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ПЛАТОН І АРІСТОТЕЛЬ: ДВІ ПАРАДИГМИ УСВІДОМЛЕННЯ
СПРАВЕДЛИВОСТІ
Помніков О.І.
Статтю присвячено історичному аспекту проблеми справедливості як однієї з
головних проблем філософсько-правової, філософсько-політичної та етичної
думки. На прикладі учень Платона і Арістотеля розглядається логічний зв’язок
концепцій істини і справедливості. Висувається гіпотеза співіснування в
історичному дискурсі справедливості «тенденції закону» і «тенденції міри».
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Звернення до платонівсько-арістотелевого дискурсу справедливості у процесі
наукового дослідження, що претендує на новизну, видається справою невдячною й
глибоко безнадійною. Адже, як здається, годі й сподіватися, що в текстах, які давно
вже стали класичними, вдасться віднайти щось таке, що за дві з половиною тисячі
років не було помічено, виокремлено, проаналізовано й прокоментовано
численними послідовниками й противниками, критиками й апологетами, серед яких
– такі беззаперечні авторитети світової думки, як Цицерон, св. Августин, св. Фома
Аквінський, Дж. Локк, Г.-В.-Ф. Гегель, М. Гайдеггер та ін. Проте саме жвавий
інтерес до Платона і Арістотеля, інтерес живий, «неантикварний», коли думки
прадавніх мислителів, осмислені заново, без звичних стереотипів, застарілих
нашарувань коментаторів і тлумачів, вплітаються в тканину гострих дискусій щодо
найбільш актуальних проблем сьогодення, є характерною рисою сучасного
дискурсу справедливості (принаймні, протягом останніх трьох-чотирьох десятиріч).
Серед інтелектуальних надбань попередніх епох, на які орієнтується сучасна
практична філософія, платонівська та арістотелівська концепції справедливості –
якщо судити за частотою посилань – є чи не найбільш затребуваними. Зокрема, в
переважно етичному вимірі ці концепції широко досліджуються П. Рікьором [20] і
А. Макінтайром [14], їх політико-правові аспекти стали предметом глибокого
нетривіального аналізу в працях Г. Арендт [1] і О. Гьоффе [22], а політ-економічні
аспекти – в працях П. Козловські [12]. Серед відомих українських і російських
дослідників у галузі етики, політичної та правової філософії послідовно стійку увагу
до них демонструють В.А. Бачинін [5], А.А. Гусейнов [9], Г.Ю. Канарш [10],
Б.Н. Кашников [11], В.С. Нерсесянц [15], А.В. Прокофьев [19], М.Г. Тур [21], ін. Не
оминали та й не оминають їх увагою також такі визнані корифеї новітнього
історико-філософського знання, як Ж.-П. Вернан, Дж. Реале, Д. Антисері,
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О.Ф. Лосєв, А.А. Тахо-Годі, Ф.-Х. Кессіді, П.П. Гайденко, Г.В. Драч та багато
інших.
Таку підвищену увагу до інтелектуальної спадщини фундаторів європейської
філософії можна пояснити різними причинами, як внутрішніми щодо логіки
розвитку науково-філософського знання, так і зовнішніми – світоглядними,
соціально-історичними, політико-ідеологічними, культурологічними тощо. Але,
мабуть, головною серед них є те, що сучасна філософія, усвідомлюючи недоліки
модернової парадигми та спростованого, наразі, «проекту Просвітництва», який
тривалий час слугував для неї дороговказом, намагається подолати власну
обмеженість шляхом «повернення до джерел» – звернення до альтернативних,
певною мірою втрачених, традицій мислення, вільних від вад новоєвропейської
технічної раціональності. І саме необхідністю прояснення теоретикометодологічних засад сучасних науково-філософських підходів до дослідження
комплексу проблем, об’єднаних навколо ідеї справедливості, засобами діалогу з
альтернативними підходами й визначається, на наш погляд, висока актуальність
нових роздумів над класичними давньогрецькими вченнями.
