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УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПРОСТІР СВОБОДИ
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КОНТРФАКТИЧНІСТЬ ЦІЛЕЙ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Тема контрфактичності має надзвичайно 
важливе значення для етики та філософії освіти, 
однак, попри цю обставину, досі не знайшла на-
лежного філософського осмислення у вітчизняній 
науці – зустрічаємо швидше філософські тексти 
філологів: у мовознавстві контрфактичність 
пов’язують, передусім, з плюсквамперфектом, 
давноминулим часом, який використовують та-
кож все частіше для позначення ірреальності си-
туації дії і у теперішньому і у майбутньому часі. 
Ірреальність моральних норм відносна – вони ірреальні лише тією мірою, якою 
не можуть бути втілені без спеціального зусилля – саме таке зусилля надає 
їм реальності і сили навіть більшої, аніж мають «реалістичні», позитивіст-
ські норми. При цьому часовий аспект відходить на задній план, а на перший 
виступає протиставлення традиціоналізму і модерного прагнення змінити, 
удосконалити світ, себе, оточуючих. За допомогою плюсквамперфекта мож-
на виявляти різні моделі контрфактичності як моделі суб’єктивного дистан-
ціювання від плину подій через дистанціювання від: неадекватного (частково 
адекватного) чуттєвого сприйняття; неадекватного (надмірного, редуко-
ваного або взагалі хибного) емоційного сприйняття; неадекватності резуль-
татів дій намірам; ціннісної невідповідності об’єкта сприйняття. Цінності 
завжди протистоїть контр-цінність або ж нерелевантні цінності. Тоді і ви-
никає власне філософський інтерес до поняття контрфактичності, яке мож-
на назвати апріорністю вибраного контексту. Таким чином, займаючи певну 
контрфактичну позицію, ми обираємо певний змістовий контекст нашої по-
ведінки – чуттєвий, емоційний, цілераціональний, ціннісний тощо – і надаємо 
йому безумовного значення по відношенню до усіх інших можливих контекстів 
– в рамках дотримання певної стратегії нашої поведінки. Крім академічних 
цінностей варто розглядати за моделлю контрфактичності також і інші цін-
ності університетської освіти. Причому самі академічні цінності слід позба-
вити значної частини їхньої ідеалізації – це цінності, які набувають в реальній 
освіті саме регулятивний, а не абсолютний характер. Академічні цінності на-
бувають варіативності в структурі ціннісних орієнтацій окремих універси-
тетських спільнот. Якщо ж кожну версію академічних цінностей розглядати 
як самодостатню у своїй контрфактичності ціннісну підсистему, тоді отри-
муємо плюралістичну картину академічних цінностей, у якій різні версії їхньої 
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інтерпретації частково доповнюють одна одну, але також можуть частково 
суперечити одна іншій. Причому контрфактичні академічні цінності можуть 
доповнюватися іншими контрфактичними університетськими цінностями, 
наприклад, інституційними. Контрфактичність може мати різні напрями та 
різні рівні модальності – як для різних спільнот всередині університету, так і 
для різних університетів.

Ключові слова: контрфактичність, фактичність, цінності, академічні цін-
ності, університетська освіта.

Часто-густо дорікають освіті загалом, а особливо освіті вищій, у за-
вищених очікуваннях, завищених вимогах до тих, хто навчається. Як 
правило, ці закиди стосуються невідповідності цілей та засобів здобуття 
освіти: цілі видаються надто нереалістичними у порівнянні із засобами. 
За великим рахунком, якби подібна критика мала силу табу, еволюція 
людства, мабуть, так і не здійснилася би загалом, або здійснювалася ще 
кілька мільйонів років. При цьому, як правило, не враховують, що на-
явні засоби здобуття освіти, до яких апелюють критики освітніх ідеа-
лів, ніколи не обмежували увесь арсенал задіюваних для здобуття освіти 
можливостей. Насправді, засоби, які врешті-решт людина використовує 
для здобуття освіти, виявляються такими, що виглядають не менш не-
реально, якщо не взагалі фантастично, порівняно з цілями, задля яких 
ці можливості створюють. Щодо незадовільного стану аналізу цілей 
освіти можна назвати багато публікацій вітчизняних авторів, серед яких 
ціннісні аспекти зокрема аналізують М.Бойченко (Бойченко, 2009), 
Л.Горбунова (2014), С.Пролеєв (2005) та В.Шамрай (Шамрай, 2015).

