішення,
самоздійснення, збереження, які спричинили зрушення в педагогіці та у розвитку самого поняття.
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Філософ зазначав, що після другої світової війни оновлюється комунікативне розуміння
зустрічі, відповідно до вимог часу та задля підтримки людини у різних стресових ситуаціях.
Наголошується на екзистенційних вимірах буття. Зустріч вживається в широкому значенні – як
людське існування взагалі, спів-буття людей, «як душевний контакт між людьми» [3, c. 166].
У вузькому значенні – це «особливі, передовсім екзистенційні стосунки людей між собою».
Наприклад, стосунки вчителя й учня, любов і дружба. «Зустріч як така в точному значенні цього слова
і є завжди й у чистому вигляді екзистенційною зустріччю» [3, c. 167]. Характерні риси зустрічі – рух
назустріч, рух несподіваний і непередбачуваний, доленосність подій (змінюють життя),
випробовування людини, самість (сама собою). Ці риси розкривають сутність людини, яка є
«екзистенціалістською категорією». Зустріч у такому розумінні – це «коли хтось або щось торкається
глибинної суті людини, коли це порушує все її попереднє життя з його планами і сподіваннями, коли
для людини починається щось нове» [3, c. 169]. На переконання О. Больнова, саме зустріч і є такою
доленосною подією. Визначення і розуміння поняття «зустріч» дає можливість правильного
застосування у різних сферах діяльності людини, а особливо – у духовній і педагогічній.

На думку А. Єрмоленка, потрібно поширювати, вказані вище комунікативні ідеї завдяки
громадському дискурсу. Такий комунікативний дискурс ґрунтується на принципах
аргументативного дискурсу. Філософ виокремлює «принципи-домагання дискурсу:
а) зрозумілість; б) правдивість; в) істинність; г) правильність», які виявляють перформативну
суперечність самому собі [7, с. 26]. Він визначає морально-практичні вимоги до такого дискурсу.
Аргументативний дискурс вимагає, зокрема: шукати вагомішого аргументу – істину, яка надає
факти, емпіричні дані думок, тверджень; уточнення першої вимоги щодо утримування емоцій,
умовиводів, примусу різних технологій, некритичних тверджень; соціальна вимога, завжди
поважати гідність людини, про яку говориш, або пишеш, незважаючи на те, біженці це чи
можновладці [див.: 7, с. 26]

Сьогодні значущість комунікативної практичної філософії як етики дискурсу очевидна, бо
розвінчує маніпуляції різних механізмів і технологій – політичних, психологічних, соціологічних,
які перекручують зміст і вводять в оману людей. Така філософія має навчати критично мислити й
аргументувати, формувати компетентності, які формують дискурс – політичну і громадянську
позицію, яка характеризується правдивістю, мужністю, патріотичністю.

Відомі представники зарубіжної філософії права – Ю. Габермас, О. Гьофе, Дж. Ролз –
звертаються до спадщини І. Канта, який, на їхню думку, заклав фундамент сучасного
філософсько-правового дискурсу. Постмодерністський підхід до визначення філософсько-
правового дискурсу розкривається в комунікативних теоріях Ю. Габермаса і М. Фуко, філософії
мови П. Рікьора. Визначальним є те, що дослідження цих видатних філософів демонструють
призначення правового дискурсу – це виявлення істотної напруженності в сучасному світі [див.: 1,
с. 7-13]. Для Ю. Габермаса, як і для М. Фуко, ця напруженість накопичується між нормативним і
реальним. Завдяки дослідженням філософів, джерело цих суперечностей потрібно шукати в
реальній канві мови. Зокрема, для Ю. Габермаса «акт розуміння бере на себе роль механізму
координації дії» [5, с. 308]. Він розробляє теорію «універсальної прагматики» – теорії
комунікативного досягнення взаєморозуміння. Згідно з теорією комунікативної дії життєвий світ
конституюється за допомогою мови окремим співтовариством інтерпретаторів, які намагаються
досягти взаєморозуміння та узгодження дій. Відтак, важливими є ключові поняття прагматики –
дійсність та значущість, завдяки яким досягається комунікативне узгодження.

На думку Б. Флівб’єрга, дослідники комунікативної філософії Юргена Габермаса аналізують
суб’єкт права, який осмислюється в контексті здатності включатись у дискурсивну практику, що
вбудована в механізми інтерсуб’єктивного конституювання смислів суспільного буття [див.: 11].
Зокрема, призначення правового дискурсу в сучасному світі полягає в тому, щоб виявити
проблеми реалізації цінностей лібералізму і правової держави.

На основі аналізу сутності правового дискурсу також розкривають його специфіку та
завдання:

– правовий дискурс скерований на пошук і розробку соціально-значущих тем та істинних
доказів для розв’язання суспільних проблем (Ю. Габермас);

– правовий дискурс пропонує використовувати силу мови для боротьби зі свавіллям влади, а
також і владу закону (М. Фуко);

– специфіка правового дискурсу полягає у створенні мовних інструментів і вироблення
процедур, завдяки яким, правовий примус переноситься у простір речі (П. Рікер).
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Це спонукає до висновку, що активність суб’єкта правових суджень виявляється в тому, що
відтворювані ним тексти й окремі висловлення не обмежені нормами формально-логічного
виведення, а постають засобом вираження соціального досвіду, мірою рівноваги між претензіями
суб’єкта і його суспільним визнанням.

Погляди Ю. Габермаса і М. Фуко на сутність філософсько-правового дискурсу розкривають
як саме – за згодою чи конфліктно – складеться суспільна комунікативна практика. Від цього
залежить те, в якому напрямі розвиватиметься сучасне громадянське суспільство та
здійснюватимуться демократичні процеси.