На це стратегічне завдання орієнтовано й наше дослідження, безпосередньою
метою якого є виявлення парадигмальних ознак двох альтернативних позицій в
розумінні сутності справедливості, пов’язаних із спадщиною Платона і Арістотеля,
в перспективі осягнення загальних тенденцій історичного становлення
фундаментальних
засад
сучасного
науково-теоретичного
усвідомлення
справедливості. Цій меті підпорядковано такі завдання: по-перше, відтворити в
загальних рисах конкретні культурно-історичні обставини, в яких відбувалося
становлення платонівського та арістотелівського дискурсу справедливості,
зафіксувавши специфічні, притаманні саме античній епосі, передумови
філософсько-практичного мислення; по-друге, здійснити герменевтичний аналіз
найбільш важливих моментів платонівського та арістотелівського учень про
справедливість і, шляхом їхнього зіставлення, по-третє, віднайти ті ключові ідеї, на
ґрунті яких Платон і Аристотель, залишаючись у межах єдиної інтелектуальної
традиції, дають поштовх для розвитку двох принципово відмінних підходів до
філософського усвідомлення феномену справедливості.
Незважаючи на колосальний багаж накопичених світовою думкою знань,
суперечки навколо того, чим за своєю суттю є справедливість, розпочавшись
задовго до софістів і Сократа, не припиняються до сих пір. І справа не лише в тім,
що зміст історично мінливих уявлень про справедливість багато в чому
визначається інтересами соціальних груп та політичних сил, що їх виробили, і в
цьому плані, певним чином, є «… лише ідеологізованим, піднесеним на небеса
виразом існуючих економічних відносин» (Ф. Енгельс) [24; с. 273], але і в тому, що
самій ідеї справедливості іманентно властива непереборна подвійність. З одного
боку, справедливість апелює до якогось зразка (космічного порядку, вищого закону,
божественного встановлення тощо), який вважається довершеним, досконалим,
вічним, незмінним; з іншого боку, в її змісті присутнє значення рухливої
відповідності чогось чомусь (покарання – провині, нагороди – заслузі, визнання –
гідності тощо) – динамічної рівноваги, що чутливо реагує на ситуативні зміни.
Ці два аспекти, що діалектично поєднуються в ідеї справедливості,
обумовлюють наявність двох різних підходів до розкриття її суті, й, відповідно,
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двох основних тенденцій, що простежуються в історичному розвитку політикоправового й етичного дискурсу справедливості. Умовно ці тенденції можна
позначити як «тенденцію закону» і «тенденцію міри». Головна відмінність між
ними полягає в тому, що саме висувається на перший план в дослідженні феномену
справедливості: відповідність певному зовнішньому зразку (моделі, принципу), що
передбачає впорядкування соціальної (інколи – й природної) реальності штучним
шляхом, чи внутрішня узгодженість елементів, їх взаємна відповідність один
одному.
Суперництво між двома зазначеними тенденціями намічається вже на ранніх
етапах формування ідеї справедливості в надрах європейської культури. Зокрема,
дослідження найдавніших пластів індоєвропейської лексики показує, що для
архаїчної свідомості характерним було уявлення про непорушний порядок Всесвіту,
«якому підпорядковані як устрій світу, рух світил, зміна пір року і плин часів, так і
взаємини між богами і людьми і, нарешті, самі людські відносини» [6, с. 299]. Цей
порядок мислився як такий, що існує реально, проте містить у собі всі ознаки
ідеального: досконалість, вічність, обов’язковість; крім того, будучи об’єктивною
даністю, він виконував також і нормуючу функцію, постаючи найвищою метою для
прагнень і дій кожної розумної істоти. Такий порядок не потребував легітимації, бо
він не припускав альтернатив: не існує і не може існувати взагалі у Всесвіті іншого,
більш (або менш) довершеного порядку. Протилежністю всесвітнього порядку може
бути тільки відсутність порядку, або хаос. Людина, для того, щоб вижити і
забезпечити собі відносно надійне положення в космосі (зокрема, зберегти свій
соціальний статус), повинна підкорятися загальному порядку, не перевищувати
встановлених ним обмежень [див.: 14, с. 183]. У цьому контексті «справедливість»
постає як відповідність людських відносин і дій досконалому устрою Всесвіту, що
передбачає вимогу беззастережної покори індивіда одвічному порядку речей; перша
із зазначених вище тенденцій на даному етапі домінує.
Подальший розвиток суспільних відносин, пов’язаний з ускладненням
соціальної структури, появою та наростанням класових протиріч, призводить до
нового розуміння суті суспільного життя і змісту тих завдань, які покликана
розв’язувати справедливість. Уже за часів Гесіода суспільство починає розумітися
не як органічна частина загального світоустрою, а як відокремлене осереддя
конфліктів, поле зіткнення егоїстичних устремлінь індивідів і соціальних груп. У
цьому суспільстві не може бути єдиного, прийнятного для всіх уявлення про
належне. Кожна соціальна група, керуючись (свідомо чи несвідомо) своїми
інтересами, виробляє певну систему цінностей, з позицій якої встановлюються
еталони гідної поведінки, визначається допустима міра здійснюваного насильства.