У питанні реалістичності цілей та засобів освіти вважаємо невід-
кладним з самого початку чітко з’ясувати сутність понять фактичного 
та контрфактичного. Для цього слід спочатку розібратися з самою те-
мою контрфактичності, яка має, на нашу думку, надзвичайно важливе 
значення для етики, однак, попри цю обставину, досі не знайшла на-
лежного філософського осмислення у вітчизняній науці – зустрічаємо 
швидше філософські тексти філологів (Апресян, 2008). 

Передусім, варто розрізнити філологічне та філософське значення 
контрфактичності.

У мовознавстві контрфактичність пов’язують, передусім, з плю-
сквамперфектом (Охріменко, 2013; Плунгян, 2004) або ж так званим 
давноминулим часом (Андріїв, 2015; Попович, 2012). Як зазначає серб-
ська дослідниця Людмила Попович: «В українському мовознавстві 
плюсквамперфект переважно розглядається як відносний час, тобто як 
форма, якою виражається дія, що співвідноситься не з моментом мов-
лення, а з іншою дією, яка передувала моменту мовлення» (Попович, 
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2012, с. 653). Можна цей філологічний опис часової ситуації співвіднес-
ти з моральним – коли йде мова про докори сумління: якби ми вчинили 
у минулому інакше, нині не мали би морального незадоволення собою 
згодом.

Однак, у мові давноминулий час використовується також все частіше 
для позначення ірреальності ситуації дії і у теперішньому і у майбутньо-
му часі. Як стверджує вітчизняний дослідник О.Б.Андріїв, узагальнюю-
чи попередні філологічні розробки : «Ю.Панова, інтерпретуючи поло-
ження Ц. Dahl, стверджує, що початок застосування форм давномину-
лого часу в досліджуваній функції пов’язано з тим, що перфектні фор-
ми, які використовуються для маркування ірреальних ситуацій, можуть 
відноситись не тільки до минулого, але й до теперішнього і навіть май-
бутнього часу. Таким чином, одна й та сама конструкція може позначати 
нездійснену дію як в минулому, так і в майбутньому, про здійснення якої 
нам нічого невідомо. Щоб уникнути неоднозначної модальної інтер-
претації конструкцій, позначених такими формами, мова використовує 
форму давноминулого часу» (Андріїв, 2015, с. 31). Так, Андріїв виявляє у 
романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого», що «дав-
номинулий час виконує функцію, пов’язану з моделюванням паралель-
ної до дійсності ситуації» (Андріїв, 2015, с. 31). Російський мовознавець 
В.О.Плунгян визначає функцію ірреальності як контрфактичну, тобто 
таку, що позначає уявлення про те, що певна ситуація (зі свідчень того, 
хто говорить), яка не мала місця в реальному світі, в якомусь «альтерна-
тивному» могла відбутися; таким чином контрфактичність означає ймо-
вірність, яка суперечить фактам (Плунгян, 2004, с. 274).

Таким чином, і для етики виникає набагато ширше поле для засто-
сування давноминулого часу для позначення певних паралельних мо-
ральних реальностей: одна справа – поширені звичаї, які не викликають 
ніяких питань і які можна сприймати як безпроблемні моральні норми 
(норми Дюргаймового типу (Дюркгейм, 1991), тобто «позитивістські»), 
і зовсім інша справа – норми, які відсутні у поширеній практиці, досяг-
нення яких потребує вольових зусиль особистості (як у категоричному 
імперативі Імануїла Канта (Кант, 1965)), або ж спільноти (як в уявлен-
нях про позитивність християнства як такого, що долає моральну ав-
тономію індивіда у Ґеорґа Геґеля (Гегель, 1972)). У останньому випад-
ку ірреальність моральних норм відносна – вони ірреальні лише тією 
мірою, якою не можуть бути втілені без спеціального зусилля – саме 
таке зусилля надає їм реальності і сили навіть більшої, аніж мають «ре-
алістичні», позитивістські норми. При цьому часовий аспект відходить 
на задній план, а на перший виступає протиставлення традиціоналіз-
му і модерного прагнення змінити, удосконалити світ, себе, оточуючих. 
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Якщо у Канта розуміння моральної норми як ірреальної, але при цьому 
бажаної стосується нашої спрямованості у власне майбутнє, то у Геґе-
ля – швидше досягнення відповідності минулому (за зразком, який ще 
тисячі років тому подав Ісус).

