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АНОТАЦІЯ 

 

Міщенко А. М. Моральний вимір політики в зарубіжних 

концепціях ХХ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата політичних наук  

за спеціальністю 23.00.01.  – теорія та історія політичної науки.  – Київський  

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню морального виміру політики в 

зарубіжних концепціях ХХ століття. У роботі розглянуті існуючі підходи до 

тлумачення морального виміру політики та особливості морального виміру 

політики в ХХ столітті; уточнено зміст поняття «моральний вимір політики»; 

систематизувати підходи до тлумачення морального виміру політики та 

обґрунтувати доцільність класифікації на три основні підходи: етизацію 

політики, деетизацію політики та компромісний підходи; охарактеризовано 

інтерпретацію етизації політики як способу розв’язання моральної дилеми в 

політиці на основі концепцій Лео Штрауса та Ісайї Берліна; виявлено 

специфіку деетизації політики як засобу вирішення суперечностей між 

політикою і мораллю на прикладі концепцій Ханни Арендт і Майкла 

Оукшотта та розкрито особливості компромісного підходу до тлумачення 

морального виміру політики в концепціях Макса Вебера і Джона Ролза. 

Проблема тлумачення морального виміру політики цікавить 

дослідників вже багато століть, не втрачаючи своєї актуальності. Основною 

причиною такої зацікавленості є те,  що людям притаманно оцінювати 

вчинки з точки зору моралі. Не є винятком і політика. Та якщо до ХХ 

століття аналіз морального виміру політики стосувався насамперед політики 

правителів, то сучасна епоха, характеризуючись політизацією масової 

свідомості та плюралізацією моральних орієнтирів, диктує нові умови, в яких 

на рівні з правлячими елітами досліджуються широкі маси населення, 
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насамперед, виборці. Розширення політичних прав у широких мас населення 

мало б виступати певною гарантією того, що межа легітимного використання 

насильства не буде перейдена. Проте існування прикладів, коли залученість 

мас до політики не завадила, а іноді й сприяла встановленню тоталітарних і 

авторитарних режимів, примушує сумніватися в абсолютній дієвості таких 

гарантій. Незважаючи на спроби звільнити політику від моральних максим, 

саме  ХХ століття ще раз довело безглуздість цих намірів і показало жахливі 

наслідки відповідних процесів. Водночас практичне втілення політики 

доводить неможливість використання критеріїв абсолютної моралі до 

політичної сфери, що актуалізує пошук компромісу.  

Основними методами дослідження, використаними в дисертаційній 

роботі, є історичний, системний, структурно-функціональний та 

порівняльний. 

Дисертація є першим у вітчизняняній політичній науці комплексним 

дослідженням проблеми морального виміру політики в зарубіжних 

концепціях ХХ століття. 

Уперше у вітчизняній політичній науці розкрито особливості 

морального виміру політики у ХХ столітті. Зазначено, що погляди теоретиків 

політики цього періоду розвивалися на тлі двох світових воєн і цивілізаційної 

кризи, що призвели до трансформації ціннісних орієнтацій. Серед 

особливостей морального виміру політики ХХ століття, що вплинули на 

формування відповідних концепцій, виокремлено вплив загального 

виборчого права та появу на політичній арені людини-маси і масових 

суспільств, а також виникнення тоталітаризму.  

Запропоновано авторське визначення поняття моральний вимір 

політики як співвідношення політики та моралі з урахуванням їх 

конфліктності через специфічну природу політики, яка суперечить 

традиційним нормам моралі, наслідком чого є наявність моральних дилем в 
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політиці й пошук розв’язання моральних дилем в політиці з метою 

гармонізації взаємодії політики та моралі. 

На новому науковому рівні обґрунтовано доцільність класифікації 

підходів до тлумачення морального виміру політики на етизацію політики 

(ціннісний підхід), деетизацію політики (ціннісно-нейтральний підхід) та 

компромісний підхід. Базуючись на розкритті особливостей перелічених 

підходів, доведено, що кожен з них є внутрішньо неоднорідним та 

багатовимірним, адже охоплює умовно різні, подекуди протилежні й часом 

парадоксальним чином поєднані в одному підході концепції. Поряд з двома 

традиційними підходами, започаткованими ще Арістотелем та Нікколо 

Мак’явеллі, виокремлено компромісний підхід як найбільш перспективний 

напрям дослідження морального виміру політики, що актуалізувався в ХХ 

столітті та не втрачає своєї теоретичної цінності донині. 

Поглиблено розуміння етизації політики як засобу вирішення 

суперечностей між політикою і мораллю на основі концепцій Лео Штрауса та 

Ісайї Берліна, які, аналізуючи ціннісний вимір політики, підкреслювали її 

залежність від норм моралі. 

Уперше виявлено специфіку деетизації політики (або ціннісно-

нейтрального підходу до співвідношення політики та моралі) на прикладі 

концепцій Ханни Арендт і Майкла Оукшотта, які наголошували на тому, що 

природа політики та моралі є настільки різною, що штучне їх поєднання 

може призвести до встановлення недемократичних політичних режимів. 

Уточнено особливості компромісного підходу до морального виміру 

політики в концепціях Макса Вебера та Джона Ролза, які враховували 

специфіку політики – конфліктність, перманентну боротьбу за владу і 

можливість застосування легітимного насильства, та водночас наголошували 

на необхідності регулювання політики нормами моралі, які слугують 

певними рамками для обмеження конфліктогенних чинників політичного 

процесу. 
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Практичне використання результатів дослідження визначається його 

актуальністю, новизною та сукупністю положень, які виносяться на захист. 

Основні положення дисертаційної роботи поглиблюють знання про 

моральний вимір політики в зарубіжних концепціях ХХ століття. Сформовані 

у дисертаційному дослідженні теоретико-методологічні аспекти можуть 

використовуватися для розробки лекційних курсів та спецкурсів для 

студентів-політологів, а також при написанні навчальних посібників з 

політології.  

Зроблено загальний висновок про те, що хоча й складно говорити про 

універсальну формулу застосування моральних критеріїв до політики, але все 

ж домінуючою має залишатися позиція оцінювання політичних дій, зокрема 

й з точки зору загальнолюдських норм. Політика, як сфера суспільного 

життя, виходить із засад ефективності, проте і засоби досягнення цієї мети не 

повинні суперечити загальновизнаним моральним принципам. Отже, хоча 

остаточне розв’язання моральної дилеми в політиці в межах морального 

виміру політики є неможливим, варто констатувати, що саме увага до даної 

проблематики в межах політичною дискурсу є тією необхідною 

превентивною мірою, яка поряд з іншими заходами здатна вберегти 

суспільство від катастрофічних подій ХХ століття й унеможливити 

утвердження тоталітарних політичних режимів у майбутньому. 

Ключові слова: моральний вимір політики, моральна дилема в 

політиці, співвідношення політики та моралі, етизація політики, деетизація 

політики, компромісний підхід до тлумачення морального виміру політики.  
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ANNOTATION 

A.M. MISHCHENKO The moral dimension of politics in the foreign 

concepts of the twentieth century. – The manuscript.  

The thesis for a Candidate Degree in Political Science by specialty 23.00.01. 

– theory and history of political science. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the study of the moral dimension of politics in the 

foreign concepts of the twentieth century. The paper has analyzed the existing 

approaches to the relationship  between politics and morality and has revealed  the 

peculiarities of the moral dimension of politics in the twentieth century; the content 

of the «moral dimension of politics» concept has been specified; approaches to the 

moral dimension of politics have been systematized and the expediency of 

approaches classifying to politics and moral correlation to political ethization, 

deethization of politics and compromise approaches have been founded; 

comprehension of the ethization  of politics as a mean of resolving contradictions 

between politics and morality based on the concepts of Leo Strauss and Isaiah 

Berlin has been extended; specifics of politics deethization has been revealed by 

the example of Hannah Arendt and Michael Oakeshott concepts, and the 

peculiarities of a compromise approach to the relationship between politics and 

morality in the concepts of Max Weber and John Rawls have been identified. 

The problem of the relationship between politics and morality interests researchers 

for many centuries without losing its relevance. The main reason for such interest 

is that people inhere actions evaluations from the point of view of morality. 

Politics is no exception. But if before the twentieth century the analysis of the 

moral dimension of politics concerned primarily the policy of rulers, then the 

modern era, characterized by politicization of mass consciousness and the 

pluralization of moral landmarks, dictates new conditions in which the broad 

masses of the population, first of all, voters, are examined on the level with ruling 
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elites. Broadening of general public political rights should be a sure guarantee that 

the line of legitimate use of violence won't be crossed. However, the existence of 

examples of involvement of masses into politics didn’t prevent, but contributed to 

the establishment of totalitarian and authoritarian regimes in some cases, creates 

doubts about the absolute effectiveness of such guarantees. Despite attempts to free 

politics from moral maxims, it was the twentieth century that once again proved 

the absurdity of these intentions and has showed the terrible consequences of the 

relevant processes. At the same time, the practical implementation of the politics 

proves the impossibility of using criteria of absolute morality towards the political 

sphere, which actualizes the search for a compromise. 

The main methods of research used in the doctoral thesis are: historical, 

systematic, structural-functional and comparative. 

The scientific novelty of the research consists in revealing the problem of 

moral dimension of politics in the foreign concepts of the twentieth century for the 

first time in the Ukrainian political science. 

Existing approaches to correlation between politics and morality have been 

generalized from the origin to the twentieth century, the Aristotelian and 

Machiavellian approaches have been comprehensively analyzed in accordance 

with politics and morality that have underlain such approaches to the moral 

dimension of politics as political ethization and deethization. In addition, for the 

first time in the Ukrainian political science the peculiarities of the moral dimension 

of politics in the twentieth century have been revealed, among which one can 

distinguish the impact of universal suffrage and the appearance of man-mass and 

mass societies on the political scene, as well as the emergence of totalitarianism. 

Based on the analysis of existing researches, the content of the concept of 

moral dimension of politics has been defined as the correlation of politics and 

morality, taking its conflict into account, due to the specific nature of the politics, 

which contradicts traditional norms of morality. The result of which is the presence 
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of moral dilemmas in politics; and the search for a solution to moral dilemmas in 

politics in order to harmonize the interaction between politics and morality. 

Existing approaches towards the moral dimension of politics in the foreign 

concepts of the twentieth century have been systematized and the expediency of 

their classification for political ethization (value approach), political deethization 

(value-neutral approach) and compromise approaches have been founded. Based 

on the disclosure of the features of each approach, it has been proved that each of 

them is internally heterogeneous and multidimensional, since it covers 

conventionally different, sometimes opposite and sometimes paradoxically 

combined in one approach concepts. Along with the two traditional approaches 

initiated by Aristotle and Niccolo Machiavelli, a compromise approach has been 

singled out as the most promising direction of the study of the moral dimension of 

politics, which was actualized in the twentieth century and still keeps its relevance 

to this day. 

Understanding of ethization of politics as a mean of resolving contradictions 

between politics and morality has been extended further on the basis of the 

concepts of Leo Strauss and Isaiah Berlin, who, analyzing the value dimension of 

politics, underlined its dependence on moral norms. 

Politics deethization feature (or value-neutral approach to correlation 

between politics and morality) has been revealed based on the concepts of Hannah 

Arendt and Michael Oakeshott, who emphasized that the nature of politics and 

morality is so different that their artificial combination can lead to the 

establishment of undemocratic political regimes . 

Distinctive features of the compromise approach to the moral dimension of 

politics in the concepts of Max Weber and John Rawls, which took into account 

the specifics of politics – conflict, permanent struggle for power and the possibility 

to use the legitimate violence, have been clarified, while emphasizing the need to 

regulate the principles of morality that serve a certain framework to limit the 

conflict-causing factors of the political process. 
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The practical use of research results is determined by its relevance and 

novelty. The main points of the doctoral thesis deepen the knowledge about the 

moral dimension of politics in the foreign concepts of the twentieth century. 

Formed in the dissertation research theoretical and methodological aspects can be 

used for the development of lecture courses and special courses for students-

political scientists, as well as writing the textbooks on political science. 

The general conclusion has been made that, although it is difficult to speak 

about the universal formula of applying of moral criteria to politics, still the 

position of political actions assessment, including those from the point of view of 

universal norms, should remain the dominant one. Politics as a sphere of public life 

must be effective, however, the means of achieving this goal shouldn’t be contrary 

to generally accepted moral principles. Thus, although the ultimate solution to the 

moral dilemma in politics, the existence of which involves the moral dimension of 

politics, is impossible, it can be clearly stated that the focus on this issue within the 

framework of political discourse is a necessary preventive measure, which, along 

with other measures, is capable of preserving the society from the catastrophic 

events of the twentieth century and make it impossible to establish totalitarian 

political regimes in the future. 

Key words: moral dimension of politics, moral dilemma in politics, 

ethization of politics, deethization of politics, compromise approach to the 

relationship between politics and morality. 
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 ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Проблема морального виміру 

політики цікавить дослідників вже багато століть, не втрачаючи своєї 

актуальності. Основною причиною такої зацікавленості є те, що людям 

притаманно оцінювати вчинки з точки зору моралі. Не є винятком і політика. 

Якщо до ХХ століття аналіз морального виміру політики стосувався 

переважно діяльності правителів, то сучасна епоха, характеризуючись 

політизацією масової свідомості та плюралізацією моральних орієнтирів, 

диктує нові умови, в яких на рівні з правлячими елітами досліджуються 

широкі маси населення, насамперед, виборці. Тож після укорінення 

демократичної ідеї загального виборчого права саме на громадян покладена 

відповідальність за обрання влади і навіть її контроль. Розширення 

політичних прав громадян мало б гарантувати те, що межа легітимного 

використання насильства не буде перейдена. Проте існування прикладів, 

коли залученість мас до політики не завадила, а іноді й сприяла 

встановленню тоталітарних і авторитарних режимів, змушує сумніватися в 

абсолютній дієвості таких гарантій. Практична неможливість знайти єдино 

правильне тлумачення морального виміру політики й вирішити моральну 

дилему в політиці породжує безліч дискусій і різноманітність позицій.  

Незважаючи на спроби звільнити політику від моральних максим, саме 

події ХХ століття ще раз продемонстрували безглуздість цих намірів і 

показали жахливі наслідки відповідних процесів. Однак реальне здійснення 

політики доводить неможливість використання критеріїв абсолютної моралі 

до політичної сфери, що актуалізувало пошук компромісу. Ряд теоретиків 

почали займатися розробкою етичних принципів, які могли б 

застосовуватися саме до політики. Проте досі немає єдино прийнятого 

підходу до тлумачення морального виміру політики, тому тільки різнобічний 
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аналіз існуючих концепцій може наблизити до зняття суперечностей між 

політичними метою та засобами її реалізації. 

Тож дослідження морального виміру політики має важливе теоретичне 

значення для політичної науки в цілому. Адже виклики, з якими людство 

зіткнулося в ХХ столітті, зокрема, масовізація суспільства та встановлення 

тоталітарних політичних режимів, значно вплинули на сучасні політичні 

системи в світі. Тому ігнорування політичною наукою ціннісного виміру цих 

процесів можуть призвести до непередбачуваних наслідків у майбутньому і 

навіть до відродження тоталітаризму.  

У вітчизняній науковій літературі дослідження морального виміру 

політики носить фрагментарний характер, а значна частина теоретичного 

доробку мислителів ХХ століття залишається поза увагою науковців. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі політології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної 

наукової програми  «Модернізація  суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації» та теми науково-дослідницького проекту 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація філософської та політологічної освіти і 

науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів» 

(16БФ041-01). 

Метою роботи є розкриття змісту основних підходів до дослідження 

морального виміру політики в зарубіжних концепціях ХХ століття. 
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Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання таких 

завдань:  

- розглянути існуючі підходи до тлумачення морального виміру 

політики та особливості морального виміру політики в ХХ столітті; 

- уточнити зміст поняття «моральний вимір політики»; 

- систематизувати підходи до тлумачення морального виміру політики 

та обґрунтувати доцільність класифікації на три основні підходи: етизацію 

політики, деетизацію політики та компромісний підходи; 

- охарактеризувати інтерпретацію етизації політики як способу 

розв’язання моральної дилеми в політиці на основі концепцій Лео Штрауса 

та Ісайї Берліна; 

- виявити специфіку деетизації політики як засобу вирішення 

суперечностей між політикою і мораллю на прикладі концепцій Ханни 

Арендт і Майкла Оукшотта; 

- розкрити особливості компромісного підходу до тлумачення 

морального виміру політики в концепціях Макса Вебера і Джона Ролза. 

Об’єктом дослідження є моральний вимір політики. 

Предметом дослідження є моральний вимір політики в зарубіжних 

концепціях ХХ століття. 

Методи дослідження. За допомогою системного та структурно-

функціонального методів були проаналізовані політична система та система 

моральних цінностей як цілісні об’єкти дослідження, були виокремлені 

спільні та відмінні їхні риси, з’ясовано місце та роль в суспільному житті, що 
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допомогло виявити зв’язки між цими двома системами. Порівняльний метод 

дослідження був використаний при з’ясуванні спільних та відмінних рис 

політичних концепцій ХХ століття, в яких розкривається моральний вимір 

політики. Крім того, за допомогою цього методу дослідження було виявлено, 

що, навіть в рамках одного концептуального підходу, позиції мислителів 

можуть суттєво різнитися. Використання історичного методу допомогло 

проаналізувати розвиток поглядів щодо співвідношення політики та моралі й 

виявити особливості тлумачення морального виміру політики саме в ХХ ст.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній 

політичній науці розкрито проблему морального виміру політики в 

зарубіжних концепціях ХХ століття. 

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних 

положеннях: 

- уперше у вітчизняній політичній науці розкрито особливості 

морального виміру політики у ХХ столітті. Зазначено, що погляди теоретиків 

політики цього періоду розвивалися на тлі двох світових воєн і цивілізаційної 

кризи, що призвели до трансформації ціннісних орієнтацій. Серед 

особливостей морального виміру політики ХХ століття, що вплинули на 

формування відповідних концепцій, виокремлено вплив загального 

виборчого права та появу на політичній арені людини-маси і масових 

суспільств, а також виникнення тоталітаризму;  

- запропоновано авторське визначення поняття моральний вимір 

політики як співвідношення політики та моралі з урахуванням їхньої 

конфліктності через специфічну природу політики, яка суперечить 

традиційним нормам моралі, наслідком чого є наявність моральних дилем в 
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політиці й пошук розв’язання моральних дилем в політиці з метою 

гармонізації взаємодії політики та моралі; 

- на новому науковому рівні обґрунтовано доцільність класифікації 

підходів до тлумачення морального виміру політики на етизацію політики 

(ціннісний підхід), деетизацію політики (ціннісно-нейтральний підхід) та 

компромісний підхід. Базуючись на розкритті особливостей перелічених 

підходів, доведено, що кожен з них є внутрішньо неоднорідним та 

багатовимірним, адже охоплює умовно різні, подекуди протилежні й часом 

парадоксальним чином поєднані в одному підході концепції. Поряд з двома 

традиційними підходами, започаткованими ще Арістотелем та Нікколо 

Мак’явеллі, виокремлено компромісний підхід як найбільш перспективний 

напрям дослідження морального виміру політики, що актуалізувався в ХХ 

столітті та не втрачає своєї теоретичної цінності донині; 

- поглиблено розуміння етизації політики як засобу вирішення 

суперечностей між політикою і мораллю на основі концепцій Лео Штрауса та 

Ісайї Берліна, які, аналізуючи ціннісний вимір політики, підкреслювали її 

залежність від норм моралі; 

- уперше виявлено специфіку деетизації політики (або ціннісно-

нейтрального підходу до співвідношення політики та моралі) на прикладі 

концепцій Ханни Арендт і Майкла Оукшотта, які наголошували на тому, що 

природа політики та моралі є настільки різною, що штучне їх поєднання 

може призвести до встановлення недемократичних політичних режимів; 

- уточнено особливості компромісного підходу до морального виміру 

політики в концепціях Макса Вебера та Джона Ролза, які враховували 

специфіку політики – конфліктність, перманентну боротьбу за владу і 

можливість застосування легітимного насильства, та водночас наголошували 
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на необхідності регулювання політики нормами моралі, які слугують 

певними рамками для обмеження конфліктогенних чинників політичного 

процесу. 

Практичне значення результатів дослідження визначається його 

актуальністю та новизною. Основні положення дисертаційної роботи 

поглиблюють знання про моральний вимір політики в зарубіжних концепціях 

ХХ століття. Сформовані у дисертаційному дослідженні теоретико-

методологічні аспекти можуть використовуватися для розробки лекційних 

курсів та спецкурсів для студентів-політологів, а також при написанні 

навчальних посібників з політології.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, яка знайшла відображення у 11 публікаціях, із них 5 

опубліковані у фахових виданнях з політичних наук. Автором особисто 

опрацьована література, визначена тема і завдання дослідження, написані всі 

розділи та висновки дисертаційної роботи.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових 

конференціях у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка: Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2015» (м. Київ, 2015 р.), Міжнародна наукова конференція «Дні 

науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, 2016 р.), Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (м. Київ, 

2017 р.). Крім того, положення дисертаційного дослідження обговорювалися 

на міжнародній конференції «Суспільні науки: виклики і сьогодення» (м. 

Одеса, 2016 р.), міжнародній практичній конференції: «Зимові наукові 

читання» (м. Київ, 2016 р.) та на VІІ Національному конвенті МАСПН 

(Україна) (Одеса, 2017 р.). 
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 11 

публікаціях, зокрема в 5 наукових статтях, які опубліковані у вітчизняних 

фахових виданнях з політичних наук, з яких 2 статті − у фахових виданнях, 

що внесені до міжнародних наукометричних баз та 6 тезах доповідей на 

наукових конференціях. 

Cтруктура та обсяг дисертації визначена її змістом, метою та 

поставленими завданнями. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 201 сторінку, список використаних джерел налічує 207 

найменувань на 23 сторінках.  
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Розділ 1. Теоретичні засади дослідження морального виміру 

політики  

Проблема морального виміру політики – одна з одвічних тем 

політичної філософії, яка не втрачає своєї злободенності та на кожному 

історичному етапі розвитку людства проблематизується дещо по-новому. 

Починаючи з ХХ століття, що ознаменувалося появою політичної теорії, 

особливо загострилося питання щодо визначення моральних критеріїв, які 

могли б реально характеризувати сферу політики. Адже на тлі двох світових 

воєн і становлення тоталітарних політичних режимів, очевидним стає 

неприпустимість пошуків абстрактних ідеалів і спроб втілити утопічні ідеї 

ціною величезних жертв. Політична сфера суспільства передбачає боротьбу 

за завоювання й утримання влади, а реалізація державної влади так само 

характеризується монополією на застосування насильства. Тож моральний 

вимір політики містить суперечність між морально виправданою метою в 

сфері політики та можливістю використання аморальних засобів для її 

досягнення. Інакше кажучи, моральний вимір політики, як сфера існування 

моральних дилем, актуалізує постановку цілком логічної проблеми щодо 

можливості співвіднесення політики та моралі й встановлення певних меж, 

які дозволять врегулювати конфліктні ситуації, породжені самою природою 

політики. 

Політичним акторам, особливо з утвердженням загального виборчого 

права та демократичних політичних інститутів і цінностей, доводиться 

рахуватися з тим фактом, що люди оцінюють їхні дії з точки зору моральних 

критеріїв. Тому майже всі вони намагаються довести, що саме їхні цілі й 

засоби є узгодженими з нормами моралі. Водночас політична сфера 

суспільства передбачає боротьбу за завоювання й утримання влади, що 

зазвичай не лише припускає, а й провокує застосування морально 

неприпустимих методів політичної боротьби. Тож існують певні особливості 

тлумачення морального виміру політики, врахування яких забезпечує більш 
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повне й різнобічне розуміння проблеми. По-перше, моральний вимір 

політики – це сфера антиномій, адже обидві царини мають як ряд спільних 

рис і завдань, так і низку відмінностей. По-друге, існує ряд концептуальних 

підходів до тлумачення морального виміру політики. Дані концептуальні 

підходи є внутрішньо неоднорідним та багатовимірними, адже охоплюють 

умовно різні, подекуди протилежні і часом парадоксальним чином поєднані в 

одному підході концепції.  

Проблемою дослідження морального виміру політики займалися 

провідні західні теоретики політики. Теоретичною основою дисертаційного 

дослідження є праці Лео Штрауса [165], [166], [167], [168], [169], [170], [171]; 

Ісайї Берліна [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [174]; Ханни 

Арендт [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]; 

Майкла Оукшотта [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], 

[190], [191]; Макса Вебера [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42]; Джона 

Ролза [124], [125], [126]. 

Вагомий внесок в осмислення морального виміру політики зробили 

російські етики – Р. Апресян [4]; А. Гусейнов [50], [51], [52], [53]; Б. Капустін 

[70]; С. Нижников [98], [99]; А. Прокоф’єв [117]; [118]. Крім того, важливий 

вплив на досліджену проблематику справили й роботи київського гуртка 

етиків [64], [65], зокрема – В. Малахова [85]; А. Єрмоленка [63]. Серед 

вітчизняних науковців деякі аспекти морального виміру політики вивчали     

Г. Гребенник [49]; Л. Нагорна [97]; Ф. Семенченко [134]; О. Сорба [141];     

Ю. Шайгородський [160], [161]. Однак наразі відсутні комплексні 

дослідження морального виміру політики в теоретичному доробку 

мислителів і політичних теоретиків ХХ століття, які були свідками кризи 

цінностей і, як наслідок, зародження тоталітарних політичних режимів, й 

першими осмислили ці процеси. Відповідно, постає необхідність комплексно 

проаналізувати моральний вимір політики в зарубіжних концепціях ХХ 

століття.  
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Перш ніж переходити безпосередньо до розгляду питання про 

моральний вимір політики, необхідно розібратися в термінології. 

Актуальним залишається питання про співвідносність таких понять як етика, 

мораль та звичаєвість (моральність). Поняття «етика» походить від 

давньогрецького «ethos», що у Гомера означало спільне місце перебування, 

проте пізніше смислове навантаження змінилося й етика почала тлумачитися 

як стиль мислення, характер. У Арістотеля зустрічаються такі поняття, як 

ethikos (для позначення чеснот, які відносяться до людського характеру) і 

ethika (як область пізнання, що досліджує чесноти). Поняття «мораль» 

походить від латинського слова mos, перероблене Цицероном у moralis, яке 

також використовувалося для описання характеру людини, звичаїв. 

Фактично поняття етики зберегло своє первинне значення, закладене 

Арістотелем, позначаючи науку про мораль. Тож під мораллю часто 

розуміється предмет, який вивчає етика, тобто реальне явище. У багатьох 

мовах поруч з поняттям «мораль» існують власні назви цього феномена, які 

позначають те ж саме або наголошують на конкретних рисах даного поняття. 

«Так, у німецькій мові слово Moralität має синонім – Sittlichkeit, в російській 

поряд з поняттям мораль вживається нравственность. У староукраїнській 

мові існувало слово обичайність, що застосовувалося до сфери людських 

звичаїв і взаємин; нині, однак, в ужитку скалькований з латині термін 

моральність» [85, c. 17–18]. Крім того, в українській мові в синонімічному 

ряду з термінами моральність та звичаєвість, використовується поняття 

«моральнісність», що виникло як переклад німецького Sittlichkeit.  

Закономірним є запитання, чи не є ці терміни абсолютними синонімами 

і якщо так, то наскільки актуальним є їх вживання. І хоча єдино правильної 

відповіді на це запитання бути не може, існує декілька позицій, що 

розкривають співвідношення даних понять. Наприклад, у словнику етичних 

термінів Ю. Рождественського мораль розглядається як сукупність існуючих 

правил поведінки людей стосовно світу, один одного, а також самих себе 
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(тобто охоплює всі загальновизнані норми); «звичаєвість (моральність) – це 

сукупність духовних якостей людини, вихованої в суспільстві на основі 

моральних норм життя» [123, с. 3] (акцент робиться на тому, що моральний 

вибір людини заснований на рефлексії всіх видів моралі та власного погляду 

на ключові цінності); «етика – осмислення моралі і звичаєвості (моральності) 

засобами релігії, філософії і науки»[123, с. 76]. В. Малахов аналізує мораль 

як сукупність усвідомлених принципів, правил поведінки, а моральність – як 

втілення цих принципів і норм у реальній поведінці людини [85]. Водночас 

А. Гусейнов вважав, що всі три терміни змістовно перехрещуються і є 

взаємозамінними [50]. А видатний німецький філософ і соціолог                  

Ю. Габермас у роботі «Демократія. Розум. Моральність» розмежовує три 

точки зору в ході дискурсу щодо аргументації теорії моралі: прагматичний, 

етичний та власне моральний підходи [149, с. 7–30]. Для розкриття цих 

підходів насамперед важливо зрозуміти, що представляє собою царина етики 

в цілому. Для Ю. Габермаса етика починається там, де в індивіда виникає 

запитання, як він має себе поводити і що він повинен робити. Якщо подібне 

запитання ставиться в контексті прагматичних задач, відповідь індивід шукає 

на основі власного емпіричного досвіду, керуючись критерієм ефективності. 

