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рахунки з тради ціє ю західно є вро пейської метафізи ки, окреслює
умови їі деконструЮJ.Їі.
На особливу увагу заслуговує, нарешті, вида на в серії кни га
П . Рікера "Навколо п оліти ки". Збірка н адає читачеві можл ивість
відчути

і нтеле ктуал ьне

й

етичне тло

мі ркувань

видатн о го

фі 

л о софа сто совно того неодмінного аспекту л юдського існ ува ння,

що його ще Арістотель наз и ва в
спо сіб життя .

Ви будована

на

bios politikos,

базі

тобто п ол ітични й

розгорнути х

а н ал і з ів

праць

Г.Арендт , Я . Паточки , Е. Вейля та ін ., кни га я вляє інте рес, поза

усім іншим , ще й як своєрідни й вступ до сучасної єв роп ей ської
філософії політики , ще мало відомої в наші й країні.
Реnрезентативними для сучасної фран цузь кої кул ьту ри та
цікавими самі по собі є й усі без ви нятку а нонсова ні видання
серії, поява яких оч ікується. Серед них тво ри Ж. Ніва ("До закін 

чення рос1и ського міфа"), С. Вейль ("Укорінен ня", "Л ист до клі
рика") , ЕЛевінаса ("Між нами"). Здається, немає потреби пред

ста вляти назва них ми слителів освіченому украLнському читачеві.
Кра ще

сподіватим емо ся

на

якнайшвидше

видан ня

ци х

прац ь ,

здатних задовольнити найрізноманітніші інтелектуальні смаки , 1
на нов і зустрічі з гумані стикою сучасної Франції.
Утім , як зазначає Костя нтин Сігов, відповідальний редактор
"Духу і л ітери ", у перспективі видання серії не будуть обмежува
ти ся лише колом сучасних авто рів. Плануєть ся й переклад ше
деврів французької думки минулих часів , досліджень видатних
філософів, і стори ків, психологів, мистецтвознавців. Звичайно ,
при цьому мають бути враховані й читацькі побажан ня, інтереси

як фахівців, так і всіх тих, хто цікавиться культурою Франції.
В .А. Малахо в .

Qu'est-ce que la justice? Devant l'autel de l'histoire. Sous la
directioo de Jacques Poulin "Presses Universitaires de
Vincennes".- 1996. - 281 р.
Якось так склалося , що цей збі рник суто академічних жанрів,
зосереджених довкола проблеми "справедливості" в умовах істо рії,
кон'юнктура

якої

ніколи

тій

"сп раведливості"

не

сприяла ,

починається , серед іншого , з нарису п ро "свободу і рівність У
Токвіля " (Крістоф Менке, Берлін), а закінчується , поряд з іншим ,
етюдом Жака Ранс'єра про "вину", де згадується п ро патетичну

антиюридичну поведінку Огюста Бланкі , я кqго так ненавидів
Токвіль із його безберегим, - власне , по обидва береги Атланти ки , - юридичним п афо сом.
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Збірник і спостерігає оце одвічне (а взагалі-то , суто но
воєвропейське) коливання поміж найвищою у людській ієрархії
абстрактного
абстракцією справедливості та конкретною істо
ричною мізансценою , що незрідка не залишає і "табірного пилу"
од тієї справедливості.

Ця книга , за всієї розмаїтості її юридичної та етичної семанти
ки , переконує читача єдино в тому , що Європа Нового часу шля

хом різного роду проб , очевидних помилок і, так само, питомих
досягнень витворила надзвичайно гнучку суспільну модель , яка

звичайно наз ивається лібералізмом. Лібералізм

-

це передовсім

безупинний і безнастанний діалог поміж Справедливістю й Істо
рією , що у ньому остання , при всій своїй аrресивності, змушена з
певного часу розгортатися назустріч nершій.

І не лише рито

рично. Тотал ітарні та мілітарні зриви біжучого століття просто-та
ки моторошні , а проте на схилку його на всьому просторі Євроnи
утвердилася саме ліберальна модель. Хай подекуди лише ритори
чно ... Доказ цієї перемоrn

-

сама книжка, що постала на основі

дрезден ського семінару-1993, отож на терито рії екс- НДР. До цих

доказів належить і блискучий етюд Орасіо Гонсалеса (Буенос
Айрес) про моторошну "філологію" а рГентинської диктатури, яка
вкупі зі своєю цією "філологією" все ж таки відійшла в минуле.
Серед іншого, nривертає увагу проникливий нарис метра Поля
Рікера , який нещодавно читав лекції у НаУКМА, про юридичну
герменевтику , на рис , який занурює читача у глибини "юридичної
нарації" (nригадаємо, що "Злочин і кара"
а

письменника Достоєвського

-

то,

-

не nравника Бекаріа ,

серед іншого,

найвищий

художній взірець тієї "юридичної герменевтики ... ").

Дуже цікавий етюд колишнього директо ра Француз ького ін
ституту у Дрездені (а тепер - директора такого ж інституту у
Києві ... ) Марка Саньоля "Право і справеДІІивість" у Беньяміна".
Вальтер Беньямін як містифікований правник тут постає через

свою інтепретацію Кафки з його безкрайнім пафосом надюри

дичної Справедливості ( Кафка писав про

новелу фон Кляйста

"Міхаель Кольгаас", що для нього - це Бах , який сідає за орrан).
Тонка діалектика дослідника виявляє дуже драматичний колізій
ний ряд у Беньяміна - Кафки. Дещо спрощуючи , можна прига

дати розповідь про Беньямінове перебування у Москві 1920-х
мемуарист

згадує,

що

Беньямін ,

потрапивши

туди

у

:

nошуках

сn раведливості , рішуче нічого у тамтешній ситуації не зрозумів.
Маємо наді ю , що nан Марк Саньоль залишить у культурних
анналах нашого міста цілком іншу пам'ять,

-

са ме скористав

шись нещасливим московським rтобитом видатного німецького
мислителя.

І все ж таки: що ж таке справедливість?