А.М.Єрмоленко також вбачає зв’язок між поняттями контрфактич-
ного та ірреального як важливу складову філософської контрфактич-
ності, для розуміння якої варто звертатися до Кантового поняття апрі-
орного. Так, Єрмоленко звертає увагу на кантіанське коріння поняття 
ідеальної комунікативної спільноти у К.-О.Апеля: «Поняттям «контр-
фактичне» позначається не лише поза емпіричний апріорний характер 
спільноти, а й певний тип складного речення, яким послуговуються в 
обґрунтуванні, а саме – речення умовного способу, в якому два речення 
пов’язані між собою сполучником «ніби-то» (als ob). У даному разі ма-
ється на увазі, нібито ідеальна комунікація існує» (Єрмоленко, 1999, с. 
54). На жаль, цією короткою приміткою А.М.Єрмоленко фактично і об-
межує свій спеціальний аналіз теми контрфактичності. Залишається не-
зрозумілим, чому контрфактичне як ірреальне може зацікавити людину, 
не кажучи вже про те, щоби заміщати собою реальне. Чому, наприклад, 
люди жертвують власним здоров’ям, матеріальними статками, навіть 
самим життям заради певних ідеалів, які не можна відчути на дотик чи 
побачити?

Хибним у підході Апеля, а відповідно і усієї трансцендентальної 
прагматики видається намагання редукувати усю палітру можливо-
го суб’єктивного утвердження щодо певної реальності/ірреальності до 
одного модусу, тоді як кожна мова надає набагато ширші можливості 
виразити міру ірреальності того, що ми сприймаємо. Вітчизняна філо-
логиня Валерія Охріменко так позначає можливі модальності розриву 
між ірреальним та реальним, аналізуючи мовні засоби виразу реальнос-
ті у італійській мові: «Основними ФСВ (функціонально-семантични-
ми варіантами – Н.Б.) in realtа з інтегративною ознакою ‘об’єктивація 
суб’єктивного модусу (в аспекті заперечення)’ є: 1) неадекватність ін-
терпретації сенсорної інформації суб’єктом сприйняття; 2) усвідом-
лення суб’єктом хибної інтерпретації емоційного реагування; 3) контр-
адикторність між наміром суб’єкта та його реалізацією; 4) оцінна аси-
метричність між суб’єктом / об’єктом та імплікованою йому ознакою 
зі зміщенням у бік негативного» (Охріменко, 2013, с. 130). Л.Попович 
звертає увагу на те, що контрфактичність пов’язана початково з ефек-
том і функцією дигресії, тобто розщеплення часу оповіді з часом, про 
який ведеться мова. Таким чином контрфактичність у мові підкреслює 
моделювання ситуації за допомогою мовних засобів: «Така модель, яку 
умовно можемо назвати ментальною дигресією, видається нам дуже 



140 ISSN 2309-1606. Філософія освіти. 2016. № 1 (18)

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПРОСТІР СВОБОДИ

логічною. Згідно з нею, контрфактичність маніпулює моделюванням 
ситуації, що протиставляється реальній дійсності, і саме цей аспект се-
мантичної будови плюсквамперфекта зумовлює наявність відповідної 
функції» (Попович, 2012, с. 671). Схожі сюжети знаходить дослідник іс-
панської мова з університету Потсдаму Луїс Вісенте, який аналізує «ми-
нулу контрфактичність у імперативах іспанської мови» (Vicente, 2015).

Таким чином, за допомогою плюсквамперфекта можна виявляти різ-
ні моделі контрфактичності. З вище наведеної цитати Охріменко вже 
отримуємо моделі суб’єктивного дистанціювання від плину подій через 
дистанціювання від: неадекватного (частково адекватного) чуттєвого 
сприйняття; неадекватного (надмірного, редукованого або взагалі хиб-
ного) емоційного сприйняття; неадекватності результатів дій намірам; 
ціннісної невідповідності об’єкта сприйняття.