Проте, коли проблема виходить за рамки прагматики, перед людиною постає 

запитання, що вона за особистість і ким би хотіла бути. На цьому етапі 

практичний розум вже потрапляє безпосередньо в поле етики, в якій 

поєднуються два компоненти – дескриптивний і нормативний, тобто 

самоусвідомлення та уявлення про ідеали. Крім того, люди, живучи в 

соціумі, співставляють свої цілі й ідеали з цілями й ідеалами інших людей. 

Ця людська властивість криє в собі перманентний конфлікт. Якщо 

аналізувати його з прагматичної точки зору та враховувати виключно власні 

інтереси, цей конфлікт залишається за межами моральної проблематики. А 

втім, подібне розуміння є обмеженим, адже люди в процесі виховання 

засвоюють традиції та досвід інших і є нерозривно пов’язаними з соціальним 
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контекстом. Тут важливо розуміти, що етична проблематика не тотожна 

моральній. Моральна проблематика виникає тоді, коли ми свідомо 

порівнюємо власні максими з максимами інших людей і думаємо про те чи є 

вони сумісними. Тобто якщо етика стосується безпосередньо цінностей і 

цілей кожної конкретної людини, то мораль є всезагальною й універсальною, 

тотожною «категоричному імперативу» Канта. На відміну від етики, мораль 

враховує цінності та інтереси усіх людей. 

 Отже, визнаючи евристичний потенціал усіх зазначених підходів, у 

даному дослідженні терміни мораль і моральність використовуються не        

як синоніми. Мораль – це система норм і поглядів, що ґрунтуються на 

дихотомії «добро/зло» та регулюють поведінку людини в суспільстві. А 

моральність – реалізація цих норм згідно з внутрішніми установками 

індивіда та його власними уявленнями про добро і зло. Етика традиційно 

визначається як філософська дисципліна, предметною областю вивчення якої 

є мораль. Крім того, у роботі використовуються такі базові категорії етики, 

як «моральні норми», «моральні цінності» та «чесноти». Під нормами моралі 

розуміються моральнісні вимоги до поведінки людини, а під цінностями – 

визнані більшою частиною суспільства уявлення про добро та зло. Звісно, 

моральні норми і цінності є тісно переплетеними між собою, проте якщо 

норми виконують насамперед регулятивну функцію, то цінності – 

ідеологічну, адже вони здатні як об’єднати суспільство, так і, навпаки, 

дестабілізувати його. Чесноти (іноді використовується поняття 

«доброчесність») – це позитивні моральні риси, що притаманні людині та 

визначають її готовність свідомо вчиняти добро (наприклад, мудрість, 

мужність, порядність, співчуття і т.д.). До того ж, варто наголосити, що в 

даному дослідженні проаналізовано різні концепції і підходи до 

співвідношення політики та моралі, й, природно, що кожен з авторів 

тлумачив базові категорії дещо по-різному. Ці особливості розкриті 
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безпосередньо в розділах, що присвячені аналізу зарубіжних концепцій ХХ 

століття. 

Специфіка тлумачення етичної термінології полягає в тому, що вона 

від самого початку є багатозначною, адже люди отримують знання про 

мораль на основі власного життєвого досвіду та традицій. Водночас часто ці 

уявлення є продуктом суспільної думки. Таке буденне розуміння моралі 

подекуди може не співпадати з науковим роз’ясненням, проте саме це знання 

найбільш цікаве для дослідження реально існуючих, емпіричних проблем. 

Мораль, як сукупність уявлень про добро та зло, може розкриватися не 

тільки на індивідуальному, а й на суспільному рівні. «Система моралі та 

професійна етика, що раніше традиційно втілювались у політичну діяльність 

без конкретного формального визначення або обмежувались певним 

політичним інтересом, сьогодні перетворюються на нормативні політико-

правові засади відносин як всередині механізму держави, так і в межах 

інституціональної взаємодії останніх з громадянським суспільством» [58,      

с. 108]. Тож на відміну від індивідуальної моралі, суспільна мораль 

регулюється законодавчо. Наприклад, в Законі України «Про захист 

суспільної моралі» вона визначається як система етичних норм, правил 

поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і 

культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський 

обов’язок, совість, справедливість [66]. Саме поняття суспільної моралі 

передбачає відповідальність індивіда перед всім суспільством. Фактично 

людина вписує свою поведінку в усталені в даному суспільстві традиції і 

норми. «Головна особливість  суспільної моралі порівняно з мораллю 

індивідуального удосконалення – її претензія на практичну ефективність. 

Соціально-організаційна складова моралі може бути по-справжньому 

ефективною, якщо вона буде реалізовувати свій нормативний зміст, в тому 

числі  внаслідок дії інституційних структур, які будуть примушувати до його 

виконання. Таким чином задається такий напрям трансформації моралі як її 
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часткова інституціоналізація» [92, с. 29]. Отже, рівень суспільної моралі 

якраз і виступає тим полем, де політика та мораль є дотичними не лише 

латентно, а й на інституційному рівні. Дискусії щодо прав людини, 

загального блага, громадянського суспільства та інших етично забарвлених 

політичних проблем розгортаються саме в контексті реалізації суспільної 

моралі. Інституціоналізація моральних вимог певним чином формалізує 

мораль і зводить її до права, проте при всій багатогранності суспільних 

відносин, цей процес є зрозумілим і необхідним. Водночас варто пам’ятати, 

що суспільна мораль – лише одна з іпостасей моралі в цілому. Й навіть у 

контексті інтерпретації морального виміру політики, не можна обмежитися 

розглядом лише дотичної до політики суспільної моралі. 

Центральною категорією даного дослідження є «моральний вимір 

політики», тому важливо визначити, що ж мається на увазі. Категорія 

«моральний вимір» досить часто використовується як у науковій літературі, 

так і в публіцистиці. Наприклад, можна зустріти такі словосполучення, як-то 

«моральний вимір суспільства», «моральний вимір особистості», «моральний 

вимір науки», «моральний вимір професії». В усіх цих випадках «моральний 

вимір» передбачає оцінювання з точки зору моральних критеріїв певної 

сфери з урахування її особливостей. Наприклад, американський філософ 

Томас Скенлон у своїй книзі «Моральний вимір: допустимість, значення, 

вина» розглядає моральний вимір через призму категорій, що винесені в 

заголовок. Він співвідносить поняття допустимості з наміром та приходить 

до висновку щодо абсолютної цінності людини (так званого «іншого») [200]. 

Отже, моральний вимір можна співвіднести з моральними принципами, які є 

результатом свідомого вибору людей через свою незаперечність [201].  

Моральний вимір політики можна визначити як співвідношення 

політики та моралі з урахуванням їхньої конфліктності через специфічну 

природу політики, яка суперечить традиційним нормам моралі, наслідком 

чого є наявність моральних дилем в політиці та пошук розв’язання 
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моральних дилем в політиці з метою гармонізації взаємодії політики та 

моралі. Тож, взявши за основу дане визначення, варто розшифрувати, в чому 

саме полягає «специфічна природа політики» та що означають «традиційні 

норми моралі». Під специфічною природою політики маються на увазі ті її 

характеристики й особливості, які вступають у суперечність з нормами 

моралі. До таких можна віднести парадоксальність політики, її 

конфліктогенність, що пов’язана з ситуацією перманентної боротьби за 

владу, легітимізоване використання насильницьких засобів. Традиційними 

моральними нормами є ті, що склалися на основі духовних і культурних 

цінностей, які характерні для суспільства. 

Отже, через особливості свіввідношення політики та моралі, моральний 

вимір політики постає сферою існування моральних дилем. Тому для 

всебічного розкриття теми не менш важливим є розібратися з тлумаченнями 

понять «моральна дилема» та «моральна дилема в політиці». Звісно, серед 

науковців немає єдино прийнятого визначення цих понять. Саме слово 

«дилема» вже передбачає існування двох протилежних, несумісних між 

собою аргументів. У широкому сенсі поняття моральної дилеми 

використовують щодо будь-яких важких моральних питань. Проте нас 

цікавить більш вузький зміст даного поняття. Стенфордська енциклопедія 

філософії пропонує вважати моральною дилемою конфлікт моральних вимог, 

тобто ситуацію, коли людина має моральні причини для виконання декількох 

дій, однак одночасне їх здійснення є неможливим [202]. Індивід постає перед 

вибором: він повинен виконати одну з двох (або більше) дій і при цьому він 

має достатньо підстав для виконання кожної з них, проте не може виконати 

одразу дві (або всі) дії. В такій ситуації людина апріорі приречена на 

своєрідну моральну невдачу, адже незалежно від того, який вибір вона 

зробить, він не задовольнить її повністю. 

 Іноді моральні дилеми обмежують лише конфліктами між певними 

моральними мотивами, а подекуди – ситуацією, коли кожна з альтернатив є 
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морально неправильною. Також досить часто моральні дилеми 

ідентифікують з нерозв’язними конфліктами моральних вимог. 

Оксфордський словник визначає моральну дилему як ситуацію, в якій важко 

зробити вибір між двома напрямками діяльності, один з яких тягне за собою 

порушення морального принципу [177]. 

У збірці есе «Моральні дилеми» Крістофер Гованс визначив моральну 

дилему як ситуацію, в якій індивід має моральну потребу вчинити згідно з 

одним з варіантів, проте не може обрати одночасно обидва, тому що один 

варіант суперечить іншому або ж деяка особливість світоустрою не дозволяє 

реалізувати обидва варіанти [178, с. 3]. А професор Мюнхенського 

університету Людвіга-Максиміліана Юліан Ніда-Рюмелін наголосив, що у 

визначенні моральної дилеми важливе значення має почуття провини [188]. 

На його думку, моральна дилема відрізняється від інших ситуацій 

морального вибору саме почуттям провини після прийняття рішення, навіть у 

випадку вибору об’єктивно найбільш правильного варіанту. Він виокремлює 

наступні ознаки моральної дилеми:  

1. Практичний конфлікт. 

2. Відсутність мета-критеріїв, які вирішують конфлікт. 

3.Екзистенціальний характер конфлікту. 

4. Почуття провини після прийняття рішення. 

Важливим для всебічного тлумачення поняття «моральна дилема» є 

психологічний підхід. Деякі вчені, наприклад, Файері Кушман і Ліан Янг, 

тлумачать моральну дилему як ряд розбіжностей між моральними теоріями, 

які також зберігаються в незмінній формі протягом багатьох років і пов’язані 

з існуванням ряду різних психологічних механізмів здійснення морального 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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судження у звичайних людей [176]. Ці механізми іноді конфліктують, що 

породжує досвід моральної дилеми. 

Визначення моральної дилеми через психологію популяризував 

американський психолог Лоренс Кольберг [183]. Він припустив, що в своєму 

моральному розвитку кожна людина проходить шість етапів, які групуються 

в три рівні.  

І. Доконвенціональний рівень. 

1. На першому етапі індивід підкоряється виключно правилам і 

авторитету під страхом покарання. 

2. На другому – людина схильна дотримуватися правил у залежності 

від власних інтересів та вигод, проте водночас вона визнає існування 

інтересів інших, тож проявляє здатність цінувати чесні угоди. 

ІІ. Конвенціональний рівень. 

3. На третьому етапі вже є місце для міжособистісних очікувань. 

Людина розуміє свої соціальні ролі і вибудовує свою поведінку відповідно до 

рольових очікувань і прагнень жити правильно.  

4. На четвертому етапі людина вже свідомо підтримує існуючу 

соціальну систему, розуміючи важливість виконання своїх громадських 

обов’язків. Вона сприяє охороні законів та робить залежні від себе кроки для 

покращення суспільного устрою і загального процвітання.  

ІІІ. Постконвенційний рівень. 

5. Людина починає усвідомлювати існуючий лад як результат 

суспільної угоди, в якій закладні базові права. З’являється розуміння того, що 
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загальна користь тотожна принципу «найбільше благо для найбільшої 

кількості людей». 

6. На рівні універсальних етичних принципи особистість вже осягає 

загальність і універсальність принципів, наголошуючи на рівності людських 

прав та повазі до гідності окремої людини. 

Кожен етап відрізняється від іншого тим, що дає більш повне 

розуміння моральних дилем і, відповідно, більш влучну реакцію щодо їх 

вирішення. Вчений розробив спеціальний метод – моральне інтерв’ю, в 

якому пропонував респондентам відреагувати на запропоновані моральні 

дилеми, які були викладені у вигляді невеликих історій. На основі інтерв’ю 

дослідник робив висновок щодо рівня морального розвитку респондента.  

У своїй статті «Моральні дилеми» А. Макінтайр розглянув три 

приклади, що ілюструють конфлікт цінностей, який неможливо вирішити 

[185, с. 368–369]:  

1. Перший приклад конфлікту моральних цінностей – коли 

серйозно налаштована моральна людина усвідомлює, що вона 

відповідальна за виконання більше, ніж однієї з соціальних ролей 

і ці ролі несумісні. Наприклад, людина, що служить у збройних 

силах, цим самим виконуючи обов’язок перед батьківщиною, 

заразом ризикує життям і не виконує в повній мірі обов’язок 

перед своєю родиною.  

2. Другий тип моральної дилеми полягає в тому, щоб робити не те, 

що диктується соціально-рольовою відповідальністю, а те, що 

поставило б на перший план людяне ставлення до іншого. Можна 

уявити ситуацію, коли людина випадково дізналася про майбутні 

фінансових події на біржі та пообіцяла зберегти цю інформацію. 
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Але якщо вона дотримається даного слова та збереже таємницю, 

благодійний фонд потерпить фінансовий крах.  

3. І, нарешті, третій тип дилем стосується альтернативних ідеалів 

характеру. Наприклад, коли людина помічає в собі талант і 

розуміє, що на його вдосконалення необхідно витрачати весь свій 

час. Але водночас у цієї ж людини є покликання робити добрі 

справи – допомагати іншим. Виникає ситуація, коли розвиток 

однієї з чеснот характеру суперечить розвитку іншої. 

Моральними дилемами інших типів, на думку дослідника, можна 

керувати, тобто їх можливо вирішити без незворотних втрат. Тож 

розуміння моральної теорії в цілому, безумовно, дозволить 

знайти спосіб вирішення моральних дилем. 

Отже, в цілому досвід аналізу моральних дилем можна узагальнити до 

двох традиційних підходів. Перший передбачає те, що справжня моральна 

теорія не повинна продукувати моральні дилеми. Її задача – врегулювати всі 

потенційні конфлікти. І лише у ХХ столітті актуалізувався другий підхід. Все 

більше мислителів стали говорити про те, що моральних дилем неможливо 

уникнути і не може існувати універсальних відповідей на всі можливі 

конфлікти. Ба більше, до моральних дилем почали ставитися не лише як до 

чогось неминучого, а й побачили позитивні наслідки їх існування. Тому, з 

початку ХХ століття моральні дилеми стали об’єктом наукого інтересу 

чималої кількості теоретиків, яких умовно можна поділити на утилітаристів і 

деонтологів. 

Утилітаристи, вважаючи універсальним критерієм корисність, а у 

випадку суспільно-політичних відносин – досягнення людського щастя і 

благополуччя, заперечують існування моральної дилеми в принципі. На їхню 

думку, моральну проблему легко можна вирішити, користуючись цим 

універсальним критерієм: якщо заради процвітання суспільства потрібно 

вчинити необхідне зло, значить воно того варте.  
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Деонтологи ж, навпаки, вважають, що лише дії, виконані з мотиву 

морального обов’язку, можуть вважатися справді цінними з моральної точки 

зору. Вони не заперечують важливості наслідків, проте лише у визначених 

межах. Так, для Канта, також не існує проблеми моральної дилеми, адже 

будь-які потенційні моральні конфлікти вирішуються верховенством 

морального обов’язку, підтвердженого силою розуму. Проте якщо добрі 

наслідки є єдиним критерієм, за яким можна судити про правильність дій, 

особливо у співвідношенні політики та моралі, це породить чимале поле для 

маніпуляцій і, крім того, різко обмежить діапазон і глибину морального 

досвіду людини. 

Отже, можна зробити висновок щодо неоднозначності та 

багатогранності такого феномену, як моральні дилеми. Вони передбачають 

існування альтернатив, необхідність вибору між ними та відповідальність за 

цей вибір. У контексті розв’язання моральної дилеми в політиці, моральна 

дилема знаходиться на межі етики й політики й має враховувати специфіку 

обох сфер. 

Хорватсько-боснійський політолог і філософ Дражен Пехар зазначив, 

що на відміну від традиційного тлумачення моральної дилеми, коли індивід 

опиняється перед важким вибором між, принаймні, двома варіантами, які, 

здавалося б, неможливі, моральна дилема в політиці розширює коло 

проблематики до ситуації, коли перед таким вибором стоїть ціла група людей 

[195]. Тобто група стикається з ситуацією моральної дилеми, в якій різні 

актори сповідують різні цінності й принципи та мають протилежні цілі. 

Внутрішній конфлікт окремої людини переростає у конфлікт зовнішній, а 

внутрішньо особистісна моральна дилема перетворюється на міжособистісну, 

внаслідок чого ступінь легітимності залучення окремих осіб до політичних 

відносин починає залежати від моралі. Дослідник наголосив, що моральні 

дилеми в політиці є наслідком моральної бідності, тож і їх вирішення 
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залежить передусім від моральної зрілості політичних акторів і всіх суб’єктів 

політики. 

Джон Періш підкреслив, що моральні дилеми, тобто етичні конфлікти є 

ситуаціями, в яких правильні вчинки неодмінно потребують неправильних, а 

для того, щоб чинити добро, треба водночас чинити і зло [194]. Тож не 

дивно, що найчастіше моральні дилеми виникають саме в політичній сфері 

суспільного життя. Моральним дилемам при їх розв’язанні завжди бракує 

виправдань, адже який варіант людина не вибрала б, їй все одно доведеться 

чимось жертвувати і шукати цих самих виправдань всередині або зовні. Носії 

влади подекуди вчиняють такі дії, які просто неприпустимі для звичайних 

людей, виправдовуючи їх політичною доцільністю.  

Американська філософиня Рут Баркан Маркус вважала, що моральні 

принципи можуть ранжуватися [187]. Це не означає, що між ними не може 

бути конфлікту, проте його можна вирішити. Саме тому люди намагаються 

організувати своє життя так, щоб уникнути таких конфліктів. В цьому людям 

допомагають інститути – вони об’єднуються заради того, щоб мінімізувати 

проблеми, пов’язані з моральними конфліктами. Вона приходить до 

висновку, що не вся ціннісна проблематика неодмінно зачіпає моральні 

питання. Тож і моральний кодекс, який допускає існування моральних дилем, 

не обов’язково є суперечливим. 

Британський доктор права, професор Енджел Оквендо [192] також 

проаналізував розгортання моральних дилем саме в сфері політики. Проте, на 

його думку, вважати будь-який ціннісний конфлікт в політиці моральною 

дилемою – значить недооцінювати справжній масштаб моральних дилем, які 

зустрічаються значно рідше й обов’язковим наслідком яких є соціальна 

травма та болісне відчуття втрати. Моральна дилема в політиці виникає, коли 

дві норми вказують на протилежний політичний курс. Наприклад, 

демократичний принцип вимагає дотримання рішення, що прийняла 

більшість, навіть якщо це шкодить меншості. Заразом ідеал рівності вказує 
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нам на протилежний шлях вирішення проблеми. Проте подібні нормативні 

зіткнення не обов’язково означають глухий кут, адже політично свідомі 

громадяни здатні зробити розумний вибір і розставити пріоритети.  

Натомість інший видатний британець – філософ Бернард Вільямс, 

зробив висновок, що моральні норми не суперечитимуть одна одній, якщо 

правильно розставити пріоритети та побудувати своєрідну ієрархію, тобто 

побудувати так звану «моральну систему» [205]. При цьому мораль не має 

ставити людині надзадачі, які та не в змозі виконати. Мораль має відповідати 

реальному життю, а не утопічним ідеалам. Тому і про політику варто 

говорити не в абстрактних моральних термінах, а з точки зору специфіки 

досліджуваної сфери. 

Серед українських науковців поняття «моральна дилема в політиці» 

поки що не прижилося. Проте вже можна знайти спроби осмислити цю 

проблематику та витлумачити саме поняття. Зокрема, серед українських 

науковців побутує думка, що моральна дилема в політиці відображає 

співвідношення мети й засобів у політиці [163, с. 424–425]. Її суть полягає в 

тому, що в політиці часто трапляються ситуації, коли позитивні з погляду 

етики цілі досягаються за допомогою етично неприпустимих засобів. 

Наприклад, С. Мазуренко також притримується думки, що моральна дилема 

в політиці полягає у взаємозв’язку політичних цілей за засобів, а саме – у 

проблемі вибору засобів політики та можливостей їх виправдання з 

моральної точки зору [79, с. 786]. А видатний український філософ                

М. Попович синтезував різні підходи до розв’язання моральної дилеми в 

політиці, у підсумку визначивши, що крім етичних максим, до політики 

мають бути застосовані і санкційні обмеження. «Отже, можна констатувати 

релятивність владних понять, що різняться в окремих спільнотах. Чи існують 

поряд з релятивними нормами також і норми абсолютні? Заперечення 

абсолютних моральнісних норм у політиці та в інших сферах діяльності і є 

«макіавеллізмом» у політиці і моралі. Можна впевнено говорити, що в різних 
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епохах існують не лише релятивістські переконання у вседозволеності, а й 

принципи, які окреслюють простір дозволеного недозволеного. 

Недозволеного за будь-яких умов, без жодних винятків» [115]. Тобто 

політика, що відповідає певній епосі має давати відповіді і на моральні 

запити людей. Отже, моральну дилему в політиці можна визначити як 

ситуацію вибору між двома (або більше) альтернативами, в якій актори 

сповідують різні цінності й принципи і мають протилежні цілі та не мають 

при цьому змоги обрати всі варіанти. В політиці цей вибір часто зводиться до 

вибору засобів, які могли б бути виправдані з точки зору моралі.  

Загалом моральний вимір політики розгортається в межах 

співвідношення політики та моралі, тож важливо зрозуміти, якими є спільні 

та відмінні риси цих систем. Виникнувши як об’єктивно необхідні 

регулятори суспільного життя, політика та мораль у процесі свого розвитку 

стали самостійними інститутами й почали діяти за власними законами. 

Політичні актори постійно апелюють до того, що саме їхні цілі й засоби є 

узгодженими з моральними нормами, на відміну від цілей і засобів 

конкурентів, бо ж розуміють, що буденному рівню політичної свідомості 

притаманно оцінювати дії і вчинки не так з точки зору ефективності, як 

відповідно до вимог моралі. Британська філософиня С’юзен Мендус у своїй 

праці «Політика та мораль» проаналізувала приклад Майкла Волцера щодо 

політика, який з метою досягнення миру піддає тортурам лідера повстанців, 

хоча під час виборів такі методи здавалися йому неприпустимими. 

Дослідниця наголошує на тому, що виникає певний парадокс: людина, яка 

має чіткі моральні принципи та не готова відходити від них за будь-яких 

умов, не здатна займатися політичною діяльністю, а той кандидат, який 

прямо проголосить, що він готовий відмовитися від моральних принципів 

заради досягнення результатів, просто не буде обраний. З цього випливає, що 

лише лукаві люди можуть досягти результатів у політичній діяльності, проте 

важливим є і те, щоб на момент виборів вони були чесними й відхід від 
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певних моральних принципів був пов’язаний не з власними інтересами, а з 

політичними обов’язками. «Ось так виглядає моральний політик: ми пізнаємо 

його по брудних руках. Якби він був тільки моральною людиною, його руки 

не були би брудні; якби він був тільки політиком, він вдав би, що його руки 

чисті» [94, с. 20]. В контексті співвідношення політики та моралі важливе 

значення має громадська думка, бо ж з наданням виборчого права виборці 

несуть відповідальність за тих, кого вони обрали на ряду з самими 

політиками. А політики зі свого боку намагаються догодити виборцям, тому 

також цікавляться думкою громади. «З одного боку, мораль, по суті, є 

виразом і органом релігійних уявлень і сил, та у цьому вона необхідним 

чином пов’язана з умовами і дійсностями [форм] родинного духу і звичаю; з 

іншого боку, вона цілковито виступає продуктом і знаряддям громадської 

думки, і в силу цього відсилає до сукупних відносин загальної контрактної 

товариськості і політичних устремлінь» [147, с. 237–238]. І політика, і 

мораль, виконуючи регулятивно-контрольні функції в суспільстві, мають як 

спільні риси, так і суттєві відмінності. Загальним можна вважати те, що «і 

політика, і мораль відносяться до найбільш ранніх регуляторів суспільного 

життя, до сфери соціального вибору, в силу чого вони рухливі та мінливі і є 

основою поведінки людей і спільнот» [159, c. 82–83]. Крім цього, спільною 

рисою є універсальність політики та моралі, адже обидві ці сфери є 

всеохоплюючими та залучають, так чи інакше, практично всіх людей. Тож 

характерною рисою сучасних держав, що пропагують демократичні 

принципи, є залучення широких мас людей до прийняття політичних рішень 

та до політики в цілому, навіть якщо не безпосередньо, то на рівні суджень. 

Багато уявлень та принципів, що стосуються і політики, і моралі формуються 

у людей на основі життєвого досвіду та через зіткнення з певними 

ситуаціями, з чого випливає неоднозначність висновків і суджень різних 

людей. Ще однією спільною рисою політики та моралі варто вважати 

інклюзивність, тобто їх необмеженість власними рамками, здатність 
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проникати в інші сфери суспільного життя. «З іншого боку, можна виділити 

такі їх загальні функціональні властивості, як соціалізація особистості, 

регуляція поведінки. І політика, і мораль мають підставу претендувати на 

захист загального блага і соціальної справедливості, хоча політика дуже 

часто вельми далека від виконання цих гуманних завдань. Але виникла вона 

все-таки внаслідок регулятивної недостатності моралі після розпаду родового 

ладу як її специфічне доповнення» [93, с. 49]. Аналізуючи політику, Дебора 

Стоун виокремлює п’ять головних понять політичного дискурсу, які вона 

визначає як цілі політики [142]. Ці цілі політики, як регулятивної підсистеми, 

є етично забарвленими і водночас політично вмотивованими. Такими цілями 

є рівність, ефективність, забезпеченість, свобода й громада. Всі ці поняття 

мають безліч визначень і тлумачень та в кожен історичній період до них 

висуваються різні вимоги. Тож пошук єдиного критерію для їхнього аналізу 

– значно обмежує самі поняття. Отже, аналіз політики важко уявити поза 

етичним виміром, виключивши базові категорії етики, які передбачають 

поєднання регулятивної функції політики та моралі.  

Стосовно відмінностей, важливо відзначити, що мораль за своєю 

природою є персоніфікованою, вона належить до дій конкретної людини, 

тоді як політика має справу насамперед з колективами та колективними 

діями. Також очевидна відмінність політики й моралі криється в площині 

засобів досягнення мети: політика через свою конфліктну природу припускає 

можливість використання насильства, що суперечить принципам моралі. 

Крім того, моральні принципи схильні до утопічності, вони є ідеалом, до 

якого варто прагнути і на який потрібно орієнтуватися. В політиці ж утопії 

викликають багато протиріч, оскільки вона більшою мірою є сферою 

реальних дій. Проте саме така абсолютність моралі, її ідеалістичний елемент 

сприяє тому, що вона виконує стимулюючу функцію стосовно політики. В 

політиці дуже важливу роль відіграє інституційна складова, бо ж саме через 

політичні інститути реалізовується більшість політичних рішень. Мораль же 
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формується практикою спілкування між людьми й відображається на рівні 

уявлень і почуттів, оцінок і звичок. Не менш важливе значення, ніж 

інституційна складова, має й особистісний фактор. Як уже зазначалося, 

мораль – це передусім індивідуальний регулятор, тому політики в будь-якому 

разі, приймаючи політичні рішення, орієнтуються на власні моральні 

принципи, які можуть співпадати чи не співпадати із загальноприйнятими 

уявленнями.  

