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УДК 17.033

МОРАЛІЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ВИТОКИ ЕТАТИСТСЬКОГО
РОЗУМІННЯ ДОБРА
Тимохін О.М.
В статті розглянуто закладені в античній класиці передумови розчинення етики в політиці,
підкорення чеснот дотриманню звичаїв та законів. Стверджується усвідомлення західною цивілізацією
держави в якості первинного морального діяча та необхідність критики цієї первинності в контексті
сучасного лібералізму.
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Західна цивілізація гостро переживає занепад моральної довіри до глобальних
соціальних інститутів, які внаслідок залежності від технічної та адміністративної
бюрократії та суцільної раціоналізації втратили притаманну їм колись систему
обов’язків, залишивши на їхню заміну єдину вимогу професіоналізму.
Професіоналізм з його утилітарними стандартами є чи не єдиним критерієм
оцінювання тих, хто присвячує себе медицині, фінансовим справам, юриспруденції
або політиці. Не дивно, що в подібній ситуації, господарювання, право чи та сама
політика починають здаватися позбавленими морального виміру, етичні категорії
демонструють непристосованість до аналізу та вирішення питань розподілу благ,
безпеки, встановлення справедливості, буття щасливим перетворюється на
обслуговування та отримання якісних послуг від приватних, громадських та
державних установ.
За умов розчинення розуму та волі в прагненні досягання цілей сучасна
практична філософія здебільшого переймається збереженням простору для
порушення та об’єднання в загальному дискурсі етичних питань досить
відокремлених одна від одної та високо спеціалізованих сфер людської діяльності.
Практична філософія, звісно, якщо не ототожнювати її з етикою в сенсі порад щодо
ведення приватного життя та стосунків з оточенням, змушена, звертаючись до
класичної спадщини європейської філософії, відновлювати та відстоювати
моральний інтерес до людської діяльності там де остання опосередковується
побудованими на розумі безособистими системами управління та панування над
життям. Якщо в традиційному життесвіті моральна свідомість належала виключно
окремому індивіду та його особоистої компетенції, то сьогодні мистецтво творити
добро аж ніяк не є приватною справою. Якщо Аристотель ще міг легко відділити
етику від політки, то Кант ледве утримує строгість розрізнення між легальністю та
моральністю в межах метафізики норовливості, а Гегель взагалі змушений вдатися
до діалектичного зняття моралі в функціонуванні держави та громадянського
суспільства.
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В результаті відображеного в «Феноменології духу» діалектичного процесу
зняття та поглинання різних форм моральної свідомості одна одною ключові
питання «Хто здатен чинити добро? Хто має на це право?» вже не передбачають
відповідь в межах антропології, бо посилання на бажані риси характеру, вірування,
звичаї або звички не відіграють значної ролі під час встановлення моральної
значущості дій суб’єкту. Коло моральних суб’єктів збагатилося настільки, що
сьогодні до нього входять не лише окремі індивіди, але й різні суспільства, нації та
держави. «Історична провина німецького народу», «злочинні дії комуністичної
партії СРСР», «відповідальність бізнесу», «зобов’язання держави» та безліч інших
конструкцій з сучасного суспільного дискурсу, що часто-густо містять
невідрефлексований зміст або маніпулятивну складову, свідчать про нагальну
потребу розгортання практичною філософією моральних питань на рівні
функціонування політики та права. Йдеться не про сентиментальні заклики до
політиків, суддів чи державних службовців бути моральними в тому сенсі, який
закладається в особистому мистецтві чинити добро, а про універсальну,
загальнозначущу для громадянина, суспільства та держави інструментальну,
інструктивну систему імперативів, спрямованих на досягнення морального паритету
між індивідом і системою влади.
Саме тому це дослідження звертається до розгляду держави як потенційного
суб’єкту відповідальних моральних дій і прагне уникнути як ототожнення так і
протиставлення «людської» та «державної моралі». Площиною, де особа та держава
мають спільний моральний інтерес є, безумовно, система публічних правовідносин
між ними, де обидві сторони зацікавлені у виконанні законів і прагнуть переконати
одна одну в гідності та доцільності зазначеної практики. Виключно на рівні права
держава як політична система, як суб’єкт влади стверджує власний інтерес в
наданні її діям моральних визначень, тільки в праві моральні визначення, що їх
надає людина, зазнаючи обмежень, утворюють певну реальність. Як держава стає
елементом морального світу, які спокуси підстерігають у процесі моралізації
держави, в якій формі держава може творити добро – основні питання, розглянуті в
цієї доповіді.