Якщо звернутися до категоричного імперативу Канта, то його кла-
сична інтерпретація залучає передусім невідповідність намірів та ре-
зультату: тобто для отримання гарантованого етичного результату Кант 
рекомендує чітко визначати власний намір. Тобто, кантівський імпе-
ратив схильні інтерпретувати формально – як максимальну залежність 
результату від неухильності і беззастережності у слідуванні певному на 
початку визначеному правилу («максимі»). Тоді й з’являються поси-
лання на категоричний імператив при спробі виправдання нацистських 
злочинів на кшталт ситуації з Ейхманом, про що писали зокрема Ган-
на Арендт (Арендт, 2008) та Марк Халфон (Halfon, 1989). Лише більш 
глибокі дослідники зауважують, що Кант не настільки формалістичний, 
і для нього також важливий і той намір, який визначається як кінце-
ва мета, яка визначає стратегію етичної поведінки. Цей намір повинен 
бути щонайменше суб’єктивно визнаний ціннісно позитивним, а отже у 
моральній поведінці важливим є також і її ціннісне наповнення. Як для 
віруючої людини, для Канта мета етики не могла бути противною ані 
Богу, ані добру.

Однак, Кант свідомо відкидає будь-які емоційні чи чуттєві сторони 
моральних вчинків: вони мають базуватися на холодній рефлексії. За 
це його критикували і Сьорен К’єркегор, який пропонував перехід від 
розсудкового моралізму до вищої, а саме релігійної форми надання мо-
ралі чуттєвого начала (Кьеркегор, 1993), а також і більш пізні автори, у 
тому числі й Макс Шелер (Шелер, 1994). Втім, чи не найкраще висловив 
скепсис щодо Кантової розсудкової моралі Фрідріх Шилер у наступних 
рядках, які у перекладі Володимира Соловйова російською звучать так:

«Сомнение совести.
Ближним охотно служу, но – увы! – имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
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Решение.
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг!» (Шиллер, 1955).

В будь-якому разі саме Кант акцентував увагу на тому, що для отри-
мання етичної позиції необхідна дистанція, яку він вбачав за можливе 
здобути саме завдяки тому, що він називав апріорністю, тобто дистанці-
юванням від різноманітних контекстів. Втім, як бачимо у випадку етики 
від ціннісного контексту вивільнитись неможливо, що, в принципі, ви-
знавав і сам Кант.

Тоді питання має бути поставлене інакше. Слід дистанціюватися від 
контекстів, але вочевидь не всіх – тобто найбільш ірреальним буде праг-
нути досягати абсолютно формальної, беззмістовної позиції. Сам цін-
нісний імператив Канта, як бачимо, передбачає певні етичні цінності, 
серед яких, можливо, як вважав Макс Шелер, визначальне місце займа-
ють християнські, а саме протестантські (Шелер, 1994), а можливо, ще 
виявляться і інші конотації цього імперативу – політичні, правові тощо. 
Таким чином, у прагненні досягнути етичної дистанції від бездумного 
слідування плину подій, ми маємо протиставляти такому плину певні 
моделі поведінки, які обґрунтовані так нібито «апріорно». «Так нібито», 
але не насправді! Як зауважує Луман ціннісний опортунізм доречний, 
лише якщо ми захищаємо обрану цінність проти усіх інших (Луман, 
2011) – адже, дійсно, не може бути не ціннісної позиції у протистоянні 
цінностям: цінності завжди протистоїть контр-цінність або ж нереле-
вантні цінності. Тоді і виникає, на нашу думку, власне філософський 
інтерес до поняття контрфактичності, яке можна назвати апріорністю 
вибраного контексту. Таким чином, займаючи певну контрфактичну по-
зицію, ми обираємо певний змістовий контекст нашої поведінки – чут-
тєвий, емоційний, цілераціональний, ціннісний тощо – і надаємо йому 
безумовного значення по відношенню до усіх інших можливих контек-
стів – в рамках дотримання певної стратегії нашої поведінки.

