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Вступ

Ідея цієї збірки, яка вводить читача у життя, філософію та історію впливу 
Л. Нельсона, виникла у ході проведення семінару:“Як розум може стати 
практичним” на базі Львівського національного університету імені Івана 
Франка. В рамках трьох доповідей та двох сократичних бесід на тему: “Які 
соціальні гарантії потрібні громадянам?” та “Чи можна морально виправдати 
корупцію?” ми мали нагоду представити ідеї та методи Л. Нельсона та 
обговорити їх із колегами та студентами філософського факультету Франкового 
університету та Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України.

Під час заходу ми звернули увагу на те, що досі немає публікації, в якій 
коротко та у зрозумілій формі було б висвітлено теоретичну та практичну 
діяльність Л. Нельсона. Нам здалося доцільним дещо доопрацювати 
виголошені доповіді, аби запропонувати тим, хто цікавиться філософією 
Л. Нельсона, його політичним впливом і методом (нео)сократичного 
філософування, інформативний вступ у цю тематику.

Л. Нельсон – філософ, політик та педагог, роки діяльності якого припадають 
на перші десятиліття ХХ ст. Із ентузіазмом, який може здатися надлюдським, 
він протягом усього свого життя працював над втіленням ідеї гуманного, 
справедливого суспільства. Хоча в самому Л. Нельсонові боролося чимало 
протиріч, його політичні та етичні ідеї, привертали увагу. Чимало його 
реформаторських, іноді навіть революційних поглядів та вчинків залишили 
свій слід у німецькій, а почасти також британській, політиці та педагогіці 
після націонал-соціалізму. Це, зокрема, відобразилося і в тій ролі, яку 
колишні прибічники Л. Нельсона відіграли в боротьбі проти нацистів та у 
післявоєнні часи. Достатньо назвати тут імена Віллі Айхлера, Мінни Шпехт, 
Ґрети Генрі-Германн, Марі та Рене Саран, Сюзанни Міллер, Ґустава Гекмана.

Філософсько-політична академія, Товариство підтримки критичної філософії 
(англ. Society for the Furtherance of Critical Philosophy) та Товариство 
сократичного філософствування вбачають своє завдання у тому, щоб 
продовжувати ту суспільну діяльність, основи якої заклав Л. Нельсон.

На відміну від політичної та педагогічної сфери, віднайти ті плоди, які 
привніс Л. Нельсон своєю діяльністю у філософську ділянку, не так легко. 
Вони не “висять” на дереві “цитат” у відповідних фахових журналах 
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та книгах, а поширюються радше опосередковано, через історично-
філософську інтерпретацію, яка розкриває оригінальність та актуальність 
філософії Л. Нельсона в контексті його епохи, епохи Першої світової війни 
та Веймарської республіки, і показує її зв’язки із сучасним філософським 
мисленням. За життя Л. Нельсона вважали відстороненим представником 
панівного тоді неокантіанства. Втім чітко визначити приналежність філософії 
Л. Нельсона до історично релевантного філософського напрямку початку ХХ 
ст. і сьогодні складно.

Як і інші мислителі того часу, скажімо Едмунд Гуссерль, Л. Нельсон майже не 
сприйняв мовно-філософського та герменевтичного повороту в філософії, і 
не брав у ньому участі. У цьому контексті виникає питання, чи, попри таке 
відсторонення, Л. Нельсон все-таки дав філософії важливі імпульси, а також 
яким є його внесок у подальший розвиток, зокрема практичної філософії та 
теорії пізнання.

Дискусійними є питання ролі Л. Нельсона як попередника аналітичної 
філософії та його тлумачення співвідношення теорії і практики, яке було 
спрямоване проти “академічної” філософії того часу. Мабуть, найбільше 
уваги досі було сфокусовано на центральній праці Л. Нельсона “Критика 
практичного розуму”, в якій він розвиває кантівську етику в формі теорії 
зважування інтересів. Як розум може стати практичним – це генуїнне 
зацікавлення Л. Нельсона, яке висвітлювалось не тільки в його політичній, 
але й в екологічній етиці, і на сьогодні залишається ключовим у філософських 
дебатах. 

Основні риси і аспекти практичної філософії Л. Нельсона та вплив його 
філософії розкрито у дописі Гольґера Франке “Вступ у практичну філософію 
Леонарда Нельсона”. Барбара Найссер у статті “Життя та діяльність Леонарда 
Нельсона” наводить історичні документи та світлини, висвітлює важливі 
етапи життєвого шляху мислителя, його політичної діяльності та історії його 
впливу. Розвідку Горста Ґронке “Основи сократичної бесіди” присвячено 
найважливішим філософсько-педагогічним інноваціям Л. Нельсона.
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Гольґер Франке

Вступ у практичну філософію Леонарда Нельсона

Л. Нельсон не залишив помітного сліду в історії філософії, його праці знає лише 
обмежене коло науковців. Із огляду на те, що зібрання праць Л. Нельсона налічує 
9 томів і майже 5000 сторінок, такий стан справ викликає здивування. При 
цьому погляди Л. Нельсона, які він висловив насамперед у своїй центральній 
праці “Критика практичного розуму” (1917 р.), і сьогодні можуть стати цінним 
надбанням для тих, хто займається дослідженням етичних, педагогічних та 
філософсько-правових питань1.

У цій статті висвітлено основні тези практичної філософії Л. Нельсона та 
зроблено короткий, загальнодоступний огляд його доробку. Цей допис не 
претендує на вичерпність та глибинний аналіз, він призначений радше для 
тих, хто вперше знайомиться з філософією Л. Нельсона.

І. Місце Л. Нельсона в історії філософії

Філософія Л. Нельсона формувалася в традиціях критичної філософії Еммануїла 
Канта (1724 – 1804 рр.) і, насамперед, майже забутого професора Єнського 
університету Якоба Фрідріха Фріза (1773 – 1843 рр.). На думку Л. Нельсона, праці 
Якоба Фрідріха Фріза незаслужено опинилися обабіч філософських інтересів; 
він називав його єдиним “справжнім послідовником” філософії Е. Канта2.

Я. Ф. Фріз викладав філософію, логіку, фізику і математику в Єнському 
університеті. Через політичну діяльність, зокрема участь у Вартбурзькому 
святкуванні 1817 р.3, його на деякий час відсторонили від викладання4. 

1 Див. оцінку Т. Майєра: Meyer T. Die Aktualität Leonard Nelsons. Vernunft, Ethik, Politik. 
Gustav Heckmann zum 85. Geburtstag / Hrsg. D. Horster, D. Krohn. Hannover, 1983 
(с. 37); Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons. Baden-Baden, 1998 (с. 207 
і далі); Wittig H.G. Provokationen vernünftiger Ethik in einer aus den Fugen geratenen 
Welt – 80 Jahre nach Leonard Nelson. Leonard Nelson – ein früher Denker der Analytischen 
Philosophie? / Hrsg. v. A. Berger, G. Raupach-Strey, J. Schroth. Berlin, 2011 (с. 250 і далі).

2 Nelson L. Fortschritte und Rückschritte in der Philosophie. Von Hume und Kant bis Hegel 
und Fries. Gesammelte Schriften in neuen Bänden (далі в цитуванні – GS) / Hrsg. v. P. 
Bernays, W. Eichler, A. Gysin, G. Heckmann, G. Henry-Hermann, F. Hippel, S. Köner, 
W. Kroebel, G. Weisser. Hamburg, 1970. Bd. VII (c. 557 і далі).

3 Зібрання приблизно 500 студентів та деяких викладачів у замку Вартбург на знак 
протесту проти реакційної політики і роздробленості. Учасники виступали за 
створення німецької національної держави з власною конституцією.

4 Mourelatos P. D. Jakob-Friedrich Fries. Encyclopedia of Philosophy / Hrsg. v. P. Edwards. 
New York ; London, 1967. Vol. 3 (c. 253).
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Для філософії Якоба Фрідріха Фріза характерне спрямування проти 
спекулятивного ідеалізму Й. Ґ. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінґа та Ґ. В. Ф. Геґеля та 
зосередження на аналітичних і дескриптивних аспектах критичної філософії5.

Ще в молоді роки Л. Нельсон відкрив для себе філософські праці на той 
час вже майже забутого Я. Ф. Фріза, і під час навчання в університеті 
Ґеттінґена сформував навколо себе групу однодумців. Разом із ними 
у 1903 р. він заснував Товариство імені Я. Фріза, або так звану “Нову 
Фрізівську школу”6. Організація мала власне видання “Праці Фрізівської 
Школи. Нова серія”. Воно давало можливість для публікації насамперед 
молодим математикам та представникам природничих наук, а також мало 
на меті повернення до філософії Я. Ф. Фріза та підтримку її подальшого 
розвитку7. Нова Фрізівська школа відмежовувала себе, ведучи різку 
полеміку8, від існуючих на той час шкіл неокантіанства – Марбурзької 
школи (Г. Коген, П. Наторп, Е. Кассірер) та Південно-західної німецької 
школи (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт)9. Власне тому дискусійним є питання, 
чи можна відносити Нову Фрізівську школу до цього філософського 
напряму. Так чи інакше, “Філософська енциклопедія” (англ. Encyclopedia 
of Philosophy) послуговується поняттям “ґеттінґенське неокантіанство”10.

Тезу про те, що Л. Нельсон був безпосередньо представником аналітичної 
філософії11, і це могли би підтвердити його детальний поняттєвий аналіз 
та орієнтація на математику та логіку12 – у фаховій літературі відкидають13. 

5 Там само (с. 254).
6 Franke H. Leonard Nelson: Ein biographischer Beitrag unter Berücksichtigung seiner rechts- 

und staatsphilosophischen Arbeiten (далі в цитуванні – Leonard Nelson). Ammersbek bei 
Hamburg, 1997 (с. 66).

7 Herrmann K. Apriori im Wandel. Heidelberg, 2012 (с. 64 і далі).
8 Див. рецензію Л. Нельсона на книгу Г. Когена “System der Philosophie. 1. Teil. Logik der 

reinen Erkenntnis” в: GS. Bd. II (c. 12 і далі).
9 Див. Nelson L. Die sogenannte neukantische Schule in der gegenwärtigen Philosophie. 

GS. Bd. I (с. 209 і далі); Franke H. Leonard Nelson (с. 74 і далі).
10 White-Beck L. Neo-Kantianism. Encyclopedia of Philosophy. Vol. 5 (с. 472.); про віднесення 

до неокантіанства також: Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons (с. 60).
11 Для аналітичної філософії, засновниками якої є Ґ. Фреґе, Б. Рассел, Дж. Е. Мур та 

Л. Віттґенштейн, аналіз мови у вирішенні філософських проблем відіграє центральну 
роль (так званий “лінгвістичний поворот” (англ. linguisticturn)).

12 Див. детальніше: Peckhaus V. Logik und Mathematik in der Philosophie Leonard Nelsons. 
Leonard Nelson – ein früher Denker der Analytischen Philosophie? (повний бібліограф. 
опис див. вище) (c. 193 і далі). 

13 Glock H. J. Nelson und die analytische Philosophie. Leonard Nelson – ein früher Denker der 
Analytischen Philosophie? (повний бібліограф. опис див. вище) (c. 68і далі); Brandt A. 
Die Voraussetzungen unserer Urteile. Überlegungen zu Nelsons Methode der regressiven 
Abstraktion. Leonard Nelson – ein früher Denker der Analytischen Philosophie? (повний 
бібліограф. опис див. вище) (c. 127 і далі).
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Більшість дослідників схильні все-таки вважати Л. Нельсона одним із ранніх 
попередників аналітичної філософії14.

II. Огляд загальної системи практичної філософії

У своїх працях Л. Нельсон розробив загальну систему, яка складається з 
етики, педагогіки, вчення про право та політики (яку нині швидше можна 
було би назвати вченням про державу)15.

Етика (вчення про чесноти)  Вчення про право
Педагогіка Політика

У етиці йдеться про мету внутрішнього розвитку людини. Її ключовий пункт – 
розробка теорії зважування інтересів, що намагається дати відповідь на 
запитання, як людині правильно поводитися у ситуації, коли виникає колізія 
інтересів. У Нельсоновій етиці наведено ряд правил, як можуть обмежувати 
наші інтереси без порушення людської гідності16.

14 Стверджують, що Л. Нельсон був попередником аналітичної філософії: Alexy R., Hares R. M. 
Regeln des moralischen Argumentierens und L. Nelsons Abwägungsgesetz. Vernunft. 
Erkenntnis. Sittlichkeit / Hrsg. v. P. Schröder. Hamburg, 1979 (с. 108); Franke H. Die praktische 
Philosophie Nelsons und ihre Rezeptionsschwierigkeiten. Leonard Nelson in der Diskussion / 
Hrsg. R. Kleinknecht, B. Neisser. Frankfurt a. Main 1994 (c. 23); Vorholt U. Die politische Theorie 
Leonard Nelsons (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 64); Berger A. Ästhetik in der Ethik. 
Leonard Nelson – ein früher Denker der analytischen Philosophie? (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 64); заперечує таку роль Л. Нельсона: Pforten D. v. d. Recht und Rechtsgesetz – 
Zu Leonard Nelsons “System der philosophischen Rechtslehre und Politik”. Leonard Nelson – 
ein früher Denker der Analytischen Philosophie? (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 156).

15 Щодо загальної системи див.: Nelson L. System der philosophischen Ethik und Pädagogik. 
GS. Bd. 5 (c. 31).

16 Nelson L. Die Kritik der praktischen Vernunft. GS. Bd. IV (c. 172).

Місце Л. Нельсона в історії філософії

Е. Кант (1724 – 1804 рр.)

Я. Ф. Фріз (1773 – 1843 рр.)

Л. Нельсон (1882 – 1927 рр.)

Засновник та голова Нової Фрізівської школи (з 1903 р.)

Приналежність до неокантіанства в широкому сенсі?
Попередник аналітичної філософії?
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Педагогіка займається умовами втілення чеснот у житті кожної людини. 
Особливо вона акцентує увагу на педагогічному питанні, як за допомогою 
зовнішнього впливу розвинути у людини здатність не піддаватися 
зовнішньому впливові (навіюванню)17.

