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Анотація. В роботі на тлі пострадянських персоналій філософської науки 

представлена ретроспектива і особливості позицій українських науковців в 

оцінці статусу і важливості сучасних розвідок про свободу.  
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Summary. In work-based postsovetskih personalities philosophy of science 

presents a retrospective and features positions of Ukrainian researchers in assessing 

the status and importance of contemporary research on freedom. 
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Вступ. Сучасність ставить особливі вимоги до особистості інформаційного 

суспільства. Швидкість поглинання потоків нової інформації робить останню 

продуктом. Переосмислюються, інтегруються традиційні цінності. Шлях 

переосмислення відкриває нові перспективи. Горизонт наукових досліджень все 

більш тяжіє практицизму. Рішення повсякденних завдань піднімає планку 

вимог до гуманітарної сфери. Роздуми не мають носити абстрактно-

теоретичний характер. Дана розвідка – спроба проаналізувати значимість, що її 



набуває «метафізика» свободи, коли здійснює перехід від сфери гнозіса до 

практики.   

Метафізика свободи являє певну можливість формування доброї волі, 

можливість, що зумовлена цілісністю характеру людського буття. Цілісність, 

що може бути лише більш або менш виразно репрезентована в ту чи іншу 

епоху. Проте, вона не може бути втрачена в історії як системі просторово-

часових координат людського світу, залишаючись і сьогодні, як і завжди, 

надактуальною. У розмаїтті її аспектів відомі науковими доробками не лише 

західні М.Аббаньяно, Е.Агацці , І.Берлін , Ф.Далмайр, І..Кучураді, 

Дж.Кемпбелл, М.Лобковіц, Ч.Тейлор , М.Фуко, М.Хайдеггер, але й російські 

В.Ф.Асмус, В.В.Бібіхін, К.С.Гаджиєв, Б.А.Грушин, В.С.Гусєв, А.Ф.Зотов, 

В.К.Іошкин, Ю.М.Каграманов, Б.Г.Капустін, М.А.Киссєль, В.М.Межуєв, 

Л.Н.Митрохин, В.С.Нерсесянц, Т.І.Ойзерман, В.Г.Торосян, Г.Л.Тульчинський 

та інші дослідники. Для сучасних пострадянських рефлексій свободи 

характерне поривання винести її за межі протистояння лібералізму і 

комунітаризму, уявити синтезом рівності, солідарності, справедливості. 

Наприклад, з точки зору представника сучасної російської політичної філософії 

Б.Г.Капустіна, який відносить політичну філософію до сфери пропедевтики 

свободи, «...політика можлива лише як взаємна гра вільних і розумних воль, в 

котрих взаємне насильство завжди присутнє з необхідністю як умова свободи і 

морального самовизначення людей» [1, 289]. У ліберальному розумінні свободи 

Г.Л.Тульчинський вбачає загрозу соціальній дійсності. Умову консолідації, 

вважає він, забезпечують не абстрактні категорії справедливості і свободи, а 

конкретна культура, що «...зреалізовує усвідомлення «ми» не тільки і не стільки 

на раціональному рівні, скільки на рівні первісного досвіду, переживання 

ідентичності особистості та її причетності до якоїсь спільноти» [2, 24].  

Огляд імен і персоналій сучасних рефлексій філософської спадщини країн 

пострадянського простору засвідчує принципові позиції осмислення свободи як 

такої, що вкорінена у соціокультурному просторі особи. Перспектива 

досліджень проблеми свободи відкривається під час з’ясування універсальних 



вимірів людського буття, інтерсуб’єктивності, відкритості, діалогу, 

самовизначення у перспективі вільного простору. Провідні пункти тлумачення 

проблеми свободи російськими науковцями характерні і для українських 

дослідників, які не є осторонь цієї проблематики. Серед них: Є.К.Бистрицький, 

Г.П. Ковадло, Я.В. Любивий, В.Р.Лях, В.В.Лях, В.С.Пазенок, К.Ю.Райда , 

О.М.Соболь, Л.А.Ситніченко, Г.І. Шалашенко та інші. 