Так, наприклад, крім вищезазначених способів моделювання можли-
вих альтернатив, у мовознавстві вирізняють за допомогою аналізу давноми-
нулого часу контрфактичність умови (якби замість реального R трапилось 
P...) та контрфактичність наслідку (...тоді могло б трапитися Q) (Плунгян, 
2004, с. 275). Для Канта у категоричному імперативі, як усі схильні ба-
чити і як він сам декларує, саме щодо контрфактичності умови – тоб-
то якби людина могла діяти не як зумовлена природними чинниками 
істота, а як наділена Богом свободою істота. Тобто, сам Кант у назві 
свого імперативу говорить про умови – категоричний імператив як без-
умовний (щодо природних обставин) він протиставляє гіпотетичному 
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як обумовленому (обставинами). Насправді, для Канта вкрай важливо 
зафіксувати також контрфактичність наслідку – неухильно етично ви-
вірена і послідовно моральна поведінка людини як вільної істоти. Втім, 
контрфактичність, тобто у певному сенсі ірреальність такої поведінки 
для Канта є несумнівною істиною, яка виявляє себе не лише у визна-
нні регулятивного, а не стратегічного характеру морального ідеалу, але 
такого ж регулятивного характеру і інших ідеалів, як наприклад, вічного 
миру (Кант, 1989).

Варто також звернутися до сучасних досліджень англомовних філо-
логів щодо теми модальностей, яка вказує, на нашу думку, на ще один, 
окрім давноминулого часу, важливий мовний засіб передавання контр-
фактичності. До модальних дієслів у англійській мові нещодавно при-
вернула увагу вітчизняна дослідниця критичного мислення І.В.Горохова 
(Горохова, 2015). Нашу ж увагу привертають так звані «модальності слаб-
кої необхідності» у англійській мові, такі як «ought» – «варто було би» 
(How to say ought in foreign, 2015). Тут варто згадати цілу низку дієслів, 
які позначають деонтологічний вимір поведінки – між «роблю» («do») 
та «повинен робити» («has to do») можемо знайти цілу низку градацій 
від «малоймовірно» («unlikely»), через «скоріше так, аніж ні» («probably») 
до «напевно» («definitly»), виражених у дієсловах та прислівниках: «слід 
було би зробити» («should do»), «змушений зробити» («is to do»), «міг 
би зробити»  («might do») тощо. Усе це потребує свого спеціального до-
слідження і осмислення можливих філософських висновків для теорії 
етичної модальності.