Вчення про право не має на меті вивести із принципу верховенства права 
логічним шляхом повноцінний правовий кодекс. Тут йдеться лише про виклад 
тих вимог, яким має відповідати позитивний правопорядок, аби мати право 
називатися таким18. Ядром цієї теорії є надпозитивний “правовий закон”, 
який має на меті збереження людської гідності і пов’язаний із розвинутою 
в рамках етики теорією зважування інтересів. Від “правового закону” 
залежить, чи матиме позитивне право правове спрямування19. Л. Нельсон 
рішуче виступав проти правового позитивізму свого часу, закидаючи йому 
“правознавство без права” або “юридичний нігілізм”20.

Вчення про політику та державу Л. Нельсона присвячене умовам реалізації 
правового стану в суспільстві. Центральним питанням цього вчення є те, в 
умовах якої форми державного правління можливе збереження людської 
гідності та втілення справедливості21.

Основний етичний принцип або надпозитивна базова норма загальної 
системи практичної філософії Л. Нельсона – це забезпечення “рівності 
гідності кожної людини”22. Він вважав, що цей основний принцип чи базова 
норма мають абсолютну, універсальну цінність. У працях із теорії пізнання Л. 
Нельсон добре усвідомлював труднощі, пов’язані з кінцевим обґрунтуванням 
базових принципів23. Аргументація за допомогою критерію істини або 
етичної базової норми зіштовхується24, на думку Л. Нельсона, з невирішеною 

17 Nelson L. System der philosophischen Ethik und Pädagogik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (c. 349); щодо педагогіки Л. Нельсона див.: Loska R. Lehren ohne Belehrung. 
Leonard Nelsons neosokratische Methode der Gesprächsführung. Bad Heilbrunn, 1995 (с. 
137 і далі).

18 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik. GS. Bd. VI (с. 126 і далі).
19 Там само (с. 89).
20 Саме тому Л. Нельсон назвав свій памфлет проти правового позитивізму “Правознавство 

без права” (“Rechtswissenschaft ohne Recht”): GS. Bd. IX (c. 123 і далі, 133).
21 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 

див. вище) (с. 126 і далі).
22 Там само (с. 90); Nelson L. Die Kritik der praktischen Vernunft (повний бібліограф. опис 

див. вище) (с. 172).
23 Nelson L. Die Kritik der praktischen Vernunft (повний бібліограф. опис див. вище) 

(с. 335).
24 Nelson L. Fortschritte und Rückschritte der Philosophie. GS. Bd. VII (с. 573); Nelson L. Die 

Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie. GS. Bd. II (c. 93); Nelson L. Über das sogenannte 
Erkenntnisproblem. GS. Bd. II (с. 215).
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проблемою безкінечного регресу25. Мислитель вбачає вихід у тому, що етичні 
принципи наявні в нашому розумі у формі “безпосередніх, темних знань”, і їх 
треба розкрити26 за допомогою емпірично-психологічного методу – аналізу 
морального почуття. Доводити їх не треба, оскільки їхня дійсність формується 
із розумного мислення (“принцип самодовіри розуму”)27. Л. Нельсон 
посилається на “вчення про пригадування” Платона, яке він та Я. Ф. Фріз 
позбавили платонівської містики і якому вони надали наукових обрисів28. 
Розкриття філософських принципів, на думку Л. Нельсона, не призводить до 
нового знання, воно лише дає змогу завдяки роздумуванню сформувати чіткі 
поняття, що первинно закладені в нашому розумі29.

Необхідно звернути увагу на те, що Л. Нельсонові з його емпірично-
психологічним методом як концепцією обґрунтування основних етичних 
принципів не вдалося переконати професійну філософію30. Найбільш 
чітко це підкреслив К. Поппер у своєму листі до автора цієї розвідки: 
“Нельсон вірить у те, що не тільки сама істина абсолютна, але й також наше 
переконання чи впевненість у тому, що ми віднайшли істину – принаймні 
в етично найважливіших випадках. Я в це не вірю, але все одно не йду до 
психіатра… Ми абсолютно не застраховані від помилок: коли я веду корабель 
на (абсолютну) північ, то це можливо лише через постійне корегування 
помилок. Так само і з абсолютною чи об’єктивною істиною. Найбільша 
помилка Л. Нельсона у тому, що він цього не помітив”31.

III. Теорія зважування інтересів 

Ядром Нельсонової етики та вчення про право є теорія зважування інтересів. 
Пропонований тут виклад обмежується сферою етики. Л. Нельсон порушує 
питання, як нам чинити, коли виникає колізія інтересів. Для унаочнення 
скористаємося прикладом, який належить авторові: У студентському 
гуртожитку один студент хоче голосно слухати музику, а інший – у спокої 

25 Кожне обґрунтування саме потребує обґрунтування, так що цей процес ніколи не 
завершується.

26  Nelson L. Die Kritik der praktischen Vernunft (c. 336 і далі).
27 Там само (с. 51).
28 Nelson L. Die sokratische Methode. GS. Bd. I z(с. 290).
29 Там само (с. 282).
30 Див. детальну дискусію: Brandt A. Ethischer Kritizismus. Untersuchungen zu Leonard 

Nelsons “Kritik der praktischen Vernunft” und ihren philosophischen Kontexten. Göttingen, 
2002 (с. 235 і далі); диференціюючи і з акцентуванням на трансцендентально-
прагматичних підходах Л. Нельсона: Raupach-Strey G. Sokratische Didaktik. Münster, 
2002 (с. 68 і далі, с. 75 і далі, с. 82 і далі); змістовний виклад критики див.: Vorholt U. 
Die politische Theorie Leonard Nelsons (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 55 і 
далі); Franke H. Leonard Nelson (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 44 і далі).

31 Лист К. Поппера до автора від 3 квітня 1992 р.
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підготуватися до іспиту. Який інтерес необхідно обмежити? Теорія 
зважування інтересів складається з двох частин: формального закону 
зважування та критерію оцінки, який Л. Нельсон називає істинним або 
об’єктивним інтересом особи.

1. “Закон зважування”

За Л. Нельсоном, моральний закон “зберігай рівність особистісної гідності”32 
передбачає повагу і врахування інтересів інших людей. Звідси він виводить 
такий закон зважування: “Ніколи не чини того, чого б не схвалив у своїй 
поведінці, якщо б інтереси того, на кого спрямована ця поведінка, були 
би твоїми власними”33. Це означає: якщо той, хто зважує інтереси, надає 
перевагу своєму, то він повинен мати на це іншу причину, аніж просто ту 
обставину, що це його власний інтерес. Ми можемо надавати перевагу 
власним інтересам лише тоді, коли вони переважають або є ціннішими34. 
Невід’ємною умовою є те, щоб подумки почергово поставити себе на місце 
тієї чи іншої особи35. Така гіпотетична зміна ролей уможливлює дотримання 
принципу рівності та правильну оцінку в випадку колізії інтересів.

У фаховій літературі висловлювали критичні зауваги, що така мисленнєва 
зміна ролей вимагає високого рівня емпатії, і для людей із абсолютно різних 
культурних кіл вона може стати завищеною вимогою36.

Також Л. Нельсон вимагає, щоб, оцінюючи інтереси, людина знала 
найважливіші обставини ситуації. Втім він свідомий того, що ми ніколи не 
зможемо мати всієї інформації. Тому він  оцінює реалістично, що моральний 
рішення завжди є “міркуванням про вірогідність”37.

2. Теорія “істинного інтересу”

Закон зважування інтересів не містить жодного висловлювання про 
те, яким інтересам надати перевагу. Тут бракує критерію оцінки. Аби 
заповнити цю лакуну, у другій частині своєї теорії зважування інтересів 
Л. Нельсон розробив концепцію істинного або об’єктивного інтересу 
особи. Вирішальним, на думку мислителя, є не суб’єктивний інтерес 

32 Nelson L. Die Kritik der praktischen Vernunft (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 136).
33 Там само (с. 133).
34 Там само (с. 132).
35 NelsonL. System der philosophischen Ethik und Pädagogik (повний бібліограф. опис див. 

вище) (с. 136).
36 Див. детальніше: Franke H. Die praktische Philosophie Leonard Nelsons und ihre 

Rezeptions schwierigkeiten. Leonard Nelson in der Diskussion (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 16 і далі).

37 Nelson L. Die Kritik der praktischen Vernunft (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 212).
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особи – що можна спостерігати в дитини, а істинний інтерес людини38. 
На думку Л. Нельсона, істинний або об’єктивний інтерес є “розумним 
самовизначенням” людини39. Під таким самовизначенням філософ 
розуміє ідеал освіти в найширшому сенсі. Тут йдеться про здобуття знань 
(любов до істини), формування інтересу до справедливості (любов до 
справедливості) та краси (любов до прекрасного)40. Власне тому при 
зважуванні інтересів необхідно враховувати особистість у комплексі, тобто 
те, яку цінність має той чи інший інтерес у житті людини41.

У нашому прикладі з колізією інтересів студентів, на думку автора, Л. Нельсон 
віддав би перевагу “навчанню у спокої перед іспитом”.

Л. Нельсон розуміє, що оцінка інтересів – це процес, який вимагає чимало 
зусиль і є складним. Тому ідеальну оцінку інтересів може дати лише ідеальна 
особа, “абсолютно освічена особа”42. Якщо інтереси однаково цінні, то в 
такій ситуації має вирішувати жереб43.

IV. Природне право

Окрім правового закону, який пов’язаний із теорією зважування інтересів, 
Л. Нельсон запропонував у своєму вченні єдину норму природного права. 

38 Там само (с. 255 і далі, с. 526); Nelson L. Die Theorie des wahren Interesses und ihre 
rechtliche und politische Bedeutung. GS. Bd. VIII (с. 6 і далі).

39 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 116). 

40 Nelson L. System der philosophischen Ethik und Pädagogik (повний бібліограф. опис див. 
вище) (с. 218).

41 Nelson L. Kritik der praktischen Vernunft (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 250).
42 Там само (с. 252).
43 Nelson L. System der philosophischen Ethik und Pädagogik (повний бібліограф. опис див. 

вище) (с. 145).

Теорія істинного інтересу

-Якому інтересу віддати перевагу у випадку колізії інтересів?

Критерієм оцінки є істинний або об’єктивний інтерес особи

        = “розумне самовизначення”

                     (ідеал освіти в широкому сенсі)

-Це означає:

При зважуванні інтересів необхідно враховувати всю особистість у комплексі, тобто те, 
яку цінність має цей інтерес у житті людини
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Її він вивів із поєднання принципу “рівності гідності” та власного ідеалу 
“розумного самовизначення”. Звучить ця норма так: “Через публічний 
закон має бути забезпечено однакову зовнішню можливість для всіх 
здобути освіту та гарантовано захист духовної свободи кожного від 
штучної опіки”44.

Вимога, яку висуває Л. Нельсон, передбачає насамперед втілення принципу 
рівності шансів. Він полягає у тому, щоб всі люди отримали однакову 
можливість навчатися, або іншими словами, рівні шанси самотужки 
збудувати своє життя. Таким чином, саме у Л. Нельсона ми знаходимо думку 
про справедливість, яку десятки років потому наново висуне Дж. Ролз у 
своїй видатній праці “Теорія справедливості”45 і яка значною мірою вплине 
на цілі Соціал-демократичної партії Німеччини (далі – СДПН) у політичній 
сфері46.

Втім Л. Нельсон не зупиняється винятково на цій нормі природного права, а 
виокремлює із неї у своїй “Політиці” такі конкретні вимоги: 
– для всіх дітей має існувати єдина, однакова школа, яка б забезпечила 
однакове виховання47, будь-які “догматичні заняття” мають при цьому бути 
виключені48; 
– кожна людина має отримати можливість вчитися у вищій школі49; 
– держава має надати фінансові засоби тим, хто з економічних причин не в 
стані оплатити власне навчання у вищій школі50.

Якщо проаналізувати сучасні дослідження щодо незадовільності освітніх 
шансів дітей із бідних або малоосвічених соціальних верств та зростання 
кількості дорогих приватних шкіл та університетів51, то можна зробити 
висновок, що вимоги, які висунув Л. Нельсон століття тому, і сьогодні не 
втратили своєї актуальності.

44 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 117).

45 Rawls J. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main, 1979 (c. 92 і далі).
46 Див.: Meyer T. Links-Kantianismus und soziale Demokratie. Leonard Nelson – ein früher 

Denker der Analytischen Philosophie? (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 288); 
Lemke-Müller S. Ethischer Sozialismus und Soziale Demokratie. Der politische Weg Willi 
Eichlers vom ISK zur SPD. Bonn, 1988 (с. 242 і далі).

47 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 366).

48 Там само (с. 369).
49 Там само (с. 376).
50 Там само (с. 355).
51 Див.: звіт про освіту в Німеччині за 2016 р. (нім. Bildungsbericht Deutschland 2016), 

виданою колективом авторів (Bielefeld, 2016) (с. 27 і далі, с. 33 і далі).
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V. Право тварин

Л. Нельсон був одним із перших філософів52, який вважав, що тварини теж 
мають права, зокрема на те, щоб людина не зловживала ними у будь-яких 
своїх цілях. Він вимагав заборонити жорстоке поводження з тваринами53.

Крім того, Л. Нельсон включив тварин у свою теорію зважування 
інтересів. На його думку, тварини теж мають інтереси. Якщо порівняти 
наш інтерес “поїсти м’яса” і прагнення тварини “жити”, то інтерес 
тварини переважає54. Саме тому він вважає, що люди мають стати 
вегетаріанцями. Отже, йдеться про етично обумовлене вегетаріанство. 
Аби унаочнити свої етичні вимоги, Л. Нельсон організовував для своїх 
студентів екскурсії на бійню55.

52 Glock H. J. Nelson und die analytische Philosophie (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 47).
53 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 

див. вище) (с. 288).
54 Nelson L. System der philosophischen Ethik und Pädagogik (повний бібліограф. опис див. 

вище) (с. 168 і далі).
55 Franke H. Leonard Nelson (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 150).

Природне право

“Через публічний закон має бути забезпечено однакову зовнішню можливість для всіх 
здобути освіту та гарантовано захист духовної свободи кожного від штучної опіки”.

Рівність шансів:

Нельсонові вимоги у праці “Політика”:

– однакова, єдина школа;

– рівне для усіх право на вищу освіту;

– державна фінансова підтримка здобуття освіти

 

 

Права тварин

“Тварини мають право на те, щоб людина не зловживала ними у будь-яких своїх цілях”

– заборона жорстокого поводження з тваринами

– вегетаріанство (Бажання тварини жити є ціннішим, ніж наше бажання споживати м’ясо)
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VI. Політика – демократія чи правова держава 

Судження Л. Нельсона про форму державного правління є тією частиною 
його філософських праць, до якої виникає найбільше запитань та критичних 
зауважень. 