Під час обговорення природи держави як агента моральної дії не можна
уникнути її постійного порівняння з людиною, а зрештою, і з’ясування
співвідношення та розмежування добра, що його чинить людина або держава. Слід
визнати, що йдеться не про метафоричне перенесення здібностей та субстанційної
єдності людини на політичну організацію влади в суспільстві і не про досить вільну
та умовну аналогію між ними, а про значно фундаментальне бачення самої сутності
моральної дії та вкоріненість в цієї сутності пов’язаних та обумовлених визначень
держави та людини. Невипадковий характер та необхідність усвідомлення буття
політичної спільноти та індивідів, що її утворюють, на тлі пошуків щастя та доброго
життя засвідчується перебігом інтелектуальних зусиль мислителів заходу щодо
осягнення природи добра. Тому дороговказна нитка дослідження має вести від
первісних вказівок Платона та Аристотеля до сучасних концепцій основи та цілі
державного врядування. Звісно, не варто наполягати на кшталт Гегеля на тому, що
все пов’язане з історією поняття має, навіть змінивши свій вигляд, увійти у
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відповідну доктрину, бо осмисленню в практичної філософії підлягає не належне
для держави взагалі, а належне для дійсної держави з притаманними їй
бюрократично-техничною раціональністю та поведінкою. Але історико-філософська
розвідка дозволить побачити етичні підвалини сучасних політичних утворень: те, на
що спирається та від чого прагне відсторонитися держава, визнаючи свій борг та
обов’язок щодо морального життя.
Філософія Платона є яскравим і історично значущім для західної цивілізації
прикладом етично мотивованого міркування про політичне життя, що прагне
поєднати проблематику справедливості та відповідальності окремої особи і цілої
держави. З партикулярного світу грецького полісу і особистої трагедії одинака
філософа постає універсальна царина, де політика здатна привернути до себе не
лише меркантильний, але й метафізичний інтерес, а філософія сама перетворюється
на політичну позицію. Держава існує задля пояснення та втілення ідеї
справедливості та досягнення вищого та загального блага – саме таку модель
політичного існування можна знайти в пізніх діалогах Платона, зокрема в
«Політику» та «Законах». В них мислитель переймається справедливістю, тобто
чеснотою політичної спільноти в цілому, і в цьому значною мірою дає знати про
себе дистанціювання від проблематики ранніх діалогів, де головною темою є
особисті чесноти, пестувати які має кожен сам для себе; відбувається перетворення
етики на політику, бажання наслідувати життєвому зразку Сократа – на програму
облаштування кращої держави становить стрижневий мотив подібної зміни, вже на
рівні політичного розуміння Заходу, в наслідок якої держава отримує привілейоване
право опікуватися добром. Нажаль, де і як само було зроблено головний крок до
усвідомлення цього мотиву та бачення справедливості як найвищої чесноти та
політичного принципу залишається майже непомітним для більшості сучасних
теоретиків, що намагаються здійснити диференціацію моралі, політики та права.
Справ в тому, що Платон є безумовним майстром мікротехнологій тексту:
прихованими прийомами, аналогіями та метафорами він вибудовує жорстку
топологію дискурсу позбавитися якої майже неможливо.
Для того, щоб добро було підкорено державі, необхідно, по-перше, зробити
справедливість важливішою за щастя, по-друге, пояснити справедливість в термінах
виконання законів, а не здійснення намірів доброї волі, або інших пов’язаних зі
станом людини характеристик. Перша справа майже не викликає ускладнень, бо
реалізується в контексті обстоювання тези про неможливість бути щасливою для
несправедливої людини, хоча б з причини побоювання можливого покарання або
втрати несправедливо здобутого щастя. Заможний і старий Кефал, зізнається
Сократу, що справедливість є втіхою найважливішою від всіх інших отриманих за
життя благ, бо «хто знаходить в своєму життю багато несправедливих дій, той,
немов дитина, що її несподівано розбудили зі сну, лякається і в подальшому очікує
лише поганого» [1, р 36-37, 330е-331]. Теза Кефала освячена авторитетом його віку
та соціального статусу, тому не підлягає сумніву, але вона не містить в собі
роз’яснень щодо природи самої справедливості, отже вимагає дослідити саме її
задля відповіді на головне етичне питання – як бути щасливим? Доля одного щастя
не цікавить етичне міркування, принаймні не в першу чергу, тому що чим би щастя
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не було, без справедливості його вкрай важко досягти і зовсім неможливо втримати.