Отже, мета обох систем, і політичної, і моральної – досягнення 

максимально комфортних умов життя. «Етика, як наука про мораль, 

розглядає ці питання в аспекті природи окремої людини, а політика, як наука 

про владу, – в аспекті громадського життя певного суспільства. І етика, і 

політика, таким чином, прагнуть до людського щастя, досягнення блага, 

виховання людських чеснот. Сутнісний характер єдності етики й політики 

закріплюється розгортанням в обох головного мотиву спілкування між 

людьми» [32, с. 20]. Представники київського гуртка етиків у своїй роботі 

«Етика і політика: проблеми взаємозв’язку» [64, с. 31–33] наголосили на 

тому, що і етика, і політика є особливим типом людської реальності, суть 

якої становить процес спілкування. Проте якщо в політичній сфері 

спілкування пов’язане з цариною інтересів, етичне осмислення спілкування є 

набагато ширшим. Крім того, політика має ряд особливостей, які складають її 

сутність і які ускладнюють співвіднесення політики та моралі. По-перше, 

політика є репрезентативною, тобто однією з її важливих функцій є 

представлення інтересів різних соціальних груп. Ця особливість потенційно 

криє в собі тяжіння до «подвійних стандартів», адже суб’єкт політики 

перманентно перебуває у стані вибору, чиї інтереси він представляє і чиїми 

уявленнями про добро і справедливість користується: власними чи 

груповими. По-друге, політика є сферою декларування певних позицій, тобто 

демонстративною сферою. Так, прагнення до справедливо впорядкованого 

суспільства може бути добре спланованою грою, елементом іміджу й не мати 
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жодного стосунку до етичних максим. «Однак наше сприйняття політики як 

брудного бізнесу не є лише продуктом останніх подій. Це також відображає 

дещо глибше і більш стійке в нашому розумінні відносин між етикою та 

політикою. Протягом століть ми знаходимо тривалу та дивно стійку віру в те, 

що з усіх сцен людського життя найважче дотримуватися справжньої 

моральної гідності саме в сфері суспільних дій. Звичайно, всі моральні дії 

загалом важкі. І цей факт так само старий, як ідея самої моралі» [194]. Саме 

тому існує безліч причин, чому людям важко бути моральними: хтось може 

не розуміти, які саме вчинки є моральними, а які, навпаки, суперечать 

приписам моралі, а навіть коли в когось є це базове розуміння, йому може 

забракнути сили волі втілити в життя те, що треба. Але є й інші, більш 

неоднозначні випадки: коли в принципі немає заздалегідь правильного 

варіанту, тобто коли все, що б людина не зробила, є неправильним у якомусь 

важливому відношенні. Саме на такому рівні морального виміру політики 

виникають моральні дилеми. 

 Незважаючи на те, що суперечливі особливості моралі й політики 

реальні та їх, безумовно, варто враховувати, вони не роблять неможливим 

поєднання політичної й моральної систем. Адже політика, попри все, 

потребує морально-етичної легітимації. Тож прогрес в інтерпретації 

морального виміру політики та вирішення моральної дилеми в політиці 

вбачаються в розробці професійної (прикладної) етики, яка може знайти 

адекватну відповідь на такі питання як:  

- легітимація політики в контексті морального виміру 

(співвідношення моральних та правових норм);  

- прийняття конкретних політичних рішень у морально-етичному 

розрізі (співвідношення етики та політики);  

- регулятивна функція моралі у врегулюванні політичних конфліктів. 
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Оскільки політика та мораль мають як багато спільного, так і багато 

відмінного, актуальним залишається питання щодо можливості їх 

гармонійної і продуктивної взаємодії. Серед науковців немає чітких 

відповідей і на це запитання, тож важливим є дослідити різні підходи та 

класифікувати їх за критерієм ставлення до морального виміру політики та 

до можливості розв’язання моральної дилеми в політиці. 

В контексті піднятої проблематики Абдусалам Гусейнов акцентує 

увагу на тому, що «у повсякденній свідомості і серед простих людей, і серед 

ідеологів щодо предмету, що нас цікавить побутують суперечливі погляди 

від переконання, що політика повинна бути моральною до думки, що вона 

від початку є брудною справою» [51]. Важливим аспектом в питанні щодо 

співвідношення політики і моралі є те, що легітимність політики багато в 

чому тримається саме на моральних аргументах. Не викликає заперечень те, 

що мистецтво, наука цінні самі по собі, навіть незалежно від моральних 

наслідків. А на питання про те, чи має політика самостійну цінність, за 

винятком її морально заспокійливого впливу на суспільство, на думку           

А. Гусейнова, напрошується негативна відповідь. Намагаючись заручитися 

підтримкою людей, політики часто нівелюють аргументи моралі, роблячи 

підміну в опозиції добра і зла, виправдовуючи власні вчинки. «Питання не в 

тому, що в політиці відбуваються речі, які в логіці моральної свідомості не 

можна охарактеризувати інакше як злочин (такого роду речі відбуваються і в 

інших сферах життя), питання в тому, що вона (на відміну від інших сфер 

життя) бажає вважати ці злочини вчинками якщо і не геройськими, то, 

принаймні, цілком виправданими, терпимими» [51]. При цьому важливо 

розуміти, що за цими позиціями стоять певні інтелектуальні традиції, які 

розвивалися протягом століть: мова йде насамперед про арістотелівське і 

мак’явеллівське розуміння проблеми співвідношення політики і моралі. 

Також А. Гусейнов звертає увагу на те, що на сучасному етапі 

найпоширенішою є точка зору, відповідно до якої мораль і політика – 
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незалежні сфери, які з’єднувати не варто. Однак таке визнання моральної 

нейтральності політики, на думку науковця, є лише замовчуванням 

проблеми, а не її вирішенням. 

Аналізуючи співвідношення політики та моралі, доктор філософських 

наук Борис Капустін виділяє п’ять можливих способів взаємодії політики та 

моралі: 

1. Ототожнення політики та моралі як «єдиної науки». Таке розуміння є 

можливим, оскільки благо є універсальним і для держави, і для людини. 

Прихильниками цього підходу є І. Бентам і Е. Берк. 

2. Неспівмірність політики і моралі. Політики та мораль розуміються як 

абсолютно незалежні поняття, що не мають нічого спільного.  

3. Розуміння моралі й політики як незалежних понять, які можуть бути 

поєднані в разі, якщо мораль у формі права обмежує політику (І. Кант,        

Ж. Боден, Т. Гоббс). 

4. Мораль і політика мають спільні цілі, однак засоби досягнення цих 

цілей кардинально відрізняються (Платон). 

5. Зв’язок політики і моралі зумовлений існуванням особливої 

політичної моралі (публічної моралі). Вона показує, за яких обставин 

політика може бути моральною та як індивідуальна мораль узгоджується з 

публічною [70]. 

Водночас Борис Капустін аналізує доводи сучасних теоретиків щодо 

несумісності політики та моралі. Можна виокремити наступні аргументи 

прибічників такої позиції: 



42 

 

 - політика завжди прагне до досягнення блага як підстави певної 

політичної волі (тобто мова не йде про благо як про благополуччя і щастя 

громадян); 

 - політика є колективною діяльністю, що передбачає відносини 

субординації, водночас мораль – індивідуальна; 

 - політичні дії пов’язані з поняттям сили (політика завжди є дією сили 

і взаємодією сил). 

Проте, незважаючи на це, в реальності відділити політику від моралі є 

практично неможливим, тому важливо розуміти, що сама мораль 

розкривається в досить специфічній іпостасі саме з огляду на зв’язок з 

політикою, що можна охарактеризувати у такий спосіб:  

- мораль – внутрішнє переконання суб’єкта, сформоване в результаті 

саморефлексії, якому він слідує незалежно від мінливих обставин; 

 - суб’єкт співвідносить себе (особливого) з загальним (універсальним); 

 - мораль – воління єдності «загального» і «особливого»; 

 - така єдність є вимогою, що пред’являється собі та світу й виступає в 

якості обов’язку; 

 - мораль як переконання, воління, усвідомлення і здійснення обов’язку 

– сфера особистої відповідальності, яка на політичному рівні розкривається в 

інституті права; 

 - мораль як автономія не може не бути критикою гетерономії [70]. 

Натомість Сергій Нижников наводить чотири можливі варіанти 

взаємодії політики та моралі: 
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1. Тільки блага політична мета виправдовує будь-які 

засоби (Н.Мак’явеллі). Правитель має користуватися 

моральними методами, якщо це можливо. Проте в ситуації, 

коли загальне благо потребує відходу від добра, він мусить 

це зробити. Політика поглинає сферу моралі, перетворюючи 

її на інструмент [98, с. 40–41]. 

2.  Мета виправдовує будь-які засоби (мак’явеллісти). В 

цьому випадку політика трактується вільною від моральних 

обмежень. Цей підхід, хоч і був підтриманий послідовниками 

Н. Мак’явеллі, самого видатного флорентійця його автором 

вважати не можна [98, с. 52].  

3.  Блага ціль може бути досягнута лише морально 

правильними методами – гуманістична політика (І. Кант, Ф. 

Достоєвський, М. Ганді). Якщо для досягнення мети 

використовуються аморальні засоби, то і сама мета не може 

називатися благою. Саме на основі визнання 

загальнолюдських цінностей можна побудувати 

громадянське суспільство та правову державу [98, с. 56]. 

4.  Неспротив злу силою – пацифістська політика 

(Л.Толстой). Відрізняється від гуманістичної політики тим, 

що не визнає можливості опору злу силою за жодних умов 

[98, с. 68]. 

Серед української наукової думки варто виділити підхід О. Сорби, який 

виокремлює трикомпонентну модель співвідношення політики та моралі: 

1. Утилітарно-прагматичне розуміння етичного виміру політики як 

такого, що визначається на засадах цілераціональної доцільності політичної 

дії, відповідності конкретно-історичній ситуації із властивою їй 
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інтерпретацією суспільної чи індивідуальної користі [141, с. 85]. Важливим в 

розумінні цього підходу є те, що моральні засади тлумачаться як своєрідні 

«правила гри», які можуть з часом змінюватися та мімікрувати під 

обставини, проте вони не випливають з логіки політичного процесу. 

2. Підпорядкування політики моральним нормам, сутнісно 

трансцендентним політиці [141, с. 85]. За такого підпорядкування існує 

реальна загроза нівелювання політичного, та, як наслідок, перетворення 

моралі на її цілковиту протилежність та встановлення тоталітарного режиму, 

що заперечує можливість існування відмінностей у ціннісних системах.  

3. Формулювання особливої етики політичної діяльності, яка 

виводиться з логіки та механізмів функціонування політичної сфери – 

політичної етики [141, с. 85–86]. Політична етика є складною і суперечливою 

системою. А суперечності політичної моралі не мають єдино правильних 

рецептів вирішення, натомість вона виступає мораллю реальних наслідків. 

Отже, узагальнивши наведені позиції й аргументи щодо можливості 

взаємодії політики та моралі, можна виділити такі основні групи поглядів, які 

по-різному тлумачать моральний вимір політики та пропонують різні 

варіанти розв’язання моральної дилеми в політиці: 

1. Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою та 

мораллю (або ціннісний підхід до співвідношення політики та моралі). 

2. Деетизація політики як спосіб розв’язання моральної дилеми в політиці 

(або ціннісно-нейтральний підхід до співвідношення політики та 

моралі). 

3. Компромісний підхід до співвідношення політики та моралі. 

Підставою для такої класифікації є відношення до морального виміру 

політики й інтерпретація взаємозв’язку політики та моралі. Такий поділ є 
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найбільш загальним і враховує існуючі в сучасності погляди на підняту 

проблематику. Перші два підходи мають давню історію, їх засновниками 

вважаються, відповідно, Арістотель і Н. Мак’явеллі. Третій же актуалізувався 

у ХХ столітті через виникненням необхідності розробки професійної етики, 

яка б враховувала особливості політичної сфери, зокрема її конфліктність, 

конкурентність та право на легітимне використання насильства, при цьому не 

підпорядковуючи етику політиці, а політику етиці. Представниками ціннісно-

нейтрального підходу до морального виміру політики були Ханна Арендт та 

Майкл Оукшотт. Вони вважали, що політика та мораль мають зовсім різну 

природу, тому співставляти їх недоцільно. На противагу такому баченню, 

прибічники етизації політики – Лео Штраус та Ісайя Берлін, наголошували, 

що політика є невіддільної від моралі. А Макс Вебер і Джон Ролз, 

послідовники компромісного підходу до морального виміру політики, 

намагалися поєднати політику та мораль, врахувавши при цьому особливості 

обох сфер. Як і більшість класифікацій, подібний розподіл є умовним і 

відображає лише частину складних і багатогранних зв’язків між політикою та 

мораллю. Проте саме він дає змогу комплексно та різнобічно поглянути на 

підняту проблематику. 

Звісно, тлумачення співвідношення політики та моралі не обмежується 

концепціями вже зазначених мислителів. Тому для кращого розуміння 

особливостей сучасної інтерпретації морального виміру політики, варто 

розглянути процес становлення відповідних поглядів. Аналізуючи позицію, 

що політика повинна бути моральною, важливо пам’ятати, що у витоків 

такого розуміння, як уже було зазначено, стояв Арістотель. Він визначав 

людину як політичний суб’єкт, а етику та політику – як гармонійну єдність 

практичної епістеми і продуктивних знань творчого походження. Відповідно, 

етиці етосу відповідає політика полісу. «І етика, і політика у Арістотеля – як 

практична мудрість, на основі якої приймаються правильні рішення в 
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приватних і громадських справах. Давньогрецький філософ вважав, що етика 

й політика становлять єдину галузь практичної епістеми, практичного знання 

– на відміну від теоретичної науки, з одного боку, і творчих, або виробничих 

(роіеtikai) знань, – з іншого»[130]. Моральні ж якості не є вродженими, вони 

розвиваються на підставі певних практичних дій. «Для Арістотеля турбота 

кожного громадянина про благо свого поліса є природним проявом його 

натури в силу того, що мораль включена тут в частину такої традиційної 

практики життя, в якій прагнення бути досконалим у своїй справі не 

піддається сумніву» [93, с. 50]. Саме тому досконалість становить 

невід’ємний елемент щастя, а саме щастя можна інтерпретувати як життя у 

відповідності з чеснотами. При розгляді теорії Арістотеля також важливо 

враховувати те, що під політикою він мав на увазі певний рівень спілкування 

між людьми (членами поліса). «Що ж являє собою людське спілкування 

(відносини людей) у найбільш досконалій формі? Це – поліс (звідси і назва 

політики), держава; аналогічно тому, як моральна чеснота є специфічно 

людська якість, якої позбавлені тварини і боги, так і держава – специфічно 

людська форма спілкування, людина поза державою або недорозвинена в 

моральному сенсі істота, або надлюдина» [51]. Основна риса політичного 

спілкування – це свобода, тобто на відміну від задоволення деяких 

матеріальних потреб, що є обов’язком людини, на рівні політичного 

спілкування немає місця будь-якій формі примусу, адже це безпосередній 

вибір самого індивіда. Політичне спілкування виноситься за межі сім’ї, 

домогосподарства, тобто всього того, що пов’язано з добуванням засобів до 

життя. Воно неодмінно є спілкуванням вільних людей, які від природи є 

соціальними істотами. Тож публічний простір політики тлумачиться як 

простір свободи. По суті, політичне спілкування – це прагнення людини до 

вищого блага, а значить і вираз реалізації чеснот. Ефективність правителів 

співмірна з тим, наскільки цілі та засоби для їх реалізації, які вони обирають, 
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відповідають людським чеснотам. Окремий же індивід, як носій моральних і 

політичних якостей, розчиняється в державі. 

За часів Середньовіччя моральний вимір політики тлумачився через 

призму християнського розуміння моралі та, відповідно, протиставлення 

державної і церковної політик. Одним з найяскравіших виразників 

християнського розуміння моралі був Аврелій Августин. Його цікавила 

проблема людської свободи, яку він розглядав через призму тлумачення 

античних авторів, поєднуючи їх ідеї з християнськими началами віри. Крім 

того, у трактаті «Про град Божий» він відділив розбійний і несправедливий 

«земний град» від ідеального «граду Божого» [1]. Єдина можливість для 

людей наблизитися до цього християнського ідеалу – це підпорядкувати 

державну владу церковній і розбудовувати державу на засадах християнської 

моралі. 

Цікаві погляди на типологію чеснот були у Фоми Аквінського. На його 

думку, для морального життя важливі особливі потяги душі, пов’язані зі 

здатністю волі спрямовувати до добра не лише розум, але і людину загалом, 

її душу, розвиваючи своєрідні «інстинкти добра» [2]. Отже, можна 

виокремити два види чеснот: інтелектуальні й моральні. Політичний аспект 

полягає в тому, що людське життя регулюється певними зовнішніми 

нормами – законами, які представляють собою правила, що приписують або 

забороняють дії. Закон – це вияв розуму, а його метою є досягнення щастя, 

яке полягає у досягненні Бога. Мета держави – це досягнення суспільного 

блага, до якого можна наблизитися шляхом дотримання чіткої владної 

ієрархії, яка по суті своїй повторює небесну ієрархію. Державна влада мусить 

підкорятися церковній, а люди мають право чинити опір, якщо церква визнає 

дії правителя несправедливими. 

Основоположником трактування політики та моралі, як незалежних 

сфер, вважається Нікколо Мак’явеллі. Він відділив політику від моралі, 

підкресливши, що в політиці є свої специфічні закони, які не можуть 
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регламентуватися нормами моралі [84]. Мораль Н. Мак’явеллі тлумачив, як 

сферу індивідуальних взаємин, де люди діють згідно з певним набором 

правил і відповідно до своїх уявлень про добро та зло чи моральний ідеал. 

Що ж стосується політики, то актуальніше говорити про доцільність. 

Правитель повинен вміти використовувати моральні погляди людей для 

досягнення поставлених цілей. «Категорії помислу, задуму, мети, 

повсякчасний клопіт про їх ефективну реалізацію підтверджують 

характеристику володаря як своєрідного загального типу «суб’єкта дії» у 

політичній області, налаштованого використовувати людей і їхні моральні 

цінності як будь-які предметні ресурси, аби мета була того варта» [150]. 

Мораль правителів і мораль підданих – фактично дві різні моралі. 

«Мак’явеллі, таким чином, встановлює принципову відмінність між, з одного 

боку, мораллю міжлюдських відносин, в яких найбільше цінується повага до 

блага конкретної людини, та особистою мораллю, в якій головне – порятунок 

душі, і, з іншого боку, політичною мораллю, в якій головне – благо і 

процвітання держави. Цінності, задекларовані в різних системах моралі, 

непорівнювані» [50, c. 53]. Державець повинен вміти використовувати як 

чесноти, так і пороки для досягнення результату, оскільки він уособлює 

державу та діє заради неї. Н. Мак’явеллі виступає проти ідеалізації сфери 

політичного, оскільки прагнення до ідеалу заважає правителям бачити 

реальність й адекватно реагувати на її прояви. Хоча важливо, користуючись 

аморальними методами, створювати видимість гідних вчинків. «Мак’явеллі 

невірно тлумачити як іммораліста і захисника державного свавілля. 

Формулюючи правила політичного успіху, він разом з тим встановлює 

моральні рамки політичної діяльності. Він ясно показує, що дійсно успішною 

може бути політика, що враховує певні моральні обмеження» [50, c. 55]. 

Мислитель розуміє політичну мораль як певний механізм держави, за 

допомогою якого люди відходять від своєї первинної прихильності злу. 

Фактично він вказує на те, що якби люди були від природи схильні до добра, 
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їм не довелося б вдаватися до брехні чи несправедливості. Проте політик у 

своїй діяльності змушений пам’ятати про людську природу та має бути 

готовий відстоювати владу, адже на неї завжди будуть посягати як шляхом 

відкритих суперечок, так і за допомогою інтриг та обманів. Саму 

доброчесність, як мету політичного режиму, Н. Мак’явеллі вважає утопічною 

ідеєю, яка заважає вирішувати реальні задачі, що стоять перед суспільством. 

«Але все це означає, іншими словами, що неможливо визначати благо 

суспільства, загальне благо в термінах доброчесності і що, навпаки, слід 

визначати доброчесність у термінах загального блага. Саме таке розуміння 

чесноти на ділі визначає життя всіх суспільств. Тому їх цілі полягають у 

свободі від чужоземного панування, стабільності або правлінні закону, 

процвітанні, славі чи могутності. Доброчесність в справжньому сенсі слова – 

це відсвіт навички, необхідної для реалізації кінцевої мети» [171, с. 38]. Тож 

політичні цілі не мають підкорюватися моральним нормам, бо ж це несе 

загрозу слабкості політичного режиму, а значить і постійну нестабільність та 

злиденне становище населення.  

Томас Гоббс вважав, що принципи політики та моралі, незважаючи на 

те, що від природи є об’єктивними, суб’єктивуються людським ставленням 

до них. У роботі «Левіафан» він проаналізував людські бажання, звички та 

права та зробив висновок, що людина може виступати в двох ролях: у своїй 

природній іпостасі, а також в якості громадянина. Природний стан – є станом 

рівності, проте обмеженість ресурсів породжує вороже ставлення і недовіру 

між людьми, що призводить до стану війни всіх проти всіх [46]. Особливістю 

такого стану є те, що в ньому відсутні уявлення про справедливість, адже що 

є справедливим, а що ні люди встановлюють законами. Філософ формулює 

ряд природних законів, які обмежують потяги людей і, по суті, є моральними 

нормами, актуальними для природного стану. Людина мусить відмовитися 

від частини своїх прав і свобод, вона повинна прагнути до самозбереження, 

миру, має дотримуватися угод і бути милосердною, не ображати інших 
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людей і перемогти власну гординю. Т. Гоббс вважав, що люди перейшли від 

природного стану до цивілізованого, тобто у стан громадянського 

суспільства. Відповідно, нормальним є цивілізований стан, коли є держава.  

Т. Гоббс формулює думку про те, що цивілізоване суспільство створюється 

державою, а держава фактично поглинає громадянське суспільство. На 

відміну від більш пізніх трактовок концепцій суспільного договору, 

теоретична модель Т. Гоббса виводить державу за межі кола учасників цієї 

процедури. Засадничими принципами гоббсівської моделі суспільної угоди є, 

по-перше, відмова індивідів від більшої частини своїх прав та, по-друге, 

авторитаризація політичної влади та політичного процесу. Як наслідок, 

майже повністю виключається будь-яка можливість впливу громадян на 

державу, різко засуджується опір можновладцям з боку народу. В 

цивілізованому стані до природних законів додається необхідність мати 

позитивне право. «Правило моралі поза громадянською державою є 

природний закон, а всередині такої держави – громадянський закон. Саме ці 

закони визначають, що чесно і безчесно, справедливо і несправедливо і 

взагалі що є добро і зло» [46, с. 438].  

Джон Локк підтримує думку Гоббса про те, що природній стан – 

нецивілізований. Він визнає можливу рівність усіх людей перед спільними 

законами, а соціальний стан такої формальної рівності вбачає у 

громадянському суспільстві [77]. На думку Дж. Локка, суспільство повинно 

гарантувати людині індивідуальну свободу, недоторканість власності та 

безпеку. Оскільки основна мета об’єднання людей у державу – збереження 

власності, то сама держава – це не вічний атрибут суспільства, вона виникає 

на певному етапі розвитку громадянського суспільства. 

Іммануїл Кант розглядав політику та мораль як породження людського 

розуму. На його думку, ідеї людського розуму можна пізнати, тому й рушійні 

сили політики можуть бути пізнані. Людина наділена свободою волі, хоча 

часто її дії підкоряються закону причиновості, мораль же належить до світу 
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свободи. Норми, які породжуються розумом, є імперативом. «Отже, 

імператив – це правило, уявлення про яке робить суб’єктивно випадковий 

вчинок необхідним» [68, с. 130]. Імперативи можуть бути гіпотетичними 

(тобто припускають наявність умов) і категоричними (не пов’язані з якоюсь 

практичною метою, є абсолютними). Категоричний імператив формулюється 

наступним чином: «роби тільки відповідно до такої максими, керуючись 

якою ти водночас можеш побажати, щоб вона стала загальним законом» [68, 

с. 133]. Мораль для Канта означає певний обов’язок. Поведінку людини 

можна вважати моральною тільки тоді, коли вона слідує не своїм поривам, а 

почуттю обов’язку і діє на благо всього людства. Мораль, як обов’язок, являє 

собою те, що повинно бути, але чого ніколи в реальності не було, немає і в 

строгому сенсі слова не буде. Однак у соціальному житті люди часто 

відходять від реалізації категоричного імперативу, тому для уникнення 

свавілля необхідне право. Сама соціальна поведінка базується на певних 

зовнішніх і внутрішніх засадах, відповідно, юридичних, реалізованих за 

допомогою насильства і моральних, які пов’язані з поняттям обов’язку. Таке 

протиставлення моралі і права розкриває відчуженість людини від 

юридичних норм і саме за допомогою моралі цю відчуженість можна 

подолати. Влада витікає з категоричного імперативу, що передбачає 

підпорядкування вимогам практичного розуму. «Політика проголошує: 

«будьте мудрі як змії», – мораль же додає: «і лагідні, як голуби». Якщо 

обидва ці правила не можуть бути об’єднані в управлінні, то дійсно виходить 

протиріччя між мораллю і політикою. Якщо обидва поняття об’єднуються, то 

ніякого протиріччя між ними немає» [68]. Що ж стосується емпіричної 

політики, тобто реально існуючої, то мораль вступає з нею в суперечність, 

однак справжня політика, спрямована на досягнення великих цілей, 

обов’язково ґрунтується на принципах моралі. 

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель вважав, що держава є вищим проявом 

об’єктивного духу, тобто вона по суті являє собою моральний дух. Він 
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виокремлює три форми розкриття об’єктивного духу: сім’я, громадянське 

суспільство і держава [44]. Ці інститути можна аналізувати через поняття 

Sittlichkeit, яке означає моральнісне життя. В самому визначенні Sittlichkeit 

відсутнє громадянське суспільство, там йдеться лише про сім’ю і державу. 

Говорячи про перехід сім’ї до громадянського суспільства, Гегель наголошує 

на перетворенні моральнісного на видимість. «Отже, громадянське 

суспільство представляє собою той рівень Sittlichkeit, на якому знову 

виникають такі опозиції як «належне–суще», «суб’єкт–об’єкт», «права–

обов’язки» і навіть «розумне–дійсне». Однак не важко показати, що даний 

рівень Sittlichkeit є власною протилежністю Gegen- або Antisittlichkeit 

(контрморальнісність)» [74, с. 144]. Тож моральність по-різному 

розкривається в різних іпостасях людських відносин. Проте в будь-якому разі 

вона означає дотримання людиною своїх обов’язків.  

Фрідріх Ніцше розглядав дві основні форми моралі, які історично 

склалися: мораль панів і мораль рабів [100]. Мораль, що панує в Європі – 

мораль рабів, саме вона є основною перешкодою на шляху піднесення 

людини. Мораль рабів, на думку Ніцше, сформувалася під впливом античної 

філософії та християнської релігії. В Європі її сприймають як єдино 

можливу. Поряд з мораллю рабів існує мораль панів. Паном філософ 

визначав людину у власному розумінні слова, що піднялася на висоту своєї 

природно-історичної місії, тобто фактично – це синонім надлюдини. 

Відповідно, політичну історію людства варто сприймати як боротьбу волі 

сильних і волі слабких.  

Отже, можна зробити висновок, що проблема тлумачення морального 

виміру політики цікавила мислителів століттями. І за цей час сформувалися 

різні інтелектуальні традиції та напрями. Що стосується моралі в сучасному 

світі, то існує цілий спектр інтерпретацій, починаючи від цілком 

традиційних, і закінчуючи вельми радикальними. Наприклад, цікаве 

припущення висловив американський політичний філософ Аласдер 
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Макінтайр. Він висуває гіпотезу, що сама мова моралі на даному етапі 

розвитку людства перебуває в стані безладу. «В області моралі ми маємо 

лише фрагменти концептуальної схеми, обривки, які за відсутності контексту 

позбавлені значення. Насправді у нас є лише подібність моралі і ми 

продовжуємо використовувати багато з ключових її виразів. Але ми втратили 

– якщо не повністю, то здебільшого – розуміння моралі як теоретичне, так і 

практичне» [82, с. 8]. Люди у момент втрати моралі не усвідомлюють цього і 

не помічають підміни і змін, що робить практично неможливим повернення 

до вихідних цінностей. Водночас в наступних розділах дисертації будуть 

роглянуті більш традиційні інтерпретації моралі в цілому та морального 

виміру політики зокрема. Оскільки предметом дослідження є моральний 

вимір політики в зарубіжних концепціях саме ХХ століття, важливо 

визначити особливості тлумачення морального виміру політики власне в цей 

період. Тож серед особливостей тлумачення морального виміру політики в 

ХХ солітті варто виокремити наступні: вплив на взаємозв’язок політики та 

моралі загального виборчого права; поява на політичній арені людини-маси і 

масових суспільств, що стали важливими суб’єктами політики та мали 

власну інтерпретацію моральних норм; а також виникнення тоталітаризму, як 

політичного режиму, що намагався знищити людську природу та підмінити 

традиційні моральні устої на вигідні владі уніфіковані норми.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

Отже, розглянувши різні аспекти проблеми співвідношення політики та 

моралі й інтерпретації морального виміру політики, можна дійти висновку, 

що дана проблематика не втрачає своєї актуальності й у кожний період 

історії розкривається дещо по-новому. І політика, і мораль, будучи 

об’єктивно необхідними регуляторами суспільного життя, мають підставу 

претендувати на захист загального блага і соціальної справедливості. Проте 

якщо політика – це регулятор гармонізації публічного простору, то мораль – 

індивідуального, який є необхідним для створення публічності в цілому. 