Для Л. Нельсона в контексті форми державного правління є лише дві 
альтернативи: демократія або правова держава. При цьому демократію 
він зводить до парламентського прийняття рішення більшістю голосів56. 
Таку її форму він відкидає: на його думку, прийняття рішення більшістю не 
є критерієм для легітимності позитивного права; вирішальним є врахування 
надпозитивного права, тобто сформульованого Л. Нельсоном правового 
закону про збереження людської гідності при оцінці інтересів57. До того ж, на 
думку мислителя, в демократії мають шанс втілити свої наміри лише ті, хто 
володіє економічною владою та мистецтвом переконання, тобто популісти і 
демагоги; найкращі аргументи чи підстави в ній не є вирішальним фактором58.

Хоча Л. Нельсонові було відомо59 про американський конституційний суд 
(англ. Supreme Court), який наділений повноваженням скасовувати прийняті 
парламентом закони, якщо вони суперечать основним правам людини, 
він не вважав, що демократію можна скорегувати за допомогою правової 
держави60. Єдину альтернативу демократії Л. Нельсон вбачає в старій моделі 
Платона: владі мудрих та освічених. Саме мудрі люди є гарантами втілення 
правової держави та дотримання справедливості61.

56 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 196 і далі); див. також: Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons 
(повний бібліограф. опис див. вище) (с. 85).

57  Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 177 і далі, с. 183).

58 Там само (с. 240; 242).
59 Nelson L. Demokratie und Führerschaft. GS. Bd. IX (с. 396 і далі).
60 Див. також зауваги в: Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons (повний 

бібліограф. опис див. вище) (с. 86). Тут автор вказує на концепцію “суперечливої 
демократії”.

61 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 245).

Критика демократії:

– прийняття рішень більшістю голосів у парламенті не є критерієм легітимності 
позитивного права.

– у демократії превалюють економічні інтереси (влада) або мистецтво переконання 
(демагогія), а не найкращі аргументи/підстави.
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Майбутніх регентів (мудреців) необхідно навчати і виховувати в особливих 
закладах освіти. Основою такого “спеціального навчання”, вважає 
Л. Нельсон, має бути ґрунтовна математично-природнича освіта, адже лише 
вона уможливлює “чесність мислення”, “розвиток активної самостійної 
діяльності духу”62. Мислитель вважає, що “уроки історії” та “вивчення 
класичної давнини” задовольняють радше потребу в “звеличенні героїв”, 
аніж формують розсудливість, за допомогою якої можна було би запобігти 
катастрофі Першої світової війни63.

За вибір мудрих має відповідати наука64. У цьому пункті думки мислителя 
дуже нечіткі, детальніших пояснень про те, як би це мало відбуватися, він 
не залишив.

Л. Нельсон усвідомлює, що не існує людини, яка би не чинила помилок65. 
Саме тому правителі мають бути готові сприймати критику. Контроль 
діяльності правителів має відбуватися через “свободу публічної критики”66.

Після часів Гітлерівської диктатури та Другої світової війни жоден із 
учнів Л. Нельсона не підтримав його модель державного правління67. 
Для філософа К. Поппера, якого Л. Нельсон прагнув залучити до власної 
політичної організації через секретаря В. Айхлера, критичний огляд ідей 
Л. Нельсона став вирішальним імпульсом для написання відомої праці 
“Відкрите суспільство та його вороги” (“Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde”). У листі до автора цієї статті К. Поппер писав: “Відповідаючи 
В. Айхлеру на його критику демократії у тому, що більшість може 
проголосувати проти самої демократії, я зазначив, що наймудріший теж 
може виступити проти правління наймудріших. В дивний спосіб цей 
аргумент виявився для нього новим. Єдине, що він зміг відповісти, це 
те, що мудрий такого не зробить! Втім його самого Гітлер потім змусив 
змінити власні уявлення!”68.

VII. Соціальна політика

Уявлення Л. Нельсона про справедливий розподіл власності та оплату праці 
стали ключовими пунктами його праць про соціальну політику.

62 Nelson L. Erziehung zum Führer. GS. Bd. VIII (с. 507; 512 і далі).
63 Там само (с. 513).
64 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 

див. вище) (с. 246 і далі).
65 Там само (с. 344).
66 Там само (с. 334).
67 Див. також: Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons (повний бібліограф. опис 

див. вище) (с. 92 і далі).
68 Лист Карла Поппера до автора від 3 квітня 1992 р.
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1. Розподіл власності

На думку Л. Нельсона, справедливий розподіл власності не полягає 
урівномірному розподілі багатства; відмінність між бідними і багатими 
не виключена. Окрім того, філософ виключає націоналізацію засобів 
виробництва; комуністичну модель він рішуче відкидає69. Натомість він 
виступає за рівномірний розподіл “благополуччя”. Під “благополуччям” 
Л. Нельсон розуміє ту кількість власності, яка необхідна для забезпечення 
“вищого рівня освіти”70. Очевидно, тут мається на увазі задоволення базових 
потреб людини, як, наприклад, наявність житла, достатність їжі та одягу. 
Без задоволення базових потреб людини досягнення вищого рівня освіти 
неможливе.

Як конкретний захід для втілення такої соціально-політичної моделі 
мислитель запропонував перерозподіл за допомогою податкової політики: 
багатші мають платити вищий податок, ніж бідніші71.

2. Оплата праці

Нельсонові уявлення про справедливу оплату праці з позиції сьогодення 
звучать нереалістично, але його гуманний підхід може стати цінним 
надбанням у дискусії щодо справедливої заробітної плати.

При оплаті праці важливо розрізняти між просто найманою працею і 
роботою, яка є самоціллю, тобто, яка становить безпосередню цінність для 
людини72. Ту роботу, яка сама по собі є цінністю і, отже, слугує самореалізації, 
потрібно, на думку мислителя, оплачувати в меншому розмірі, ніж ту 
працю, яка спрямована винятково на отримання коштів, необхідних для 
забезпечення існування. Тому Л. Нельсон вимагає, щоб “працю оплачували 
обернено пропорційно до того ступеня задоволення, яке вона приносить”73.

69 Nelson L. System der philosophischen Rechtslehre und Politik (повний бібліограф. опис 
див. вище) (с. 337 і далі).

70 Там само (с. 319).
71 Там само (с. 355).
72 Там само (с. 302).
73 Там само (с. 304).

Розподіл власності

– однаковий розподіл “благополуччя” (не багатства)

(Благополуччя = кількість власності, необхідна для забезпечення вищого рівня освіти)

– заходи: перерозподіл через податкову політику, подолання бідності
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Якщо перенести Нельсонові уявлення на конкретні приклади, не 
зосереджуючись при цьому на питанні про те, як вимірювати цінність 
праці, то посада професора, яка (переважно) передбачає високий 
ступінь самореалізації, мала би належати до тих видів зайнятості, які 
потрібно оплачувати в невеликому обсязі. Проста праця, яка спрямована 
на забезпечення існування, як, наприклад, робота прибиральника чи 
прибиральниці, повинна була б, натомість, стати більш оплачуваною.

VIII. Партійна політика

Як мали би реалізуватися політичні уявлення Л. Нельсона? Сам філософ 
вбачає шлях до їхнього втілення у створенні “партії права або партії розуму”. 
Така партія мала би здобути політичну владу в державі74. Згідно з державно-
політичними принципами, вона мала б бути антидемократичною, тобто 
організованою на засадах лідерства. Органи контролю за діяльністю 
партійного лідера Л. Нельсон відкидає. Єдиний захист від зловживання 
владою полягає у самовладанні та характері розумного правителя75. За 
відсутності засобів примусу влада партійного лідера базується винятково 
на відносинах довіри. Цей стиль правління Л. Нельсон протиставляє 
авторитарному стилю, оскільки перший вимагає від його представників 
самостійного мислення76.

Ще за життя філософа його масово критикували за таку антидемократичну 
партійну модель; йому закидали “класову зарозумілість освічених” та 
“диктатуру розумних”77. Втім критикам не вдалося переконати Л. Нельсона. 
Прикладом для себе він вважав Леніна, який за допомогою підготованих 
професійних революціонерів та кадрової партії здобув владу в Росії78.

IX. Прикінцеві положення

Залишивши державницько-філософські думки Л. Нельсона, загалом, можна 
говорити про його значний внесок у прагнення протиставити поширеним 
у 20-і рр. ХХ ст. “історизованому релятивізму істини”79 та “правовому 
позитивізму” раціональну концепцію, побудовану на етичних принципах 

74 Там само (с. 475).
75 Там само (с. 496).
76 Там само (с. 497 і далі).
77 Див. уривки з тодішніх газет: Nelson L. Demokratie und Führerschaft. GS. Bd. IX (с. 420 і 

далі).
78 Franke H. Leonard Nelson (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 155); Vorholt U. Die 

politische Theorie Leonard Nelsons (повний бібліограф. опис див. вище) (с. 116).
79 Patzig G. Furchtbare Abstraktionen. Zur irrationalen Interpretation der griechischen 

Philosophie im Deutschland der 20er Jahre. Die Krise des Liberalismus zwischen den 
Weltkriegen / Hrsg. v. Thadden. Göttingen, 1978 (с. 198; с. 208).
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розуму80. Збереження людської гідності шляхом однакового врахування та 
оцінки інтересів у процесі їхнього зважування, яке передбачає ґрунтовну 
поінформованість про ситуацію, є, мабуть, найпереконливішою концепцією 
раціональної етики, яку можна використовувати на практиці. “Розумне 
самовизначення” особи тут є важливим, втім не обов’язково єдиним 
критерієм оцінки.

Окрім того, не доцільно відмовлятися від принципу рівності шансів, тобто 
ідеї створення рівного доступу усіх до освіти в широкому сенсі з метою 
формування справедливого суспільства.

80 Див. щодо цієї оцінки: Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons (повний 
бібліограф. опис див. вище) (с. 14).
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Барбара Найссер

Життя та діяльність Леонарда Нельсона

I. Освіта та академічна кар’єра (1882 – 1919 рр.)

Л. Нельсон народився 11 липня 1882 р. у Берліні в родині єврейського 
адвоката Гайнріха Нельсона та його дружини Елізабет (уроджена – 
Діріхлет). Майбутній філософ походив зі знатної, заможної та освіченої 
родини, в якій плекали зацікавлення мистецтвом та культурою. Серед 
його предків – філософ Мозес Мендельсон та композитор Фелікс 
Мендельсон-Бартольді. Мама Леонарда Нельсона була талановитою 
художницею і передала свій талант до живопису синові. В юнацькі роки 
вагому роль у житті філософа відіграла Французька гімназія у Берліні, 
яку він відвідував. Тут Л. Нельсон не почувався щасливим, оскільки 
авторитарні вчителі не підтримували його математично-природничих 
зацікавлень. Із ними у юнака постійно виникали конфлікти, а уроки, 
що не відповідали його інтересам, він називав “механічними і 
заповненими мертвим навчальним матеріалом”. Це все позначалося 
на шкільних успіхах. Влітку 1898 р. юнака навіть не перевели до 
наступного класу. Крім того, молодий Л. Нельсон вже тоді страждав 
на хронічне безсоння та мав проблеми зі здоров’ям. Аби покращити 
свій фізичний стан, майбутній філософ і політичний діяч інтенсивно 
займався різноманітними видами спорту1.

Ще учнем Л. Нельсон зацікавився філософією Еммануїла Канта, Якоба 
Фрідріха Фріза та Ернста Фрідріха Апельта, на яку звернув увагу завдяки 
книзі Ернста Галліра “Історія культури 19-ого століття в контексті розвитку 
природничих наук” (“Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts in 
ihren Beziehungen zu der Entwicklung der Naturwissenschaften”). У 1901 р. 
Л. Нельсон, здавши випускні іспити, розпочав студії математики та філософії 
в університетах Гайдельберґа, Берліна та Ґеттінґена. Ще будучи студентом, 
Л. Нельсон заснував разом із однодумцями “Нову Фрізівську школу”. Згодом, 
після двох невдалих спроб, він захистив у 1904 р. дисертацію на тему: “Якоб 
Фрідріх Фріз та його ранні критики”2.

1 Franke H. Leonard Nelson. Ein biographischer Beitrag unter besonderer Berücksichtigung 
seiner rechts – und staatsphilosophischen Arbeiten. Ammersbek bei Hamburg, 1991 (c. 55 
і далі); далі цит. – Franke H. Leonard Nelson.

2 Nelson L. Gesammelte Schriften: in neun Bänden / Hrsg. v. P. Bernays, W. Eichler et al. 
Hamburg, 1970 – 1972. Bd. I. (с. 79–150). Щодо Нової Фрізівської школи та Нельсонових 
проблем із захистом дисертації див.: Franke H. Leonard Nelson (с. 63 і далі, с. 71 і далі).
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У 1907 р. Л. Нельсон одружився із на два роки молодшою Елізабет Шеманн. 
У 1909 р. у сім’ї народився син Ґергард. Утім вже через 3 роки після появи 
первістка подружжя розлучилося. 

У 1909 р. Л. Нельсон пройшов габілітацію в університеті Ґеттінґена. Він прагнув 
збудувати університетську кар’єру. З другої спроби, завдяки підтримці 
математика Давида Гільберта, Л. Нельсон став у 1918 р. екстраординарним 
професором, однак звання ординарного професора він так ніколи і не отримав. 
Причиною цього було, ймовірно, те, що в перші роки своєї наукової діяльності 
через жорстку критику та словесні напади на різні напрямки неокантіанства, 
Л. Нельсон нажив собі чимало ворогів серед колег. Ті, кого він критикував, 
зокрема, це представники логічного неокантіанства Марбурзької школи, 
осуджували Фрізову інтерпретацію та подальший розвиток Кантової критики 
розуму і називали все це “психологізмом”. Л. Нельсон та представники Нової 
Фрізівської школи натомість вбачали у критиці розуму Фріза вихідний пункт 
для обґрунтування філософських суджень та, насамперед, для утвердження 
етики як практичної науки3.