В тім, хоча дотримання вимоги справедливості є пріоритетним за пошуки щастя,
сама справедливість сприймається як особиста чеснота щільно пов’язана зі знанням
належного; їй далеко до мистецтва творення та виконання законів, вона належить до
царини етики, а не права та держави.
Задля піднесення справедливості на політичний рівень Платон вдається в
перших трьох книгах «Республіки» до нищівної критики будь-яких
«антропологічних», побудованих на людському саморозумінні уявлень про
справедливість, прагнучи довести, що справедливість, оскільки вона залежатиме від
знання людини про своє та чуже благо, є неможливою. Щоб знати, чим є благо
кожної людини та не бути з нею несправедливим стосовно нього, необхідно мати це
благо перед очима, необхідно його існування, яке вимагає, в свою чергу,
справедливості. Етика, коли вона прагне ґрунтуватися на знанні людини, неодмінно
впадає в це коло: людина для того, щоб бути, має знати, і навпаки. Оскільки це коло
не можна розірвати, залишається тільки зробити його непомітним, приховати
гарними словами, наприклад «справедливо робити другу добро» (335а),
«справедливість – те, що гідно сильного» (339а) або «аристократична тупість»
(349а), тобто зробити окрему думку мірою справедливості. Хоча Платон починає
«Республіку» з міркувань про чесноти душі, він при першій можливості прагне
позбутися необхідності мати справу з улюбленою забавкою софістів – людиною як
мірою речей, та, користуючись сумнівними аналогіями, перестрибує до розгляду
того, чим є справедливість для держави. Встановлення сутності справедливості
відносно окремої людини здається вкрай важкою справою, за яку не варто навіть
братися. «Дослідження, що ми здійснюємо, є нелегким й вимагає гострого зору,
наскільки це мені здається. А раз ми нерозумні люди, я вважаю, що ми повинні
використати метод пошуку, належний, якби нам запропонували прочитати дрібні
літери на відстані, а потім хтось помітив, що ці ж самі літери існують в іншому
місці більші за розміром й на більшій поверхні. Ми повинні були вважати це
вдачею, я думаю, мати можливість прочитати ті письмена спочатку, і потім
досліджувати менші, якщо вони – одне й те саме» [1, р. 146-147; 368d]. Так описує
Платон пізнавальну неміч розуму щодо осягнення справедливості в душі окремої
людини. Але він не втрачає впевненості ані в тому, що можна, ані в тому, що
потрібно знати справедливість, тому і пропонує шукати інші засади задля її
осягнення. Справедливість властива не лише окремій людині а й державі в цілому,
до того ж, в державі легше побачити справедливість у відповідності дій законам,
тоді як в окремій душі ми не бачимо того, чому мають відповідати справедливі
вчинки. «Чи існує справедливість тільки однієї людини, як ми кажемо, або, як я
припускаю, також усього міста? Звичайно, сказав він. Хіба місто не більше людини?
Більше, сказав він. Тоді, можливо, є більше справедливості в більшому предметі і її
легше відчути. Якщо це влаштує Вас, то, дозвольте нам спочатку шукати цю
чесноту у державах, і потім тільки досліджуйте її також у людині, намагаючись
натрапити на подобу більшого у обличчі малого» [1, p. 148-149; 368е-369а].
(Детальну та яскраву герменевтику цих рядків можна знайти у Норберта Бльоснера
[2]).
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Саме в цих рядках вперше і вже на довгий час держава та людина отримують
спільний моральний простір, який розгортається в межах справедливості і містить
необхідні умови доброго життя. З приводу цієї дивної та несподіваної аналогії, що
встановлює нерозривний зв’язок душі та держави, існує безліч пояснень та
коментарів. Діалог в Книзі IV, зосередженій на аналогії між державою й душею,
описує духовні стосунки в політичних термінах, в термінах поділу її елементів на ті,
що «керують» та ті, що «є керованими» [3, р. 72]... «душа розуміється головним
чином в політичних термінах» [3, р. 77]. Дехто вважає подану аналогію
необґрунтованою. Інші бачать за нею певний методологічний сенс. В будь-якому
випадку, слушною є думка Лео Штрауса про те, що Платон використовує аналогію з
метою встановити залежність між щастям окремої особи та добрим державним
устроєм, в тому сенсі, що лише останній містить в собі єдину можливість першого:
«справедливість може бути просто корисною, коли закони добрі, а це передбачає,
що режим, з якого вони походять, теж добрий: справедливість буде повністю
корисною тільки в гарному місті» [4, p. 214]. Певна річ, поза гарним державним
устроєм, потрібне людині щастя не є справедливим, отже не є благом. Педагогічне,
менторське опікування людини державою є іншою важливою складовою
платонівської аналогії, завдяки їй встановлюється необхідність копіювання
державних чеснот в кожній окремій душі шляхом відповідного добору та виховання
громадян з огляду на виконання завдань політичної спільноти. Здійснення
державою щодо громадян батьківських функцій навчання справедливості є,
слідуючи з наведеного вище, тим добром, з якого випливає щастя окремої людини.