Політика і мораль мають ряд спільних рис: вони є одними з найбільш ранніх 

регуляторів суспільного життя, обидві ці сфери є всеохопними, 

характеризуються інклюзивністю й виконують функцію соціалізації. Проте є 

і ряд відмінностей, серед яких варто відзначити персоніфікованість моралі й 

колективний характер політики; політична сфера припускає застосування 

насильства, що суперечить принципам моралі; моральні норми є 

абсолютними, тому часто сприймаються як утопічні, водночас політика 

потребує реальних дій. Всі ці суперечності передбачають існування 

морального виміру політики, що містить ряд моральних дилем. Моральний 

вимір політики визначається як співвідношення політики та моралі з 

урахуванням їхньої конфліктності через специфічну природу політики, яка 

суперечить традиційним нормам моралі, наслідком чого є наявність 

моральних дилем в політиці та пошук розв’язання моральних дилем в 

політиці з метою гармонізації взаємодії політики та моралі. Під специфічною 

природою політики маються на увазі ті її характеристики й особливості, які 

вступають у суперечність з нормами моралі. До таких можна віднести 

парадоксальність політики, її конфліктогенність, що пов’язана з ситуацією 

перманентної боротьби за владу, легітимізоване використання 

насильницьких засобів. Традиційними моральними нормами є ті, що 
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склалися на основі духовних і культурних цінностей, що характерні для 

конкретного суспільства. А моральна дилема в політиці визначається як 

ситуація вибору між двома (або більше) альтернативами, в якій актори 

сповідують різні цінності й принципи і мають протилежні цілі та не мають 

при цьому змоги обрати всі варіанти. В політиці цей вибір часто зводиться до 

вибору засобів, які могли б бути виправдані з точки зору моралі. 

Моральний вимір політики по-різному тлумачиться в межах різних 

інтелектуальних традицій. Прийнято виокремлювати два основні підходи: 

арістотелівський і мак’явеллівський. Арістотель (як і Сократ, Платон) 

розглядали політику та мораль як гармонійну єдність, яка веде до досягнення 

суспільного блага. Відповідно, прибічники етизації політики тлумачили 

політичну сферу в межах морального універсуму, вважаючи, що її 

легітимність багато в чому тримається саме на моральних аргументах.           

Н. Мак’явеллі, навпаки, протиставив політику та мораль, відділивши мораль 

правителя від моралі звичайних людей. Послідовники деетизації політики 

вважали, що політику неможливо описати категоріями етики, а це значить, 

що й моральна дилема в політиці є нерозв’язною. Обидва ці підходи мали як 

своїх теоретичних послідовників, так і практичних втілювачів. Проте вони 

так і не змогли вирішити суперечності співвідношення політики й моралі, що 

сприяло появі найбільш актуального нині – компромісного підходу, який 

пропонує зважати на специфіку моральних аргументів у політиці. Отже, саме 

пошук компромісу між політикою та мораллю дає надію на розробку 

ефективної моделі їх співвідношення і наближає до розв’язання моральної 

дилеми в політиці. 
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Розділ 2. Етизація політики в концепціях Лео Штрауса та  

Ісайї Берліна 

Прибічники етизації політики (або ціннісного підходу до співвідношення 

політики та моралі), на відміну від виразників інших підходів, в ігноруванні 

політиками моральних принципів вбачають загрозу утвердження диктатур. 

Засновником такого підходу вважається Арістотель, який підкреслював 

єдність етики й політики, як галузей практичного знання. Етизація політики 

передбачає гармонію між політикою і мораллю з превалюванням етичної 

складової. Тобто передбачається можливість відповідності ідеальним 

політичним цілям морально припустимих засобів їх досягнення. Вихідною 

позицією прибічників даного підходу є те, що для людей природно оцінювати 

навколишній світ з точки зору моралі. Й політична система не є винятком. 

Тому етизація політики припускає злагоджене співіснування політики та 

моралі, а їх роз’єднання, навпаки, вважається неприродним. Тож саме завдяки 

нормам ціннісного характеру політична діяльність має сенс. Тоді як штучне 

розділення політики та моралі загрожує нігілізмом і втратою моральними 

принципами авторитету, що, зі свого боку, є достатньою підстававою для 

появи в світі нових тоталітарних політичних режимів. Основним питанням для 

прибічників етизації політики є питання про найкращий соціально-політичний 

лад. Уявлення про загальне благо є тією відправною точкою, з якої потрібно, 

на їхню думку, починати аналіз політики. Визначивши ідеал, до якого варто 

прагнути, необхідно обрати морально припустимі інструменти для його 

досягнення. Тобто вся політична система, зокрема система державних 

інститутів, прийняті закони, а також ефективність державної влади оцінюється 

прибічниками етизації політики з точки зору відповідності обраному ідеалу. 

Звісно ж, мислителями вивчається не лише сфера ідеального, тобто того як має 

бути. Не відкидається й дослідження реальності – того, як насправді є. Проте 

здобуте знання обов’язково співвідноситься з початковою метою. Тож 
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засадничим принципом етизації політики є те, що природа політичного не 

може існувати поза моральними максимами. Крім того, політика має бути 

зорієнтована на етичний ідеал, до втілення якого повинна прагнути. Тобто 

етика є первинною і визначальною стосовно політики. 

Одним з найвидатніших прибічників етизації політики був засновник 

неоконсерватизму Лео Штраус. Майбутній всесвітньо відомий філософ 

народився в Німеччині в єврейській родині. В роки Першої світової війни 

працював перекладачем у німецькій армії, а зі зростанням впливу нацистів 

змушений був емігрувати. В 1932 р. Лео Штраус, отримавши стипендію 

Рокфеллера, переїхав до Франції; у 1934 р. перебрався до Великобританії, а 

вже у 1937 р. осів у США, де й прожив до кінця життя. Незважаючи на те, що 

сам Лео Штраус встиг вчасно втекти з Німеччини, там залишилося чимало 

його родичів, які в 1942 році загинули в концтаборі. Мислитель відомий 

насамперед як історик філософії, тому й проблематику морального виміру 

політики він розглядав через призму аналізу різних політичних концепцій, 

що тісно переплетені з його власними думками. Свою теорію він виклав у 

книгах та статтях «Введення до політичного», «Про тиранію», «Природнє 

право та історія», «Три хвилі сучасності», «Прогрес або регрес? Сучасна 

криза західної цивілізації» та інших.  

Щоб зрозуміти концепцію Лео Штрауса, насамперед необхідно 

розібратися з його розумінням інтерпретації текстів. На думку мислителя, 

існує два типи написання робіт – «екзотеричний» та «езотеричний». Він 

вважав, що всі великі філософи, які розуміють набагато більше про 

суспільний лад і політичний устрій, ніж звичайні люди, мають нести певну 

відповідальність за збереження стабільності. Якщо кожен з них всі свої 

знання донесе до непідготовлених читачів, існує небезпека загострення 

кризових ситуацій. Тому Л. Штраус вважає, що деякі знання доцільно 

приховувати від нефілософської більшості читачів. Так, класичні теорії, на 
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його думку, мають «подвійне дно» – для простих читачів, які сприймають 

сам текст і не здатні побачити підтексту («екзотеричний» текст); і для читачів 

підготовлених, що зуміють розшифрувати істинне послання («езотеричний» 

текст). Тобто Лео Штраус виступав апологетом «шляхетної» брехні, 

вважаючи це запорукою стабільності в суспільстві. Роздумуючи про свободу 

думки, мислитель наголошує на тому, що більшість людей здатна лише 

обрати один з запропонованих варіантів. Це єдиний вид інтелектуальної 

свободи, що доступний усім. Брехня ж більшістю вважається наділом 

простих людей. Якщо ж думка висловлена авторитетом і не піддається 

запереченню, люди автоматично вважають її правдивою. Але завжди є 

категорія людей, що мислять самостійно і вважають за необхідне поділитися 

своїми роздумами із собі подібними, тобто тими, хто здатен зрозуміти. Тож 

«людина з незалежним мисленням може висловити свої погляди на людях і 

залишатися недоторканим, якщо вона, наприклад, пересувається з 

обережністю і здатна сховатися. Вона також може висловлювати свої думки 

в письмовому вигляді, не накликаючи на себе небезпеку, якщо вміє «писати 

між рядків» [168, с. 14]. Історичні умови часто вимагають від творців вміння 

працювати завуальовано з метою донесення власної позиції і запобігання 

можливого покарання за контраверсійні погляди. «Штраус розрізняє 

«примус» і «переслідування». Перше, мабуть, звернене до молодих людей, 

думка яких ще не сформувалася і яких ще можна примусити мислити так, як 

завгодно режиму. Друге, здається, спрямовано на тих, хто якимось чином 

уже став незалежним мислителем і може висловити думку, на зло режиму. 

Щоб уникнути переслідування, мислителю необхідно «ховати» свою думку 

між рядків» [111, с. 6]. До прикладу Лео Штраус наводить образ історика, що 

змушений проводити дослідження й творити за тоталітарного політичного 

режиму, тому всі свої роботи мусить писати, оглядаючись на ці умови. Він 

може написати статтю з критикою лібералізму, де звичайний читач побачить 

саме цей посил. Проте вдумливий читач помітить наскільки точно і яскраво 
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автор в декількох реченнях передає сутність лібералізму і це спровокує його 

на подальші роздуми. І в такий спосіб розвивається цілий стиль письма, де 

позиція автора прихована в масиві тексту та закрита від неосвіченої 

більшості. Те, що вдумливі й освічені люди за своєю природою добропорядні 

є беззаперечним, а значить – це найкраща гарантія збереження прихованого 

змісту тексту лише серед достойних довіри читачів.  

Аналізуючи в цьому контексті політичну мову, Лео Штаус зазначає, що 

через саму природу політичного вона не може бути суто науковою. 

Політична мова претендує на чіткість, проте одночасно вона є сугестивною, 

залишаючи простір для інтерпретації. На відміну від строгої наукової мови, 

мова політична неодмінно є метафоричною і передбачає насиченість 

ціннісними судженнями. Тому й досліджувати її потрібно, враховуючи ці 

особливості, а аж ніяк не базуючись на критерії строгої науковості.  

Весь масив знання про політику, на думку Лео Штрауса, складається з 

декількох наук, які її вивчають. Зокрема, він розрізняє політичну філософію і 

політичну думку. Політичною думкою фактично є всі знання про політику. А 

політична філософія має вужчий предмет дослідження. Її евристичний 

потенціал полягає у пізнанні цілей політики, тобто шляху, що веде до 

справедливого суспільства, яке ґрунтується на уявленнях про загальне благо. 

Якщо основною метою філософії є пізнання універсального цілого, істини, то 

метою політичної філософії, відповідно, є віднайдення універсального 

політичного знання. На відміну від політично філософії, політична наука 

вивчає дійсність і її мета – не цілепокладання, а вироблення реальних 

інструментів для вирішення проблем. Політична філософія є превалюючою, 

адже вона дає загальне розуміння про політичні процеси, закони, інститути й 

функціонування політичної системи в цілому. Крім того, політична наука не 

може існувати без ціннісних настанов, які вона переймає у політичної 

філософії.  
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Фактично Лео Штраус приходить до висновку, що криза сучасності є 

кризою політичної філософії. Сучасність є настільки різноманітною, що її 

важко аналізувати як щось єдине. Криза сучасності характеризується 

передусім тим, що в певний відрізок часу західна людина перестала розуміти, 

чого вона насправді прагне і що є добро, а що – зло. Оскільки на певному етапі 

розвитку людства прогрес став проблемою, необхідно розглянути можливості 

альтернативних шляхів – зупинитися на досягнутому або ж повернутися до 

досвіду минулих поколінь. Лео Штраус порівнює людей, що живуть ідеєю 

повернення в минуле з людьми, які живуть ідеєю прогресу. Перші розуміють 

цінність досвіду й мають уявлення про ідеальний лад в минулому, до якого і 

хочуть повернутися. Вони вважають, що минуле переважає над теперішнім і 

сподівання на майбутнє пов’язують саме з ним. Натомість другі асоціюють 

минуле виключно з варварством і нерозумністю. Тож не сумніваються в тому, 

що сучасність завжди краща за минуле. Прогрес можна трактувати як зміни, 

що спрямовані на досягнення мети – блага. В класичній філософії, на думку 

Лео Штрауса, вже були вирішені всі ключові питання людства. Принаймні 

відповідь на них була дана принаймні в тому обсязі, в якому це взагалі було 

можливо. До того ж, якщо в інтелектуальному житті ще можна увити 

перманентний прогрес, то в соціальному житті це абсолютно неможливо. Бо ж 

основна вимога соціального життя – це стабільність, яка прямо суперечить ідеї 

прогресу. Криза ідеї прогресу пов’язана з тим, що, незважаючи на стрімкий 

розвиток науки і техніки, тобто інтелектуальний прогрес, жодним чином не 

розвиваються людська мудрість і людські чесноти. Стрімкий розвиток науки 

призвів до того, що вчені почали вимірювати істинність критерієм строгої 

науковості та прийшли до висновку, що ціннісні судження не є необхідними. 

Як наслідок, сучасна людина перестала відрізняти добро від зла, що зі свого 

боку породило сумніви в ідеї прогресу. «Сумніви в прогресі призвели до кризи 

західної цивілізації в цілому, оскільки в XIX столітті стара відмінність між 

поганим і добрим чи добром і злом була поступово заміщена відмінністю між 
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прогресивним і реакційним» [169, с. 275]. Криза сучасності примушує 

задумуватися над поверненням до класичної західної цивілізації. Проте 

проблема полягає в тому, що дві її основи – Біблія і грецька філософія 

суперечать одна одній і є несумісними. «Мені здається, що серцевиною, 

нервом західної інтелектуальної історії, західної духовної історії є конфлікт 

між біблійними і філософськими уявленнями про правильне життя. Це був 

конфлікт, що виявився перш за все, звичайно, в аргументах – аргументах, що 

висувалися богословами, які захищали біблійну точку зору, і філософами, які 

захищали свою точку зору» [169, с. 293]. Проте і Біблія, і грецька філософія 

заперечують проти сучасності і в цьому є їхня спільність. Крім того, обидві 

основи західної цивілізації визнають важливість моралі, хоч і розуміють її 

дещо по-різному. В обох випадках найвищою чеснотою визнається 

справедливість, яка в соціумі реалізується через законність. Проблема 

божественного закону – те, що об’єднує грецьку філософію і Біблію, а способи 

вирішення цієї проблеми – те, що породжує суперечності. Якщо грецька 

філософія пропагує благородство, то Біблія – покірність. Апогеєм моральності 

в грецькій філософії є розуміння і споглядання, а в Біблії це місце відводиться 

почуттю вини, покаянню і вірі в Божу милість. «Корінь проблеми, полягає, 

однак же, в тому, що Біблія проповідує божественну всемогутність, а подібна 

думка абсолютно несумісна з грецькою філософією в будь-якій формі» [169,    

с. 287]. І якщо ідея пізнання була однією з центральних у філософії, то 

біблійне тлумачення передбачає пізнання лише як служба Богу. Проте саме ці 

суперечності стали гарантією збереження західної цивілізації навіть попри 

кризу. Лео Штраус критикує прихильників прогресу будь-якою ціною. Він 

вважає, що «сучасна людина замінила опозицію «добро/зло» зовсім іншою – 

«прогресивний/реакційний», але саме тому вона не відає, що творить, і 

виявляється «сліпим гігантом» [129, c. 23]. Така підміна провокує 

знецінювання моральних принципів і відсування їх на другий план, що сприяє 

приходу до влади аморальних політиків і загрожує тиранією. Тож хоча 
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раціоналізм відкинув біблійну теологію, проте моральні основи лишилися 

тими ж. А в ХVII столітті на зміну класичному розумінню філософії і науки 

прийшло зовсім нове тлумачення – Науки з великої літери, яка практично 

витіснила філософію. Проте з часом повернулося розуміння того, що наука – 

це лише один зі способів пізнання світу, який має певні переваги, як і всі інші 

способи. Тому і заперечення раціональної моралі перестало сприйматися як 

щось очевидне. Ідея прогресу передбачає, що якщо людство досягло певного 

рівня розвитку цивілізації, воно вже не може опуститися нижче. Але реалії ХХ 

століття показали як легко людство може скотитися до небаченого доти 

варварства. Варваризація і упереджене ставлення до моральних норм як до 

моралізаторства призвели до того, що вакантне місце моралі зайняли 

економіка, інститути й історичний процес. Це, на думку Лео Штрауса, була 

перша хвиля сучасності, яка полягала у «зведенні моральної і політичної 

проблем до технічної проблеми і понятті природи в його протиставленні 

цивілізації як простому артефакту» [170, с. 74]. Першими філософами, які 

перекреслили весь минулий досвід були Нікколо Мак’явеллі та Томас Гоббс. 

Замість того, щоб будувати ідеальні конструкції як має бути, вони аналізували 

реальність – як є. Вони розірвали зв’язок політики зі справедливістю. У 

контексті співвідношення політики і моралі Лео Штраус аналізує позицію 

засновника ціннісно-нейтрального підходу до інтерпретації моральної дилеми 

в політиці – Нікколо Мак’яавеллі. На думку німецько-американського 

філософа, саме Н. Мак’яавеллі є засновником сучасної політичної філософії, 

адже він був першим, хто повністю заперечив традиції політичної теорії.        

Н. Мак’яавеллі відзначився тим, що критикував утопічність моральних 

принципів в контексті політичних реалій. «Він претендував на відкриття 

нового морального континенту. Його претензія прекрасно обґрунтована, його 

політична думка «повністю оновлена». Єдине питання, що виникає до нього, – 

чи справді відкритий ним новий континент придатний для проживання людей» 

[171, с. 37]. Відомий флорентієць виходить з того, що існує якась помилка у 
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всіх класичних концепціях, яка породжує прагнення до нереального, чим є 

найкращий політичний режим, водночас практично значущі задачі 

ігноруються. «Мак’яавеллі свідомо знижує рівень соціальної дії. Це зниження 

суспільних установок, за його задумом, веде до більш високого ступеня 

ймовірності реалізувати схему, побудовану відповідно до менш високих 

вимог» [171, с. 38]. Л. Штраус приходить до висновку, що джерелом моралі у 

нього найчастіше є аморальні вчинки, адже людина не є доброчинною від 

природи, тому і мораль породжується не моральними потягами, а доцільністю. 

Отже, повністю відділивши політику від моралі, він виправдовує 

несправедливість, обман і егоїзм. Людиною, яка пом’якшила концепцію 

Мак’яавеллі був Т. Гоббс, який стрижневим поняттям своєї теорії зробив 

владу. Влада в його тлумаченні є морально нейтральною. Проте, на думку Лео 

Штрауса, концепція Томаса Гоббса також була занадто провокаційною і 

потребувала подальшого пом’якшення. Необхідні для сприйняття великою 

кількістю людей зміни привніс Дж. Локк. Саме він зробив висновок, що для 

самозбереження людині потрібна власність. «З точки зору гучного успіху 

Локка, що контрастує з очевидною невдачею Гоббса, особливо в 

англосаксонському світі, ми можемо сказати, що відкриття чи винахід 

Мак’яавеллі необхідності в імморальному або аморальному заміннику для 

моралі здобуло перемогу в ідеї Локка про те, що цим замінником є 

користолюбство» [171, с. 45].  

Починаючи з Ж.-Ж. Руссо відбувається повернення до способів 

мислення минулих століть, тобто повернення до класичної філософії, до 

традиційного розуміння блага та чеснот. Саме концепцію Ж.-Ж. Руссо можна 

вважати початком другої хвилі сучасності. Філософ у своїх роздумах 

приходить до того, що людям неодмінно потрібна мета. Такою метою може 

стати побудова справедливого суспільства (тобто суспільства, наближеного 

до природного стану). Проте не суспільство базується на моральних 

підставах, а навпаки, тому людина має вийти за межі і морального, і 
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соціального, щоб мати змогу повернутися до природного стану. У Руссо 

суспільний ідеал пов’язаний із поняттям спільної волі, яка реалізується 

навіть без зусиль окремих індивідів. Вона є раціональною і функціонує в 

суспільстві у вигляді законів. Подібна трактовка була і в Іммануїла Канта, 

який вважав, що мірилом здійсненності максим є їх здатність стати 

всезагальним законом. Тож, спільна воля та всезагальність є гарантією 

ефективності і доцільності. Продовжуючи традиції класичної філософії, про 

справедливе суспільство пише Гегель, проте його встановлення він 

передбачає не за сценарієм Платона, а скоріше за сценарієм Мак’явеллі.  

Ці невирішені питання й протиріччя породили третю хвилю модерну, 

яка почалася з Ф. Ніцше. Саме він повернувся від гегелівського примирення 

до антиномії Руссо і лишив своїм послідовникам шлях безвідповідальної 

байдужості до політики або безвідповідального політичного вибору. Досвід 

існування більше не пов’язується з гармонією, він є трагічним за своєю 

природою. Фрідріх Ніцше вважав, що прагнення зберегти біблійну мораль 

без біблійної віри є утопічним проектом. Тому на зміну біблійної моралі має 

прийти мораль зовсім іншого ґатунку – воля до влади. 

Л. Штраус підкреслює те, що в історії філософії існує ряд питань, 

відповіді на які шукали практично всі мислителі (в усякому разі, класики). Ці 

питання спрямовані на те, щоб покращити життя людини: наприклад, питання 

про найкращу форму правління, про справедливість, про благо. Коли людина 

намагається щось змінити, природно, що вона хоче уникнути гіршого та 

досягти кращих результатів. Не є винятковою і політична сфера суспільного 

життя. «Всяка політична дія керується думкою про краще і гірше. Але думка 

про гірше і краще передбачає думку про благо. Уявлення ж про благо, яке 

керує нашими вчинками, має характер думки: воно не ставиться під питання, 

але роздуми над ним показують, що питання стосовно цих уявлень можливі. 

Сам факт, що питання можливі, веде нас до думки про благо, про хороше, як 

про те, що більше не є сумнівним, і звідси до думки, що далі має слідувати не 
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думка, а знання» [171, с. 9]. Політична діяльність має на меті втілення 

загального блага, тобто побудову наближеного до ідеалу суспільства. В ідеалі 

кожна політична дія має наближати нас до знання та розуміння політичного 

блага, тобто найкращого суспільно-політичного устрою. Л. Штраус наголошує 

на тому, що політичне життя неможливо пізнати, не оцінюючи його в термінах 

добра, справедливості, що є предметом дослідження політичної філософії. 

Відповідно, політика розглядається через етичні максими, які необхідні для 

того, щоб знайти найбільш вдалі форми співіснування людей. Наприклад, 

політичний режим вчений визначає як щось ціле, що включає і стиль життя 

суспільства, і його моральний стан, і образ правління. Тобто суто політологічні 

характеристики є невіддільними від етичних і цілісне знання можна отримати 

лише враховуючи цю єдність: саме тому так багато філософів намагалися 

описати найкращий політичний режим.  

Філософ наголошує на конфліктогенності політичного життя. Адже 

кожна людина, керуючись власними уявленнями щодо того, що для неї є 

добро і справедливість, намагається запропонувати свою модель усьому 

суспільству. Відповідно, на політичній арені різноманітність інтересів 

інституціоналізується через існування політичних партій. Проте самі партії 

як представники і захисники інтересів відповідної категорії населення не в 

змозі вирішити, що насправді є добром. Тому необхідне існування 

третейського судді. І саме в цій ролі Лео Штраус бачить політичних 

філософів. «Політичний філософ як носій знання виступає перед владою в 

ролі, що маркується часом: поет і історик (в античності), теолог (в 

середньовіччі), вчений і ідеолог (в сучасності). Його роль саме як 

політичного філософа незмінна в часі, але тільки перед тими, кого Штраус 

називає «потенційними філософами», тобто перед тими, кого політичний 

філософ виховує, і хто успадковує його функції» [96, с. 129]. Майже всі 

конфлікти, що виникають у суспільстві так чи інакше пов’язані з політичною 

сферою і зводяться до того, які люди мають управляти суспільством. Це 
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питанням напряму пов’язане з уявленнями про найкращий політичний 

устрій. Сама категорія «найкращий» відображає зв’язок з поняттям добра, в 

цьому конкретному випадку – добра для суспільства і може розглядатися у 

співвідношенні з роздумами про хорошого громадянина. І якщо зміст 

поняття хорошого громадянина може варіюватися залежно від політичного 

режиму, то поняття хорошої людини цю залежність виключає. Співпадіння 

цілей і якостей хорошого громадянина і хорошої людини можливе лише за 

найкращого політичного режиму. І в цьому контексті, аналізуючи 

Арістотеля, Лео Штраус наголошує на необхідності подолання патріотизму, 

як чогось недостатнього, адже любов до чеснот, до вищого блага первинна 

відносно безумовної любові до своєї нації чи держави. 

Чесноти, на думку мислителя, базуються на тому, що одні люди 

переважають над іншими – рівнем освіченості, соціальним становищем – тобто 

на нерівності людей. Для того, щоб наблизитися до образу доброчесної 

людини, цьому потрібно вчитися. Як мінімум – читаючи тексти класичних 

філософів. Чесноти можуть суперечити одна одній, проте це означає лише те, 

що кожна з них є підходящою для якось справи. Якщо аналізувати політичне 

життя, то воно також потребує ряду загальнолюдських чеснот, без яких 

неможливо уявити вдалий політичний устрій. «Політичне життя вимагає 

різного роду навичок, і зокрема тієї, безсумнівно, найвищої навички, що 

дозволяє людині розумно керувати справами політичної спільноти в цілому. 

Цей навик – це мистецтво, розсудливість, практична мудрість, особливе 

розуміння, якими володіє прекрасний державний муж або політик» [166, с. 54].   

Тобто людина, яка володіє певними знаннями, зможе успішно управляти будь-

якою спільнотою. Ці знання спрямовані на розуміння того, як вчиняти в 

конкретних ситуаціях і як вирішувати проблеми.  

Класична політична філософія відрізняється від сучасної політичної 

теорії передусім тим, що сучасні дослідники зовсім не цікавляться питанням 

найбільш справедливого політичного устрою. Натомість вони досліджують 
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методологію. Основна цінність класичної політичної філософії, на думку Лео 

Штрауса, полягає в тому, що вона ставить правильні питання, зокрема, про 

добро і зло, про благо, тобто вона розуміє природу людини, як істоти 

політичної, враховує, що людям необхідна комунікація з іншими індивідами. 

Відповідно, класична політична філософія шукає кращі способи такої 

комунікації, які були б благом і для індивіда, і для суспільства. Так само 

важливо, щоб і сучасна політична філософія ґрунтувалася на класичних 

теоріях, а не відкидала очевидних досягнень цього періоду. Філософ звертає 

увагу на те, що люди міркують про соціальні явища в оціночних категоріях і 

це є природнім процесом. Водночас штучна спроба змінити цей стан речей 

може призвести лише до нігілізму та абсентеїзму. Він вважає, що «політичний 

вибір може оцінюватися як розумний тільки при співвіднесенні його з 

моральними цінностями, а вони так само обґрунтовуються порядком сущого» 

[129, c. 16]. Оскільки найкращий політичний устрій передбачає, що і люди 

будуть орієнтуватися на норми моралі, адекватний аналіз самого політичного 

життя не може уникнути аксіологічних оцінок. Мислитель наголошує на тому, 

що популярність відмови від ціннісних суджень пов’язана з авторитетністю 

думки по те, що ціннісний конфлікт, тобто розв’язання моральної дилеми в 

політиці, є апріорі невирішуваною проблемою. Проте, на думку філософа, цей 

висновок є недоведеним і необґрунтованим, а сама думка є нав’язаною і 

суперечить людській природі. 

Лео Штраус схиляється до думки, що найближче до класичних 

політичних теорій наблизилися консерватори. Він критикує демократичний 

політичний режим і масову культуру, вважаючи, що аристократія, як клас 

кращих, може найбільш повно відображати потреби громадян і їхнє прагнення 

до загального блага. Владарювання кращих – найхоробріших, найчесніших 

наймудріших – природно викликає найменше суперечок у суспільстві. На 

думку Л. Штрауса, «аристократія (влада кращих) являє собою природну 

відповідь всіх гідних людей на природне запитання про найкращий політичний 
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порядок» [166, с. 58]. Найкращими ж мислитель вважає тих, хто здатен 

поставити в пріоритет загальне благо, а не власні інтереси й вигоди. Такі люди 

здатні побачити, які рішення є справедливими й правильними в тій чи іншій 

ситуації і вчиняють саме так, як їм наказує совість. Враховуючи те, що чесноти 

– це продукт щоденного виховання, що є долею обраних, тому демократія, як 

влада народу, не є ідеальною формою правління. Мислитель наголошує на 

тому, що класики критикували демократію через її мету, адже метою 

людського життя демократи вважали свободу, а не добро. А свобода є 

простором і для зла. Крім цього, демократія є владою неосвічених і 

непідготовлених до володарювання людей, водночас управління державою є 

мистецтвом і наукою, тож до нього варто ретельно готуватися. Різниця між 

класичним і сучасним розумінням демократії полягає в ставленні до чеснот та 

технологій: обов’язкова освіта і виховання змінили економічний лад, що 

призвело до вивільнення технологій з-під контролю моралі. І сучасна 

дегуманізація доводить хибність цього шляху. Сучасна демократія породила 

суспільство, схильне до конформізму і вторгнення в приватне життя. Загалом 

сучасність, на думку Лео Штрауса, це явище, що не має конкретних 

хронологічних меж і характеризується насамперед непомірним 

антропоцентризмом. Багато хто трактує сучасну демократію як розширену 

версію аристократії. Аргументом на користь цієї позиції є те, що прогрес і 

високий рівень освіченості призвели до відкритості політики. Більшість людей 

стали доброчесними і мудрими та готовими робити відповідальний вибір, 

зокрема й у політичному житті. Проте насправді цей демократичний ідеал має 

надто мало спільного з реальними втіленнями демократичних політичних 

режимів. Реальна демократія багато в чому тотожна масовій культурі, за якої 

існують апатичні маси й еліта, що ними править. Навіть доступність освіти 

жодним чином не наблизила нас до справедливого суспільного устрою. 