Важливий матеріал щодо історії аналізу питання контрфактичностей 
у англійській мові знаходимо також у статті Тошіюкі Огіхара (Ogihara, 
2002), де, зокрема, проаналізовано концепції контрфактичності Ан-
джеліки Кретцер (Kratzer, 1981, 1989) та фокусу Меца Рута (Rooth, 1985, 
1992), які Огіхара прагне поєднати у питанні техніки роботи з контрфак-
тичними припущеннями: «У формалізації своєї теорії Кретцер (1981) 
стверджує, що функція ф вибирає для будь-якого світу с множину всіх 
пропозицій п, які є «випадком» в с. З огляду на цю функцію ф, множина 
Мс (п) для будь-якої пропозиції п світ с визначається як сукупність всіх 
послідовних підмножин ф (с) È {п}, які містять п. Тоді можна сказати, 
що контрфактична умова типу «якщо п, тоді н» істинна тоді і тільки тоді, 
коли істина наслідків н випливає з кожної максимальної множини Мс 
(п) (за умови, що максимальні множини пропозицій існують в Мс (п)). 
Кретцер каже, що ф повинна бути такою функцією розподілу, що для 
будь-якого світу с, Ç ф (с) = {с}. Тобто, ф (с)  має бути множиною про-
позицій, які характеризують світ с однозначно. Якщо ми приймемо цю 
ідею, виникає питання про те, як ми будемо визначати, які пропозиції 
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слід зберегти і які пропозиції слід вилучити. Кретцер намагається «ви-
бити» якісь пропозиції, прийнявши ідею, що деякі інші пропозиції тя-
жіють одна до одної. Наприклад, припустимо, що Ганс і Бабетта провели 
вечір разом, ідучи в ресторан під назвою «Нідерландська насолода». З 
огляду на цей факт, контрфактично припустимо, що замість цього Ба-
бетта могла би піти в бістро під назвою «Французький жах». Здається 
виправданим як висновок з цього припущення стверджувати, що Ганс 
пішов би туди теж. Це випливає з пропозиції Кретцер, якщо ми припус-
тимо, що ф(св) (де св позначає дійсний світ) включає в себе пропозицію 
«Бабетта і Ганс провели вечір разом». Якщо ця пропозиція є елементом 
ф(св), то це рівнозначно тяжінню одна до одної пропозицій «Ганс пі-
шов у «Нідерландську насолоду»» і «Бабетта пішла у «Нідерландську на-
солоду»». Тобто, якщо одна з цих пропозицій була би хибною, то інша 
мала би бути помилковою також» (Ogihara, 2002, с. 5-6). Те, що Кретцер 
називає тяжінням одне до одного (буквально злипанням у одну масу – 
«lumping together», англ.), коли говорить про припозиції, Рут називає 
фокусом, уточнюючи, що не все у пропозиції є причиною такого тяжін-
ня, але як правило певна його складова. У наведеному вище прикладі 
це певний заклад – «Нідерландська насолода» або «Французький жах». 
У синергетиці чимось схожий вид детермінації називають атрактором, 
однак оскільки тут мова йде не про масові і незворотні процеси, як у си-
нергетиці, а про контрфактичності, дійсно, більш доречним видається 
термін «фокус». Огіхара наводить далі такий приклад: якщо у реченні 
«Якби Джон одружився з Сюзанною, він був би щасливий» акцентува-
ти увагу, або ж навести фокус на умову «Сюзанна», це означало би, що 
Джон був би щасливий із Сюзанною, а не з кимось іншим, але якщо 
навести фокус на слово «одружився», це означало би, що він здобув би 
щастя у шлюбі – без великої різниці з ким. Можемо зробити свій висно-
вок, що чим більш деталізована умова, тобто підмножина можливого 
світу, тим більше можливостей зміщувати фокус щоразу на іншу складо-
ву цієї умови, формуючи щоразу іншу конфігурацію контрфактичності. 

Огіхара так формулює на цій основі загальне правило побудови 
контрфактичного речення: «Взагалі, коли контрфактична умова міс-
тить сфокусовану складову в своєму антецеденті, ми можемо передба-
чити, якої пропозиції слід позбутися, звертаючи увагу на інформацію, 
пов’язану з фокусом і наявну в умові» (Ogihara, 2002, с. 6). За цього зали-
шається відкритим питання, як саме буде визначатися, на що буде наве-
дено фокус. Огіхара як філолог шукає мовні засоби акцентувати увагу на 
тій чи іншій складовій умови-антецедента, тоді як для нас більш важливі 
змістові можливості, які надає ця мовна форма.
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Який висновок варто зробити для дослідження етичних аспектів уні-
верситетської освіти? Передусім, варто зауважити, що крім академічних 
цінностей варто розглядати за моделлю контрфактичності також і інші 
цінності університетської освіти. Причому самі академічні цінності слід 
позбавити значної частини їхньої ідеалізації – це цінності, які набу-
вають в реальній освіті саме регулятивний, а не абсолютний характер. 
Якщо розглядати академічні цінності як певний абсолютний і само-
достатній ідеал, то можна виявити деякі їхні характеристики як певної 
символічної і у цьому сенсі також ціннісної системи. Якщо ж зверну-
тися до академічних цінностей в структурі ціннісних орієнтацій окре-
мих університетських спільнот – вони набувають варіативності. Тобто, 
якась частина академічних цінностей по-різному витлумачується про-
фесурою та студентством, адміністрацією та іншими університетськими 
спільнотами. Причому ця варіативність має характер, який виглядає де-
віантним лише за умови прийняття якоїсь версії академічних цінностей 
за абсолютну норму. Якщо ж кожну версію академічних цінностей роз-
глядати як самодостатню у своїй контрфактичності ціннісну підсистему, 
тоді отримуємо плюралістичну картину академічних цінностей, у якій 
різні версії їхньої інтерпретації частково доповнюють одна одну, але та-
кож можуть частково суперечити одна іншій. Причому контрфактичні 
академічні цінності можуть доповнюватися іншими контрфактичними 
університетськими цінностями, наприклад, інституційними. Так, для 
кожного університету шанування своєї Alma mater є контрфактичною 
цінністю, яку можуть по-різному інтерпретувати професура і студенти, 
однак усі вони мають її визнавати так чи інакше – тоді як представники 
інших університетів таких ціннісних зобов’язань щодо стороннього для 
них університету не мають зовсім.