Для дискурсів важливе пізнання права, в процесі якого розкривається сутність, онтологічні
засади, методологія права. Дискурс – це знаходження синтезу і вихід за його межі, а це вже –
плюралізм підходів. В основі дискурсу лежить аргументативна дискусія між різними позиціями,
що виробляє синтетичне знання. Філософсько-правовий дискурс має поєднати множинність знань,
тобто, синтез єдиного (одного) і множинного у правовому знанні. А. Козловський зосередив увагу
на важливості дискусії як культурної цінності для розвитку української філософсько-правової
думки. «Дискусія, що стала дискурсом, породжує концепти, смисли, із трансцендентної сфери
здатна переходити в трансцендентальне, з ноуменального у феноменальне, з духовного у
соціально-практичне, правове» [8, с. 15]. Слушною є думка, що у процесі дискурсивного пізнання
права можливо розкрити його зміст, сутність і характерні особливості. Також підкреслено
важливість гносеології права як філософсько-правової науки. «Гносеологія права – це наука про
закономірності правового пізнання як необхідної умови функціонування і розвитку самого права»
[9, с. 265]. Гносеологічна система права утворюється з плюралістичних правових концепцій, які
надають їй різноманітності та життєздатності.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Філософсько-правовий дискурс
визначено як філософську рефлексію основ права. Філософське обґрунтування особливо потрібне
тоді, коли виникають серйозні проблеми правового статусу особи та її буття у світі, тому
використовують засадничі принципи, культурні цінності. Важливо дослідити особливості
філософсько-правових дискусій на межі століть. Філософи, політологи, соціологи, юристи активно
обговорюють питання стратегії реалізації філософсько-правового дискурсу. Причина уваги до
цього питання полягає в тому, що перспективи розвитку правового дискурсу безпосередньо
пов’язані з проблемами опису сучасних соціальних феноменів. О. Гьофе зазначає, що у працях
сучасних дослідників аналізуються проблеми глобальних філософських утопій лібералізму та
правової держави, які більш не визначають розвиток суспільства.

Комунікативна теорія застосовується як у дослідженні різноманітних сфер людської
діяльності – політики, економіки, права, так і практично впливає на них через механізм дискурсу.
А. Єрмоленко зазначає, що представники комунікативної філософії «ставлять перед собою
завдання побудови принципів нової етики, етики відповідальності, яка виконувала б функцію
критичної, або легітимуючої інстанції і здійснювала б контроль за розвитком сучасного
суспільства» [6, с. 26]. Зокрема, у межах комунікативної філософії універсальна прагматика чітко і
виразно зафіксована. Вона завжди вивчає ставлення людини до мови, символів, знаків і сама їх
також використовує та відповідно розуміє.

Треба відзначити, що в сучасних умовах комунікація стала об’єктом дослідження багатьох
гуманітарних наук. Комунікація стала одним із наукових концептів, який сформувався у другій
половині ХХ сторіччя. Комунікація ґрунтується на переконанні, що діалогічність, багатоголосся
можливі лише між рівноцінними незалежними співбесідниками в демократичних суспільствах.
Під комунікацією розуміють процеси перекодування інформації – вербальної у невербальну і
невербальної у вербальну сфери. Аналіз комунікації здійснюється філософами, політологами,
психологами, соціологами, лінгвістиками, які створюють різні моделі. Такі комунікативні моделі
формують парадигму сучасних наукових підходів.

Зазначимо, що особлива увага сьогодні також надається ґендерній комунікації у взаєминах між
чоловіками і жінками. Важливість і значимість цієї проблематики дозволяє розкрити нові підходи,
глибину і суть тих змін, які відбуваються в сучасному суспільстві. Впровадження та розкриття
жіночих практик, які відображують символи жіночого досвіду, дають можливість нового бачення та
спілкування, нових методологічних підходів та переосмислення відношення жінка – чоловік.
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Теорія комунікації у наш інформаційний вік розкриває та налагоджує творчу співпрацю,
консенсус між населенням і владою, між фірмами і клієнтами, між виробниками і споживачами.
Від ефективності комунікації залежить розв’язання конфліктних ситуацій, творче застосування
знань і вмінь, правил і методів у реальному житті.
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Summary
Alchuk M. Communicative Discourses of the Contemporary Period.

Peculiarities and problems of modern communicative philosophy have been studied in the paper. The
panel discussion materials published in the journal “Philosophska Dumka” (Philosophical Thought) are under
scrutiny. The notion of “post-truth” in its historical, evaluative, ethical, informational and linguistic meanings has
been interpreted in the discussions. This discussion is momentous, it taking place under the conditions of foreign
aggression, hybrid war, disinformation in our country. The communicative discourses have been singled out as
follows: historical, ethical, argumentative, philosophical, legal, and social ones. In order to achieve mutual
understanding, we have to use truthful, not distorted information. The main task the philosopher faces is to
disclose the real essence of fake information, “post-truth situation”; to critically evaluate and elucidate political
and propaganda statements. We have considered the works by K.-O. Apel, J. Habermas, on the importance of
ethical principles of responsibility, communicative and practical philosophy. Dialogic philosophy of M. Buber
emphasizes on the necessity of skills to hold productive dialogues aimed at confidence and solution of interstate,
cross-cultural and cross-religious problems. O. Bollnow draws attention to the definition and interpretation of the
“meeting” notion, which enables its correct usage in various spheres, and is a decisive event in human destiny.

Keywords: communicative philosophy, communicative discourse, dialogue, confidence, truth, meeting, post-
truth situation.