Основна проблема освіти полягає в тому, що вона не виховує добропорядного 

громадянина. По суті, в ній взагалі відсутній елемент виховання. Натомість 
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вона створює умови для формування конформістів, вигідних владній верхівці. 

В сучасній демократії такі поняття як чеснота і справедливість в буденній мові 

замінені на поняття відповідальність. Проте важливо розуміти, що ці поняття 

не тотожні. Відповідальною людину можна назвати тоді, коли вона в змозі 

відповідати за власні вчинки, зокрема й за злочини, що не має абсолютно 

нічого спільного з чеснотами. Саме тому класики політичної філософії, 

вважаючи основною чеснотою саме доброчинність, зійшлися на думці, що 

краща форма правління – це аристократія або змішаний режим. Аристократія 

передбачає владну найкращих і найблагородніших. Проте аристократія в 

чистому вигляді є ідеалом, тобто на практиці вона є нездійсненною формою. 

Тому найкращою формою правління в реальному світі є такий тип змішаної 

форми правління, коли народ має змогу обирати серед кращих, а правителі 

мусять звітувати перед народом.  

Що ж стосується гіршої форми правління, тут відповідь Лео Штрауса 

очевидна. Це тиранія, яка є втіленням зла і не може бути виправдана ні за яких 

обставин. Загроза тиранії, на думку мислителя, існувала повсякчас. І ті жахливі 

прояви тиранії, з якими зіштовхнулися люди у ХХ столітті, не були 

випадковими. Проте політична теорія не може пояснити цих тенденцій, не 

вловивши суті класичної тиранії. А цього аж ніяк не можна зробити, 

відмовившись від ціннісного підходу, бо саме поняття тиранії несе в собі 

аксіологічний підтекст. Тиранія – це абсолютна влада, що керується 

забаганками тирана, а не законами й у більшості випадків спрямована проти 

волі громадян. Тиран вважає державу своєю власністю і керує нею саме з цих 

позицій. Водночас мета доброго правителя – суспільне благо – досягається 

справедливими законами. Тиран обмежений в авторитеті через те, що сам цей 

титул є неповноцінним і наголошує на нелегітимності влади. А обмеженість 

авторитету призводить до насильницького характеру режиму. Після 

завершення Другої світової війни Лео Штраус писав: «сьогодні ми стоїмо 

перед лицем такої тиранії, яка завдяки «підкоренню природи», і в особливості 
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людської природи, загрожує перетворитися в те, що не вдавалося жодній 

тиранії колишніх часів, – в тиранію вічну і загальну» [167, с. 70]. Сучасна 

тиранія має ще небезпечнішу зброю, ніж її класичні прояви: це технології й 

ідеології. Саме завдяки ним людство потрапило у дуже страшну пастку, не 

помітивши реальної загрози й дозволивши прийти до влади тиранам.  

Неможливість вчасно розпізнати тиранію й унеможливити катастрофічні 

наслідки її утвердження не в останню чергу пов’язана з намаганням 

виключити ціннісні судження з наукового обігу. Саме тому сучасна політична 

теорія не приділяє достатньої уваги з’ясуванню природи тираній і не змогла 

зрозуміти їхню сутність. Популярною залишається позиція, що ціннісні 

судження є ненауковими і строга наука має звільнитися від них. Така хибна, на 

думку Лео Штрауса, позиція призвела до того, що ціннісне за своєю суттю 

поняття «тиранія» просто виключене з наукового бігу й проголошено 

«міфічним». Замість цього використовуються синоніми, що не мають 

ціннісного виміру, наприклад, диктатор, тоталітаризм, авторитарність, масова 

держава. Проте ці синоніми, штучно вилучивши аксіологічний контекст, не 

відображають справжньої сутності відповідних процесів і заважають 

політичним теоретикам не лише пояснити, що ж відбулося, а й виокремити 

характерні тенденції для запобігання встановлення тиранічних режимів у 

майбутньому.  

З поняттям цінностей Лео Штраус пов’язує і правові питання. Закони, 

які встановлюються людьми, можуть бути справедливими чи 

несправедливими, а це значить, що існує універсальне розуміння 

справедливості як певного еталону, відповідно до якого і можна оцінювати ті 

чи інші вчинки. Натомість справедливість є значно ширшим поняттям, яке не 

обмежується законністю. «Законна справедливість є справедливість 

недосконала і неодмінно в тій чи іншій мірі сліпа; легітимний уряд не 

обов'язково має бути «хорошим урядом» і майже напевно не буде він урядом 

мудрих. Закон і легітимність проблематичні з вищої точки зору, а саме, з 
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точки зору мудрості» [167, с. 169]. Тому для встановлення справедливого 

політичного устрою і прийняття справедливих законів дуже важливо 

повернутися до класичних, притаманних людині уявлень про добро і зло. 

Також без існування певних незмінних принципів справедливості неможливе 

існування природного права. Такими чином, можна стверджувати, що 

людина здатна осягнути ідею справедливості, тому і право має базуватися на 

цьому розумінні. Для того, щоб зрозуміти справжню суть природного права, 

на думку Л. Штрауса, необхідно вивчати минуле, тобто правові концепції 

класиків. «Штраус аналізує дві першочергові ключові проблеми, які 

пронизують усі природно-правові вчення з часу їх виникнення і дотепер. 

Перша проблема стосується зв’язку класичної метафізичної філософії і 

доктрини природного права. Друга – співвідношення актів і цінностей. 

Обидві ідеї поєднані ідеєю ціннісної природи права» [62, с. 11]. Саме поняття 

природного права передбачає існування претензії на універсальність. Проте 

історія наполягає на існуванні різних уявлень про право і справедливість. 

Однак така різноманітність ніяк не суперечить самій ідеї існування 

природного права. Відмова від природного права означала б недолугість 

людського пізнання в питаннях справедливості/несправедливості. А це так 

само таїло б в собі загрозу встановлення позитивних законів, що не 

базуються на справедливості. Тож мислитель виступає проти сцієнтизму й 

доводить необхідність повернення до вивчення класичних уявлень про 

природне право, яке базується на етичних принципах. Закони, на думку 

мислителя можуть бути справедливими і несправедливими. Всі закони, 

створені людьми, відносні і відображають умови, в яких вони були створені.  

Отже, Лео Штраус підкреслює універсальність моральних норм і їх 

незалежність від історичних епох, зокрема щодо політики, тому що вибір між 

добром і злом – вічний і не залежить від форми правління або політичних 

симпатій. Натомість позитивістській підхід і відмова від ціннісних суджень 

призводить до нігілізму й втрати людської здатності відрізнити добо від зла. 
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Такий стан речей призводить до кризи сучасності, коли людство намагається 

замінити класичне етичне протистояння протиставленням прогресивного і 

реакціоністського, що не відповідає реаліям і поглиблює кризу. 

 

Відомий британський політичний філософ єврейського походження 

Ісайя Берлін також був прихильником етизації політики. На противагу Лео 

Штраусу, Ісайя Берлін був прибічником лібералізму. Тож і його бачення 

морального виміру політики дуже відрізнялося від поглядів колеги. Він 

наголошував на необхідності аналізу політики через призму різноманітних 

цінностей. Ісайя Берлін народився в Ризі, а частину дитинства провів у 

Петербурзі, де його родині довелося пережити більшовицький переворот. У 

1920 р. родині Берлінів вдалося емігрувати до Великобританії, яка стала для 

Ісайї справжнім домом. З початком Другої світової війни Ісайя Берлін, який 

хотів приносити практичну користь державі, залишив викладацьку діяльність 

заради дипломатичної служби, яку розпочав у США і продовжив у 

Радянському Союзі. Повернувшись до Великобританії, він поновив 

викладання в Оксфордському університеті, а у 1957 р. отримав лицарський 

титул. Ісайя Берлін – засновник концепції плюралізму цінностей, яка 

передбачає відсутність певних стандартів, за якими можна було б ці цінності 

класифікувати. Свої думки він виклав у наступних роботах: «Дві концепції 

свободи», «Чотири есе про свободу», «Їжак і лисиця», «Почуття реальності: 

дослідження ідей та їх історії», «Націоналізм: вчорашній недогляд і 

сьогоднішня сила» та інших. 

Аналізуючи досвід своєї епохи, мислитель зазначає, що ХХ століття 

відзначилося двома історично важливими напрямками: розвитком науки і 

технологій, а також ідеологічними бурями, які змінили життя практично 

кожної людини. «Великі рухи починалися з ідей, уявлень про те, якими були 

відносини між людьми, якими вони є, якими можуть бути, якими бути повинні 

й про те, як змінити їх заради вищої мети, яку бачать лідери чи навіть пророки, 
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що ведуть за собою військо» [29, с. 7]. І саме ці ідеї, які в результаті так 

впливають на політичні реалії, досліджує етика. А політична філософія зі свого 

боку є етикою, що застосована до суспільства.  

На думку філософа, людство супроводжує віра в те, що у світі існує 

гармонія, тобто, що всі цінності, які пропагуються, є сумісними і навіть 

взаємозалежними. Людям часто імпонує минуле, через що вони намагаються 

перенести уявні ідеальні моделі на сучасність. Проте це є утопією, як і те, що 

причинно-наслідкові зв’язки є непорушними, тож історія рухається у 

визначеному напрямку. Саму ідею побудови ідеального суспільства І. Берлін 

вважав не лише недосяжною, але й такою, що містить в собі протиріччя. 

Об’єктивна реальність доводить, що насправді політична рівність суперечить 

ідеалу свободи, а справедливість і великодушність іноді можуть 

конфліктувати між собою. Він наголошував на тому, що кожній людині 

доводиться вибирати з усього розмаїття цінностей і цей вибір є складною 

моральною драмою, оскільки вибираючи щось одне, людина неодмінно 

відмітає інше і це може призвести до невиправних втрат. Цей вибір 

доводиться робити через те, що цінності часом є несумісними і конфліктують 

між собою. «Цінності можуть стикатися навіть в одному серці, проте з цього 

не випливає, що одні з них – правильні, а інші – ні. Сувора справедливість – 

абсолютна цінність для багатьох, але вона несумісна з милосердям, яке в 

конкретних випадках не менш цінне для тих самих людей» [29, с. 18]. Саме 

зіткнення цінностей визначає, якою є та чи інша людина. Також І. Берлін 

характеризує цінності таким поняттям як множинність, тобто їх незвідність і 

неможливість створення універсальної ціннісної системи, яка включала б усі 

цінності. Визнати це – значить відмовитися від ідеалістичного уявлення про 

гармонійне суспільство. 

Отже, велику увагу в своїх працях Ісайя Берлін приділив розробці 

концепції плюралізму цінностей. Для мислителя було беззаперечним фактом 

те, що політика в будь-якому разі взаємодіє з аксіологією і може 



74 

 

розглядатися через її призму. Етику він вважав однією з найважливіших сфер 

знання. Адже саме ця наука розглядає людські дії, цілі та мотиви з точки зору 

того, що ми розуміємо під добром і злом. І таке пізнання дає нам надію на 

відмову від методів насильства, які панують в світі. Проте існує ряд питань, 

відповісти на які набагато складніше. Наприклад, чи можна дати єдино 

правильну, універсальну відповідь на моральні питання. Тобто чи можливо 

знайти розв’язання моральної дилеми в політиці? 

 Фактично вся філософська думка протягом тисячоліть базувалася на 

тому, що така відповідь існує. Вона обов’язково мусить бути 

безапеляційною, а також співмірною та співставною з іншими відповідями, 

які знає людство. Тобто має лягати в канву, утворюючи правильне уявлення 

про світ. Фактично мова йде про істину. Мислителі пропонували зовсім різні 

шляхи пізнання цієї істини й аналізували безліч перешкод на шляху до її 

осягнення. Вони визнавали, що людство не може знайти істину через безліч 

причин (гріховність, нерозумність, слабкість), проте це не заперечує самого 

факту її існування. І цілком природно, що людство спрямовує весь свій 

інтелектуальний потенціал на знаходження цієї істини або принаймні на те, 

щоб наблизитися до неї. Ісайя Берлін же, навпаки, досить скептично ставився 

до ідеї пошуку універсальної відповіді на питання в сфері моралі й політики. 

Відмінність історичного шляху, різниця культур і світосприйняття, на думку 

філософа, передбачає неможливість універсалізації цінностей. Ціла плеяда 

філософів і вчених вважали очевидним фактом те, що історія рухається своїм 

шляхом і закономірно. А це значить, що люди можуть розгадати цю 

закономірність і зрозуміти хід речей. Проте, незважаючи на неодноразові 

спроби, досі так нікому й не вдалося цього зробити. До того ж, досвід ХХ 

століття довів, що закони історії є набагато гнучкішими, ніж прийнято 

вважати. Тоталітарні режими спотворили уявлення про спрямованість історії 

і змінили до невпізнаваності людську природу, заперечивши всі попередні 

уявлення про політику та мораль. Тоталітарні вожді фактично вирішили 
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«переписати» історію і повернути свої народи в минуле. Наприклад, Гітлер, 

стверджував, що хоче повернути історію назад, щоб відмінити досягнення 

періоду Просвітництва. І через те, що більшість тогочасної інтелігенції 

вважала це абсолютно неможливим, вони так і не відчули реальної загрози. 

«Ленін, Гітлер, Сталін і їх менші послідовники по всьому світу – скоріш 

своїми діями, ніж принципами – продемонстрували ту істину, жахливу для 

одних, втішну для інших, що люди куди пластичніші, ніж думали, і при 

наявності достатньої волі, фанатизму, рішучості (а головне, сприятливого 

збігу обставин) можна змінити майже все» [29, с. 38]. Пошук загальних 

правил і законів соціального життя, на думку Ісайї Берліна, призводить до 

катастрофічних помилок, адже саме наявність поверхневих теорій і спроби їх 

реалізації коштувала людству мільйони життів. Але не варто забувати про 

той факт, що це нове знання – про гнучкість соціальних закономірностей і 

людської природи – відкриває величезний простір не лише для жахливих 

експериментів над людяністю, які вчиняла тоталітарна влада, а й для творчих 

можливостей. 

Для поглиблення розуміння природи ціннісного плюралізму І. Берлін 

аналізує концепції різних мислителів. Зокрема, британський мислитель 

розглянув позицію Н. Мак’явеллі, вказуючи на те, що він був не першим, хто 

вважав безпринципність необхідною рисою для політика. «Людство завжди 

було близьке до розуміння того, що негідники процвітають, а негідні справи, 

судячи з усього, вигідно робити» [94, c. 96]. Новизна Н. Мак’явеллі полягала 

в тому, що він припустив наявність різних світів цінностей, тобто визнав їх 

плюралізм і показав, що ці світи можуть не уживатися між собою, а є 

кардинально різними. Язичництво виховало в людині жертовність в ім’я 

держави, майбутнього процвітання, а християнство – релігія аполітична і, 

відповідно, вплинуло на те, що люди перестали цікавитися політикою й 

почали вважати її «брудною справою». «Мак’явеллі не засуджував 

християнські цінності, він просто бачив, що дві ці моралі несумісні і не 
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визнавав всеохоплюючого критерію, який допоміг би вирішити, яке життя 

більш правильне. Ніяка згода між римською мужністю і християнською 

немічністю неможлива» [29, с. 14]. Людина сама повинна вирішити, який 

шлях їй ближче та які цінності вона приймає. І якщо вона обрала для себе 

шлях політики, вони мусить засвоїти для себе певний набір цінностей, які 

відповідають саме цій сфері і лише тоді вона вважатиметься моральною. 

«Таким чином, Мак’явеллі насправді не протиставляє мораль і політику; він 

протиставляє політичну етику, яка керує долями держав і правителів, іншій 

концепції етики, що керує долями людей» [49, с. 349]. З цього випливає, що 

не існує якоїсь єдиної абсолютної моралі, яка була б мірилом всіх чеснот і за 

допомогою якої люди могли б оцінювати вчинки один одного. Аналізуючи 

інтерпретацію Нікколо Мак’явеллі Ісайєю Берліном, британська філософиня 

С’юзен Мендус пише: «запитуючи себе чи сумісна політика з моральними 

чеснотами (чи можуть політики бути моральними), ми припускаємо, що існує 

єдина моральність – після чого ставимо собі запитання про те, якою мірою 

вимоги політики сумісні з вимогами цієї єдиної моральності. Але чому ми 

переконані, що є тільки один різновид моральної доброти?» [94, с. 98]. І 

автор припускає, ґрунтуючись на історичних прикладах, що етичні системи 

дійсно можуть бути різними: якщо в одному суспільстві прославляється 

хоробрість і активна участь у громадському житті, то в іншому – покірність і 

відстороненість від політики, й очевидно, що дотримуватися цих двох 

позицій одночасно неможливо. А це дає можливість припустити, що 

правитель Мак’явеллі не є аморальним, просто він дотримується іншої 

системи цінностей, яка суттєво відрізняється від християнської і те, що для 

останньої є гріхом, для політичної системи цінностей є найвищими 

чеснотами. При цьому, ніхто не може дати відповідь на запитання, яка з 

систем цінностей є кращою, адже відсутнє мірило такого оцінювання, тому 

кожна людина, включно з політиками, вирішує це сама для себе і робить 

власний вибір. 
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Крім цього, І. Берлін неодноразово звертається до праць відомого 

італійського філософа Джамбатіста Віко, наголошуючи, що він був першим, 

хто зрозумів ідею цивілізації і довів, що не існує універсальних відповідей на 

всі людські запитання. «Істинне знання – це знання того, чому речі такі, як 

вони є, а не просто знання того, що вони є; і чим більше ми в це 

заглиблюємося, тим більше усвідомлюємо, що питання, що задаються 

гомерівськими греками, відрізняються від питань, що задаються римлянами, 

а останні відрізняються від питань, що задаються в християнське 

середньовіччя, або від питань, що задаються людьми наукової цивілізації 

XVII століття, або людьми вісімнадцятого століття, до яких належав сам 

Віко» [26]. Звісно ж, відрізняються і відповіді на ці запитання. При цьому, 

існує таке поняття як людська природа, яка і допомагає нам зрозуміти досвід 

інших культур. Але і людська природа не є чимось універсальним, адже 

включає в себе величезне культурне різноманіття. Тому досвід інших ми 

можемо зрозуміти, але не прийняти його як свій власний. Розглядаючи 

ціннісний вимір історії, ми обов’язково враховуємо особливості епохи, 

прослідковуємо причинно-наслідкові зв’язки. І лише на фоні цього контексту 

даємо власну оцінку тим чи іншим подіям. Оскільки людина народжується в 

певну епоху з деякими історичними, соціальними, культурними 

особливостями, то і її ідентифікація нерозривно пов’язана з цими 

об’єктивними умовами. Плюралізм цінностей передбачає можливість вибору 

між ціннісними системами, проте цей вибір не є раціонально осмисленим 

актом. До того ж, між цінностями виникає конфлікт, адже деякі з них 

суперечать одна одній. Сам світ ми розуміємо через призму зіткнення 

цінностей і через власний вибір між ними, на який ми приречені. Хоча при 

цьому є і найбільш актуальні цінності, ті, що відповідають вимогам епохи і є 

характерними для більшості людей. Це пов’язано з тим, що для людства 

характерним є однакове розуміння добра і зла. Однак з цього не випливає 

можливість побудови ідеального гармонійного суспільства, бо вирішення 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_4_30.htm
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одних проблем породжує інші, і так до безкінечності. Крім того, іноді 

виникають ситуації, коли система цінностей однієї людини або цілих націй 

заважає комфортному життю інших. Як, наприклад, нацистська система 

цінностей, проти якої довелося йти війною. Тож І. Берлін заперечував і 

монізм, і релятивізм, протиставивши їм плюралізм як шлях до терпимості. 

Так, І. Берлін, осмисливши позицію Дж. Віко, наголосив на послідовності 

різних культур, які мають власні соціальні структури, цінності, по-своєму 

бачать реальність, минуле і майбутнє. Тобто він прийшов до висновку, що не 

можна віднайти абсолютний критерій оцінювання різних культур і 

суспільств, адже зрозуміти їхні особливості можна лише у власних термінах. 

Розвинув ці ідеї Й. Гердер, який порівняв національні культури різних країн 

в різні епохи. На його думку, у кожної спільноти свій центр тяжіння і свій 

образ життя. Тому якщо людина намагається зрозуміти особливості певного 

суспільства, вона не може користуватися для цього критеріями, 

розробленими в інший час. І хоча таку позицію іноді називають моральним 

релятивізмом, проте І. Берлін вважає це хибним. «Представники нашої 

культури можуть за допомогою уяви зрозуміти цінності, ідеали і саме життя 

іншої культури, навіть віддаленої в часі чи просторі (Віко називав це entrare). 

Вони можуть цих цінностей не прийняти, проте, якщо їх свідомість 

достатньо відкрита, вони відчують, що повноцінна людина здатна жити 

цінностями, що в корені відрізняються від наших; вважатимуть таку людину 

достойною спілкування; зрозуміють, нарешті, що інші цінності для інших 

людей – теж цінності, вони пов’язані з життєвими цілями і, досягнувши їх, ці 

люди теж відчували радість» [29, с. 16]. Сам Берлін називає погляди Віко і 

Гердера плюралізмом, адже вони припускали, що люди різних культур і 

різних епох здатні зрозуміти одне одного, інша справа, що зрозуміти – не 

значить прийняти. Основна ідея полягає в тому, що у людей є щось спільне: 

те, що й робить людей людьми, а цінності можуть відрізнятися і бути 

неспівставними. Припускається навіть можливість критики цінностей інших 
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культур, адже це є діалогом, неприпустимим є робити вигляд, що ми взагалі 

не розуміємо цінностей інших суспільств. «Одягати людей в акуратну 

уніформу, що відповідає догматичним схемам, майже завжди веде до 

нелюдяності. Ми можемо робити лише те, що можемо; але це ми повинні 

робити, незважаючи на труднощі» [29, с. 25]. У світі багато різноманітних 

моральних принципів і цінностей, проте в будь-якому разі їх обмежена 

кількість, тож світогляд людини здатен сприймати й розуміти всі їх, в 

протилежному випадку їх не можна назвати людськими, вони виходять за ці 

межі. 

У повсякденному житті плюралізм цінностей передбачає те, що люди 

стикаються з альтернативами, які є кінцевими й абсолютними, черз що таке 

велике значення надається свободі вибору. Необхідність жертвувати деякими 

цінностями в ім’я інших є важкою ношею для людства, оскільки кожна 

людина зобов’язана нести відповідальність за свій вибір і враховувати 

наслідки цього вибору. Жодна інша цінність не може компенсувати втрачену, 

в цьому сенсі не може бути компромісів, тому вибір між цінностями можна 

порівняти з вибором між добром і злом. Наприклад, людина може 

пожертвувати деякими своїми свободами заради рівності чи справедливості. 

«Але жертва не збільшує того, чим жертвують, а саме свободи, попри 

величезну моральну потребу в жертві за неї. Усе є тим, чим воно є: свобода – 

це свобода, а не рівність, чесність, справедливість, культура, людське щастя 

чи спокійна совість. Якщо свобода – моя, мого класу чи нації – ґрунтується 

на нещасті від злиднів інших людей, то система, що створює такі умови, 

несправедлива й аморальна» [24, с. 62–63]. Проте відмова від власної 

свободи, яка не призведе до збільшення свободи інших, означатиме лише 

абсолютну втрату свободи. Й компенсація шляхом збільшення 

справедливості, рівності чи щастя цього не змінить. Крім цього, варто 

зазначити, що свобода тут розуміється як цінність сама по собі, а не як засіб 

досягнення якихось цілей чи як тимчасова потреба. Звісно, політика як 
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інструмент вирішення соціальних проблем, має можливість це робити, але 

характерною особливістю політичної сфери є те, що вирішення одних 

проблем породжує інші й це ще один аргумент, який, знову ж таки, доводить 

неможливість побудови гармонійного суспільства. Воно передбачає 

можливість співіснування цілей, а проблема засобів вирішується суто в 

технологічній площині, що позбавляє людину моральної, естетичної і 

духовної уяви. Фатальність такої ілюзії полягає в тому, що якщо людина 

вважає, що всі проблеми можна вирішити, вона не зупиниться ні перед чим 

задля досягнення цього та заплатить будь-яку ціну, навіть якщо мова йтиме 

про життя мільйонів. Саме за таким принципом діють більшість тиранів, 

зокрема й у ХХ столітті. «Одні озброєні пророки намагаються врятувати 

людство, інші хочуть врятувати тільки свою расу через її високі якості, але, 

що б вони не казали, мільйони замучених у війнах і революціях – в газових 

камерах, гулагах та інших жахливих винаходах, котрими запам’ятається 

наше століття, – це ціна, яку люди мають заплатити за радість майбутніх 

поколінь. Якщо ви всерйоз хочете врятувати людство, ви маєте зробити 

жорстким своє серце і не рахуватися з затратами» [29, с. 21–22]. Проте 

історія показала, що люди помирають заради абстрактних ідей, а ці ідеї ніяк 

не наближають до гармонійного суспільства й у такому випадку 

продовження проповідування ідей про ідеальну людську організацію 

виглядають жахливою насмішкою над усіма цінностями і моральними 

принципами.  

У той же час, існує категорія людей, яка звільнила себе від 

необхідності кожен раз робити цей драматичний вибір, вони обрали для себе 

авторитети, чиї слова для них є законом і не викликають жодного сумніву 

або ж зробили вибір на користь однієї чіткої моделі поведінки та конкретних 

принципів, яким слідують завжди, незважаючи на ситуацію й обставини.       

І. Берлін вважає таких людей жертвами власної недалекоглядності й 

наголошує на тому, що така поведінка не є результатом рефлексії, вона лише 
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покликана полегшити життя тим, хто її сповідує. Отже, людям все ж варто 

робити цей вибір і хоча уникнути його зовсім для більшості людей є 

неможливим, все ж його можна пом’якшити шляхом встановлення 

пріоритетів, нехай навіть і не абсолютних. Головним суспільним обов’язком 

І. Берлін вважає необхідність уникати крайнощів, які призводять до 

страждань. Саме намагання балансувати і уникати революційного вирішення 

проблем може уберегти людство від необдуманих кроків, страждань 

мільйонів і кровопролиття. 

Однак наряду з неоднорідними й незамінюваними цінності є й цінності 

універсальні. Вони є практично незмінними протягом століть та мають 

однаково важливе значення для всіх суспільств, незалежно від історичних, 

культурних і ментальних особливостей. Ці цінності залишаються 

актуальними протягом багатьох епох і навряд чи втратять свою актуальність. 

Наприклад, до них можна віднести такі загальнолюдські цінності як любов, 

дружбу, патріотизм, справедливість. Але важливо відзначити, що саме те, що 

багато цінностей претендують на універсальний статус, породжує 

конфліктність між ними. Тому важливо відрізняти насправді загальнолюдські 

цінності від штучно нав’язаних конкретними історичними й політичними 

умовами.  

Плюралізм цінностей у суспільстві є запорукою його демократизації. А 

монізм, як протилежність плюралізму, навпаки, породжує екстремізм. 

Штучна гармонізація суспільства, яка відбувається на принципах монізму, 

тобто об’єднання людей навколо чітко визначених, нав’язаних цінностей, 

зумовлює вороже ставлення не лише до інших аксіологічних засад, а й до 

самої ідеї вибору. В таких умовах плекається ідея страждання в ім’я істини, 

що є джерелом нетерпимості і навіть тероризму. В цьому контексті також 

варто згадати про два типи особистості, які виокремлює Ісайя Берлін – їжаки 

(моністи, тобто ті, хто мають чітко визначені цінності і точки зору, яких 

дотримуються) і лисиці (плюралісти, тобто прагматичний тип, який може 
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вхопити одразу багато ідей, але не заглиблюється в них). І якщо лисиці 

схильні до компромісів і зазвичай займають позицію вичікування і 

спостереження, то їжаки набагато небезпечніші в політичній сфері. Цей тип у 

крайніх проявах є фанатично прихильним певним ідеям (так званим «ізмам» 

– націоналізму, комунізму і т.д.). Що, знову ж таки, породжує небезпеку 

встановлення тоталітарного режиму. Як це сталося в гітлерівській Німеччині. 

«Одне з найглибших відмінностей між письменниками, мислителями, а то і 

взагалі між людьми – між тими, хто все і вся співвідносить з якоюсь 

ключової точкою зору, з однією більш-менш послідовною і ясно вираженою 

системою, виходячи з якої сприймає світ, мислить і відчуває, з єдиним, 

універсальним, всеосяжним першопринципом, який, власне, і надає сенс 

усьому, що вони говорять і роблять, – і тими, хто здатен одночасно займатися 

багатьма предметами, що здебільшого не мають один до одного ніякого 

стосунку, а то і зовсім протилежні, пов’язані між собою хіба що de facto, в 

силу суто ситуативних психологічних або фізіологічних причин, і не 

стосуються єдиних моральних або естетичних принципів» [25,                 

с.184–185]. Звісно, така класифікація є умовною і не відображає всіх 

тонкощів стилю мислення людей. Проте нехтувати нею не варто, адже вона 

відображає той розлом і глибинні відмінності, які дають змогу краще 

зрозуміти дії тих чи інших людей у їхній діяльності. До їжаків Ісайя Берлін 

відносить Платона, Гегеля, Ніцше, а до лисиць – Геродота, Аристотеля, 

Монтеня. 