Контрфактичність, як було зазначено вище, може мати різні напря-
ми та різні рівні модальності – як для різних спільнот всередині універ-
ситету, так і для різних університетів. Інша справа, що навряд чи можна 
говорити, на наш погляд, про контрфактичність позиції окремих інди-
відів, які причетні до функціонування університетів. Зовсім інша справа 
– фактично визнані цінності. Якраз вони, на наше переконання, завжди 
індивідуальні. Однак, ця індивідуалізація фактичних цінностей можлива 
лише у рамках, заданих цінностями контрфактичними. Це не означає, 
що неможливі фактичні цінності, які не виходили би за ці рамки, але це 
однозначно означає, що такі цінності або ще не стали університетськи-
ми, або вже такими не є, або навряд чи коли набудуть такий статус.

У такому разі етичні університетські цінності постають як сукупність 
контрфактичних та фактичних етичних цінностей різних університет-
ських спільнот. Цілком можливо, що така сукупність виникає значною 
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мірою стихійно – за виконання умови підпорядкування фактичних цін-
ностей контрфактичним. Однак, чим краще функціонує університет як 
соціальний інститут, чим більш чітко визначена його власна символіч-
на система, чим більш досконало вивірена його організаційна структу-
ра – тим більше шансів на те, що у такому університеті контрфактичні 
цінності різних спільнот характеризуватимуться конвергенцією, яка зо-
крема може набути нормативного виразу – від етичних кодексів до сво-
єрідних хартій про права.

Такі документи покликані не лише окреслити спільне бачення пев-
ного кола етичних цінностей, але й надати ціннісно-етичного характеру 
засобам досягнення освітніх цілей. На високому рівні розвитку етичних 
університетських цінностей має стати очевидним те, що латентно за-
вжди присутнє у функціонуванні етичних цінностей – контрфактичний 
характер не лише цілей, але й корельованих з ними засобів їхнього досяг-
нення. У сфері університетської освіти, як і у будь-якій іншій сфері слід 
уникати хибно витлумаченого макіавеллізму, згідно якого контрфактич-
ний характер мають лише цілі, а засоби завжди лише фактичні, тобто – 
довільні. Класична етична аксіома полягає у тому, що не можна досягати 
етичних цілей неетичними засобами – а це означає, що засоби, як і цілі 
мають бути контрфактично визначеними, причому для успішності за-
стосування таких засобів ця контрфактичність має бути спільною. Тоді 
і фактично застосовані цілі і засоби також не лише не будуть випадати з 
системи етичної поведінки, але й уможливлюватимуть функціонування 
системи вищої освіти, а також будуть сприяти загальній ефективності 
досягнення своїх цілей кожним університетом зокрема.
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Наталья Бойченко. Контрафактичность целей университетского образования
Тема контрфактичности имеет чрезвычайно важное значение для этики 