Серед студентів Ґеттінґенського університету Л. Нельсон сформував коло 
своїх учнів, які з особливим захопленням спостерігали за його зусиллями 
щодо подальшого розвитку філософії Е. Канта та Я. Ф. Фріза в ділянці етики 
та шанували його як харизматичного педагога4. Студентське братство 
Ґеттінґена сприймало, щоправда, Л. Нельсона вороже.

3 Нельсонові роботи з тих часів вміщено у повному виданні його праць у дев’яти томах: 
“Gesammelte Schriften in neun Bänden”; далі цит.: Nelson L. GS.

4 Див. вступ Д. Бірнбахера до видання: Nelson L. Typische Denkfehler in der Philosophie / 
Hrsg. v. J. Schroth, A. Brandt. Hamburg, 2011 (с. 8).
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У 1917 р. Л. Нельсон опублікував працю “Критика практичного розуму”, у 
якій йдеться насамперед про дедукцію морального закону5. Випрацьовуючи 
власну етику, мислитель займався не лише питанням обґрунтування 
моральних принципів, але також їхньої реалізації. Його бачення етики як 
практичної науки цілком співпадало з візією Маркса про те, що філософія 
має не лише інтерпретувати світ, але й повинна змінювати його. У своїй 
університетській роботі Л. Нельсон ніколи не залишався осторонь суспільно-
політичних проблем свого часу, брав участь у русі вільної німецької молоді та 
ліберальних колах, а також активно долучився до освітньої роботи в рамках 
робітничого руху. В 1917 р. Нова Фрізівська школа припинила своє існування, 
оскільки її члени відмовилися йти тим політичним шляхом, який пропонував 
Л. Нельсон. Політична діяльність Л. Нельсона, яка в наступні роки стала ще 
інтенсивнішою, помітно віддалила його від колег у наукових колах6.

Окрім академічної праці, Л. Нельсон активно займався політичними та 
соціальними проблемами та наслідками війни7. Катастрофа Першої світової 
війни глибоко вразила і сколихнула його. Він виступав із пацифістськими та 
державницько-політичними лекціями щодо ідеї конфедерації (праця “Про 
конфедерацію” (“Vom Staatenbund”))8, які у 1915 р. спровокували конфлікт 
із керівництвом філософського факультету. Тоді Л. Нельсон зрозумів, що, 
аби реалізувати ідею справедливого та гуманного суспільного порядку 
окрім філософської науки, потрібні практична, політична, виховна робота та 
освіта. У тому ж році він видає працю “Про завдання філософії нашого часу 
для оновлення суспільного життя” (“Vom Beruf der Philosophie unserer Zeit für 
die Erneuerung des öffentlichen Lebens”)9. У 1917 р. Л. Нельсона призвали на 
військову службу, яку він через поганий стан здоров’я (як вже було зазначено, 
він страждав від хронічного безсоння) проходив у канцелярії в Касселі. В 
1918 р. його звільнили з війська за станом здоров’я. 

У 1918 р. світ побачила його праця “Демократія та лідерство” (“Demokratie 
und Führerschaft”)10. У той час Л. Нельсон звернув увагу на коло молодих 
5 Nelson L. Kritik der Praktischen Vernunft. GS. Bd. 4.
6 Див. Franke H. Leonard Nelson (с. 121 і далі).
7 У виданні “В пам’ять про Леонарда Нельсона” (Leonard Nelson zum Gedächtnis / Hrsg. 

v. Minna Specht, Willi Eichler. Frankfurt am Main ; Göttingen, 1953) Мінна Шпехт пише 
(с. 8 і далі): “Він намагається налагодити зв’язки з членами Фрізівського товариства, 
які було втрачено через війну, і пропонує їм перетворити товариство, яке досі мало 
на меті лише наукову роботу, у виховне товариство, найважливішим завданням 
якого би стало втілення того, що вважається правильним”. Коли члени товариства не 
підтримали його заклик, він “розпустив організацію і почав шукати собі нових колег”.

8 Nelson L. GS. Bd. VII. (с. 43–57).
9 Цю працю Л. Нельсона без скорочень було опубліковано в: Das Ziel. Aufruf zum tätigen 

Leben / Hrsg. v. Kurt Hiller. München, 1915. (с. 37–55).
10 Nelson L. GS. Bd. VII. (с. 389–558).
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людей із робітничого класу, які готові були працювати над формуванням 
власного характеру та етичною освітою і брати активну участь у діяльності 
політичних партій та організацій.

У тому ж році Л. Нельсон заснував Міжнародний молодіжний союз як 
виховне товариство однодумців, яке в наступні роки налічувало приблизно 
300 членів. У цьому товаристві мали формуватися лідери майбутнього 
соціального та справедливого суспільства. Союз відкидав демократію і був 
організований на лідерських засадах. Сам Л. Нельсон очолював організацію. 
Учасники були зобов’язані відвідувати політичні та філософські семінари, 
а також працювати в профспілках та політичних партіях. Окрім того, вони 
брали на себе зобов’язання вести такий спосіб життя, який би відповідав 
розумним засадам та етичним принципам.

Зокрема, йшлося про вихід із церкви, вегетаріанство, відмову від алкоголю 
та тютюну, взаємну солідарність та активну роботу в малих групах. Метою 
союзу була реалізація такої політики, яка би базувалася на засадах розуму 
та права, а також втілення гуманного і соціально справедливого суспільного 
порядку.

Заснування міжнародного молодіжного союзу
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У своїй промові з нагоди заснування згаданого союзу Л. Нельсон зазначив: 

“Міжнародний молодіжний союз не очікує реформування виключно лише 
через поширення розумних ідей чи облагородження окремих людей. Він вбачає 
необхідність у забезпеченні права через інституції. Він свідомий також того, 
що такі інституції можуть бути створені і продовжувати своє існування 
лише тоді, коли знайдуться люди, які спрямують на це свої зусилля і волю”11.

В іншому місці промови Л. Нельсон формулює політичну мету організації:

“Політика розуму має насамперед бути політикою права, адже 
справедливість – це найвищий закон розуму для суспільства. В такий спосіб 
політика виступає проти використання особи як виключно засобу”12.

II. Філософія для практики – політика та педагогіка

Багато членів Міжнародного молодіжного союзу вступили до Соціал-демократичної 
партії Німеччини і провадили активну роботу у профспілках за права робітників. 
Навколо Л. Нельсона утворилося політично активне коло прибічників та прибічниць, 
від яких він безкомпромісно вимагав дотримуватися моральних приписів і працювати 
над поступовим втіленням власних ідей. При цьому через свої антидемократичні та 
антимарксистські ідеї вони все більше опинялися в опозиції до інших лівих угрупувань 
і, насамперед, до Соціал-демократичної партії Німеччини.

У 1922 р. Л. Нельсон заснував Філософсько-політичну академію (далі – Академія), 
мета якої полягала в підтримці освітньої діяльності Міжнародного молодіжного 
союзу, а також у публікації та популяризації праць Л. Нельсона. Будинок Академії 
знаходився у Берліні і мав добре оснащену бібліотеку. Там проводили політичні 
та філософські курси для молоді з метою інтелектуальної підтримки її діяльності в 
організаціях робітничого руху. Академією керувала Мінна Шпехт.

У 1924 р., завдяки великому благодійному внескові комерсанта Германа 
Рооса, Л. Нельсонові вдалося заснувати виховну школу-інтернат Валкемюле 
(Walkemühle) у Мельзунґені, що біля Касселя. Це були школа для дітей і освітній 
заклад для молоді, якими керувала цивільна дружина Л. Нельсона М. Шпехт13. 

11 “Шляхи до політики розуму: тези Міжнародного молодіжного союзу” (“Wege zur 
Vernunftpolitik, Leitsätze des IJB”, промова Л. Нельсона, Берлін, 13 грудня 1918 р.); 
цит. за: Vernunft praktisch werden kann. Zur Aktualität des philosophischen Werkes von L. 
Nelson: Ausstellungskatalog / Hrsg. v. Barbara Neißer, Nora Walter. Köln; Bonn, 1987 (с. 21); 
далі цит.: Wie Vernunft praktisch werden kann: Ausstellungskatalog.

12 Nelson L. Völkerbund der Jugend / Hrsg. v. Berta Gysin. Leipzig, 1920. Тут цит. за: Nelson L. Ausgewählte 
Schriften: Studienausgabe / Hrsg. v. H. J. Heydorn. Frankfurt am Main, 1974 (с. 15 і далі).

13 Про Мінну Шпехт див.: Hansen-SchabergI. Minna Specht – Eine Sozialistin in der 
Landerziehungsheimbewegung 1918 – 1951. Frankfurt am Main, 1992 (с. 33–36). Див. 
також: http://landerziehungsheim-walkemuehle.de.
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Дітей навчали у малих групах згідно з ідеями реформаторської педагогіки. 
Особливу роль відгравали самостійне навчання через спостереження і 
дослідження та сократичний метод14. Молодим людям викладали політичні, 
економічні, філософські та природничі курси. Крім того, до програми 
навчання полежала практична реміснича діяльність, а також музичні та 
культурні заходи15.

Валкемюле

У 1925 р. членів Міжнародного молодіжного союзу було виключено 
з Соціал-демократичної партії Німеччини, оскільки їхні ідеї лідерства, 
Нельсонова критика демократії та концепція соціалізму не співпадали з 
принципами партії. Переговори правління союзу з Отто Вельсом, головою 
СДПН, закінчилися 2 листопада 1925 р. безрезультатно. Внаслідок цього у 
1926 р. Л. Нельсон заснував Міжнародний соціалістичний бойовий союз як 
власну політичну партію (далі – Союз). Її також було організовано на засадах 
лідерства та згідно з етичними принципами філософії Л. Нельсона. У статуті 
новоствореного союзу зазначено: 

“Мета Союзу – боротьба за формування суспільства, в якому не 
існуватиме експлуатації людей”; “партійцем може бути лише той, хто 
виявився достойним тієї довіри, якої вимагає його посада. Така людина 
має дотримуватися в своєму способі життя мінімальних вимог, без 
виконання яких не можливо бути впевненим у дієвості внутрішнього 
контролю, який є єдиною гарантією незловживання довіреною владою”16.

14 Nelson L. Die Sokratische Methode (1922). GS. Bd. I. (с. 269–316).
15 Щодо викладання та педагогічної концепції див.: http:// landerziehungsheim-

walkemuehle.de/1921-1933; див. також: Wie Vernunft praktisch werden kann: 
Ausstellungskatalog (с. 22 і далі); Die Tat. Monatszeitschrift für die Zukunft deutscher 
Kultur. Heft 11. 1926.

16 Wie Vernunft praktisch werden kann: Ausstellungskatalog (с. 28).
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Від членів партії вимагали дотримання тих самих суворих правил щодо 
приватного життя, як і в Міжнародному молодіжному союзі. Вони були 
студентами Л. Нельсона та представниками робітничого руху і вірили в ідеї 
мислителя та його політичні цілі.

Л. Нельсон різко критикував демократію та партії Веймарської 
республіки, зокрема принцип прийняття рішення більшістю голосів, 
а також брак обов’язкової орієнтації на такі надпозитивні правові 
принципи, як збереження людської гідності. Натомість у своїй партії він 
пропонував принцип лідерства та політичну програму, яка базувалася 
на етичних засадах свободи, рівності та соціальної справедливості. Все 
це для нього було основою “етичного соціалізму” та справедливого 
суспільства, яким би правили, керуючись розумом, освічені політичні 
діячі. Попри критику демократії, політичні цілі партії Л. Нельсона 
містять ідею суспільства, в якому мало б гарантуватись дотримання 
основних прав людини: індивідуальної свободи, рівності та соціальної 
справедливості. 

Ідеї “етичного соціалізму” базувалися на етиці Л. Нельсона, яку детально 
охарактеризовано у статті Г. Франке.

У моральному законі Л. Нельсон вбачав основу для гуманного та 
справедливого суспільства. Із нього він виводив свої правові норми, а також 
етичні та педагогічні принципи, які б мали стати керівними у політичній 
діяльності і забезпечити свободу, рівність та гідність усіх громадян. Для 
реалізації цих принципів потрібні освічені люди та інституції, які би втілили 
правові засади на практиці і взялися за навчання та виховання індивідів 
відповідальними громадянами, що у своїх діях керуються розумом. При 
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цьому він поєднував ідеал лібералізму, вільного розвитку особистості 
з ідеалом освіченої людини, а вимогу рівності – з ідеєю соціальної 
справедливості. Л. Нельсон і його найближчі колеги називали таку концепцію 
“ліберальним соціалізмом” та “етичним реалізмом”. 

“У своїх суспільних ідеалах Нельсон виходить з ідеалу права та з обов’язку 
людини, виконувати правові вимоги інших. Оскільки кожна правова 
вимога пов’язана із задоволенням інтересів, мірилом їх зважування має 
бути те, щоб жоден не чинив по відношенню до іншого того, чого б не 
бажав для себе. Беручи за основу ідеал права та обов’язок виконання 
справедливих вимог членів суспільства, Л. Нельсон підходить до вимоги 
правової держави”17.

Політолог Томас Майєр характеризує Нельсонів ідеал соціалізму так: 

“Соціалізм є для Нельсона ніщо інше, як суспільна реалізація ідеї права. Для 
втілення ідеалу свободи він (соціалізм) мусить подолати усю матеріальну 
нужду і штучну опіку, які не дають людині через самостійну діяльність 
отримати освіту. Для реалізації ідеалу рівності він має забезпечити 
справедливий розподіл засобів, що необхідні для задоволення інтересів 
кожної окремої людини”18.

На відміну від комуністів, Л. Нельсон вбачав справедливий розподіл благ не 
у скасуванні приватної власності. Не вбачав він його і в нерегламентованому, 
безвідповідальному накопиченні приватної власності. Як альтернативу, 
мислитель запропонував низку економічних, кооперативних кроків, а 
також заходів у ділянці трудового та податкового права і наголошував на 
необхідності правових норм, а також освіти та виховання громадян19.

Міжнародний соціалістичний бойовий союз, метою якого була практична 
реалізація цієї концепції, попри все, залишився на узбіччі робітничого 
руху. Він так ніколи і не став масовою партією, як Соціал-демократична 
чи Комуністична партії. Л. Нельсон помер у 1927 р. внаслідок пневмонії у 
46-річному віці20.

17 В. Айхлер у праці “Етичний реалізм” (“Ethischer Realismus”) в: Leonard Nelson zum 
Gedächtnis. 1953 (с. 139 і далі).