У ХХ столітті особливого значення для пропагування цінностей набула 

ідеологія. Ідеологія, як набір знань та ідей про соціальне життя, не викликає 

довіри. Адже політична діяльність насамперед потребує не знання, а 

розуміння. Водночас ідеологія нав’язує штучні уявлення про державний 

устрій і соціальний лад, заганяючи людей в певні рамки. Ісайя Берлін 

аналізує націоналізм, зазначаючи, що жоден мислитель не передрікав розквіт 

цієї ідеології. Проте починаючи з ХІХ століття важко знайти сферу, яка б не 
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знаходилася під більшим чи меншим впливом націоналізму. І це в той час, 

коли більшість філософів вважали його анахронізмом. Ідеологію 

націоналізму не варто ототожнювати з національним почуттям, яке свідчить 

по бажання людини ідентифікувати себе з певною національною групою, що 

є цілком природнім. «Націоналізм, тобто, зведення інтересів єдності та 

самовизначення нації в ранг вищої цінності, яка змушує які б то не було інші 

міркування раз і назавжди замовкнути, – ідеологія, до якої переважно живили 

схильність мислителі Німеччини і Італії, – більш ліберально налаштовані 

спостерігачі вважали короткочасною фазою і пов’язували із загостренням 

національної самосвідомості, пригнобленої й насильно пригніченої 

деспотичними правителями за підтримки переданої їм підлабузницької 

церкви» [28, с. 342]. В середині ХІХ століття переважала думка, що після 

того, як пригнічені народи звільняться і реалізують національні почуття в 

розбудові держави, націоналізм поступово зникатиме. Бо ж після усунення 

основних причин націоналізму його популярність – явище необґрунтоване та 

ірраціональне. Філософи-раціоналісти вважали, що знайшли ідеальну 

«формулу» співіснування націй – це вільні національні держави, що 

утворилися внаслідок самовизначення з демократичною формою правління. 

Проте вони не врахували, що такі різкі зміни соціального устрою неодмінно 

призведуть до певного вакууму серед людей – і політичного, і морального, 

що також сприятиме відчуженню індивідів. А будь-який вакуум потребує 

заповнення, чим і скористалася ідеологія націоналізму. Націоналізм можна 

порівняти з біологічним організмом, який має певні потреби. Саме 

задоволення цих первинних потреб проголошується вищою цінністю. 

Нехтування ж ними може призвести до занепаду цілої нації. Відбувається 

підміна критерію на «своє» і «чуже». Тож люди обирають не найкраще, 

найсправедливіше чи найбільш підходяще. Для того, щоб зробити ціннісний 

вибір прихильникам націоналізму достатньо знати, що ці цінності «його» 

нації. І всі перешкоди, які виникають на шляху реалізації основної мети нації 
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мають бути знищені. Цілі нації за такого образу мислення – апріорі найбільш 

значущі й жодні наднаціональні проекти не сприймаються як реалістичні й 

такі, що відповідають національним інтересам. Націоналізм, на думку Ісайї 

Берліна, має чотири основні характеристики: «віру в те, що потреба належати 

до тієї чи іншої нації перевершує інші потреби; віру в органічний зв’язок між 

усіма елементами, що складають націю; віру в нашу націю саме тому, що 

вона – наша; і, нарешті, віру у верховенство її вимог в порівнянні з іншими 

претендентами, що змагаються за нашу повагу і відданість» [28, с. 352]. Хоча 

серед багатьох науковців панує думка, що націоналізм виникає як реакція на 

гоніння чи обмеження певної культури, пригнічення суспільства, на думку     

І. Берліна, однієї цієї причини недостатньо. Для виникнення націоналізму в 

суспільстві має домінувати ідентифікація індивіда як члена нації, тобто 

необхідною умовою є образ нації в свідомості людей.  

Щоб зрозуміти, як ідеологія впливає на масову свідомість і політичну 

культуру, варто розглянути конкретний історичний приклад. Для цього Ісайя 

Берлін аналізує сталінське правління, зазначаючи, що воно базувалося на 

трьох першочергових задачах: канонізувати більшовизм і його вождів, що 

легітимізує владу самого Сталіна; забезпечити міжнародний авторитет, 

фактично перебуваючи в ізоляції та знищити все, що могло б поставити під 

сумнів дві попередні задачі. На відміну від Леніна, для Сталіна не був 

характерним утопізм. Натомість він себе позиціонував як «людину системи». 

Тож його режим був побудований на суто прагматичній основі. Сталін 

розумів, що будь-який, навіть неполітичний, дискурс розвиває критичне 

мислення, що становить небезпеку для деспотичного режиму. Через це він 

заборонив будь-які ідеологічні суперечки, оголосивши «правильні» погляди 

на світ. Така уніфікація світобачення розповсюджувалася на всі сфери життя 

і мала бути загальновизнаною. Сама ідея дискусії ворожа будь-якому 

тоталітарному й деспотичному режиму, тому вона засуджувалася і 

прирівнювалася до марної і ганебної трати часу. У такий спосіб офіційна 
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ідеологія змогла обмежити до мінімуму людську свободу. Не в останню 

чергу на хід історії вплинули особисті якості Йосипа Сталіна. 

«Напівписьменний представник пригнобленої національної меншини, який 

пізнав почуття приниження, сповнений ненависті до всіх, хто був 

розумніший за нього, Сталін особливо ненавидів тих товаришів по партії, які 

були наділені ораторським даром і любили теоретичні дискусії» [27, с. 353]. 

На думку І. Берліна, жодному правителю до Сталіна не вдавалося досягнути 

таких результатів у обмеженні свободи. Для російських реалій репресії і 

катування не були чимось новим, проте ніколи раніше інтелігенція не 

втрачала свій голос і не замовкала. Рано чи пізно всі революції стикають з 

боротьбою двох тенденцій: утопічним фанатизмом і безмовним 

опортунізмом. Сталін утримував владу саме вміло користуючись цією 

боротьбою, чергуючи періоди перманентних репресій і відносної відлиги. 

Отже, Й. Сталін створив так звану «штучну діалектику», якою сам і 

управляв. «Це інструмент, який надає можливість «коригувати» випадковості 

природи та історії і зберігати внутрішній імпульс – вічну напругу – стан 

постійної мобілізації, як перед війною, – що тільки і робить можливим 

продовження настільки протиприродного існування» [23, с. 386]. Прикладом, 

що ілюструє такий підхід, є ставлення радянської влади до національного 

питання напередодні Другої світової війни, коли воно заохочувалася і після 

закінчення війни, коли почало різко критикуватися. Політика радянських 

вождів, на думку Ісайї Берліна, схожа на рух маятника, який почергово 

схиляється в бік штучної свободи та тотальної уніфікації. Проте через 

масовий терор населенню вже прищеплений ген страху, тож навіть в періоди 

відносної відлиги люди воліють зберігати мовчання. І в цьому криється 

небезпека, адже влада втрачає «зворотній зв’язок» зі своїми виборцями та 

більше не може точно передбачати реакцію на ті чи інші нововведення. Крім 

того, довге мовчання призводить до байдужості, що рано чи пізно означатиме 

втрату працездатності й економічний спад. Якщо у нормальному суспільстві 
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уряд зміг гарантувати людям задоволення їх базових потреб, основною 

метою стає реалізація цінностей – щастя, справедливості, свободи. Однак у 

радянському суспільстві такий ціннісний вимір політики є неможливим, адже 

саме суспільство заточене лише на боротьбу. Спільне страждання повністю 

знищує цінність свободи, проте дарує ілюзію рівності та братерства. Саме ці 

цінності вмонтовуються ідеологією як необхідні для щастя. І покірні 

громадяни пристосовуються навіть до жахливих, на думку будь-якої 

цивілізованої людини, умов.  

Дуже важливе місце в політичній філософії І. Берліна посідає поняття 

свободи, яку він розглядає в двох іпостасях: як негативну свободу і, 

відповідно, позитивну. Свобода як цінність, була результатом глобальних 

змін в образі мислення людини ХVIII століття. Поняття негативної свободи, 

на думку вченого, міститься у відповіді на запитання: в яких межах суб’єкту 

дозволено робити те, що він може, без втручання інших? Тобто людина 

вважається вільною до тієї межі, до якої ніхто не втручається в її діяльність, а 

навмисне втручання означатиме примус. Особиста свобода – потреба 

кожного, у зв’язку з чим необхідно встановити межі втручання держави і 

окреслити особистий простір, наприклад, за допомогою законодавства, проте 

люди взаємозалежні, тому ці межі встановити вкрай важко. Розуміння 

свободи як звільнення від бажань, що не можуть здійснитися, відіграє 

основну роль і в політиці, і в етиці. Патерналізм при цьому є найгіршою 

формою взаємодії влади і суспільства, адже він протистоїть незалежності 

людей і сприяє підкоренню їх бажань меті правителя, а це фактично 

заперечує саму людську суть. Така концепція раціонального мудреця, який 

на шляху до свободи поборов в собі всі нездійсненні бажання і мотиви дуже 

актуальна за найнесправедливіших і найжорсткіших історичних реалій. З 

цього стає зрозумілим, чому інтерпретація негативної свободи як можливості 

робити те, що хочеться не є актуальним. Наприклад, за тиранії, правитель 

може змусити людей вдатися до такого зречення від бажань, «втечі» від них і 
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це відповідатиме наведеному тлумаченню свободи, проте насправді це її 

антитеза. 

Позитивне значення свободи випливає з відповіді на запитання: що є 

джерелом контрою, яке переконує людину робити саме так? Природним є те, 

що людина хоче сама бути володарем свого життя (бути суб’єктом, а не 

об’єктом). Прихильники концепції позитивної свободи пропонують доктрину 

визволення через розум. Принципи, які від самого початку є зовнішніми 

стосовно людини, вона мусить зрозуміти, а значить зробити своїми. Саме 

знання та розуміння унеможивлюють ірраціональні прагнення. «Я вільний, 

якщо, і лише в тому разі, я планую своє життя згідно зі своєю власною 

волею; плани тягнуть за собою правила; правило не гнобить і не приневолює 

мене, якщо я застосовую його до себе свідомо або сприймаю його без 

примусу, зрозумівши його, незалежно від того, хто вигадав це правило – я чи 

хтось інший, за умови, що воно раціональне, тобто узгоджується з 

доконечністю речей» [24, с. 80]. Тобто знання допомагає людині поставити 

раціональну мету та вберегтися від нездійсненних бажань. Припускається, 

що таким же чином можна побудувати і раціональну державу, де б жили 

раціональні індивіди, які погоджувалися б з єдино можливими (знову ж таки 

раціональними, а значить і справедливими) законами. Саме ірраціональність 

людей заважає побудувати державу на підвалинах рівності й справедливості, 

породжуючи примус. Проте проблема полягає в тому, що не кожна людина 

готова діяти згідно з раціональними принципами, ставлячи раціональну мету. 

І виходом з цієї ситуації постає той самий примус, за допомогою якого 

потрібно змусити людей вчиняти раціонально. Фактично йдеться про 

виправдання авторитарних держав, адже історія підтверджує, що тирани 

часто обґрунтовують необмеженість своєї влади тим, що вони знають краще, 

що потрібно людям. 

Поки людина живе в суспільстві, її сприйняття самої себе багато в чому 

залежить від її ж сприйняття іншими людьми; те саме стосується й етичних 
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принципів та політичних поглядів. Перманентне перебування в суспільстві 

породжує бажання мати в ньому певний статус. Тобто прагнення звільнитися 

від соціальної або політичної залежності веде до необхідності зміни поглядів 

і думок в інших членів суспільства. Таке розуміння ближче до солідарності, 

взаєморозуміння й означає необхідність взаємного визнання, наявності 

зв’язків з іншими членами суспільства, яких людина готова визнати 

«своїми». Тому часто політична історія знає ситуації, коли люди готові 

відмовитися від частини особистих свобод, які даються їм правителями 

ззовні заради панування «своїх» правителів, нехай і деспотичних, що є 

наслідком бажання звільнити націю (колектив, групу). І не варто думати, що 

загальна згода втратити свободу частково зберігає її через добровільність чи 

загальність. Тобто важливо розуміти, що іноді втілення ідеалу призводить до 

його протилежності, а невизнання різноманітності людських потреб 

породжує тиранію.  

І. Берлін приходить до висновку, що «плюралізм, із тією мірою 

«негативної» свободи, яку він тягне за собою, як на мене, є правдивішим і 

гуманнішим ідеалом, ніж цілі тих, хто шукає у великих, дисциплінованих, 

авторитарних структурах ідеалу «позитивного» самопанування класів, 

народів чи всього людства. Він правдивіший, бо принаймні визнає той факт, 

що в людини багато цілей, не завжди сумірних, які постійно змагаються між 

собою» [24, с. 107]. Навіть якщо людина обирає цілі і цінності, 

усвідомлюючи їх неабсолютність, не маючи гарантій щодо тривалості, це не 

робить ці цінності менш вартісними, а, навпаки, доводить її політичну та 

моральну зрілість, здатність відмовитися від химерних ідеалів. 

Отже, концепція плюралізму цінностей побудована на ідеї, що окрім 

культурного, символічного досвіду, є різниця між досвідом аксіологічним. 

Тобто плюралізм цінностей передбачає існування певної обмеженої кількості 

об’єктивних цінностей, серед яких людина мусить робити вибір. І обираючи 

ті чи інші цінності, вона не втрачає людської природи, тому здатна зрозуміти 
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і прийняти вибір інших. Цінності є важливим об’єктом вивчення політичної 

теорії, адже саме ціннісні орієнтації, врешті-решт визначають політичний 

устрій в цілому. «Політична теорія є відгалуженням моральної філософії, її 

завдання – відкривати моральні поняття у сфері політичних взаємин чи 

вивчати, як вони там застосовуються» [24, с. 58]. Тобто Ісайя Берлін 

наголошує на тому, що необхідність вирішення конфліктів породжує інтерес 

до ідей, які ці конфлікти живлять, адже саме ідеї розділяють людей на різні 

табори. Концепцією плюралізму цінностей мислитель не дає однозначної 

відповіді на те, як можна розв’язати моральну дилему в політиці. Проте він 

передбачає можливість вибору і наголошує на необхідності збереження 

рівноваги та пошуку компромісів. Адже ХХ століття ще раз 

продемонструвало наскільки небезпечною може бути універсалізація 

цінностей і намагання збудувати ідеальне суспільство шляхом знищення всіх 

незгодних. Тож саме плюралізм, незважаючи на притаманні йому конфлікти, 

є запорукою розвитку демократії і терпимості.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

Прибічники етизації політики наголошували на тому, що моральний 

вимір політики є потенційно гармонійним, а моральну дилему в політиці 

можна розв’язати. Шлях її вирішення вони вбачали у фактичному 

превалюванні етичних максим над політичними цілями. На їхню думку, 

людська природа водночас характеризується тим, що людина є істотою 

соціальною і політичною, а також тим, що людині притаманно виносити 

оціночні судження. Ці умовиводи завжди ґрунтуються на співставленні добра 

і зла, зокрема й стосовно політики. Тож реальна політика мусить бути 

зорієнтована на уявлення про ідеальний політичний устрій та загальне благо. 

Лео Штраус, вважаючи вибір між добром і злом вічним, підкреслював 

універсальність моральних норм. Класична політична філософія, на його 

думку, ставила ряд питань, відповіді на які мали покращити життя людей: 

наприклад, питання про найкращу форму правління, про справедливість, про 

благо. До того ж, відповіді на всі ці проблемні питання вже давно знайдені 

тими самими класиками. Тому завдання сучасників – не ігнорувати їх, а, 

навпаки, детально вивчати й намагатися втілити в життя. Незважаючи на те, 

що сучасна наука відкидає ціннісні судження як необ’єктивні й непотрібні, 

ми маємо повернутися до вивчення цінностей. Бо ж нехтування цією 

порадою може спровокувати появу тираній. Отже, безумовним є те, що 

політику неможливо розглядати незалежно від етичних максим. Найкращим 

політичним режимом мислитель вважав аристократію, як ідеальну форму 

правління, та змішаний режим, який можна реалізувати в реальному житті. 

Основна умова побудови гармонійного суспільства – необхідна для 

ефективного управління підготовка владної верхівки. Саме цього не вистачає 

правителям-демократам, які підміняють загальнолюдські чесноти 

пріоритетом свободи. Найгіршою формою правління є тиранія, яка по суті є 
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втіленням зла. Для того, щоб запобігти становленню тираній, передусім 

варто зрозуміти її ціннісну природу, тобто розглядати політику через призму 

моралі.  

Ще один прибічник етизації політики – Ісайя Берлін, також виступав 

проти штучного розділення політики та моралі. Він розробив концепцію 

плюралізму цінностей, в основу якої заклав тезу про те, що в суспільстві 

існує величезна кількість суперечливих і неспівставних цінностей. Кожна 

людина приречена робити вибір серед цього розмаїття цінностей, адже вони є 

конфліктними, й, обираючи щось одне, вона неодмінно жертвує іншими. Цей 

вибір можна прирівняти до вибору між добром і злом. Кожна цінність 

претендує на універсальність, що породжує ще більше конфліктів. Саме в 

повсякденній необхідності робити вибір між цінностями й нести за нього 

відповідальність втілюється аксіологічний вимір політичного життя. 

Розуміння важливості й невідворотності цього процесу максимально 

раціоналізує вибір, пом’якшуючи його складність і драматичність. 

Принципово важливим є і здатність людей адекватно ставитися й розуміти 

вибір інших, незважаючи на відмінності, що свідчить про розвиненість 

суспільства, його здатність до діалогу. Водночас можна виокремити ряд 

цінностей, які є характерними майже для всіх суспільств: любов, дружба, 

патріотизм, справедливість. Моральна зрілість людини наступає тоді, коли 

вона може свідомо обирати цінності, усвідомлюючи їх неабсолютність.  
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Розділ 3. Деетизація політики в концепціях Ханни Арендт і    

Майкла Оукшотта. 

Одним з трьох основоположних підходів до тлумачення морального 

виміру політики є деетизація політики або ціннісно-нейтральний підхід до 

співвідношення політики та моралі. Даний підхід передбачає, що політика та 

мораль аналізуються як окремі явища, незалежно одна від одної. У науковій 

спільноті прийнято вважати, що засновником традиції такого розуміння був 

Н. Мак’явеллі, який розмежував політику та мораль, вважаючи, що мораль 

правителів відрізняється від традиційного розуміння моралі, тобто від моралі 

звичайних людей. Прибічники деетизації політики вважають, що мораль 

апріорі є абсолютною, а щодо політичної системи така апріорність 

закономірно призводить до панування утопічних поглядів. Тому намагання 

втілити абсолютні моральні принципи в політиці спричиняють руйнування 

засад обох сфер – і політики, і моралі, тож можуть мати непередбачувані 

наслідки. Одним з таких катастрофічних наслідків у ХХ столітті стало 

утвердження тоталітарних політичних режимів і масовізація суспільства. 

Саме зрощення політики та моралі відкриває широкі можливості для 

маніпулювання свідомістю людей. А це, зі свого боку, спонукає політиків 

шукати виправдання власним діям задля завоювання авторитету та підтримки 

з боку населення (тобто виборців). У такий спосіб відбувається фатальна 

підміна: можновладці, розуміючи справжню суть політики, а саме – її 

аморальність, нав’язують виборцям думку про те, що насправді їхні вчинки 

відповідають моральним принципам, щоб бути обраними. Саме така схема 

функціонує в сучасних демократичних суспільствах. Більшість виборців зі 

свого боку переконані, що політика – це брудна справа, а політики завжди 

брешуть, проте легітимують таку підміну своєю участю у виборах. На 

перший погляд ця схема влаштовує всіх учасників процесу, проте, на думку 

прибічників деетизації політики, розмивання межі між політикою і мораллю 
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зрештою породжує тенденцію до авторитаризації влади та до масового 

викривлення таких фундаментальних етичних феноменів, як добро і зло. 

Тому ціннісно-нейтральний підхід до тлумачення морального виміру 

політики фактично не визнає можливості її розв’язання, бо ж передбачає 

цілковите розмежування цих двох сфер. На думку прибічників даного 

підходу, природа політики і моралі є настільки різною, що вони є 

непорівнюваними явищами. Через що  їхнє штучне зрощення може призвести 

до непоправних наслідків. Водночас ціннісно-нейтральний підхід не означає, 

що політика апріорі є аморальною. Основний наголос робиться на тому, що 

політику, з огляду на специфічну природу політичного, взагалі не варто 

оцінювати через призму етики та аксіології.  

Серед прибічників ціннісно-нейтрального підходу до тлумачення 

морального виміру політики особливе місце належить концепції видатної 

німецько-американської мислительки єврейського походження Ханни 

Арендт. Народившись у Німеччині в 1906 році, Ханна Арендт стала свідком 

виникнення ідеології націонал-соціалізму, зростання популярності Націонал-

соціалістичної робітнича партія Німеччини серед звичайних німців, та, 

врешті, прихід нацистів до влади. Через загрозливі процеси в політичному 

житті Німеччини змушена була емігрувати у 1933 р. до Франції (з коротким 

перебуванням у Чехословаччині та Швейцарії), а в 1941 – до США, де й стала 

визнаним політичним теоретиком. Сама Ханна Арендт вважала себе 

політичним теоретиком, а не філософом, бо ж, на її думку, більшість 

філософів відчувала неприязнь до політики через саму її природу. Проте вона 

жила в такі часи, коли байдужість до політики більше не була можливою. У 

своєму відомому інтерв’ю Гюнтеру Гаусу Ханна Арендт відзначає, що її 

зацікавленість політикою почалася з 27 лютого 1933 р., а саме – з підпалу 

Рейхстагу та незаконних арештів, які сталися тієї ночі [17]. Тож як людина, 

яка на власні очі побачили не лише зміну політичного режиму в країні, а й на 

собі відчула, як під впливом диктату політичного можуть змінюватися 
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людські цінності й людська мораль та наскільки легко може зникати 

людяність, Ханна Арендт осмислила ці процеси в низці книг, статей та есеїв: 

«Витоки тоталітаризму», «Становище людини», «Банальність зла. Суд над 

Айхманом в Єрусалимі», «Люди за темних часів», «Про владу і насильство» 

та інших. 

Мислителька вважала, що в політичній і моральній діяльності є багато 

спільного. «Обидва види діяльності базуються на необ’єктивованих 

відносинах, тобто стосуються людей як вільних суб’єктів дії. Подібно 

політичним, моральні відносини звертаються поверх всіх речей, всякого що – 

до особистісного хто» [86, c. 106]. Але, незважаючи на це, політика і мораль 

можуть тільки перешкоджати реалізації цілей одна одної. Відмінність між 

ними базується на протиставленні приватного і публічного: якщо мораль – це 

приватна сфера, то політика – виключно публічна. Взагалі протиставлення 

цих двох царин у творчості Х. Арендт дуже значуще: публічна сфера 

характеризується відкритістю і гласністю, а приватна – закритістю і 

відсутністю інших людей, індивідуальністю. «Влада – це те, що утримує 

громадську сферу, потенційний простір появи між діянням та мовленням 

людей» [16, c. 153]. Відповідно, моральній сфері протипоказана публічність, 

їй не потрібне визнання і легітимація. Детальніше зупинившись на опозиції 

приватне/публічне, можна зрозуміти, що вона виникла ще за часів 

Стародавньої Греції: саме виникнення міста-держави означало появу 

публічної сфери, яка протистояла приватній сфері, тобто сім’ї. Для того, щоб 

зрозуміти суть публічного простору, необхідно проаналізувати 

співвідношення мови і дії, як двох сфер, де людина може проявити власну 

унікальність. Слова виконували не тільки і не стільки функцію пояснення, 

скільки давали людині можливість заявити про себе як про частину спільної 

реальності, зрозумівши при цьому ким вона є і поділитися цим розумінням з 

іншими. Останнє відіграє основну роль для людини, як істоти соціальної: 

вона позиціонує себе в сфері публічного на рівні з іншими людьми саме для 
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того, щоб мати можливість спілкуватися з ними. Ще до появи міст-держав 

люди ототожнювали дію та мовлення. Думка була вторинною щодо 

мовлення, але мовлення і дію вважали рівночасними та рівноправними. 

Політична ж дія певний час залишалася поза сферою насильства, 

здебільшого користуючись мовою. А насильство, на противагу політичній 

дії, було німе. Отже, мова протиставляється насильству як інструмент 

політики. Життя в полісі передбачало те, що все вирішували слова, а не сила, 

тому політику первинно можна вважати публічною. Поява суспільства, на 

думку Х. Арендт, лише розмило межу між приватним і публічним. Саме 

присутність інших, тобто публічність, дає людині відчуття реальності, яке їй 

необхідне, фактично публічна царина творить реальність, а також спільний 

світ на противагу приватній царині. Публічна сфера дозволяє побачити 

об’єкт з різних боків і різних позицій, не порушуючи його ідентичності, що 

робить цей об’єкт дійсним і така різноманітність забезпечує існування 

спільного світу. Сфера публічного передбачає можливість розвитку, адже 

вона є конкурентною. Їй притаманне постійне порівняння, а значить і 

намагання стати кращим за інших, перемогти. Прагнення до влади також 

можна характеризувати в цьому контексті, проте бажання завжди бути 

кращим, ніж інші в цьому випадку не співвідноситься з етичними 

категоріями і відповідним розумінням «кращого». Важливо розуміти 

діалектичність цього питання: якщо одні речі, не витримують перенесення в 

публічну сферу і їм це тільки шкодить, то інші, навпаки, не можуть 

розкритися, не потрапивши до публічного простору. «Характер громадської 

сфери мусить змінюватися відповідно до тих видів діяльності, які вона 

визнає, однак сама діяльність водночас певною мірою змінює власну 

природу» [16, с. 52]. Приватний простір не дає можливості людині 

продемонструвати свою унікальність й індивідуальність, подібна поведінка 

не просто суперечить принципам цієї сфери, а й руйнує її. Х. Арендт, на 

прикладі феномену добра, показує, що будь-яка діяльність людини має певне 
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місце в світі. Сам феномен добра дослідниця пов’язує з виникненням 

християнства. Тоді ж зародилося неприязне ставлення до публічності як 

такої. «Одна діяльність, якої Ісус навчав словами і ділами – це діяльність 

великодушності, а великодушність, очевидно, уможливлює тенденцію 

приховування від можливости бути побаченим і почутим. Християнську 

настороженість до публічно сфери чи навіть ранньохристиянську тенденцію 

провадити життя, якомога віддалене від загальногромадської сфери, можна 

також розуміти як очевидний результат самопосвяти великодушності, що 

незалежна від будь-яких вірувань та сподівань» [16, с. 74]. Коли ж добро стає 

публічним, воно втрачає свої специфічні сутнісні характеристики. Хоча тоді 

його все ще можна вважати благочинністю, корисним вчинком, проте воно 

перестає бути саме добром. Крім того, і сама людина, яка творить добро, не 

повинна цього визнавати і над цим задумуватися, інакше вона перестане бути 

доброю. Тож людина, яка любить добро і яка є доброю, хоча і не може 

дозволити собі жити наодинці, а мусить жити в суспільстві, водночас 

змушена залишати простір «для себе», звільнений від інших людей. 

Фактично така людина не є одинокою, однак приречена бути одною. Добро в 

публічній сфері, на думку Х. Арендт, є не лише неприродним, а й руйнівним, 

про що писав ще Н. Мак’явеллі. Посилаючись на видатного флорентійця, 

мислителька приходить до висновку, що не лише добро не терпить 

публічності, а й зло, адже якщо про нього знають всі члени суспільства, стає 

очевидним, що воно намагається зруйнувати спільний світ. Тому                    

Н. Мак’явеллі засуджував як добро, так і зло в сфері публічності. Царина 

політики, яка є публічною, щоб вберегтися від трансформації і виродження 

добра та від панування зла, має зберігати відстороненість і незалежність від 

впливу приватної сфери, тобто моралі. 

Фактично спроби застосувати мораль в політичній сфері призводять до 

моралізаторства, що дискредитує як політику, так і саму мораль. Аналізуючи 

можливість співвіднесення політики і моралі, Ханна Арендт приходить до 
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висновку, що застосування абсолютної моралі до політики є недоцільним і 

може призвести лише до негативних наслідків. Абсолютна мораль, на думку  

Х. Арендт, не є однорідним явищем. Дослідник інтелектуального доробку 

видатної мислительки А. Прокоф’єв пропонує розглядати абсолютну мораль в 

інтерпретації Ханни Арендт у двох іпостасях: як абсолютну мораль любові й 

абсолютну мораль совісті [118]. 