и философии образования, однако, несмотря на это обстоятельство, до сих 
пор не нашла должного философского осмысления в отечественной на-
уке – встречаем скорее философские тексты филологов: в языкознании 
контрфактичность связывают прежде всего с плюсквамперфектом, давно 
прошедшим временем, которое используют также все чаще для обозначе-
ния ирреальности ситуации действия и в настоящем и в будущем времени. 
Ирреальность моральных норм относительна – они ирреальны только при 
условии, что не могут быть воплощены без специального усилия – имен-
но такое усилие придает им реальности и силы даже большей, чем имеют 
«реалистичные», позитивистские нормы. При этом временной аспект отхо-
дит на задний план, а на первый выступает противопоставление традициона-
лизма и современного стремления изменить, усовершенствовать мир, себя, 
окружающих. С помощью плюсквамперфекта можно выявлять различные 
модели контрфактичности как модели субъективного дистанцирования 
от течения событий через дистанцирование от: неадекватного (частично 
адекватного) чувственного восприятия; неадекватного (чрезмерного, реду-
цированного или вообще ложного) эмоционального восприятия; неадек-
ватности результатов действий намерениям; ценностного несоответствия 
объекта восприятия. Ценности всегда противостоит контр-ценность или 
нерелевантные ценности. Тогда и возникает собственно философский ин-
терес к понятию контрфактичности, которое можно назвать априорностью 
избранного контекста. Таким образом, занимая определенную контрфак-
тическую позицию, мы выбираем определенный содержательный контекст 
нашего поведения – чувственный, эмоциональный, целерациональный, 
ценностный и т.д. – и придаем ему безусловное значение по отношению 
ко всем другим возможным контекстам – в рамках соблюдения определен-
ной стратегии нашего поведения. Кроме академических ценностей следует 
рассматривать по модели контрфактичности также и другие ценности уни-
верситетского образования. Причем сами академические ценности следует 
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лишить значительной части их идеализации – это ценности, которые при-
обретают в реальном образовании именно регулятивный, а не абсолютный 
характер. Академические ценности приобретают вариативности в структу-
ре ценностных ориентаций отдельных университетских сообществ. Если 
же каждую версию академических ценностей рассматривать как самодос-
таточную в своей контрфактичности ценностную подсистему, тогда полу-
чаем плюралистическую картину академических ценностей, в которой 
различные версии их интерпретации частично дополняют друг друга, но 
также могут частично противоречить друг другу. Причем контрфактические 
академические ценности могут дополняться другими контрфактические 
университетскими ценностями, например, институциональными. Контр-
фактичность может иметь различные направления и разные уровни мо-
дальности – как для различных сообществ внутри университета, так и для 
различных университетов.

Ключевые слова: контрафактичность, фактичность, ценности, академи-
ческие ценности, университетское образование.

Natalia Boychenko. Counterfactual Objectives of University Education
Subject of counterfactuality is essential for ethics and philosophy of education, 

but despite this fact, still has not found a proper philosophical reflection in do-
mestic science - rather philosophical texts meet philologists, in linguistics coun-
terfactuality associated primarily with Plusquamperfekt, long-past time that also 
used increasingly to describe unreality of the situation and actions in the present 
and future time. Unreality of moral standards is relative – they are unreal only to 
the extent that they can not be implemented without any special effort – very this 
effort gives them the power and reality even more than ones having “realistic”, 
positivist standards. This temporal aspect recedes into the background, and to the 
foreground opposition steps – of traditionalism and modernity desire to change, 
to improve the world, ourselves, the others. With Plusquamperfekt one can identify 
different models as models of counterfactual subjective distancing from the flow 
of events through distancing from: inadequate (partially adequate) senses; inad-
equate (excessive, reduced or even false) emotional perception; inadequate action 
results intentions; values   discrepancy of the object of perception. Values   are always 
opposed to the counter-value or irrelevant value. Then and there appears actually 
a philosophical interest to the concept of counterfactuality that can be called a 
priori selected context. Thus, taking a counterfactual position, we choose a seman-
tic context of our behavior – sensual, emotional, instrumentally rational, value, 
etc – and give it absolute value relatively to all other possible contexts – within our 
strategy of certain behavior. Not omly academic values   should be considered after 
the model of counterfactuality –also other values   of university education should 
be. And the same academic values   should be deprived of a significant part of their 
idealization – a value that acquire a real education is regulatory, not absolute. Ac-
ademic values   become variability in the structure of value orientations of differ-
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ent university communities. If the version of each academic values   considered as 
self-sufficient in its counterfactuality subsystem of values, then one gets pluralistic 
academic values picture   in which different versions of their interpretation partially 
complementary, but may partially be contradict one another. And counterfactual 
academic values   may be supplemented by other counterfactual university values, 
such as institutional. Counterfactuality may have different directions and different 
levels of modalities – both for different communities within the university and for 
different universities.

Keywords: counterfactuality, factuality, values, academic values, university edu-
cation.
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