Логічним наслідком змін у структурах суспільного життя стає відмова від
апеляцій до єдиного світопорядку як онтологічної основи справедливості. Реальною
стає загроза релятивації ідеї справедливості, що пізніше й буде реалізовано в
ученнях софістів. Спроби ж «урятувати» справедливість як принцип, що примирює
протиборчі соціальні сили, в VІІ – VІ ст.ст. до н.е. здійснюються не у напрямі
інтелектуального конструювання ідеального порядку, в якому були б «зняті»
причини конфліктів і забезпечена гармонія інтересів (така тенденція, зауважимо,
характерна для соціального утопізму), а у напрямі знаходження компромісу між
інтересами конфліктуючих сторін шляхом їхнього заохочення до розумного
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самообмеження. Таке рішення проблеми в його класичному вигляді представлене,
зокрема, в політичній позиції Солона [8, с. 103 – 126]. Друга з відмічених тенденцій
в розвитку сенсу справедливості тут починає домінувати над першою.
Найбільш яскраво визначені нами тенденції в розвитку значення справедливості
проступають в ученнях двох найбільших мислителів Стародавньої Греції – Платона
і Арістотеля.
Великий Вчитель і великий Учень належать до однієї епохи. Предметом їх
політичної і правової рефлексії виступає одна і та ж реальність – поліс; більше того,
фактично один і той же поліс – Афіни. Вони – нащадки однієї й тієї ж філософської
традиції. Їх термінологія, методологія, проблематика, способи постановки і
розв’язання проблем мають одне і те ж саме коріння. І, проте, стосовно
справедливості їх позиції разюче різні. Настільки, що це дає підстави не просто
говорити про дві конкуруючі концепції, але ставити питання (зважаючи на вплив на
розуми подальших епох) про становлення в їх творчості двох альтернативних
парадигм усвідомлення справедливості.
У межах політичної філософії Платона ми знаходимо своєрідне повернення до
архаїчного розуміння справедливості як відповідності ідеальному порядку. У своїх
діалогах творець Академії «виводить за дужки» як такі, що не представляють
філософського інтересу, різноманітні буденні міркування, що пов’язують
справедливість з індивідуальною користю, користю для більшості, «вигодою для
сильних» і т.п. По-справжньому його увагу привертає тільки божественна,
прекрасна, досконала, завжди тотожна самій собі Ідея справедливості.
Вороги цієї Ідеї – неуцтво, чуттєвість, прихильність до матеріальних благ,
прагнення ставити особисті потреби вище загальних інтересів тощо. Усі ці суто
людські якості викликають у філософа неприховану ворожість і зневагу. Він оспівує
особу, здатну подолати недоліки матеріального буття, постати над обмеженістю
людської природи та відкрити (або навіть нав’язати силою) слабким за своїм
розумом смертним (людям) справжню справедливість. Така особа вища за закон,
вища за норми звичаю і моралі, тому що вона постає не автором, «творцем» або
«винахідником» справедливості, а провідником її божественної суті.
У цьому контексті доречно звернути увагу на глибокий логічний зв’язок
платонівської концепції справедливості з його концепцією істини. Згідно з
трактовкою засновника Академії, істина не є продуктом людської діяльності, а,
навпаки, передує людському існуванню, осяює його своїм божественним світлом.
Філософ неодноразово наголошує в своїх текстах, що істина єдина, вічна, незмінна.
Вона існує об’єктивно, поза земним часом і простором, і доступна для пізнання
повною мірою тільки богові. Максимум, на що здатна людина – це «пригадати» те,
що пощастило її душі «побачити» своїм розумом в невидимому світі ідеальних
сутностей («ейдосів», «ідей»), і організувати згодом свою діяльність у відповідності
до такого роду знань. Причому, по-справжньому цінні знання доступні лише
обраним. Тільки найбільш мудрі здатні «…убачати вищу істину та, не втрачаючи її
із виду, постійно відтворювати її з належною ретельністю, і … коли це потрібно,
встановлювати … нові закони про красу, справедливість і благо» (Держава, VI, 484
c – d) [17, с. 262].