18 Meyer Th. Eine Philosophie für die Praxis, цит. за: Wie Vernunft praktisch werden kann: 
Ausstellungskatalog (с. 16).

19 Vorholt U. Die politische Theorie Leonard Nelsons. Baden-Baden, 1998.
20 Klär K. H. Zwei Nelson-Bünde IJB und ISK im Lichte neuerer Quellen. Internationale 

wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Nr. 18. 
1982 (с. 310–361); див. також: Link W. Die Geschichte des Internationalen Jugendbundes 
(IJB) und des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK). Meisenheim am Glan, 
1964.
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III. Політичний вплив: протести проти А. Гітлера та націонал-соціалізму 
1927 – 1938 рр.

Після смерті Л. Нельсона Міжнародний соціалістичний бойовий союз 
очолив В. Айхлер. М. Шпехт і далі керувала школою Валькемюле та 
Філософсько-політичною академією. Із кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 
члени Союзу та Академії вбачали найбільшу політичну загрозу у зростанні 
фашизму та вражаючих результатах Націонал-соціалістичної партії під 
керівництвом А. Гітлера на виборах. Союз активно виступав за те, щоб усі 
ліві та соціалістичні організації робітничого руху створили єдиний фронт 
із метою подолання націонал-соціалізму. З цією метою вони написали 
“Терміновий заклик”, який підписали багато відомих особистостей, зокрема 
А. Ейнштейн, К. Колльвіц, Г. Манн та інші. Утім спільного фронту так і не 
вийшло: ні соціал-демократи, ні комуністи не підтримали цієї ініціативи. У 
1932 р., коли націонал-соціалісти знову отримали значні успіхи на виборах, 
невелика група ключових діячів Союзу вирішила видавати щоденну газету 
“Der Funke” (“Іскра”), аби застерегти населення перед небезпеками 
фашизму та розкрити справжні політичні цілі націонал-соціалістів21.

Щоденна газета “Іскра” (“Der Funke”)

Видання та поширення газети забирало майже усі сили членів Міжнародного 
соціалістичного бойового союзу і вимагало значних фінансових вкладень. 
Коли у 1933 р. А. Гітлер та його Націонал-соціалістична партія виграли 
вибори, Союз заборонили, школу Валькемюле закрили, а її будівлю зайняли 
есесівці. Приблизно двадцять ключових членів Союзу мали заарештувати, 

21 Див.: Wie Vernunft praktisch werden kann: Ausstellungskatalog (c. 29–30), інші оригінальні 
документи з газети “Funke” див.: http:// www.landerziehungsheim-walkemuehle.de/
Ereignisse.
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тому частина з них втекла за кордон, а інші подалися у підпілля. Праці 
Л. Нельсона заборонили. Передбачаючи можливість такого розвитку 
подій, керівництво Союзу ще до 1933 р. налагодило зв’язки з членами 
та симпатиками Союзу в Парижі та Лондоні і передало частину майна за 
кордон. 

М. Шпехт разом із учнями школи та двома вчителями подалася до Данії. Там, 
у вимушеній еміграції, школа продовжувала існувати при дворі Остропґаад 
(Östropgaad) до 1938 р. Далі учні та вчителі змушені були тікати до Англії22.

Школа Валкемюле в еміграції

В. Айхлер та інші члени Союзу спочатку перебували в еміграції в Парижі та 
Швейцарії. 1938 р. В. Айхлер переїхав до Лондона. Там вже існувала група із 
членів Міжнародного соціалістичного бойового союзу. 

Велика частина союзівців, яка жила в різних містах Німеччини, залишилася в 
країні і з 1933 р. почала організовувати акції протесту проти нацистів. У різних 
містах створювали групи у складі п’ятьох осіб, які діяли незалежно одне від 
одного. Вони не знали одне одного особисто і були пов’язані між собою через 
контактну особу. Завдяки цьому під час можливого арешту учасники не змогли 

22 Nielsen B. S. Erziehung zum Selbstvertrauen. Ein sozialistischer Schulversuch im dänischen 
Exil 1933 – 1938. Wuppertal, 1985.
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б здати інші групи, але у випадку небезпеки мали можливість попередити 
одне одного і підтримати. Для маскування та фінансування нелегальних акцій 
створювали вегетаріанські ресторани та хлібокомбінати. Групи виготовляли 
листівки та інформаційні брошури, аби повідомити про злочинні цілі та 
політичну діяльність нацистів та поширювати інформацію з-за кордону23.

Листівки проти А. Гітлера

Відбувалося чимало креативних акцій протесту проти А. Гітлера, як-от 
транспаранти, які самі розгорталися під час державних урочистостей, написи 
зі слоганами “Геть Гітлера” на залізничних насипах, дорогах та вулицях, 
які виготовляли за допомогою хімікатів24. У 1936 р. попри заходи безпеки 
та солідарність між членами Союзу деяких із них було заарештовано. У 
1937– 1938 рр. ситуація в Німеччині стала настільки небезпечною, що акції 
протесту було припинено, а багатьом членам заледве вдалося уникнути 
арешту шляхом втечі за кордон.

23 Ethik des Widerstands. Der Kampf des Internationalen sozialistischen Kampfbundes 
(ISK) gegen den Nationalsozialismus / Hrsg. v. S. Lemke-Müller. Bonn, 1996. Тут вміщено 
чимало розповідей членів Міжнародного соціалістичного бойового союзу про акції 
протесту в 1933 – 1938 рр.

24 50 років потому Г.-Д. Ґрабе зняв документальний фільм “Людвіг Ґем, німецький 
учасник руху спротиву” (“Ludwig Gehm, ein deutscher Widerstandskämpfer”) (Майнц, 
1983 р.).
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IV. Міжнародний соціалістичний бойовий союз в еміграції (1938 р.) та 
після 1945 р. знову в Німеччині

У 1938 р. у Лондоні жив ряд діячів Союзу: Віллі Айхлер, Фрітц Ебергард, 
Мінна Шпехт, Ґрете Герман, Ґустав Гекман та інші. До 1938 р. вони 
підтримували групи опору в Німеччині і докладали зусиль для продовження 
існування Союзу в еміграції. У той час вони також налагоджували зв’язки 
з іншими соціалістичними групами та профспілковими організаціями у 
Великій Британії та Європі. 

Ідеологічні розбіжності між соціалістами і соціал-демократами все більше 
відступали на задній план, і вони почали разом провадити кампанію проти 
А. Гітлера, зокрема після початку Другої світової війни у 1939 році. В еміграції 
члени Союзу відкрили для себе англо-саксонську демократію і високо оцінили 
її. Вони відкинули Нельсонову критику демократії та організацію Союзу за 
принципом лідерства і зайнялися розробкою концепцій побудови соціальної 
демократії в Німеччині після перемоги над А. Гітлером. Свої ідеї та концепції 
члени Союзу видавали у формі різноманітних німецько- та англомовних 
брошур: “Соціалістична варта” (“Die Sozialistische Warte”), “Re-making Germany”, 
“Солідарність з борцями проти фашизму” (“Solidarität mit den Kämpfern 
gegen den Faschismus”), “Renaissance (For Right, Freedom and Progress)”25.

25 “Влада та безсилля розуму. Про вплив філософа Леонарда Нельсона” (“Macht und 
Ohnmacht der Vernunft. Zur Wirkungsgeschichte des Philosophen Leonard Nelson”). 
Фільм Б. Найссер та Кай-Бьока на замовлення Філософсько-політичної академії (Бонн, 
1997 р.).
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Після війни вже у 1945 р. Віллі Айхлер та Отто Беннеманн повернулися до 
Німеччини і встановили зв’язки з К. Шумахером – головою Соціал-демократичної 
партії Німеччини, аби обговорити можливості політичної співпраці. Результатом 
перемовин стало те, що Союз припинив своє існування як політична партія, 
а більша частина його членів вступила до СДПН, аби спільними зусиллями 
працювати над розбудовою партії та Федеративної Республіки Німеччини. 
“На те, що колишні кадри Л. Нельсона мали добру підготовку і їх сприймали 
серйозно, вказує той факт, що їм довірили чільні позиції в партії”26. Найбільший 
вплив Нельсонові ідеї мали через В. Айхлера на Ґодесберзьку програму соціал-
демократів 1959 р. Із 1946 р. В. Айхлер був у президії Соціал-демократичної партії 
та очолював комісію з розробки згаданої програми. Членами цієї комісії були 
також сім колишніх учасників Союзу та прихильників Нельсонових організацій27.

У 1948 р. Отто Беннеманна обрано мером Брауншвайґа, у 1959 – 1967 рр. 
він був міністром внутрішніх справ Нижньої Саксонії. Фрітц Ебергард був 
членом Парламентської ради, А. Кубель – міністром та прем’єр-міністром 
Нижньої Саксонії. Інші члени Союзу займали керівні посади в освітній сфері 
молодої демократії. Це відповідало Нельсоновому переконанню про те, 
що для побудови соціального та справедливого суспільства потрібні люди, 
які мали б відповідне виховання та освіту для реалізації політичних цілей28. 
М. Шпехт у 1946 р. очолила відому реформаторську школу Оденвальд 
на півдні федеральної землі Гессен. Ґрете Генрі Герман та Ґустав Гекман 
стали професорами Вищої педагогічної школи у Бремені та Ганновері, де 
виховували майбутніх освітян та активно працювали у профспілці. Ерна 
Бленке керувала народною (вечірньою) школою у Нижній Саксонії. Майже 
усі члени Союзу, які повернулися в Німеччину, після 1945 р. працювали в 
політичних організаціях та залишилися вірними тим базовим переконанням, 
яких навчилися від Л. Нельсона, за винятком ідеї правління мудрих. 

V. Вплив Л. Нельсона у післявоєнний час та Філософсько-політична 
академія 1949 – 2018 рр.

У 1949 р. було відновлено Філософсько-політичну академію як виключно 
освітню організацію. Її завдання у перші роки існування полягало в 
опрацюванні та виданні наукових рукописів та праць Л. Нельсона. З 1970 р. 

26 Franke H. Leonard Nelson (c. 207), див. посади та керівні позиції, які займали колишні учасники 
Міжнародного соціалістичного бойового союзу у післявоєнній Німеччині (с. 207 і далі).

27 Lemke-Müller S. Der politische Weg Willi Eichlers vom ISK zur SPD.Bonn, 1988; див. також 
“Віллі Айхлер–Сюзанне Міллер. Політичний шлюб” (“Willi Eichler-Susanne Miller. Eine 
politische Lebensgemeinschaft”). С. Міллер в інтерв’ю з Б. Найссер (1996 р.).

28 Grabenhorst С. Otto Bennemann. Beitrag zu einer politischen Biographie. Braunschweig, 
1991; див. “Життя для політики 1903 – 2003” (“Ein Leben für die Politik 1903 – 2003”). 
О. Беннеман в інтерв’ю з Б. Найссер (Ганновер, 1996 р.).
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в світ стало поступово виходити повне видання його праць в дев’яти томах. 
Окрім того, академія організовувала також конференції щодо актуальних 
політичних питань, філософські курси і сократичні бесіди.

Втім спадщина Л. Нельсона до возз’єднання Німеччини у 1990 р. була 
доступна неповністю, адже велика частина рукописів перебувала у 
Державному архіві Німецької Демократичної Республіки у Східному Берліні. 
Власне тому і після 1990 р. до кола завдань академії належали перегляд 
та дослідження спадщини Л. Нельсона. Результатом такої роботи стало 
видання інших рукописів мислителя29.

Філософсько-політична академія і нині організовує семінари на актуальні 
теми. Чимало її учасників працюють в освітніх закладах та вищій школі. Вона 
підтримує публікації, присвячені філософії Нельсона, та проекти, в центрі 
яких – критична філософія, а також етичні та педагогічні питання в дусі Л. 
Нельсона.

У 70 – 80 рр. ХХ ст. сократична бесіда почала набувати все більшого 
значення, зокрема і поза межами філософсько-політичної академії. Так, 
Ґ. Гекман практикував сократичну бесіду як навчальний метод в університеті 
Ганновера і зробив її популярною як діалогічну форму філософування. Він 
займався підготовкою модераторів сократичної бесіди, які практикували 
та поширювали цей метод у вищій та середній школах і на навчальних 
курсах для дорослих30. Оскільки у 80-х рр. ХХ ст. та після 1990 р. інтерес 
до сократичної бесіди почав зростати (зокрема в Нідерландах та Англії), 
модератори сократичних бесід заснували у 1994 р. Товариство сократичного 
філософування як дочірню організацію Філософсько-політичної академії. 
Разом вони багаторазово протягом року провадять сократичні заходи на 
різні етичні, пізнавально-теоретичні, політичні, педагогічні та математичні 
теми. Окрім того, провадиться підтримка теоретичних досліджень та 
удосконалення сократичного методу. З цією метою у 1994 р. було засновано 
серійне видання, яке нині налічує вже 16 томів31. Окрім того, обидві організації 
з інтервалом у кілька років проводять міжнародні конференції та колоквіуми 
у різних європейських країнах. Ці заходи вони організовують у співпраці з 

29 Nelson L. Kritische Natur philosophie / Hrsg. Von K. Herrmann, J. Schroth, 2008; Nelson L. 
Typische Denkfehler der Philosophie / Hrsg. von A. Brandt, J. Schroth, 2011.

30 Heckmann G. Das Sokratische Gespräch. Hannover, 1981. Третє видання з новою, 
детальною передмовою Д. Крона: Münster, 2018.

31 Sokratisches Philosophieren. Schriftenreihe der Philosophisch Politischen Akademie (PPA) 
und der Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren (GSP) / Hrsg. v. D. Krohn, B. Neißer, 
N. Walter. Bd. 1–16. Frankfurt am Main; Münster, 1994 – 2018. Щодо діяльності 
Філософсько-політичної академії та Товариства сократичного філософування див.: 
http://www.philosophisch-politische-akademie.de.
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англійським Товариством підтримки критичної філософії (англ. Society for 
the Furtherance of Critical Philosophy)32, яке є наступником англійської групи 
Міжнародного соціалістичного бойового союзу і було засновано у 1940 р. 
Воно також плекає ідеї Л. Нельсона та пропонує сократичні бесіди у Великій 
Британії. Під час усіх заходів згаданих організацій учасники з фінансовими 
труднощами отримують матеріальну підтримку, адже кожен має мати 
можливість взяти у них участь.