Абсолютна мораль любові насамперед пов’язана з християнським 

світосприйняттям. Вона базується безпосередньо на почутті любові до світу в 

цілому і до окремо взятих індивідів, а також на почутті жалю. Наскільки такий 

тип абсолютної моралі є зразковим і корисним для повсякденної 

міжособистісної комунікації, настільки ж згубним він є для політики. Почуття 

любові і співчуття змушують людину відчувати емпатію до оточуючих, що 

заважає раціональному сприйняттю речей і знищує дистанцію, настільки 

необхідну для можливості аналізувати процеси, що відбуваються в публічному 

просторі. Відсутність дистанції в політиці означає неможливість приймати 

ефективні рішення: замість того, щоб вирішувати глобальні задачі, такий 

політик зациклюється на локальних проблемах, вирішення яких наносить 

шкоду загальним інтересам. Абсолютна мораль любові виключає логічне 

мислення, замінюючи його чуттєвими поривами та ірраціональними вчинками. 

Це заважає людині чітко бачити кінцеву мету та позбавляє можливості 

адекватно аналізувати засоби, які були б найбільш слушними для її 

досягнення. Тобто абсолютна мораль любові засуджує якості, що так необхідні 

для політики. 

На думку Ханни Арендт, сама суть абсолютної моралі любові робить її 

аполітичною. Політика не має керуватися емоціями та почуттями. Наприклад, 

співчуття, що виноситься зі сфери приватного в публічну, стає об’єктом 

потенційних маніпуляцій. «Правда, у своїх простих і безпосередніх виразах 

співчуття не являє собою глобальної політичної небезпеки, бо відгукується 

тільки на конкретні, одиничні випадки чужого страждання. Його роль в 
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публічному просторі з самого початку обмежена цією обставиною. Набагато 

небезпечніші ті перетворення, які відбуваються в разі його ідеологічної 

обробки» [117, c. 153]. Найбільша небезпека полягає в тому, що абсолютна 

мораль любові з її чуттєвими поривами досить легко піддається маніпуляціям і 

ідеологічній заангажованості, стаючи небезпечною зброєю в руках тиранів. А 

Ханна Арендт зазначає, що «співчуття до одиничних страждаючих суб’єктів 

здатне переростати в абстрактну, генералізовану жалість до всіх, чиє життя 

наповнене стражданням на систематичній основі, до всіх, для кого страждання 

не трапляється, а обумовлене структурою суспільних інститутів. Для носія 

такої абстрактної жалості всі страждаючі люди зливаються в одного 

стражденного надіндивіда, чиї муки вимагають глобальної та невідкладної дії з 

їх викорінення. Саме так отримує моральну санкцію гранична ескалація 

насильства» [117, c. 153]. Тож абсолютна мораль може призвести до 

застосування насильства, яке буде сприйматися при цьому як щось необхідне, 

як потрібна жертва заради втілення благої мети – викорінення зла. А спроба 

реалізувати добро в публічній сфері призводить лише до негативних наслідків 

і провокує невиправдане застосування насильницьких методів боротьби. 

Другий тип абсолютної моралі ґрунтується на феноміні совісті, яка 

пов’язана з бажанням людини удосконалюватися і відповідати власним 

уявленням про мораль. Тобто на перший план виходить не громадська думка, а 

самооцінка. «Людина совісті» турбується про те, щоб не заподіяти шкоди 

іншим людям, адже їй складно буде жити з цим почуттям, і вона готова 

відмовитися від участі в політиці заради збереження чистоти совісті. Тому в 

політиці абсолютній моралі совісті також фактично немає місця. Вона 

провокує абсентеїзм і скептичне ставлення до політики в цілому. Винятком 

можна вважати моменти криз, коли відмова від участі в політиці є цілком 

виправданою. Деструктивною для політики є і абсолютна щирість, яка змушує 

людей постійно підозрювати оточуючих у брехні і шукати лицемірство. 
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Для кращого розуміння підходу Ханни Арендт до морального виміру 

політики варто проаналізувати деякі з наріжних понять для її концепції: 

поняття влади, насилля, авторитету, свободи, а також феномени тоталітаризму 

й банального зла. Влада, на думку філософині, не може належати окремому 

індивіду, вона є прерогативою групи і, відповідно, являє собою «буття-разом» 

[16, c. 154]. Влада містить в собі потенціал, який реалізовується через захист 

невід’ємних прав людини. Проте формулювання прав людини є дещо 

абстрактними, що не в останню чергу призвело до їх порушення навіть у 

цивілізованих державах. Крім того, влада мусить забезпечити гармонійне 

співіснування приватної і публічної сфер, хоч сама вона є суто публічним 

явищем. Заразом влада мусить не допустити обмеження приватного шляхом 

бюрократизації політичної системи (як це часто відбувається в тоталітарних 

державах). Влада акумулює в собі потенціал для забезпечення всіх необхідних 

умов для нормального життя та розвитку особистості. Однією з основних 

характеристик влади є те, що вона ґрунтується на авторитеті. Фактично 

авторитет – це визнання однією людиною переваги іншої і, як наслідок, 

добровільне підкорення їй без необхідності застосування насильства. Таке 

тлумачення влади можна вважати певною ідеальною моделлю. Натомість 

практика демонструє, що реалізація цього потенціалу досягається в одиничних 

випадках. Тому владу починають асоціювати з насильством. Поняття 

насильства мислителька розглядає як щось ірраціональне, яке люди постійно 

намагаються виправдати за допомогою раціональних аргументів. Наприклад, 

існує ціла плеяда теоретичних розробок, які вводять і обґрунтовують поняття 

«справедливої війни». «Наукові розробки технологій знищення оголюють 

абсолютну абсурдність основних положень теорії «справедливої війни» та 

інших теорій, що виправдовують насильство в сучасному світі» [131, c. 54]. 

Незважаючи на абсурдність, такі раціональні аргументи часто 

використовуються для виправдання дій країн-агресорів. У таки й спосіб влада 

може повністю розчинитися в насильстві. «Там, де насильство більше не 
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підтримується і не обмежується владою, відбувається переворот в розумінні 

цілей і засобів. Засоби, а саме засоби знищення, тепер визначають мету. Одним 

з наслідків цього стане те, що метою буде оголошено знищення влади» [10,      

c. 54]. Отже, насильство руйнує саму природу влади, провокуючи підміну 

цілей і засобів її реалізації. А знищення влади – трагедія для держави. 

«Руйнування влади є більш повчальним явищем, що стосується справжньої 

природи влади, ніж безсилля, яке походить з нав’язування насильства. Про що 

й свідчать революції, а саме, їхнє настання й, зокрема, викривлення та невдачі. 

Коли у революції є шанс? Не тоді, коли її насильство бере гору над 

насильством держави, що у свій час було досить відчутним, а тоді, коли віра 

громадян у владу не підтримує державу, тобто немає довіри до влади 

настільки, наскільки вона репрезентована та зосереджена в державі – одним 

словом, коли влада покидає останню. Отож армійська удача може змінити 

табір» [122]. Проте навіть у цьому випадку вирішальним чинником є не 

насильство, а саме втрата влади. 

Більшість мислителів аналізували такі явища як влада і насильство як 

бінарну пару, тобто взаємозалежні явища. Крім того, навіть саме поняття 

влади зазвичай визначають через поняття насильства. Одні вчені вважають, 

що насильство – це крайній прояв влади. Інші ж, наголошують на тому, що 

насильство – це інструмент, що використовується будь-якою владою. Для 

того, щоб керувати державою, уряд мусить мати владу й при цьому не 

обов’язково мусить застосовувати насильницькі методи. І немає жодної 

влади, яка б трималася виключно за допомогою засобів насильства. Більше, 

ніж засобів насильства, влада потребує легітимності. Отже, на думку Ханни 

Арендт влада не тільки не є тотожною насильству, вона є його 

протилежністю. 

Водночас деякі етичні категорії можуть існувати і в публічному 

просторі. Наприклад, це мужність, справедливість, повага, відповідальність. 

Також зі сфери політичного мислителька виводить і поняття свободи. Бо ж 
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вперше людина відчуває свободу якраз у сфері політичного, впродовж 

спілкування з іншими людьми. «Поле, в якому свобода завжди була відома, не 

як проблема звичайно, але як факт повсякденного життя, це сфера політики. І 

навіть сьогодні, знаємо ми щось чи ні, питання політики і той факт, що людина 

є істота наділена даром вчинку, завжди неминуче стоять в нашому розумі, 

коли ми говоримо про проблему свободи; бо вчинок і політика, з усіх 

здібностей і можливостей людського життя, це єдині речі, які, ми не могли б 

навіть помислити без хоча б припущення, що свобода існує, і ми навряд чи 

можемо навіть торкнутися єдиної політичної теми без імпліцитного або 

експліцитно дотику до теми людської свободи» [18]. І саме цей досвід дає 

людям змогу пізнати, що таке внутрішня свобода. Тобто свобода насамперед 

сприймалася людьми як певний статус. Вона імпліцитно передбачає існування 

публічного простору та можливості спілкування з іншими вільними людьми. 

Тобто свобода може існувати лише в політичному просторі як у такому, для 

якого характерне спілкування. Проте досвід ХХ століття поставив під сумнів 

близькість понять політики і свободи. Адже тоталітаризм, як всеохопне явище, 

з його невизнанням прав людини заперечив передусім саме право на свободу.  

Головним доказом неспроможності абсолютної моралі регулювати 

політичну сферу є, на думку Ханни Арендт, поява й утвердження 

тоталітаризму. Абсолютна мораль любові виявилася схильною до ідеологічної 

обробки, а абсолютна мораль совісті не змогла завадити цьому. «Згідно з 

Арендт, тоталітаризм ніколи не обмежується тільки зовнішнім впливом на 

громадянина за посередництвом органів держави. Саме завдяки специфічній 

ролі ідеології, пропаганди і примусу тоталітаризм здійснює свою владу над 

свідомістю і волею народних мас зсередини, підтримуючи їх у стані постійної 

мобілізації та безперервної націленості на реалізацію все нових і нових 

завдань. Запорука успіху тоталітарного руху – це щирість переконань його 

адептів, готовність слідувати настановам і закликам своїх вождів навіть тоді, 

коли цей рух починає «пожирати» своїх власних дітей» [88, c. 309]. 
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Тоталітаризм, за Х. Арендт, це система терору, що здійснюється шляхом 

масових репресій і спрямована на знищення людської природи і уніфікацію 

індивідів. Тоталітаризм – явище ірраціональне. Відтак, прогнозувати дії 

лідерів тоталітарних держав з точки зору національних, особистих інтересів 

або ж з позиції людяності є неможливим. «Прогнози найчастіше були 

оптимістичними, оскільки навіть найменш привабливі з моральної точки зору 

інтереси все ж вимагають якогось компромісу, якогось співробітництва, 

врахування реальних перешкод і, відповідно, чужих інтересів. Такого роду 

очікування були, наприклад, в кінці 30-х років у західних урядів, які чесно 

сподівалися, що шляхом компромісів їм вдасться запобігти агресії 

гітлерівського режиму. Подібні надії були і в російській історії. Згадаймо, 

наприклад, сподівання російської еміграції, що виразилися в концепції «зміни 

віх». Її автори розраховували, що зіткнувшись з необхідністю дотримуватися 

реальним інтересам російської національної політики, більшовики змушені 

будуть відмовитися від жорсткої ідеології і від терору і створять, врешті-решт, 

більш-менш традиційний політичний режим» [54]. Однак жодні позитивні 

прогнози не справдилися. Натомість дії тоталітарних режимів 

характеризувалися відсутністю раціональності, а також непередбачуваністю і 

нечуваною доти жорстокістю. Тоталітаризм виявився зовсім новим типом 

політичного режиму, адже на відміну від історичних форм – тираній та 

деспотій, які використовували насильницькі методи з метою завоювання та 

утримання влади, тоталітарні вожді поставили набагато страшнішу мету, а 

саме – знищити саму природу людського. 

На думку Ханни Арендт, тоталітарними режимами є гітлерівський і 

сталінський режими. Основними витоками тоталітаризму є антисемітизм і 

імперіалізм. Індустріалізація, як процес переходу від традиційного до 

промислового суспільство, спровокувала появу великих груп людей, які не 

могли знайти собі місце в новому суспільстві. «Суперечності індустріалізації, 

суспільного розвитку народжують велику кількість безправних груп 
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населення, яким не знаходиться місця в національних державах. У своїх 

поневіряннях вони шукають притулку, проте суспільство виявляє майже 

абсолютну байдужість до їх проблем, до їх місця в людській спільноті» [153, 

с. 184]. У цьому контексті Х. Арендт аналізує ситуацію, що склалася з 

єврейськими спільнотами в Європі. Зростання антисемітських настроїв 

співпало з занепадом національних держав. Свого піку антисемітизм досяг 

тоді, коли євреї у Європі втратили свій соціальний статус і вплив, 

залишившись при цьому багатими людьми. Багатство без владних 

повноважень спричиняє інстинктивний спротив і ненависть у мас, що бере на 

озброєння тоталітарна ідеологія. Коли Гітлер прийшов до влади, євреї вже 

втратили свій вплив у банківський сфері, та й їхня чисельність у Німеччині 

зменшувалася, тож «переслідування і знищення євреїв нацистами мало б 

вигляд безглуздого прискорення процесу, що відбувся б у будь-якому 

випадку» [6, с. 38]. Переслідування груп, що втратили свій вплив надає владі 

авторитетності і тримає в страху апатичну більшість.  

Індустріалізація, що призвела до кризи перевиробництва, стимулювала 

пошук нових ринків збуту через експансіонізм. Імперіалізм, по суті, є 

прототипом тоталітаризму, адже захват колоній і розбудова колоніального 

ладу породжує специфічний тип мислення і відповідну політичну систему. 

Для громадян колонії представник імперії постає як носій влади. Тобто це 

щось більше, ніж просто чиновник чи управлінець, він – втілення закону, 

розбудовувач цивілізації. Такий специфічний устрій політичної системи 

призвів до своєрідного «ефекту бумерангу» – копіювання метрополією 

колоніального стилю управління. Особливо вплив «ефекту бумерангу» 

помітний в колоніальних імперіях, де неможливе утворення національних 

держав через розмиту національну ідентичність. «Особливість ідентифікації 

для таких народів тісно пов’язана з установкою на експансію. Перша її мета – 

приєднання найближчих територій, населених такими ж як ми, але які 

знаходяться під чужим ярмом. Відповідно, мова йде відразу ж про якусь 
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особливу місію. Національна ідентифікація заснована на уявленні про 

вибраність, про особливу місію і про право безмежно розширюватися заради 

її здійснення» [54]. Саме на континенті виникають так звані «панідеології» – 

пангерманізм і панславізм, які були передвісниками появи нацизму і 

більшовизму. Для панідеологій характерною була ворожість до всіх 

існуючих інститутів. Наслідком цього є ієрархічність націй з «обраною» 

нацією на вершині як ідеал і приклад для всіх інших націй. Крім того, 

колоніальні імперії не визнають розвиненої соціальної структури та самої 

можливості існування різноманітних груп інтересів, адже основою для їх 

існування є монолітність. Тож і всі інтереси зводяться до служіння 

основному – інтересу імперії.  

Одним з основних понять для аналізу тоталітаризму є поняття маси, які у 

ХХ столітті стали важливими суб’єктами політики й зіграли не останню роль у 

становленні тоталітарних політичних режимів. Ханна Арендт розмежовує 

поняття натовпу і маси. Вони мають одну спільну рису – те, що знаходяться за 

межею соціальної структури суспільства та політичного представництва. 

Заразом натовп передує появі маси і є поняттям, що характеризує політичні 

системи до Першої світової війни. Натовп має певну мету і революційний 

потенціал задля її реалізації. Маса ж, навпаки, не має жодних інтересів і не 

схильна до об’єднання. «Маси об’єднує аж ніяк не усвідомлення спільних 

інтересів, вони не мають тієї чіткої класової виразності, що знаходить вияв у 

певних, обмежених і досяжних цілях. Термін «маси» можна використовувати 

лише там, де ми маємо справу з людьми, яких через їхню кількість, чи 

байдужість, або через поєднання обох чинників не можна об’єднати в жодну 

організацію» [6, с. 360–361]. Фактично маси можна протиставити 

громадянському суспільству в сучасному його тлумаченні.  

У Європі після закінчення Першої світової війни, величезна кількість 

людей зіткнулася з проблемою безробіття і опинилися фактично за межами 

суспільства, створивши сприятливі умови для поширення революційного 
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фанатизму. Для політичної системи маса становить потенційну небезпеку, 

адже вона є ворожою до соціальної диференціації і різноманітності інтересів, а 

значить і до багатопартійності. Тогочасні світові лідери недооцінили значення 

мас і їхній вплив на політичну систему. На думку Х. Арендт, успіх 

тоталітарних режимів розвінчав два демократичні міфи: по-перше, що 

більшість людей так чи інакше бере участь в політичному житті і симпатизує 

тій чи іншій партії і, по-друге, що маси є нейтральними і аморфними, тому не 

становлять потенційної небезпеки для демократії. 

Основна риса, що характеризує людину маси – відсутність сталих 

соціальних зв’язків, ізоляція і нездатність діяти. Людина маси не приймає 

жодних компромісів, адже вважає, що її думка – це істина, а значить шукати 

порозуміння безглуздо. Тож світ для неї ділиться виключно на друзів і ворогів. 

І саме тоталітарна ідеологія дає людині маси певну ідентифікацію. Там, де 

маси проявляють зацікавленість в політиці, утворюється достатній ґрунт для 

утвердження тоталітаризму. «Тоталітарні рухи – це масові організації 

атомізованих, ізольованих індивідів. Порівняно з усіма іншими партіями та 

рухами їхня найхарактерніша зовнішня риса – це вимога від своїх окремих 

членів тотальної, безумовної та незмінної відданості» [6, с. 373]. Тоталітарна 

ідеологія задовольняє потребу впевненості в істинності своїх ідей і ворожості 

до всього інакшого. Вона бере за основу одну просту, зрозумілу для мас ідею і 

на її основі розбудовує цілу теорію та обґрунтовує «нове» світобачення людей, 

стираючи межу між добром і злом та роблячи фатальну підміну. Відповідно, 

ідеологія нацизму взяла за основу ідею зверхності раси, а комуністична – 

класової боротьби. Нацистська і комуністична ідеологія, незважаючи на різну 

суть, мають ідентичну структуру. Тоталітарна ідеологія обов’язково продукує 

образ ворога, з яким потрібно боротися заради перемоги істини і 

справедливості. Тоталітарна ідеологія за допомогою пропаганди фактично 

будує навколо людини уявний світ, в якому є чіткі відповіді на всі запитання і 

де немає місця сумнівам та плюралізму. Тоталітарна влада претендує на те, 
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щоб встановлювати універсальний закон. І в такий спосіб вона фактично 

знищує людську природу, перетворюючи окрему людину на залежну частину 

цілої системи. Сутнісною характеристико тоталітаризму є терор, тобто 

знищення всіх інакомислячих. Звісно, терор – явище, що існувало задовго до 

тоталітаризму і не раз використовувалося за певних історичних обставин у 

боротьбі за владу. Проте тоталітаризм характеризується набагато 

масштабнішим, суцільним терором. По суті, тоталітаризм знищує природу 

людини та її свободу. На відміну від тираній минулого, терор у тоталітарних 

державах не є засобом залякування ворогів. Натомість він є інструментом 

управління безмовними масами. 

І найбільш промовистою характеристикою діяльності тоталітарних 

режимів, на думку Х. Арендт, було створення концентраційних таборів. Вони, 

як апофеоз нелюдяності, множили атмосферу страху, необхідну для 

цілковитого панування тоталітаризму. «Тоталітаризм при владі використовує 

державну адміністрацію для досягнення своєї далекосяжної мети світового 

завоювання і спрямування усіх гілок руху; він засновує таємну поліцію як 

виконавця й охоронця його внутрішнього експерименту з постійного 

перетворення дійсності на фікцію. Кінець кінцем, він створює концентраційні 

табори як спеціальні лабораторії для здійснення експерименту з тотального 

панування» [6, с. 442]. Метою цього жахливого експерименту є викорінення 

людської спонтанності і перетворення людських реакцій на прогнозовані й 

уніфіковані. Владою ж створення концентраційних таборів сприймалося як 

суто адміністративне рішення і описувалося терміном «доцільність». 

Тоталітарні режими, на думку Ханни Арендт, припинили існувати після 

смерті їхніх вождів – Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна. І їхній крах, особливо 

в Німеччині після програшу у Другій світовій війні, породив проблему вини, 

винесену в публічний простір. За панування тоталітаризму цієї проблеми не 

існувало, адже масове суспільство, схильне до апатії і цілковито просякнуте 

пануючою ідеологією, не здатне було відчувати вину. Крім того, сама 
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політична система сприяла знищенню почуття вини. Х. Арендт, 

протиставляючи поняття вини і невинуватості, вважала, що абсолютно 

невинуватих людей не існує. Навіть геноцид, який пережив єврейський народ, 

не робить його абсолютно невинуватим. Тож мислителька виступає 

категорично проти теорії «цапа відбувайла», яка пропагує думку про те, що на 

місці єврейського народу міг опинитися будь-хто. На противагу цьому вона 

аналізує передумови, які спричинили антисемітські настрої. На її думку, євреї 

помилково намагалися використовувати антисемітизм як те, що їх об’єднує і 

через це не зуміли вчасно оцінити рівень загрози, що навис над ними після 

приходу до влади нацистів. «Ми бачимо, що євреїв завжди подавали як 

міжнародну торгову організацію, всесвітній сімейний концерн з одними й 

тими ж інтересами повсюди, як таємну силу поза троном, яка перетворює всі 

видимі уряди на самий фасад чи на маріонеток, за чиї нитки вона смикає з-поза 

сцени. Через тісні стосунки євреїв із джерелами державної міці їх незмінно 

ототожнювали з владою, а через їхню відчуженість від суспільства й 

зосередженість на вузькому сімейному колі їх постійно підозрювали в діях 

щодо руйнації всіх суспільних структур» [6, с. 63]. Крім того, євреї не мали 

політичного досвіду, що робило їх уразливою мішенню для нацистської 

ідеології.  

Уже під час приходу до влади нацистів, і навіть у воєнні часи, коли у 

концтаборах відбувалися вбивства мільйонів євреїв, єврейські функціонери 

співпрацювали з тоталітарною владою Німеччини. Немало було ситуацій, коли 

катами у концтаборах ставали представники саме єврейського народу. Отже, 

існувало чимало прикладів, коли самі євреї перетворювалися на заручників 

становища та змушені були ставати безпосередніми учасниками знищення 

свого народу. Вийшло так, що у євреїв не було ані уряду у вигнанні, ані 

офіційного представництва. Натомість роль вожаків взяли на себе розрізнені 

лідери общинних організацій, більшість з яких співпрацювали з нацистами. І 

вже коли діяло «остаточне рішення» щодо знищення євреїв, самі євреї часто 
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погоджувалися з такими діями заради примарної можливості врятуватися. 

Вони підтримували розділення всього єврейства на більш привілейовані групи 

і звичайних людей, перші з яких очікували преференцій і виключень для себе у 

вигляді помилувань. І така система була дієвою. Погодившись на таке 

розділення, подекуди самі євреї легітимізували власне знищення. Система, яка 

знищувала все людське в людині, її свободу і здатність на вчинки призвела до 

того, що жертви репресій стали співучасниками розправи над собою. Адже 

більшість полонених самі йшли на смерть, не виявляючи жодної здатності до 

спротиву. Вони визнавали свою поразку і відмовлялися від своєї самості.  

Крім того, однією з центральних проблем і викликів повоєнного часу    

Х. Арендт вважала існування колективної вини. «Адже з ідеї єдиного людства, 

очищеного від будь-якої сентиментальності, політично випливає дуже 

важливий наслідок, що нам так чи інакше доведеться взяти на себе 

відповідальність за всі злочини, вчинені людьми, а народам – відповідальність 

за всі злочини, вчинені народами. Почуття сорому за те, що ти людина, є 

всього лише індивідуальний і неполітичний вираз цієї точки зору» [11, с. 55]. 

Колективна вина є результатом політики та, безумовно, впливає на здійснення 

політики. «В основі твердження про спільну вину німецького народу лежать 

реальні політичні обставини. Вони – результат політики, яка воістину не має 

батьківщини, воістину анти- і анаціональної, яка послідовно і наполегливо 

твердить, що німецький народ існує, лише коли перебуває при владі нині 

правлячих, і яка зі злісним задоволенням відсвяткує свою найбільшу перемогу, 

якщо загибель нацистів спричинить за собою фізичне знищення народу» [11,   

с. 43–44]. Виникла проблема, що майже кожна людина, що проживала в 

Німеччині за часів панування нацизму була якщо не злочинцем, то 

співучасником злочинів, адже «совість, як така, в Німеччині явно кудись 

зникла, причому настільки безслідно, що люди про неї майже і не згадували і 

не могли навіть уявити, що зовнішній світ не розділяє цей дивовижний «новий 

порядок німецьких цінностей» [5, с. 158]. Склалася ситуація, коли винними 
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можна було вважати всіх. Винесена в публічний простір мораль під впливом 

тоталітарної ідеології трансформувалася в сурогат традиційних уявлень з 

волею панівного режиму, що надовго розмило межу між добром і злом для 

цілого народу. Х. Арендт наголошує на тому, що за всі роки масових вбивств 

було надзвичайно мало випадків, коли прості німці намагалися врятувати 

приречених на смерть. Внаслідок цього постає логічне запитання – хто може 

бути суддею за таких обставин? Невід’ємною частиною вини є визнання своєї 

винуватості і готовність понести відповідальність, а значить і покарання. 

Проте тоталітарна машина працювала на те, щоб знищити традиційну мораль і, 

як результат, викорінити почуття вини як таке. Тож пересічний німець не 

відчував своєї вини, навіть беручи безпосередню участь у вбивстві людей. Він 

просто виконував наказ. Водночас і вся світова спільнота зіткнулася з дуже 

важким викликом – як покарати винних, коли винним є фактично весь народ і 

не перетворити покарання на акт помсти і дзеркальне тоталітаризму знищення 

людяності; «як бути, зіткнувшись з народом, в якому так ефективно стерта 

межа, яка відокремлює злочинців від нормальних людей, винних від невинних, 

що завтра ніхто в Німеччині не буде знати, з ким має справу – з таємним 

героєм або з колишнім масовим вбивцею. Від цієї ситуації нас не захистить ні 

визначення відповідальних, ні арешт «військових злочинців» [11, с. 45]. 

Відповідь на ці запитання не може бути однозначною, проте Ханна Арендт на 

основі аналізу Нюрнберзького процесу намагається осмислити дану 

проблематику.  

У зв’язку з різною природою політики та моралі, а також відмінним 

характером їх реалізації в суспільстві, штучне їхнє поєднання руйнує 

специфіку обох систем і навіть може призвести до трагічних наслідків, 

мислителька вдається до аналізу поняття банального зла. Феномен банального 

зла, на відміну від зла радикального, є неусвідомленим та безцільним. 

Тоталітарні політичні режими, які і породили цей феномен, фактично 

поставили його на місце моралі. «Зло в Третьому рейху втратило ту ознаку, за 
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якою більшість людей його розпізнають – воно перестало бути спокусою. 

Багато німців і багато нацистів, можливо, відчували спокусу не вбивати, чи не 

грабувати, не дозволяти своїм сусідам йти на вірну загибель (а те, що кінцевою 

точкою транспорту з євреями була смерть, знали всі, хоча далеко не всі знали 

жахливі подробиці) і тим самим не ставати співучасниками злочину, які 

витягли з нього вигоду. Але – Господь знає, вони навчилися чинити опір 

спокусі» [5, с. 224–225].  

Сам феномен банального зла Ханна Арендт розглядає в контексті аналізу 

судової справи над Адольфом Ейхманом, офіцером часів гітлерівської 

Німеччини, що безпосередньо відповідав за «остаточне вирішення» 

єврейського питання. Підсудний, якого врешті засудили до смертної кари, хоча 

і був причетний до розстрілів тисяч людей, був банальним бюрократом, який 

просто використовував можливості для кар’єрного зростання. І це був цілком 

новий для осмислення вид зла, який скоює людина, не задумуючись при цьому 

над моральним виміром своїх дій. «Проблема з Ейхманом полягала саме в 

тому, що таких, як він, було багато, і вони не були ні збоченцями, ні садистами 

– вони були і є жахливо і страхітливо нормальними» [5, с. 411]. І саме ця 

нормальність є набагато страшнішою всіх відомих до цього злочинів. Адже 

будь-які відхилення від норми – це завжди винятки. Водночас в цілій країні 

зло стало чимось повсякденним і звичним.  

Функціонери, яких тоталітарна система використовувала для 

найбруднішої роботи, не здатні оцінювати власні вчинки з точки зору 

людяності та не переймаються за можливі наслідки власних дій. Так Ханна 

Арендт описує свої враження від поведінки Адольфа Ейхмана на суді: «чим 

довше ви його слухали, тим ставало зрозумілішим, що його нездатність 

висловити свою думку безпосередньо пов’язана з його нездатністю мислити, 

а саме – нездатністю оцінювати ситуацію з іншої, відмінної від власної точки 

зору. Спілкування було для нього неможливим, і не тому, що він брехав і 

викручувався, а тому, що був оточений найнадійнішим захистом від слів і 
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самої присутності іншої людини, а значить – від дійсності як такої» [5,          

с. 82–83]. Саме самообман став підґрунтям для виживання цілого народу. 