Таке розуміння істини багато в чому пояснює скептичне ставлення філософа до
творчих можливостей людини, а також його нетерпимість до інакомислення,
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тяжіння до «політичних технологій» насильницького насадження порядку, невіра в
іманентні реальному суспільству сили і чинники соціального прогресу.
Показово в цьому плані міркування Чужоземця – одного з головних персонажів
діалогу «Політик»: «З державних устроїв той … буде єдино правильним, в якому
можна буде виявити істинно знаючих (курсив наш. – О.П.) правителів … і буде вже
неважливо, чи правлять вони за законами чи без них, згідно добрій волі або проти
неї. І хай вони очищають державу, страчуючи або виганяючи деяких, … хай
зменшують її населення… або збільшують його… – до тих пір, поки це робиться на
основі знання і справедливості, … ми називатимемо такий державний устрій ...
єдино правильним» (Платон. Політик, 293 c-е) [16, с. 47].
Справедливість, як і істина, згідно з позицією Платона, наперед задана людині.
Її суть – у встановленні правильного, «здорового» співвідношення частин у межах
цілого: будь то частин тіла і душі в рамках людської істоти, будь то соціальних груп
і індивідів у рамках цілісного політичного утворення – держави. Поєднуючись з
холізмом, таке уявлення про справедливість закладає фундамент політико-правової
концепції, яку К.Р. Поппер не без підстав назве передвісником політичних
тоталітарних ідеологій ХХ століття [18, с. 47].
Холістське розуміння співвідношення людини і держави дає підстави Платону
зводити завдання держави в ранг найважливіших вимог індивідуальної людської
моральності. Інакше кажучи, держава для Платона – це цілісний організм, турбота
про благополуччя і процвітання якого стає метою, сенсом і найвищим моральним
змістом життя всіх його громадян. «…Для Платона, – так коментує цю точку зору
К.Р. Поппер, – існує лише один остаточний критерій – інтерес держави. Все, що
йому сприяє, – благо, чеснота і справедливість. Все, що йому загрожує, – зло, вада й
несправедливість» [18, с. 146].
Справедливість, усвідомлена таким чином, велить громадянам жертвувати
своїми інтересами ради блага поліса; вона підноситься загальні (а тому неминуче
абстрактні) запити держави вище за індивідуальні міркування практичної
доцільності; її цінність як ідеального і, додамо, – зовнішнього по відношенню до
суспільної системи – зразка проголошується вище за цінність конкретних норм
звичаїв і законів, вироблених у реальній практиці суспільного співіснування.
Принципово іншу позицію по відношенню до справедливості ми знаходимо в
ученні Арістотеля. І перший крок до усвідомлення її специфіки пролягає також
через концепцію істини.
Арістотель – прибічник плюралістичного розуміння істини. Згідно з його
точкою зору, ніхто з людей не володіє (та й не може володіти) усією істиною в її
повноті, але й ніхто не позбавлений своєї частки в істині [див.: 2, с. 94]. Істина
завжди перебуває «поміж», і різноманіття різних позицій лише збагачує її зміст.
Ідея (або, точніше, інтуїція) «перебування поміж» є також чи не найголовнішою
ознакою розробленого Арістотелем учення про справедливість. Передумова
справедливості як чесноти, за Стагіритом, – в знаходженні і дотриманні правильної
міри, перш за все, по відношенню до своїх афектів [4, с. 86].
Загалом, згідно з етикою Аристотеля, бути добродійним – означає уміти
знаходити в прояві пристрастей і бажань розумну середину, причому не «середину
самої речі», а «середину для нас» [4, с. 85]. Те, що може бути надмірним для однієї
людини, може виявитися недостатнім для іншої, те, що викликає схвалення при
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одних обставинах, може заслуговувати на засудження при інших. Тому, подібно до
того як у сфері виробництва та художньої творчості (τεχνη) «…надлишку й недоліку
всякий знавець уникає, шукаючи середини і обираючи для себе [саме] її…»,
добродійна людина повинна уміти у царині вчинків і взаємин (πράξις) знаходити
унікальним і найкращим чином «середнє» між крайнощами [4, с. 86].
За висловом Арістотеля, «середина є основою, і її-то й шукають у всьому» [3, с.
316]. Середина в моралі – чеснота, в силогізмі – «середній термін», у зразковій
державі (політії) – середній клас і т.п. Для кожної складної і динамічної сфери
природної дійсності або людської діяльності «середина» є єдиною стійкою точкою –
точкою рівноваги терезів «надлишку» і «недоліку», що вічно коливаються, якимось
оптимальним – або в термінах Арістотеля – «якнайкращим» станом (hexis) [13, с.