Сьогодні члени організацій, пов’язаних із Л. Нельсоном, не беруть такої 
активної участі у діяльності політичних партій, як безпосередні учні мислителя 
та післявоєнне покоління. Втім вони поділяють переконання у тому, що 
важливо докладати зусиль для побудови гуманного, демократичного, 
соціально справедливого суспільства, яке б функціонувало на засадах 
свободи, рівності, справедливості та прав людини. Як і Л. Нельсон, вони 
переконані у важливості навчання та підтримки молодих людей, які готові 
активно впроваджувати ці цінності у політичних та громадських організаціях.

32 Про Товариство підтримки критичної філософії (SFCP) див.: http://www.sfcp.org.uk.
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Горст Ґронке

Основи сократичної бесіди

У цій праці представлено основні риси сучасної форми (нео)сократичної бесіди, 
яку обґрунтував Л. Нельсон у своїй доповіді “Сократичний метод”, яку він 
виголосив 11 грудня 1922 р. у Педагогічному товаристві у Ґеттінґені1. Окрім того, 
зосереджено увагу на подальшому розвитку цього методу, який задокументовано 
у праці Ґустава Гекмана “Сократична бесіда” (“Das sokratische Gespräch”)2. 
Свідченням продовження розробки сократичної бесіди є різноманіття праць у 
межах видання “Сократичне філософствування” (“Sokratisches Philosophieren”)3.

Короткому опису місця сократичної бесіди в філософсько-практичній 
діяльності Л. Нельсона (І) слідує з’ясування історично-філософських обставин, 
які зумовили таку назву форми групової бесіди, та огляд сучасної форми 
сократичної бесіди (ІІ). Основну частину цієї розвідки становить пояснення 
ключових аспектів сократичної бесіди, її базових елементів, ролі учасників 
та модератора, шляху аргументації, ролі досвіду, а також сократичної 
супровідної бесіди (III). У завершальній частині розкрито можливі ефекти 
сократичної бесіди (IV) та зосереджено увагу на важливому критичному пункті 
концепції Л. Нельсона та Ґ. Гекмана, який зумовлює необхідність подальшого 
опрацювання теорії та практики сократичної бесіди.

I. Як розум може стати практичним

Вся діяльність Л. Нельсона була спрямована на практичне застосування розуму. 
До стратегій, які він для цього використовував, належало, насамперед, зміцнення 
волі та мотивації будувати життя на засадах розуму. До цього, по суті, педагогічного 

1 Nelson L. Die Sokratische Methode, видано посмертно в: Abhandlungen der Friesschen Schule : 
neue Folge / Hrsg. v. Otto Meyerhoff, Franz Oppenheimer u. Minna Specht. Bd. 5 (I). Göttingen, 
1929. (c. 21–78). Перевидання: Nelson L. Gesammelte Schriften (далі – GS). Bd. 1. (c. 269–316).

2 Heckmann G. Das sokratische Gespräch. Erfahrungen in philosophischen 
Hochschulseminaren. Münster, 2018. Перше видання книги вийшло у 1981 р. у 
ганноверському видавництві “Hermann Schroedel Verlag”.

3 Видання “Сократичне філософствування” (“Sokratisches Philosophieren”), яке з 1994 р. 
видавали спочатку С. Кнаппе, Д. Крон та Н. Вальтер, а з третього тому – Д. Крон, 
Б. Найссер та Н. Вальтер, до 2018 р. нараховує вже 16 томів. Перші 7 томів вийшли у 
видавництві “Dipa-Verlag”, а наступні – у “Lit-Verlag”. Деякі ключові тексти містить також 
видання: Das sokratische Gespräch / Hrsg. v. Dieter Birnbacher u. Dieter Krohn. Stuttgart, 
2002. Для англомовних читачів рекомендовано збірник досліджень: Enquiring Minds. 
Socratic Dialogue in Education / Hrsg. v. Rene Saranu. Barbara Neisser. Stoke-on-Trent, 
2006. Детальний перелік праць, присвячених сократичній бесіді, розміщено на сайті 
Філософсько-політичної академії: http://philosophisch-politische-akademie.de.
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завдання додавалася політична стратегія практичного втілення поставлених 
цілей у конкретних діях. Не буде перебільшенням стверджувати, що в обох 
напрямках Л. Нельсон досягнув значних успіхів. Так, без сильної волі та високого 
рівня кмітливості створеній Л. Нельсоном політичній партії, Міжнародному 
соціалістичному бойовому союзу навряд чи вдалося би провадити рух опору 
в часи нацистського режиму. Маловірогідним був би за відсутності таких 
передумов і той факт, що чимало членів партії Л. Нельсона відіграли важливу 
педагогічну та політичну роль у відбудові Німеччини (як приклад у педагогічному 
напрямі можна навести М. Шпехт, а в політичному – В. Айхлера4). В який же спосіб 
сократична бесіда вписується в цей діяльнісний контекст? 

Вказівку на це дає нам діяльність Сократа на Агорі, афінській ринковій площі, 
де проходила більша частина суспільного та політичного життя. Філософ 
переривав людей під час того, як вони виконували якусь діяльність, аби 
розпочати з ними бесіду про те, чи вони знають, що мали намір зробити. Дуже 
часто виявлялося, що люди не знали того, в розумінні чого були переконані. 
Той, хто вважав, що чинить благочестиво, не знав, що таке благочестивість, а 
той, хто був переконаний, що діє хоробро, абсолютно нічого не зміг сказати про 
сутність хоробрості тощо5. Лише усвідомлення свого незнання могло спонукати 
їх до отримання справжнього знання. Схожу функцію має сократична бесіда в 
її сучасній формі6. Вихідним пунктом її є те, що людина на певний час припиняє 
свою діяльність і бере мисленнєву паузу, тобто паузу для обдумування. Оскільки 
неможливо беззастережно виходити з того, що воля, якою б сильною вона не 
була, завжди є доброю волею, а вчинки, якими б розумними вони не були, 
завжди мають добру мету, такий мораторій на діяльність слугує для того, аби 
поринути в роздуми про “справжнє, добре, прекрасне” і, як наслідок, виражати 
волю та діяти відповідно до отриманих знань. Отже, сократична бесіда не є ані 
способом підвищити мотивацію, ані методом практичного втілення, натомість 
вона слугує для пізнання та критичної оцінки основних мотиваційних та 
діяльнісних орієнтирів. Вона хоч і не зобов’язує до дії, втім в силу того, що має 
стосунок до життя та діяльності, все ж пов’язана з конкретною практикою7.

4 Hansen-Schaberg I. Minna Specht: eine Sozialistin in der Landerziehungsheimbewegung 
(1918 bis 1951). Untersuchung zur pädagogischen Biographie einer Reformpädagogin. 
Frankfurt am Main u.a., 1992; Lemke-Müller S. Ethischer Sozialismus und soziale 
Demokratie. Der politische Weg Willi Eichlers vom ISK zur SPD. Bonn, 1988.

5 Див., наприклад, діалоги Платона “Євтифрон” і “Менон”.
6 У цьому дослідженні я обмежуюся “етично” зорієнтованою сократичною бесідою. 

Втім, багато висловлених тут тез можна екстраполювати на сократичну бесіду про 
пізнавально-теоретичні, естетичні та математичні теми.

7 Відношення сократичного філософствування та політики розкрито у розвідці 
Й. Фішера: Fischer J. Kann Sokratik eine bildende Mitte unseres politischen Lebens sein? 
Das Sokratische Gespräch. Ein Symposion / Hrsg. v. Dieter Krohn, Detlev Horster u. Jürgen 
Heinen-Tenrich. Hamburg, 1989.
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Так, наприклад, головний представник сократичної 
бесіди в другій половині ХХ ст. Ґ. Гекман 
використовував цей метод у спілкуванні з в’язнями 
табору інтернованих під час свого військового полону 
в Канаді, а після завершення Другої світової війни – 
з людьми в Німеччині, допомагаючи їм зрозуміти 
неправильність власної мотивації та позиції в часи 
націонал-соціалізму8.

Роль сократичної бесіди у житті та діяльності:

– Мотивація до діяльності на засадах розуму;
– Сократична бесіда: перевірка основної мотивації та цілей діяльності;
– Розумне втілення перевірених мотивів та цілей на практиці.

II. Історично-філософські передумови сократичної бесіди

Особлива форма бесіди завдячує своїм ім’ям Сократу, який жив у 470 – 
399 рр. до н. е. і відіграє центральну роль у літературних діалогах свого 
учня Платона (428 – 348 рр. до н. е.). Важлива риса Сократа полягала у 
тому, що він у своєму житті та діяльності не хотів слідувати тому, що 
думають люди, що кажуть, а натомість керувався лиш тим, що пройшло 
перевірку розумом. Саме це мається на увазі у так званому принципі 
“логосу” в ранньому діалозі Платона “Критон”: “Не тільки зараз, але й 
завжди для мене було характерним те, що я ніколи не дослухаюся ні до 
чого, окрім того судження (логос/розум), яке під час перевірки здається 
мені найкращим” (Kriton, 46b).

Цей принцип не потрібно буквально сприймати як виступ проти демократії, 
хоча тут і йдеться про відмежування від думки людей. Сократ мав на увазі, 
щоб люди не приймали необдумано те, що кажуть інші,  щоб формували 
власні обґрунтовані судження. Обґрунтованим є те судження, яке 
щонайменше не суперечить іншим судженням, яких людина дотримується 
у своєму житті. У цьому монолозі, розмові “душі з самою собою”, Сократ 
виступає не в ролі рівноправного співрозмовника, він піднімається вище за 
нього, переймаючи роль “акушера” (маєвта) для несуперечливих думок, які 
нерідко сам закладає співрозмовнику в уста.

Другим ідейно-історичним джерелом “сократичного методу” для 
Л. Нельсона є Е. Кант, якого він читав крізь призму Я. Ф. Фріза. Е. Кант навіть 
більше, ніж Сократ, задав основний орієнтир “неосократичної” бесіди. Він 

8 Про біографію Ґ. Гекмана: Krohn D. Gustav Heckmann. Vernunft – Ethik – Politik / Hrsg. v. 
Detlef Horster, Dieter Krohn. Hannover, 1983 (с. 9–32).
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чітко демонструє свою приналежність до сократівської традиції, про що 
свідчить фрагмент з першої частини його “Основ метафізики звичаїв”. За 
його словами, “звичайний людський розум чудово знатиме, що добре, а що 
погано, якщо, не навчаючи його абсолютно нічого нового, лише звернути 
увагу, як це робив Сократ, на його власний принцип”9.

Ще чіткіше сократівську орієнтацію Е. Канта підтверджує початковий фрагмент 
із праці “Що таке Просвітництво?”: “Просвітництво – це вихід людини з 
власного неповноліття, в якому вона опинилася з власної вини. Неповноліття – 
це нездатність послуговуватися власним розумом без чужого керування… […] 
Sapere aude! Май сміливість послуговуватися власним розумом!”10.

Передусім із фрази “послуговуватися власним розумом без чужого 
керування” при уважному прочитанні можна вивести два інноваційні 
моменти сучасної сократичної бесіди.

Найперше йдеться про те, щоб “мислити самотужки”. Там, де Е. Кантом 
керують його республіканські інтенції, він пов’язує самостійне мислення 
з комунікативною свободою розуму, “який не має ніякої диктаторської 
влади і вироки якого є нічим іншим, ніж згодою вільних громадян, кожен 
із яких має мати не обмежену нічим можливість висловити свої сумніви 
[…]”11. “Мислити самотужки” не означає “мислити наодинці”, на що вказує 
М. Шпехт12. Хоч і не треба давати іншим можливість “керувати” собою, втім 
необхідно мислити разом із іншими. У такий спосіб сократична бесіда 
перетворюється з внутрішнього монологу чи діалогу учня зі вчителем на 
справжню групову розмову рівноправних учасників.

9 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kants gesammelte Schriften / Hrsg. v. 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. IV. Berlin, 1903 (с. 403 і далі).

10 Kant I. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Kants gesammelte Schriften / Hrsg. v. 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.Bd. VIII. Berlin ; Leipzig, 1923 (с. 35).

11 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Kants gesammelte Schriften / Hrsg. v. Königlich 
Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. III. Berlin, 1904 (с. 484).

12 Specht M. Education for Confidence. Children’s Communities (Experiments in Democrating 
Living). London, 1944. С. 20 –28.



40

Друга інновація теж пов’язана з кантівським розумінням просвітництва. 
Мислити без “керівництва” інших означає, що той, хто керує бесідою, 
не долучається до неї, висловлюючи власну думку, а натомість пильнує 
за організованим, плідним перебігом такої бесіди. “Сократ маєвтично 
веде діалог з учнями, Л. Нельсон модерує маєвтичний діалог між 
учнями”13.

Загалом основою сучасної сократичної бесіди можуть бути “максими для 
класу мислителів” Е. Канта:

1) мислити самотужки;
2) спілкуючись із іншими людьми, намагатися мислити, як вони;
3) завжди думати в унісон з собою14.
Звісно, такі характеристики сучасної сократичної бесіди потребують 
детальнішого розгляду, який буде запропоновано далі15.

III. Ключові аспекти сучасної сократичної бесіди16

Виступаючи у 1922 р. із доповіддю про сократичну бесіду, Л. Нельсон 
звернув увагу слухачів на те, що немає сенсу говорити про сократичний 
метод. Він мав на увазі, що треба самому пережити цей досвід на практиці, 
аби його по-справжньому зрозуміти. З одного боку, це було правильно, 
адже філософія вже давно – щонайпізніше з часів прихованого сократика 
Л. Віттґенштейна – виявила, що людина насправді розуміє поняття лише 
тоді, коли знає, як використовувати їх у мовній практиці. З іншого боку, таке 
переконання Л. Нельсона було не зовсім вірним, оскільки мислитель низько 
оцінював попередні знання слухачів. Кожен із нас принаймні частково – з 
власного досвіду – знає, що таке “добра тематична бесіда”. І якщо ми маємо 
розуміння цього, то в такому випадку нам відомо і те, що значною мірою 
характеризує “сократичну бесіду”. Власне тому можна припустити, що 
багато з тих речей, які далі буде сказано про сократичну бесіду, для читачів 
виявляться очевидними.

13 Fischer J. Sokratik und Politik. Das Sokratische Gespräch. Ein Symposion / Hrsg. v. Dieter 
Krohn, Detlev Horster u. Jürgen Heinen-Tenrich. Hamburg, 1989 (с. 102). Виділення в 
тексті. – Г. Ґ.