Все, що ми знайдемо після поданої в «Республіці» аналогією буде політичною
метафізикою, в сенсі пошуку безумовних, останніх засад поданого державного
устрою, в тому числі і вчення про природу окремої людини, що розкриває себе
лише в умовах її існування під порядком держави. Місце добра з притаманним йому
абсолютизмом визначається Платоном виключно в законах держави: тема
індивідуальної справедливості затьмарюється питанням про те, як створити та
підтримати справедливе місце [5, p. 59]. Не дивно, що в остаточній редакції
практичної філософії Платона законодавець в державі разом із справедливим
законом встановлює доброчинність в її цілісності, саме він разом з державою є її
джерелом: «Істинно й справедливо стверджувати, розмовляючи про божественну
державу, що засновник встановлюючи для неї закони, мав на увазі не одну частину
чеснот, до того ж найнікчемнішу, але всю чесноту в цілому» [6, p. 22-23; 630 е].
Лише на неуважний погляд, наведені цитати можна сприймати як вирвані з
контексту витівки перекладачів та інтерпретаторів, або як те, що було притаманно
лише засновнику Академії внаслідок його добре відомій схильності до ідеології
тоталітаризму. Як це не дивно, у прибічника демократії Аристотеля, запеклого
критика платонівської філософії, ми не знайдемо жодного аргументна проти
первісного зв’язку добра з існуванням політичної спільноти. Досить вибагливий в
питаннях етики, Аристотель йде достатньо далеко, щоб заперечувати визначальну
для «Республіки» та «Законів» ідею загального блага, але тезу про неможливість
бути добрим за межами держави, він прагне лише підсилити [7, p. 213]. Саме
«виділяючи ідею спільноти, в продовження питання про її природу, Аристотель
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ясно артикулює фундаментальні схильності Платона в політичній філософії як свої
власні». Зрозуміло, що Аристотель не оминає занурення етики до політичної сфери
лише тому, що воно становить необхідну передумову мислення про характер та
сутність добра та пов’язаних з ним чеснот.
Перша книга політики Аристотеля з самого початку будується як силогістично
обґрунтована політична телеологія. Великий засновок цього політичного силогізму
передбачає: будь-яка діяльність має на увазі передбачуване благо. Найважливіша
діяльність стосується найважливіших благ. Далі, держава є спілкуванням, а
спілкування є діяльністю. Тому не дивно, що зрештою проголошується, що «більше
інших і до вищого з усіх благ прагне те спілкування, що є найбільш важливим із
всіх й охоплює собою всі інші спілкування. Це спілкування називається державою
або спілкуванням політичним» [8, p. 5; 1252a 1-5]. Аристотель, таким чином,
суттєво доповнює античну концепцію політичного буття проголошенням його
первинність відносно людського існування. Якщо для Платона без залучення до
розгляду держави картина доброчинності є занадто дрібною і невідчутною, то для
Аристотеля без залучення до спільноти будь-яка доброчинність взагалі не може
бути зрозумілою. Доброчинності притаманні родинному буттю людини вже
розгортаються в обрії держави: завдяки мові до задоволення та смутку додаються
міркування про корисне та шкідливе, любов перетворюється на подружнє чи
батьківське піклування, братерську дружбу, сусідську допомогу, інші форми
колективного, родинного життя. На їхньому тлі вгадується постать держави як
субстанція людського роду, як єдність та цілісність людства. «Первинною в
порівнянні з родиною та кожним з нас, природно, є держава; адже необхідно, щоб
ціле передувало частині» [8, p. 5; 1253a 20]. Будь-яке особисте існування, а не лише
пов’язане із найвищими чеснотами, якщо воно належить людині, походить від
належності до політичної спільноти. «Той, хто не здатен долучитися до спілкування
або, вважаючи себе істотою самодостатньою, не відчуває потреби ні в чому, вже не
становить елемента держави, він перетворюється або на тварину, або на божество»
[8, p. 9; 1253a 25-30]. Лише в державі людина є людиною, а отже і її можливість
бути доброю чинити добро собі та іншим уявляється виключно в контексті того
громадського життя, членом, якого їй довелося народитися на світ. Тому не дивно,
що Аристотель оцінює осягнення політичного як головне завдання етики.