182-183].
У цьому контексті виразно виявляється одна з головних теоретикометодологічних установок Арістотеля, а саме – його недовіра до застиглих,
позбавлених руху, мертвих істин, виражених будь то у формі платонівської
трансцендентної ідеї, будь то у формі непорушного етичного імперативу, що
вимагає неухильного (а значить, сліпого, беззастережного) дотримання. «У тому,
що стосується вчинків, – відзначає мислитель, – загальні визначення дуже широкі,
часткові ж ближче до істини, бо вчинки – це все окремі випадки...» (EN, 1107а 30)
[4, с. 88]. Здійснюючи вчинок, добродійна людина повинна не керуватися готовою
моделлю, а здійснювати своєрідний творчий акт, вибираючи з безлічі можливих
рішень – якнайкраще (для даної конкретної життєвої ситуації) [14, с. 10]. Допомогти
уникнути в цих випадках помилок і правильно знаходити належну «золоту» міру
покликана чеснота практичної розсудливості (фронесису).
Фронесис, за визначенням Арістотеля, «стосується речей, пов’язаних з
діяльністю, коли має місце вибір і ухилення, коли робити щось або не робити
залежить від нас» (MM, 1197а 5) [4, с. 333]. Він відрізняється від теоретичного
пізнання універсальних істин, або епістеме, тим, що його предметом є праксис –
рухлива, постійно змінна царина вчинків, – і тому він повинен бути сприйнятливим
до частковостей, а не схематизувати практичну ситуацію у термінах загальних
правил [4, с. 333 – 334].
Як вірно було помічено Н. Бусовою, арістотелівський фронесис в цьому сенсі є
протилежністю деконтекстуалізованому практичному розуму кантіанців. Постаючи
проявом здатності до мислення й прийняття рішень в конкретних життєвих
ситуаціях, коли важливо спиратися не стільки на інтелектуальне осяяння, скільки, і
в першу чергу, на багатство життєвого досвіду, «фронезис Арістотеля є
контекстуальним, завжди діє в рамках традицій і встановлених практик
співтовариства» [7, с. 25]. Саме через «причетність до сумісної форми життя
співтовариства, – наголошує Н. Бусова, – індивід отримує здатність до етичної дії і
думки» [7, с. 25].
На відміну від Платона і пізніших прихильників започаткованої ним парадигми,
Арістотель не сподівається підпорядкувати суспільне життя ідеальному,
зовнішньому по відношенню до дійсності зразку шляхом скасування всього, що
цьому зразку не відповідає. У його розумінні, «батьківщина» і «дім» справедливості
– це представлена багатоманітними формами людських взаємин реальність; хай
недосконала, суперечлива, але рухома, жива, творча.
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Приймаючи до уваги, що європейська інтелектуальна історія в певному сенсі
може розглядатися як послідовне чергування «епох Платона» і «епох Арістотеля»
[23, с. 6], ми вважаємо, що саме арістотелівська спадщина є найбільш відповідною
сучасним тенденціям розвитку дискурсу справедливості. Це зумовлено, перш за все,
плюралістичним характером сучасного суспільства, в якому міра справедливості
визначається можливістю співіснування індивідів і спільнот з різними ціннісними
орієнтаціями.
Підводячи підсумки проведеної розвідки, ми можемо зробити такі висновки.
Парадигмальна відмінність між концепціями справедливості Платона і Арістотеля
може бути визначена в світлі зіставлення двох дискурсів справедливості, пов’язаних
з проявом «тенденції закону» і «тенденції міри». Зміст категорії справедливості
корелює з розумінням природи істини: зокрема, відкрите, конкретно-емпіричне
розуміння природи істини Арістотелем визначає можливість розвитку і
трансформації принципів справедливості в динамічному суспільстві, у той час як
трансцендентне розуміння істини, обґрунтоване Платоном, проявляє тяжіння до
абстрактних та незмінних моделей справедливості, характерних для «закритих»
суспільств.
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Статья посвящена историческому аспекту проблемы справедливости как одной из главных
проблем философско-правовой, философско-политической и этической мысли. На примере учений
Платона и Аристотеля рассматривается логическая связь концепций истины и справедливости.
Выдвигается гипотеза сосуществования в историческом дискурсе справедливости «тенденции
закона» и «тенденции меры».
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