14 Kant I. Anthropologie in pragmatischer Absicht. Kants gesammelte Schriften / Hrsg. v. 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. VII. Berlin, 1907 (с. 200).

15 Найбільш повне і детальне пояснення сучасної форми сократичної бесіди пропонує 
10-ий том видання “Сократичне філософування” (“Sokratisches Philosophieren”): 
Raupach-Strey G. Sokratische Didaktik. Die didaktische Bedeutung der Sokratischen 
Methode in der Tradition von Leonard Nelson und Gustav Heckmann. Münsteru.a., 2012.

16 Далі для сучасної форми сократичної бесіди використовуємо лише вираз “сократична 
бесіда”.
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Щоправда, для більшості, мабуть, попередня теза не справджуватиметься, 
коли йдеться про філософські аспекти у вузькому сенсі, зокрема, найперше 
про епохальний винахід Сократа – питання про загальне17.

1. П’ять базових елементів (нео)сократичної бесіди.

“Сократичне питання”: Сократична бесіда – це така форма бесіди, яка йде “в 
глибину”; вона не шукає засобів та стратегій подолання проблеми, що виникла. 
Запитання типу “як…?” (“Як мені зробити те чи інше?”) відступають на задній план, 
натомість в центрі уваги – загальні, базові (“сократичні”) запитання. Наприклад: 
Що характеризує справедливість? На які цінності потрібно орієнтуватися в 
житті? Що означає бути нацією? Чи дозволена корупція? тощо. Все це звучить 
дуже просто. Втім аж ніяк не просто знайти і добре сформулювати таке важливе, 
філософське питання, яке стосується того, що важливе для людей. Зразковим у 
цьому аспекті є Платон, який у своїх діалогах вмів майстерно вписати загальне 
запитання “Що таке Х?” у конкретний понятійний контекст.

Подані далі ключові елементи визначають процес сократичної бесіди.

Пошук істини: спільне філософствування в сократичній бесіді детерміноване 
пошуком істини. Ми не просто обмінюємося думками, ми прагнемо 
обґрунтувати власні погляди, переконання та думки.

Самостійне мислення: у сократичній бесіді ми не шукаємо емпіричних 
знань, які можна знайти в книгах та Інтернеті. І ми не повторюємо того, що 
підхопили звідкись. Ми намагаємося пізнати щось за допомогою власного 
мислення, “наблизитися до істини”.

Конкретне звернення до досвіду: особливою “родзинкою” сократичної 
бесіди в контексті філософського дискурсу є те, що, на відміну від філософських 
семінарів, у її процесі йдеться не лише про обмін загальними думками і 
великими ідеями, а й про з’ясування базового питання чи загальної думки 
із залученням конкретного досвіду. Судячи з вражень учасників, саме цей 
аспект належить до найбільш плідних складових сократичної бесіди.

Мислити разом: так само плідним, як і конкретне звернення до досвіду, є 
спільне мислення, хоча воно нерідко є водночас і великою складністю. Тут 
йдеться не тільки про те, що бажання мати рацію замінює спільне прагнення 
віднайти таку точку зору, яку б могли розділити усі (консенсус), але й про те, 
що більш чи менш егоцентрична фіксація на власному ході думок відступає 
перед розумінням одне одного. Останнього можна досягти через ясність 
висловлювань та виявлення зацікавленості у формі запитань.

17 Див. Martin G. Sokrates: Das Allgemeine. Grundproblem der großen Philosophen. Philosophie 
des Altertums und des Mittelalters / Hrsg. v. Josef Speck. Göttingen, 1978 (с. 9–43).
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2. Поведінка учасників

Як ці аспекти реалізуються у процесі сократичної бесіди – найкраще видно з 
поведінки учасників. Просте співставлення того, що ми часто переживаємо 
у “дискусіях”, та того, на що сподіваємося, коли нарешті розпочинаємо 
“діалог” із іншими людьми, дає розуміння поведінки учасників. Ми всі 
вдосталь знаємо про поширену “дискусійну поведінку”: нападати одне 
на одного, захищати власні погляди за будь-яку ціну, використовувати 
власну владу чи статус, критикувати особу замість її аргументів тощо. Їй 
можна протиставити інший тип, який на сьогодні все частіше називають 
“діалогічною поведінкою” (табл. 1).

Таблиця 1
Дискусія Діалог
– нападати та захищати;
– бажання мати рацію;
– нав’язувати власні переконання;
– демонструвати себе (показувати свої 

знання);
– усувати контраргументи зі шляху;
– критикувати особу заміст аргументів;
– використовувати владу і статус

– мислити спільно, разом;
– з’ясовувати і аргументувати;
– переконувати і давати себе 

переконати;
– аргументувати конструктивно, 

систематично і дисципліновано;
– активізувати процеси мислення;
– прагнути порозуміння;
– пояснювати своє сприйняття;
– приймати аргументи

Поведінку під час сократичної бесіди від деяких інших “добрих діалогів” 
відрізняє насамперед те, що у ній особливо важливу роль відіграє 
“конструктивна, систематична і дисциплінована аргументація”.

Загалом вимоги до учасників у ході сократичної бесіди можна звести 
до канону достоїнств спілкування. Тут ми зобразили їх у формі “зірки 
достоїнств” (рис. 1):

Рис. 1. Сократична зірка достоїнств
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– дисципліна аргументації передбачає те, що навіть під час складних 
фаз учасники не перериватимуть тематичну лінію бесіди, а й надалі 
намагатимуться через обмін аргументами з’ясувати питання;

– терпіння необхідне для того, аби зрозуміти хід власних і чужих думок, а 
також для їхнього формулювання;

– здатність до самокритики є особливо складним викликом, вона 
необхідна для того, щоб бути відкритим до контраргументів щодо власних 
поглядів;

– критична толерантність – це здатність поважати протилежні погляди, 
при цьому не приймаючи їх сліпо;

– приязність, тактовність, повага є невід’ємними атрибутами часами 
важкого процесу пошуку істини у спільній бесіді.

Все це не можна просто “встановити”. Успіх бесіди залежить значною мірою 
від поглядів і поведінки учасників. 

3. Завдання модератора

Свій внесок в успішний перебіг бесіди може зробити і той, хто нею керує. 
Завдяки більш чи менш вираженій майстерності, наявності широкого 
світогляду і тактовності модератор дискусії може допомогти учасникам 
пройти шлях до власного розуміння самостійно. 

Через відповідне ситуації, але при цьому нейтральне(!) за змістом втручання 
в хід бесіди модератор має подбати про те, щоб учасники добре розуміли 
одне одного. Сократичний модератор може, наприклад, запитати: Хто з Вас 
зрозумів, що сказала учасниця А? Чи може хтось з Вас це передати власними 
словами?

Так само виглядає втручання модератора в інші аспекти поведінки учасників: 
звернення у висловлюваннях до досвіду, послідовність, дотримання ходу 
думок, рівноправна участь у бесіді, пояснення власних думок, обґрунтування 
власних суджень, прагнення до аргументативного консенсусу, прагнення до 
поступу18.

18 У розділі “Ведення сократичної бесіди” (“Die Leitung Sokratischer Gespräche”, с. 533–
568) праці “Сократична дидактика” (“Sokratische Didaktik”, Т. 10) Ґ. Раупах-Штрей 
детально розглядає завдання того, хто керує бесідою. Ці завдання стають тим 
складнішими, чим менше модератор, який керується філософськими принципами 
і завдання якого не обмежується простим надаванням слова, втручається у зміст. 
Однією з найбільших складностей є виокремити плідні підходи у висловлюваннях 
тих, хто бере участь у бесіді.
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Модератор має слідкувати за тим, щоб учасники бесіди:
– розуміли одне одного;
– у своїх висловлюваннях посилалися на досвід;
– діяли послідовно;
– не відхилялися від ходу думок;
– брали рівноправну участь;
– пояснювали свої думки;
– обґрунтовували свої судження;
– прагнули до аргументативного консенсусу;
– досягали прогресу в процесі бесіди.
Ще одне втручання, порівнянно з традиційним веденням 
бесіди, видається, щоправда, трохи незвичним: важливі 
висловлювання під час бесіди постійно занотовують 
так, щоб ці нотатки було видно усім.

Така практика має чимало причин. Однією з них є те, що американський 
філософ Роберт Брендом називає “веденням рахунку”. Для плідної 
тематичної бесіди нам потрібні опорні пункти для пам’яті. Якщо не знати, 
як актуальне висловлювання людини пов’язане з тим, що говорили її 
співрозмовники 15, 30 хв. тому, така бесіда не може бути предметною. 
Ще Сократ називав мистецтво бесіди мистецтвом пригадування. Інша 
причина полягає у тому, що нотування значною мірою сприяє чіткому 
формулюванню думок.

4. Хід сократичної аргументації

Як саме виглядає це мистецтво пригадування, як відбувається хід сократичної 
аргументації – все це комплексна тема. У практиці проведення бесіди нам 
зазвичай допомагають моделі. Одну таку модель, так званий “пісочний 
годинник”, коротко опишемо нижче19.

Як бесіда стає “глибинною”?  Якщо говорити образно, то це виглядає так: 
треба починати зверху і поступово пробиратися донизу. Хоча, власне, 
на початку потрібні підготовчі роботи. Від конкретних проблем і питань, 
19 Див.: Kessels J. Die Macht der Argumente. Die sokratische Methode der Gesprächsführung 

in der Unternehmenspraxis. Weinheim ; Basel, 2001 (с. 54 і далі, с. 140–160, с. 204 і 
далі). Багатоступеневою є діалогічно-прагматична модель аргументації С. Тулміна, 
див.: Gronke H. Mit Ariadne im Labyrinth der Verständigung. Verständigung über 
Verständigung / Hrsg. von Dieter Krohn u. Barbara Neißer. Münster, 2004. C. 32–43. 
Темі “регресивної абстракції” присвячено дослідження “Kopfwerk Berlin” у 9-ому 
томі “Socratic Dialogue and Ethics” (2005, видавці – Йенс Петер Бруне та Дітер 
Крон) видання “Сократичне філософування” (“Sokratisches Philosophieren”): The 
Methodology of Socratic Dialogue: Regressive Abstraction: How to ask for and find 
philosophical knowledge (с. 88–111).
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здебільшого у формі “як…?”, наприклад, “Як нам забезпечити комфортне 
співіснування в нашій країні?”, потрібно перейти до сократичного 
запитання, яке має “глибинну” орієнтацію. Так, можна запитати: “Що 
характерне для комфортного співіснування?”. Або не так загально: “Яке 
ставлення один до одного є запорукою комфортного співіснування в країні?”.

Як тільки ми знайшли запитання, починається шлях пісочного годинника. Ми 
вивчаємо питання, концентруючись у бесіді на конкретному досвіді. Це дає 
нам, наприклад, змогу не пояснювати усі поняття в загальному контексті, 
а посилатися на те, що ми маємо на увазі під тим чи іншим поняттям у 
конкретній ситуації з досвіду. Такий хід дасть змогу уникнути великої кількості 
неефективних дискусій щодо визначення понять. Окрім того, є й вагоміші, 
внутрішньо філософські причини звернення до досвіду, які пов’язані з так 
званим прагматично-лінгвістичним поворотом у філософії у ХХ ст.

Після того, як шляхом звернення до досвіду відбулася концентрація бесіди на 
загальному вихідному запитанні, надалі відбувається її ще більше звуження: 
ми будуємо судження про те, яка поведінка у цій конкретній ситуації з 
досвіду правильна. Судження, тобто у випадку морально-етичних проблем 
твердження, про те, що потрібно робити, а що ні, потребують точного 
формулювання. Так ми підходимо до найвужчого місця сократичної бесіди, 
так званого вушка голки, через яке має пройти аргументація. Подолавши 
цей шлях, аргументація знову стає загальнішою – ми переходимо у нижню 
частину пісочного годинника. Аргументація стає загальнішою, оскільки 
ми шукаємо загальніших причин, правил та критеріїв, які б підтвердили 
конкретне судження або, зважаючи на те, що наші судження можуть бути і 
помилковими, спростували їх.

У  більш гомогенній групі можна сподіватися на те, що учасники відкриватимуть 
ці правила більш або менш експліцитно і зможуть забезпечити їхнє 
одностайне дотримання. Але навіть якщо так і буде, фактична згода групи 
не може гарантувати абсолютної істинності того правила, яке приймають за 
істину. Власне тому не треба зупинятися на досягнутому, а необхідно “копати” 
далі. Переконання Л. Нельсона, яке базується на “самодовірі розуму”, полягає 
у тому, що, так «копаючи», ми можемо дістатися до принципів, які більше не 
піддаються сумніву. Щодо того, чи це справді можливо, думки розходяться20. 
Так чи так, є сенс у тому, щоб, як сказав Ґ. Гекман, прагнути “наблизитися до 
істини”. Після сократичної бесіди виникає питання, як здобуті знання можна 
використати на практиці (рис. 2).

20 Про Нельсонове поняття “розуму” див. Т. 1 та 2 видання “Сократичне 
філософствування” (“Sokratisch Philosophieren”): Т. 1: Leonard Nelson in der Diskussion, 
1994; Т. 2: Vernunftbegriff und Menschenbild bei Leonard Nelson, 1996.
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Рис. 2. Сократичний пісочний годинник

На практиці сократична бесіда не проходить за сталою схемою. Існує кілька 
варіантів проведення цієї форми бесіди. Найбільш використовуваним є 
стандартний варіант із трьох кроків:

Крок 1: Представлення власного, конкретного досвіду в контексті вихідного 
сократичного питання.

Крок 2: Формування конкретних суджень про те, як потрібно було б діяти у 
цій ситуації.

Крок 3: Наведення загальних причин, які підтверджують дійсність конкретних 
суджень або спростовують їх.

Наведемо на дуже простому рівні та дуже схематично дещо змінений 
варіант того прикладу, який пропонує Ґ. Гекман у своєїй книзі “Сократична 
бесіда” (“Das sokratische Gespräch”).

У цій сократичній бесіді йдеться про запитання: “За яких обставин (не) 
можна красти?”.

Крок 1: Ситуація з досвіду, описана паном Шірмером: 

Подружжя Шірмерів дуже бідне. Взимку 
пан Шірмер краде деревину з ділянки 
свого сусіда. Він пробував отримати 
деревину для опалювання домівки 
законним шляхом, але безуспішно. Сусіди 
також не дали йому деревини, оскільки 
сім’я не може за неї заплатити. Пара має 
маленьку дитину. Тож пан Шірмер вкрав 
деревину в сусіда.