Проте, в позиціях вітчизняних науковців існують і принципові відмінності 

від загальних тенденцій пострадянського трактування свободи. Основні 

способи сучасного індивідуального, соціального буття, уособлюючись в 

поняттях «свобода», «рівність», «справедливість», вкорінені, зауважує 

український дослідник Л.А. Ситніченко, у субстанційному епосі нашого 

життєвого світу, формально-процедурних морально-правових нормах. За 

оцінками сучасних філософів з основних ідеалів Французької революції 

найменше «пощастило» (на думку лібералів) – свободі та рівності, 

комунітарістів – братерству. Сьогодні на теренах України, зазначає автор, 

замість нього частіше вживаним є поняття справедливості: «...саме останню, 

своєрідно витлумачуючи свободу і рівність в обмежених ландшафтах свого 

власного братерства, виставляють на виборчі щити майже всі політичні партії 

пострадянського соціокультурного простору. Саме справедливість (особливо з 

часів публікації «Теорії справедливості» Дж.Ролза) вважають основним 

предметом сучасної політичної філософії» [3, 34]. 

Ідентифікація і самовизначення окремої особи, суспільства, нації 

починається із пошуку відповіді на питання «хто я?», «хто ми?». Усвідомлення 

місця перебування, напрямку власного руху, спрямування дій, облаштування 

власного світу завжди містить вічні питання про характер цього облаштування: 

вільного чи ні, відповідального чи навряд. Такі питання звертають увагу на те, 

що «...до нашого вітчизняного простору належить і обрій, який уможливлює 

вільне розрізнення добра і зла, справедливого і несправедливого, розуміння 

того, що не лише свідомо, а й ненароком, несвідомо ми можемо мати не лише 

безглузде буття, але й втратити надію на повернення до його людяної 



змістовності, найістотнішою ознакою якої є свобода в її як інституційних, так і 

персонально-екзистенційних, універсальних, загальнолюдських та особливих, 

національних вимірах» [3, 37]. До теоретичного осягнення означених вимірів 

свободи як поєднання конкретно-історичного, екзистенційного її виміру із 

тезою В.І. Шинкарука щодо сутності буття людини – екзистенції, звертається у 

своїх розвідках Г.П.Ковадло. Екзистенція визначається свободою і можливістю 

трансцендування теперішнього у істинне буття. Джерелом волі і свободи 

виступає адекватна глибинному екзистенційному розумінню вільна поведінка 

особистості: «...турбота про себе» нас цікавить як принцип, що вимагає від 

людини «піклування про себе» як її «привілей-обов’язок», як онтологічний 

«дар-зобов’язання», що забезпечує їй свободу, примушує її розглядати саму 

себе як об’єкт усієї своєї практики (етичної в тому числі), отож як принцип 

життєвої орієнтації, що обґрунтовує право кожної людини на гідне 

існування…» [4, 119]. Належна міра свободи особистості сприятиме процесу 

поступової розбудови справедливого соціального устрою, метою якого 

проголошено – політичну свободу. Про «найсучаснішу» конфігурацію поняття 

свободи веде мову Є.К.Бистрицький: вона є можливою з урахуванням 

новітнього досвіду пошуків автентичного буття, адже тлумачення свободи як 

вільного пошуку такої спрямованості приводить нас до «...відповіді на сучасні 

питання взаємовідносин: культурної ідентичності та індивідуальності; 

суспільно-політичного визнання людини та культури, до якої вона належить; 

ліберально-демократичної та консервативно-комунітарної моделей 

справедливого суспільного устрою» [5, 29]. 

Виходячи з оцінки філософських вчень, позицій, поглядів, точок зору 

метафізика свободи виявляє собою строкате розмаїття. Єднаючись за 

проблематикою у групи, «перекликаючись» час від часу тематичною схожістю і 

періодично повторюючись в історії актуальністю, ці розумові надбання з 

різними їх аспектами відповідають основним складовим елементам певних 

періодів суспільного життя. «Метафізика» свободи – її розвідки вітчизняними і 

зарубіжними дослідниками підкреслюють, що ця проблемна сфера, виступаючи 



частиною сучасної європейської філософської традиції проростає корінням на 

тлі сучасних українських реалій, і водночас потребує подальшого наукового 

вивчення і зокрема повернення до християнських витоків, висвітлюваних 

сучасною вітчизняною релігієзнавчою думкою . Справжнє розуміння специфіки 

буття ідеї свободи у її християнському значенні містить символічний зміст – 

архетип цієї ідеї, поза яким неможливе розуміння її суті. 
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