Звісно, наведена тут комунітаристська складова античної етичної та політичної
спадщини є сьогодні більш-менш очевидною, але питання щодо її інтерпретації та
впливу на формування західного розуміння морального статусу держави
залишається відкритим. Важко погодитися з найпоширенішою серед комунітаристів
ідеєю про важливість та доцільність використання античного розуміння держави
виключно в контексті критики ліберального індивідуалізму. Держава дійсно
сприймається античністю як середовище, в якому людське буття набуває
морального значення – таке завдання держави є майже забутим сьогодні. Проте слід
пам’ятати, що ані Платон, ані Аристотель не були комунітаристами в сучасному
розумінні. Вони, навряд чи, мали на увазі ту величезну моральну проблему, якою
модерна людина з її непомірним свавіллям та обмеженим знанням є для самої себе у
власних прагненнях до отримання щастя. Вони, скоріше за все, намагалися віднайти
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ті політичні та правові механізми, яки б не тільки захистили, але й надали переваги
тим, хто згоден дотримуватися вимог важливих для набуття, збереження та
розподілу благ. Тому здобуток античної етики полягав в пов’язаному із законом та
справедливістю держави політико-правовому рішенні цієї проблеми, у визнанні
того, що прагнення до щастя потребує розуміння та практики справедливості з боку
політичної спільноти і з необхідністю долучається до неї. Відповідно право та
політика держави є адекватною відповіддю щодо встановлення засобів поєднання
щастя та справедливості. Й годі шукати іншої мотивації коритися законам та
визнавати легітимними дії держави: держава може як надати доброчинності сенсу,
так і позбавити, і взагалі, держава легітимізує мораль, а не навпаки.
Але досить важко сьогодні слідом зa класиками сприймати моральну місію
держави як вирішальну, якою б привабливою не виглядала відповідна політична
метафізика древніх, бо запропоновані нею рішення, насправді, готують, а не
здійснюють розв’язання моральних проблем. Дійсно, знайдена греками ідея
справедливої держави надає у вигляді практики виконання законів перспективу для
морального розгляду людини, але не робить людину моральною в сенсі прийняття
нею певних звичаїв. Етична ситуація сьогодення унеможливлює ототожнення добра
з примусовим виконанням законів, а примусове виконання закону як наслідок
виховання у покорі звичаям. Завдяки порушеному греками питанню про
справедливість ми отримали привід для міркувань про розрізнення між законом та
звичаєм, тому що вони, до речі, позначали ці речі одним словом і тому не
розрізняли. В тлумачення моральної функції держави відбулися започатковані
греками, але непередбачувані ними зміни спрямовані від педагогічного розуміння
звичаю до юридичного бачення закону. Цю еволюцію слід зрозуміти не як забуття
моральної мети права та справедливості, а як пошук кращого способу їхньої
реалізації.
З поданого розгляду античних засад західного способу мислити політичне варто
зробити один важливий висновок: діяльність держави, в сенсі політичної спільноти,
є первинною цариною в який постає сама можливість творення добра в його
сутності, тобто добра у відповідності до його загальної ідеї. Те, що сьогодні
філософія майже остаточно позбавилась необхідності розглядати етичні питання з
огляду на політичний контекст є наслідком іншого, протилежного античності руху
усвідомлення зв’язку моральної дії та її агента. Як сталося, що людина відібрала у
держави право чинити добро, чи набула особистість характеру відповідного
замінника держави в контексті розгляду та вирішення етичних питань, чим сьогодні
може бути, крім етики, нормована діяльність держави і що робити, коли ми бачимо
політичні спроби втручання в існування морального світу? А головне, що саме дало
громадянину можливість заступити державу в її моральних справах і як цю
можливість не втратити сьогодні? Відповіді на ці питання вимагають подальших
розвідок.
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