– Вихідний контекст / смисловий горизонт

– Сократичне питання

– Ситуація з досвіду

– Конкретне судження

– Загальне судження: умовні правила / закони

– Принципи
– Застосування на практиці6
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Крок 2: Власне судження пана Шірмера щодо крадіжки: оскільки у нас 
маленька дитина, крадіжка деревини дозволена.

Більшість учасників бесіди теж підтримують це судження: оскільки у сім’ї 
Шірмер є маленька дитина, крадіжка деревини дозволена.

Крок 3: Загальна причина або загальне правило на підтвердження цього 
конкретного судження: Красти (назагал) можна, якщо від цього залежить 
здоров’я людини.

Звісно, перебіг сократичної бесіди не є таким схематичним. А щодо 
наведеного прикладу, то в ньому можна було би з’ясовувати ще багато 
(бодай, що стосується логічної неповноти ходу аргументації) того, що 
на перший погляд не впадає в очі. Втім принаймні модератор має мати 
схематичну структуру такої бесіди в голові. По суті, ознайомлення учасників 
із структурою аргументації є далеко не обов’язковим. Досвід постійно 
показує: якщо учасники прагнуть до серйозної аргументації відповідно 
до правил поведінки під час сократичної бесіди, то шлях аргументації сам 
набуває такої або подібної структури.

Найкраще, коли модератор втручається в бесіду настільки мінімально, 
наскільки це взагалі можливо, а учасники самі керують процесом.

5. Супровідні бесіди до сократичної бесіди21

Корисними для практики самоспрямування бесіди та для прозорості втручань 
модератора є супровідні бесіди, які або вплетено в канву сократичної бесіди, 
або ж вони відбуваються окремо від неї22. Важливу роль відіграє метабесіда, 
тобто бесіда про бесіду. Вона дає учасникам можливість дійти порозуміння 
щодо перебігу бесіди у випадках, коли, скажімо, виникають проблеми у 
комунікації в групі, які негативно впливають на спільне аргументування. Такі 
метабесіди зазвичай відбуваються окремо від безпосередньої сократичної 
бесіди, аби постійна зміна між ними не шкодила аргументативному перебігу. 
Демократизації бесіди сприяє також і те, що метабесіди зазвичай проводить 
не модератор, а особа з кола учасників.

Окрім метабесіди у вузькому значенні, питання та зауваження щодо 
методичного перебігу безпосередньої сократичної бесіди можна 

21 Далі для розмежування цих форм бесіди від “сократичної бесіди” використовуємо 
поняття “безпосередня сократична бесіда”.

22 Цим супровідним бесідам, які видавці називають загальним поняттям “метабесіди”, 
присвячений Т. 8 “Порозуміння про порозуміння” (“Verständigung über Verständigung”, 
видавці – Д. Крон, Б. Найссер) видання “Сократичне філософствування” (“Sokratisches 
Philosophieren”).
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з’ясувати в процесі бесіди про методи. На практиці Товариства 
сократичного філософствування такі бесіди часто інтегрували у 
метабесіди, хоча ці питання можна також обговорювати і в рамках 
безпосередньої сократичної бесіди. У цьому випадку вони виникатимуть 
тим частіше, чим прозорішими намагається зробити свої втручання в 
перебіг модератор. Щодо аналітичних та стратегічних етапів (бесіди), 
то вони є природними частинами безпосередньої сократичної бесіди. 
На аналітичному етапі йдеться про те, щоб зрозуміло викласти для 
учасників пройдений шлях аргументації, скажімо, у випадках, коли 
після перерви у бесіді учасники намагаються знову відшукати лінію 
аргументації. На (недалеке) майбутнє зорієнтований стратегічний 
етап. В ідеалі тут самі учасники вирішують, який шлях / яку стратегію 
аргументації обрати: наприклад, на яких окремих питаннях доцільно 
зупинитися чи які тези потрібно дослідити детальніше. Чим свідоміше 
учасники використовують ці чотири супровідні бесіди та етапи з метою 
успіху сократичної бесіди, тим ефективніше вони виконують максиму 
І. Канта про те, щоб “послуговуватися власним розумом без чужого 
керування”.

Рис. 3. Сократична та супровідні бесіди

IV. Ефекти сократичної бесіди

Приблизно на початку цієї статті ми звертали увагу на те, що сократична 
бесіда хоч і не зобов’язує до дії, втім пов’язана з діяльністю в реальному 
житті, власне тому і може впливати на суспільство. Чи сприяє сократична 
бесіда “практичності розуму”?
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За десятиліття спостережень та на основі аналізу вражень наших учасників 
можна вивести низку факторів впливу сократичної бесіди, а саме учасники.

– дистанціюються від надуманих упереджень і відкривають для себе 
креативний процес концентрованого мислення і спільного вивчення питання;

– розкривають і перевіряють принципи, на яких базуються їхні власні 
судження та які визначать їхнє конкретне мислення і вчинки;

– розвивають можливості мовного вираження та ясності мислення;

– розвивають здатність самостійно структурувати комунікативні процеси;

– покращують такі свої соціальні якості, як терплячість, зосередженість, 
відкритість до поглядів інших, розуміння, критика та самокритика.

Очевидну наявність таких і подібних ефектів все частіше підтверджують 
емпіричні дослідження23.

Зважаючи на такі ефекти, недивно, що сократичні бесіди активно 
використовуються та мають великий успіх насамперед у педагогічній сфері, в 
школах та університетах, у філософствуванні з дітьми, молоддю та дорослими24. 
Втім, і в інших контекстах, зокрема в економіці, медицині, політиці, консалтингу 
тощо, сократичні бесіди можуть стати в нагоді тоді, коли йдеться про базову 
діяльнісну та життєву орієнтації25. Щоправда, часто лунають і критичні думки, 

23 Див.: Fink T. Einsicht in ein Allgemeines durch Analyse des konkret Erfahrenen. Eine empirische 
Untersuchung über das Potenzial Sokratischer Gespräche zur Förderung kommunikativer 
Fähigkeiten. The Challenge of Dialogue.Socratic Dialogue and Other Forms of Dialog in Different 
Political Systems and Cultures / Hrsg. v. Jens Peter Brune, Horst Gronke, Dieter Krohn.2010 
(с. 239–268); Littig B. Mit Sokrates auf dem bioethischen Markt. Reflexionen über zwei 
sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte (повний бібліограф. опис див. вище). (с. 269–292); 
Littig B. Socratic Dialogue as a New Means of Participatory Technology Assessment? The Case of 
Xenotransplantation. Ethics and Socratic Dialogue in Civil Society / Hrsg. Patricia Shipley, Heidi 
Mason. 2004 (с. 213–220).

24 Окрім вже названих, праць доцільно закцентувати також увагу на таких томах із видання 
“Сократичне філософствування”: Т. 15: Sokratik und Urteilskraft in pädagogischer Praxis 
(видавець – Б. Найссер, 2013), Т. 14: Kinderphilosophieren (видавці – Б. Найссер та У. Форгольт, 
2012), K. Draken: Sokrates als moderner Lehrer (Т. 10, 2010), Т. 7: Das Sokratische Gespräch im 
Unterricht (видавці – Д. Крон та ін., 2000), Т. 6: Das Sokratische Gespräch – Möglichkeiten in 
philosophischer und pädagogischer Praxis (видавці – Д. Крон та ін., 1999).

25 Окремі приклади: Gronke H. Sokratische Gespräche in der Wirtschaft. Zeitschrift für 
Didaktik der Philosophie und Ethik. Heft “Ethik und Wirtschaf” 1. 2005. (с. 50–59); Kessels 
J. Dialektik als Instrument für die Gestaltung einer selbständig lernenden Gruppe. Neuere 
Aspekte des Sokratischen Gesprächs / Hrsg. v. D. Krohn u.a.1997. (с. 11–46); Boele D. Der 
‚Nutzen’ des Sokratischen Gesprächs. Oder: Welche Ergebnisse können wir versprechen? 
(повний бібліограф. опис див. вище). (с. 63–70).
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які застерігають від спрощення та маніпулювання сократичною бесідою, 
зокрема з метою збільшення ефективності підприємств26.

Оскільки вихідним пунктом для сократичної бесіди здебільшого є особистий 
досвід, вважаємо за доцільне згадати, що набутий у сократичних бесідах 
молодих років досвід щодо здатності до поступу через власне мислення 
зміцнив нашу віру у власну пізнавальну здатність на довготривалу 
перспективу. Те саме стосується і самосприйняття: те, що ми пізнали за 
допомогою власного мислення, більше мотивує до відповідної діяльності, 
ніж те, що ми прочитали чи почули. Сократична бесіда має ефект коловороту, 
мотивуючи до діяльності для мислення і виходячи з мислення.

У цьому криється і політична важливість сократичної бесіди27. Найперше 
у демократизованому баченні сократичної бесіди Ґустава Гекмана 
поєднуються “визнання демократії як права кожного брати участь у 
прийнятті рішень” та “намагання підвести людину до такого стану, коли 
вона може брати участь у прийнятті рішень, керуючись власним розумом”. 
Власне тому “перша мета” полягає у тому, “щоб, по можливості, збудити у 
кожної людини “довіру до власного розуму” так, щоб, при відкритості для 
істини, вона змогла відрізнити те, що суперечить розуму”28.

V. Критика

Зважаючи на невеликий обсяг пропонованої розвідки, ми можемо 
зосередитися тут лише на одному критичному пункті, який вважаємо і 
важливим, і справедливим. Засновник неосократичного методу Л. Нельсон 
не залишив по собі послідовного філософського викладу основ сократичної 
бесіди чи, точніше, деяких важливих її елементів. Насамперед, у його 
спадщині годі шукати обґрунтування спільного мислення, яке виходить за 
межі банального припущення на зразок народної мудрості, що “чотири 
ока бачать краще ніж два”. Звісно, ми іноді думаємо самі, в мовчазному 
монолозі, і є всі підстави це робити тоді, коли втручання інших заважає 
нам чітко сформулювати власні думки. Та врешті-решт кожна монологічна 
думка має вистояти перед аргументами інших у діалозі, якщо тільки з нею 
не пов’язана догматична претензія на істинність. Власне того принципового 

26 Siebert U. McDonaldisierung des Sokratischen Gesprächs? (повний бібліограф. опис див. 
вище). (с. 47–52).

27 Про це пише Ґ. Раупах-Штрей у розділі “Політичні виміри сократичної парадигми” 
(“Die politische Dimension des Sokratischen Paradigmas”) своєї книги “Сократична 
дидактика” (“Sokratische Didaktik”) (повний бібліограф. опис див. вище). (с. 170–196).

28 Див. розділ “Сократичне філософствування як гарантія демократії” у праці Й. Фішера 
“Сократичне філософствування і політика” (“Sokratik und Politik”) (повний бібліограф. 
опис див. вище). (с. 96 і далі).
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співвіднесення з думками інших у філософії пізнання Л. Нельсона не знайти. 
Ба навіть більше, він відкидає та применшує його роль, посилаючись 
на “безпосереднє пізнання”, яке відкривається через психологічне 
самоспостереження: “Хто має довіру до власного розуму, тому, якщо він 
цікавиться філософською наукою, цього буде достатньо, аби ґрунтовно 
пізнати цей свій розум; бо саме в ньому він знайде філософську істину. […] 
Адже те, що ми можемо емпірично пізнати в інших людях, це завжди лише 
розум”29.

Тут видно ще межі філософської парадигми, зорієнтованої на суб’єкта та 
свідомість, заручником якої став Л. Нельсон. Він розглядає інтерсуб’єктну  
мову  та порозуміння лише як другорядні феномени і вважає, що безпосередня 
причина пізнання істини полягає у самоусвідомленні окремого суб’єкта (чи 
його свідомості). Такий звужений погляд притаманний і для учнів Л. Нельсона. 
Так, наприклад, Ґ. Гекман був переконаний, що дискурсивно-етична “ідея 
ідеальної аргументативної поведінки”, яка полягає у тому, щоб “сприймати 
одне одного серйозно”, щоб “кожен прагнув зрозуміти іншого”, докладав 
“зусиль, щоб розуміли його” і сприймав “позицію інших як рівноправну”, 
є такою, що “не містить істини”30. На його думку, ідея істини криється у 
розумі, який для кожного свій. У такий спосіб відсутність сумніву, виявлена 
в процесі самоспостереження, є своєрідним психологічним сейсмографом 
для істинного пізнання – в надії “сформувати таке судження, яке не викличе 
сумніву у жодного з учасників”31. Спільність мислення та інструктивна 
ідея аргументативного консенсусу як умова пізнання істини та складова 
частина сократичної бесіди чітко не випливає з філософії Л. Нельсона. Щодо 
Ґ. Гекмана, який власне спричинився до розквіту сократичної бесіди, то в 
нього цей теоретичний дефіцит у практичному втіленні не такий помітний, 
адже він відкинув Нельсонові філософські претензії абсолютності і допускав 
принципову помилковість результатів, здобутих у процесі сократичної 
бесіди та верифікованих через самоспостереження. Тож викликає подив, з 
якою завзятістю практикують ідею дискурсивного консенсусу в цій традиції 
сократичної бесіди. Інколи щасливим випадком стають ситуації, коли сила 
переконання, притаманна філософській практиці, виявляється особливо 
стійкою, незважаючи на недостатнє теоретичне підґрунтя останньої.

29  Nelson L. Die kritische Methode und das Verhältnis der Psychologie zur Philosophie. Ein 
Kapitel aus der Methodenlehre. GS. Bd. І (с. 35 і далі).

30 Лист Ґустава Гекмана від 15 квітня 1988 р. до автора. Дискусію щодо відношення 
дискурсивної теорії К.-О. Апеля та Ю. Габермаса до сократичної бесіди 
задокументовано у Т. 30 видання “Сократичне філософствування” (“Sokratisches 
Philosophieren”): Diskurstheorie und Sokratisches Gespräch. Frankfurta. M., 1996. Див. 
насамперед праці Ґ. Раупах-Штрей, Б. Реме та Г. Ґронке.

31 Heckmann H. Das Sokratische Gespräch / Hrsg. v. Dieter Krohn. Münster, 2018 (с. 106).
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