Нездатність побачити реальність і прийняти правду, дух лицемірства – ось 

що характеризувало тогочасну людину маси й замінило мораль у 

традиційному її розумінні. Для поглиблення відірваності від реальності 

використовувалися спеціальні «мовні норми» та метафори, де страшні 

злодіяння ніколи не називалися власними іменами. Наприклад, для 

вираження вбивства євреїв використовувалося словосполучення «остаточне 

рішення». 

 Постать Адольфа Ейхмана настільки відрізнялася від уявлень про 

жахливого злодія, який має схильність до насильства, що більшість 

присутніх на суді вважали його розумним і обачливим брехуном. Проте, на 

думку Ханни Арендт, це було не так. Він не був монстром чи маніакальним 

вбивцею, натомість – звичайним представником тогочасного суспільства, 

який вважав, що відповідальність за все скоєне має перекладатися на вищу 

владу. Тоді як його обов’язок – просто виконувати накази. А. Ейхман на суді 

наполягав на тому, що він не є вбивцею, бо ж він не вбив жодної людини. А 

те, що він був причетним до масових вбивств, виправдовував своєю 

законослухняністю. Також він неодноразово говорив про те, що не був 

антисемітом і не відчував ненависті до євреїв. Але при цьому не вважав себе 

достойним піддавати сумнівам рішення вищих чинів. Крім того, він не 

зустрічав жодної авторитетної людини, яка виступала проти знищення євреїв. 

Слідуючи такій логіці, він – слухняний і сумлінний працівник, а це, 

безумовно, хороша риса. Подібні «гвинтики» тоталітарної машини, на думку 

Ханни Арендт, не здатні на судження. Вони честолюбні і заради кар’єри 

готові на все. До того ж, у них атрофоване почуття вини, адже в усьому вони 

слухають поважне начальство, не допускаючи жодних сумнівів щодо їхньої 

правоти. Підсудний навіть хизувався тим, що він все життя слідував 

уявленням про мораль Канта і для нього мораль співпадала з законом. А 
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закон так само був тотожним волі фюрера. Тож він не має нести 

відповідальності перед законом, адже не порушував його – принаймні ті 

норми, що існували на той час в Німеччині. Отже, на думку 

обвинувачуваного, його звинувачують не за скоєні злочини, а за прийняті в 

його державі закони, до чого він, як звичайний законослухняний громадянин, 

не має жодного стосунку.  

Тоталітарний режим спровокував ситуацію, коли цілком нормальні на 

перший погляд люди, які мали родини і не вирізнялися екстраординарними 

поглядами, втратили можливість відрізнити добро від зла. «Всякий раз, коли 

суспільство безробіттям забирає у маленької людини нормальне існування і 

нормальну самоповагу, воно готує її до того останнього етапу, коли вона 

згодна узяти на себе будь-яку функцію, в тому числі і «роботу» ката» [11,     

с. 52]. Ханна Арендт називає таких людей обивателями, тобто людьми маси, 

які відчувають відповідальність насамперед перед своїми родинами і 

вбивство сприймають як свою функцію, а не як злочин. Тобто обиватель 

вбиває не через те, що у нього є така схильність, а тому що це просто його 

професія. Банальність зла в цьому випадку означає поверховість, відсутність 

глибинних мотивів його втілення. Банальне зло граничить з нерозумністю і 

самообманом. Воно не передбачає страждань через муки совісті або ж 

відчуття будь-якої відповідальності за свої вчинки. Воно відірване від 

почуттів жертви і від реальності взагалі. Але водночас всі ці функціонери 

тоталітарного режиму віддавали реальні накази, через що поплатилися 

життям мільйони людей. Те, що відбувалося в тогочасній Європі можна 

характеризувати як моральний колапс і серед катів, і серед жертв. Світу 

довелося зіткнутися з зовсім новим типом злочину – злочину проти 

людяності, і, відповідно, новим типом злочинця – ворогом людяності. Сам 

цей тип злочину спрямований на знищення людського в людині, він підриває 

традиційні підвалини суспільства. І те, що прецедент такого злочину став 

можливим, на жаль, робить вірогідним його повторення в майбутньому. 
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Зробити неможливим цей сценарій – найсерйозніший виклик для всього 

людства, від вирішення якого багато в чому залежить доля всієї світової 

системи. 

Тож банальне зло означає втрату людиною своєї індивідуальності, 

людяності. Таке зло не можна пояснити традиційними мотивами, воно є 

невід’ємною характеристикою тоталітарного суспільства, фактично 

підмінивши традиційну мораль. 

Отже, можна зробити висновок, що Х. Арендт, розглядаючи проблему 

співвідношення політики і моралі, акцентувала увагу на неможливості 

оцінювати політичну діяльність критеріями абсолютної моралі (абсолютної 

моралі любові й абсолютної моралі совісті), адже принципова відмінність 

між цими двома сферами, що проявляється в площині 

публічності/приватності, призводить до руйнування як моральних максим, 

так і політичних засад. В цьому контексті Кельнський професор політичної 

філософії Ернст Вольрат писав, що Ханна Арендт цілком свідомо вкрай 

критично розглядала відносини між політикою і мораллю. Вона не вважала, 

що моральний вчинок безпосередньо відповідає політичній даності; вона 

була великою шанувальницею Мак’явеллі. Мак’явеллі теж вважав, що 

мораль і політика – це два рівні, дві області, які слід обережно пов’язувати 

одна з одною, але не ототожнювати [164]. Ханна Арендт наголошувала на 

тому, що фатальною помилкою є бажання з’єднати політику та мораль, 

перетворивши політичну теорію на такий собі підрозділ етики. Політика, як 

прояв публічної сфери, мусить бути незалежною від сфери приватної – 

моралі з метою уникнення можливих маніпуляцій та стирання межі між 

добром і злом.  

Інший підхід до деетизації політики можна проілюструвати концепцією 

відомого британського політичного філософа Майкла Оукшотта. Майкл 
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Оукшотт – людина з блискучою освітою і неабияким життєвим досвідом, 

прибічник консерватизму й критик раціоналізму. Закінчивши один з 

найславетніших коледжів Великобританії – Коледж Гонвілл і Кіз 

Кембріджського університету та обійнявши в alma mater посаду викладача 

історії, Майкл Оукшотт у 1940 р. покинув престижне місце роботи й вступив 

до лав Британської армії. Тож на відміну від багатьох своїх колег, він 

осмислював страшні світові події не лише як спостерігач, а й як безпосередній 

учасник. Аналіз ідеологій, етична проблематика, питання мілітаризації держав 

– лише частина наукових інтересів видатного британця, що знайшли місце в 

таких роботах, як «Раціоналізм в політиці», «Що значить бути 

консерватором», «Вавилонська вежа», «Сучасні уявлення про політичне 

панування», «Моральне життя в творах Томаса Гоббса», «Маси за 

представницької демократії» та інших .  

Підхід до піднятої вченим проблематики варто аналізувати через 

розроблений ним теоретико-методологічний інструментарій. «Основу 

пізнавального методу М. Оукшотта становить складний синтез скептицизму, 

критицизму і діалектики» [156, с. 84]. Скептицизм означає розуміння 

обмеженості й відносності будь-якого судження і передбачає відповідальність 

за сказане. В політології такий підхід пов’язаний з постійними сумнівами щодо 

всього, що намагається зафіксувати політичну реальність, зробити її 

непорушною; насамперед йдеться про сумнів в будь-яких ідеологічних 

постулатах. Такий підхід заперечує можливість органічного поєднання моралі 

та політики, адже це передбачає базування останньої на «етичному каркасі», 

який має бути незмінним і універсальним. Критичний підхід пов’язаний вже не 

так з рефлексією, скільки з реальними діями, тому ним варто керуватися, щоб 

уникнути ідеологізації, догматизму та редукціонізму. Діалектичний підхід 

передбачає розуміння неідеальності світового устрою і обмеженості 

пізнавальних можливостей людини, а також відсутність абсолютних істин й 

ідеалів.  
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Мислитель, аналізуючи тлумачення політики, наголошує на тому, що 

під політикою зазвичай розуміють «діяльність, за допомогою якої певна 

спільнота людей, що опинилися разом випадково або за власним вибором, 

дотримується загальних угод» [107, с. 198]. Політика є універсальним 

явищем, адже всі дорослі люди  тією чи іншою мірою беруть в ній участь.         

М. Оукшотт вважає, що недоцільно трактувати політику як суто емпіричне 

явище, адже тоді виникає небезпека тяжіння до утопічних ідей. Часто 

розуміння політики як емпіричної діяльності доповнюється знанням про 

політичну ідеологію як про набір прийнятих суспільством принципів. 

Політична ідеологія виконує в політиці функцію цілепокладання та, 

відповідно, дає розуміння, які засоби здатні забезпечити реалізацію цілей. 

Проте найчастіше ідеологія не є обдуманою системою принципів і цілей, до 

яких варто прагнути. В більшості випадків вона представляє собою 

сукупність ідей, які виражають ставлення людей до прийнятих в суспільстві 

«правил гри». Тобто вона не передує і не спрямовує політичну діяльність, а є 

похідною від неї. Цілі в політиці відображають ті можливості, які вже 

потенційно існують в суспільстві. Тобто вони не є результатом роздумів 

конкретного політичного актора, вони поступово визрівають у самій системі. 

Політичні цілі базуються на традиціях, тому будь-які зміни, навіть 

революційні, все одно не руйнують традиційних устоїв. По суті, ідеологія 

являє собою суху витримку традицій. Через це виникає певна небезпека того, 

що політична діяльність з часом буде сприйматися як інструмент 

покращення суспільної угоди, як того вимагає ідеологія. «Традиція – це не 

фіксований та раз і назавжди заданий спосіб поведінки, вона подібна до 

потоку» [107, с. 209]. Тож традиція сама по собі не може вберегти від криз. 

Проте для ведення успішної політики глибоке знання традиції – необхідна 

умова. Традиція є безперервною і це надає значення і минулому, і 

сьогоденню, і майбутньому, яке потенційно закладено. Крім того, здійснення 

й аналіз політики не може здійснюватися лише на базі теоретичних знань. 
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Для вдалої політичної діяльності потрібно оперувати ще й практикою, тобто 

реальним досвідом.  

Натомість моральне життя М. Оукшотт визначає як життя серед людей. 

«Моральне життя – це людські відчуття і поведінка, детерміновані не 

природою, а мистецтвом. Це така поведінка, якій є альтернатива» [103,          

с. 111]. Мова йде передусім про вибір між добром і злом, при цьому вибір 

може бути зроблений несвідомо. «Моральна поведінка – це мистецтво, а не 

природний дар: вона являє собою здійснення набутого вміння. Але вміння в 

даному випадку полягає не в знанні того, як отримати бажане з найменшою 

витратою енергії, а в знанні того, як вести себе так, як ми повинні 

поводитися: вміння не в області бажання, а в схваленні і вчиненні того, що 

схвалюється» [105, с. 153]. Мораль, як і політична ідеологія, є похідною від 

традиційних уявлень індивідів. Вона є певною єдністю традицій, адже досвід, 

набутий поколіннями, може відповісти на запитання, яка поведінка є 

правильною. Це не означає, що мораль є закостенілою і не може змінюватися 

на вимогу епохи. Проте будь-які потенційні зміни не порушують єдності і не 

заперечують цінність традиційних поглядів. З позицій моралі найскладнішим 

завданням є визначення реального місця людини, тобто ким вона насправді є. 

Бо ж вивчення абстрактного ідеалу людини, ким вона має бути, не може 

принести реальної користі. Для кращого розуміння цих рівнів (реального та 

ідеального) вчений розрізняє три види моральної мови:  

 мораль громадських зв’язків (вважається, що будь-яка діяльність 

носить суспільний характер, а люди розглядаються виключно як 

члени суспільства); 

 мораль індивідуальності (наголос робиться на індивідуальному 

виборі людини, а мораль визначається як мистецтво взаємного 

пристосування); 
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 мораль загального блага (критерій правильності – суспільна 

користь, мораль розуміється як мистецтво досягнення і підтримки 

загального блага) [103]. 

Мислитель вважає, що мораль суспільства репрезентує собою поєднання 

двох крайнощів, ідеальних типів (які дуже мало відрізняються від реально 

існуючих): відповідно до першого, моральне життя – це звичка відчуття та 

поведінки, а другий являє собою рефлексивне застосування морального 

критерію. Тобто мораль, за Майклом Оукшоттом, існує у двох формах. Перша 

виражається в звичних емоційних уподобаннях і поведінці; друга – у 

свідомому прагненні до моральних ідеалів і виконанні моральних правил. 

Аналізуючи першу форму морального життя, філософ робить висновок, 

що в сучасному світі поведінка часто є узгодженою з певним існуючим 

звичаєм. Вона є нерефлексивною, тобто не вимагає роздумів і вантажу 

сумнівів, людині достатньо лише слідувати традиціям. У такій поведінці 

вчинення дій кількісно рівне відсутності цих вчинків. Важливо розуміти, що 

кожна форма морального життя залежить від освіти. Люди засвоюють звичаї, 

живучи з іншими людьми (так само, як і рідну мову) і не можна визначити 

точний момент, коли починається цей процес. Тобто тут відсутній момент 

завчання правил, їх не потрібно формулювати. «Освіта, за допомогою якої ми 

засвоюємо звички відчуття та поведінки, не тільки народжується одночасно зі 

свідомим життям, але і безперервно здійснюється в практиці й спостереженні, 

в кожен момент нашого неспання, а можливо – навіть у наших снах, і те, що 

починається як імітація, продовжується як вибіркове підпорядкування великій 

різноманітності традиційної поведінки» [103, c. 113]. Такий тип світопізнання, 

на думку М. Оукшотта, неминучий і це невід’ємна частина освіти як такої. 

Хоча цей тип моральної освіти не може дати людині цілісного знання, проте 

вона отримує певний навик. Однак людина не має розуміння того, чому саме 

цей навик є оптимальним. Щоб проілюструвати це, філософ використовує 
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метафору з грою: людину, згідно з цим типом освіти можна навчити грати в 

гру, не порушуючи правил, проте вона не знає самих цих правил, тому ніколи 

не буде впевненою, чи не порушує їх. У реальності виходить, що людина може 

діяти без зайвих роздумів і сумнівів, проте пояснити свою поведінку не може. 

Така форма моралі сприяє стабільності суспільства, оскільки в ній немає поля 

для різких поривів і змін. «Відсутність усвідомленої стійкої системи 

(наприклад, системи абстрактних моральних ідеалів), відмінної від самих 

способів поведінки, не веде до такого типу руйнування, яке випливає з 

виявлення деякого недоліку в системі моральних ідеалів або її суперечливості. 

Теоретична помилка щодо моральних ідей чи думок не компрометує моральне 

життя, міцно вкорінене у звичаї поведінки» [103, c. 114]. Тобто така система є 

гнучкою, що дозволяє їй не руйнуватися, а пристосовуватися до змін. Цьому 

сприяє і те, що в ній немає нічого незмінного і вона допускає як певні 

зрушення, так і незначні зміни. 

Друга форма морального життя включає в себе два способи проявів: у 

свідомому прагненні до моральних ідеалів і в рефлексивному виконанні 

моральних правил. Рефлексивною активністю за такої форми морального 

життя є зокрема й втілення правила в життя відповідно до ситуації. Моральний 

ідеал і необхідні правила за цього типу освіти є вербально вираженими, чітко 

сформульованими. Тому вони повинні бути зрозумілими та недвозначними. 

Відповідно, передбачається можливість критики тих чи інших форм поведінки 

та безпосередньо моральних ідеалів. Що стосується безпосередньо типу 

освіти, який відповідає другій формі морального життя, вона вимагає набагато 

більших зусиль, ніж просто спостереження: це інтелектуальна вправа з 

виявлення та розуміння моральних ідеалів, вправа в мистецтві 

інтелектуального оперування ідеями і вправа в застосуванні ідеалів до 

конкретних ситуацій. «Така форма морального життя може у всій повноті 

здійснюватися тільки тим, хто частково є філософом і частково аналітиком, 

який піддається самоаналізу: метою даної моральної освіти є поведінка, як 
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результат культивованих спільнотою рефлексивних здібностей кожного 

індивіда» [103, c. 117]. Подібний тип освіти набагато небезпечніший, ніж 

перший, оскільки він не забезпечує людині впевненості в своїх діях. І хоча 

вона може бути впевнена в своєму моральному ідеалі, однак це не наблизить 

до розуміння того, як треба діяти в конкретних ситуаціях. На противагу першій 

формі морального життя, мораль ідеалів не є гнучкою, тому вона не схильна до 

змін, що призводить до краху і заміни. Ще однією небезпекою як для індивіда, 

так і для суспільства є те, що ця форма морального життя культивує фанатизм і 

заперечення всіх інших точок зору. 

Оскільки обидві ці форми є ідеальними типами, в реальності переважає 

їх поєднання. Воно також може бути двох видів: з перевагою звичаю або з 

переважанням рефлексії. У християнському світі переважає поєднання, коли 

культивується прагнення до моральних ідеалів, що породжує нетерпимість і 

фанатизм, прикриваючи моральне помутніння. Відмінною рисою європейської 

моралі є і те, що прагнення до ідеалів вважається тут найкращою формою, на 

противагу моралі звичаєвої поведінки, як примітивної форми. Створюється 

ілюзія того, що пропагується «наукова» мораль, що насправді не є правдою. 

М. Оукшотт зазначає, що найпоширенішою інтелектуальною течією в 

сучасній Європі є раціоналізм, тому важливо зрозуміти, чим для 

раціоналістів є мораль. «Мораль раціоналіста – це мораль свідомого 

слідування ідеалам моральності, цієї моралі навчають шляхом приписів, 

шляхом викладення і роз’яснення моральних принципів. І все це подається як 

більш висока моральність («мораль вільної людини» та інші тріскучі фрази), 

ніж та, що виражається у звичці, в несвідомому дотриманні традиції 

моральної поведінки; насправді ж раціоналістична мораль є не що інше, як 

зведення моралі до техніки; оволодіти такою мораллю можна через засвоєння 

ідеології, а не через моральне виховання»[ 108, с. 36]. Раціоналізм передбачає 

руйнування існуючих підвалин і зведення на їх місці нових, які відповідали б 

даному типу мислення і мали б вигляд доктрини. Стосовно моралі це означає 
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перекреслення звичок і традицій, що передавалися від покоління до 

покоління, результатом якого є нинішній стан суспільної звичаєвості. Також 

важливо розуміти, що моральні судження (схвалення або осуд) є частиною 

моральної діяльності, а не її причиною або наслідком. Оскільки діяльність 

завжди здійснюється за певним шаблоном, можна зробити висновок, що 

традиції і є частиною цього шаблону. Деякі події можуть підривати 

нормальний розвиток морального життя і поставити під сумнів його 

ефективність, і тоді слід шукати вихід з ситуації за допомогою незмінних 

максим. Політику раціоналісти розуміють як практичну діяльність, де розум 

повинен мати найширші повноваження. Звісно ж, раціоналісти цілковито 

заперечують значення традицій у політиці. Традиції, на їхню думку, доцільно 

замінити ідеологіями. Політика для них – це низка ситуацій з вирішення 

конкретних проблем за допомогою розуму. Раціоналістична політики прагне 

до досконалості та до уніфікації. Поступово раціоналізм став провідної 

течією в політиці. Крім того, раціональність стала одним з основних 

критеріїв для оцінки політичних дій. З появою при владі людей, які не мали 

достатньої для цього підготовки, з’явився запит на існування певного методу, 

яким би ці правителі могли скористатися у кризовій ситуації. Розробником 

одного з першого таких методів був Нікколо Мак’явеллі. А коли на 

політичну арену вийшли не лише неосвічені правителі, а й цілі соціальні 

класи, що були без належних знань про політику, з’явилася ціла плеяда 

допоміжних «шпаргалок» і для них. Зокрема, до таких творів Майкл Оукшотт 

відносить інтелектуальну спадщину Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. 

Раціоналізм в політиці фактично вчить управляти «по книжці» і тому він 

приречений на помилки і не здатен до осмислення та виправлення власних 

помилок. Врешті, філософ приходить до висновку, що раціональної 

поведінки попросту не існує. Відповідно, і цінності не можуть виводитися 

раціонально. Так само з точки зору раціональності не варто аналізувати й 

ідеології. 
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Необхідно зауважити, що метафору з грою мислитель використовує не 

лише у випадку з ілюстрацією однієї з форм моральної освіти. Поняття гри – 

є одним з важливих елементів політичної теорії Майкла Оукшотта в цілому. 

Гра є певним процесом, що містить в собі ряд правил, норм і базується на 

добровільній участі гравців. Гра не має якоїсь вищої мети, яка б виходила за 

її межі. Основна мета гри – це її існування і продовження на основі спільних 

інтересів гравців. Протилежним поняттю гри можна вважати поняття роботи. 

Спираючись на вказане протиставлення, можна виокремити бінарну 

опозицію «громадські асоціації» та «асоціації підприємців». Для громадської 

асоціації характерним є лад, що співставний з грою. В ній люди мають 

максимальну свободу дій серед найрізноманітніших альтернатив, а основна 

функція держави – цю свободу забезпечити і гарантувати. Кожен громадянин 

в суспільстві легітимізує правила, за якими воно живе, погоджуючись з ними. 

Правила не є чимось сталим. Вони можуть змінюватися у випадку, якщо 

цього бажають «гравці». Крім того, правила завжди окреслюють різні 

альтернативи, даючи змогу кожному «гравцю» обирати. Громадська 

асоціація створює умови для реалізації цілей кожного громадянина. Люди за 

такого типу соціального устрою визнають наявність різних точок зору та 

ставляться до них з повагою. На відміну від громадської асоціації, асоціація 

підприємців завжди має кінцеву мету – наприклад, загальне благо або 

справедливість. Ця мета може не підтримуватися більшістю і тоді буде 

нав’язана владною верхівкою. І її правила передбачають, що рано чи пізно 

настане етап підбиття результатів і з’ясування переможців і програвших. 

Тож розмірковуючи про політичне владарювання, М. Оукшотт з-поміж 

великої кількості влучних метафор обирає чотири, які справили найбільший 

вплив як на філософське осмислення, так і на буденне розуміння цього 

процесу, а саме: порівняння з веденням господарства, діяльністю 

головнокомандуючого, виховною діяльністю та діяльністю спортивного 

арбітра. Найцікавішою, виходячи з теми дослідження, є порівняння 
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владарювання з виховною діяльністю. Управління порівнюється з учінням, 

настановою. «Одразу виникає запитання: чому правителі вчать своїх 

підданих? На це запитання є багато відповідей, найпоширеніший з них 

говорить, що правити – це прививати звичаєвість і вчити доброчесному 

життю» [109, с. 78]. Проте раніше ця функція не належала державі, будучи 

привілеєм церкви. Коли ж світське правління, після втрати церквою 

авторитету й монополії на виховання звичаєвості, частково перебрало цю 

функцію, вона почала втілюватися в уявленнях про верховенство закону. 

Проте дослідник вважає, що ця діяльність є нав’язуванням, адже функцію 

виховання можна перекласти на інших виконавців. Якщо саме держава 

матиме монополію на надання пріоритету тим чи іншим цінностям, це 

призведе до втрати плюралізму й підлаштування всіх людей під єдиний 

ціннісний стандарт. І навіть якщо цей стандарт відповідатиме інтересам 

більшості людей, він ніколи не задовольнить потреби усіх. Держава, яка 

виконує функцію нав’язування колективістської моралі робить це або у 

вигляді релігії, або як продукування ідей про національне будівництво, або ж 

через розподільчу функцію і пропагування рівності. Тому, на думку вченого, 

саме остання метафора, тобто порівняння правління з діяльністю 

спортивного арбітра, є найбільш вдалою, адже тоді правитель виконує 

стабілізуючу функцію. «Індивіди відповідають за власні дії і в ряді випадків 

можуть бути примушені до вчинення дій, які є їх обов’язком. Цей примус 

може стати причиною конфлікту двох сторін, і якщо вони не знайдуть 

компромісу, значить потрібен сторонній суддя для вирішення спору. Саме 

таким рефері в рішенні соціальних конфліктів є політик» [67, с. 79]. В такому 

випадку суспільство не потрібно спрямовувати й прискорювати його 

розвиток. Проте саме це розуміння заперечує можливість надання державі 

виховної функції, адже вона не передбачає єдності централізованої влади 

навколо себе, як це випливає з функції арбітражу. Тож надання державі 

функції виховання населення, не є адекватним реальності, адже це може 
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породжувати нестабільність суспільства або намагання підвести все 

населення під єдиний стандарт, який би влаштовував владу.  

Аналізуючи образ правителя-консерватора, М. Оукшотт наголошує на 

тому, що саме такий тип правителя найбільше відповідає самій природі 

політики. Консерватор при владі і є тим самим рефері, який не вступає в гру і 

не нав’язує свої правила, а слідкує за виконанням вже існуючих у суспільстві 

правил. Він є неупередженим і не втручається в справи громадян. Проте не всі 

люди готові то такого правління. Досі серед багатьох індивідів популярним 

залишається міф щодо того, що політика – це сфера мрій про ідеал. Люди, що 

дотримуються цієї думки, вважають, що потрібно виходити не з того як є, а з 

того як має бути. І, відповідно, вони не сприймають реальність з її 

несправедливістю, конфліктами і багатоголоссям. На думку вченого, 

«поєднання правителя з мрійником породжує тиранію» [110, с. 88]. Адже 

правитель, що посягає на реалізацію ідеалів неодмінно захоче уніфікувати 

суспільство і знищити всі інші голоси. Для нього ідеал, до якого він прагне, є 

важливішим реальних тенденцій в суспільстві. І якщо для його реалізації 

потрібні будуть жертви, його це не зупинить. Крім того, існує думка, що 

суспільство, для якого характерне багатоголосся, приречене на розпад і 

втримати його в єдності здатна лише сильна влада. Тож «політика не повинна 

виходити з уявлень про якесь уявне суспільство нового типу, вона не повинна 

приймати форму перетворення існуючого суспільства відповідно до 

абстрактних ідеалів; справа політики – усвідомлення того, якими мають бути 

наступні кроки з розвитку зароджених в лоні існуючого суспільства паростків 

майбутнього» [106, с. 102]. Для реалізації такої політики необхідно досконало 

знати своє суспільство і на основі цього передбачати наступні кроки.  

В цьому контексті мислитель розмірковує над тим, чому для деяких 

суспільств характерна свобода, а для інших – ні. Свободу варто розуміти як 

відсутність концентрованої влада, яка б мала монополію на управління. У 

вільному суспільстві не бояться відмінностей і не намагаються їх штучно 
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прибрати. «Секрет свободи нашого суспільства – в тому, що воно 

складається з безлічі організацій, і структури кращих з них відтворюють той 

самий розподіл, що характерний для суспільства в цілому» [106, с. 95]. 

Найефективнішим інструментом для запобігання концентрації влади і для 

збереження свободи є верховенство закону. Адже у правовому суспільстві у 

влади немає потреби втручатися в особисте життя громадян. Основні 

свободи, на думку Майкла Оукшотта, це свобода асоціацій і свобода 

володіння приватною власністю. Добровільні асоціації є запорукою свободи 

в тому сенсі, що вони розконцентровують владу. Водночас саме добровільні 

асоціації забезпечують єдність суспільства. Приватна власність також є 

специфічною формою влади. Максимальний розподіл власності теж є дієвою 

гарантією збереження свободи в суспільстві.  

Також Майкл Оукшотт вводить у політичний дискурс поняття бесіди. 

За допомогою бесіди люди з різними, подекуди протилежними, точками зору 

вчаться знаходити консенсус і співпрацювати. Перманентне ведення діалогу 

– запорука толерантності кожного з індивідів. На думку вченого, людство 

вже давно вийшло за рамки етапу, коли мовлення сприймалося лише у 

прямому сенсі слова, як голос іншого. Крім практичного мовлення зараз 

існує і ряд інших його видів: голос «поезії» і голос «науки», голос «історії». І 

саме співіснування цих різних голосів потрібно сприймати не як суперечку, а 

як багатоголосся, бесіду. Всі види мовлення є рівними і будь-які намагання 

побудувати ієрархію загрожує існуванню самої бесіди. «Бесіда не змушує її 

учасників займатися дослідженнями або приводити логічні обґрунтування 

своєї точки зору; в ній немає необхідності відкривати «істину», не треба 

логічно доводити ніяких положень, не треба обов’язково завершувати її 

підбиттям певних підсумків. Розмовляють не для, щоб надати інформацію, 

щоб переконати або щоб спростувати один одного, тому переконливість 

мови залежить не від того, що всі говорять однією мовою – відмінності не 

ведуть до незгоди» [104, с. 245–246]. Тобто незважаючи на те, що в бесіді 
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можуть виникати суперечки, бесіда не має нічого спільного зі змаганням, 

вона скоріше схожа на парі, мета якого не перемога, а азарт від самого 

процесу. Бесіда взагалі не є інструментом для досягнення якихось цілей і не 

має конкретної мети. Вона є самоціллю для людства. М. Оукшотт вважає, що 

саме такий вид комунікації між людьми є адекватним, адже він враховує і 

особливості кожного індивіда, і специфіку всіх видів мовлення. Цивілізовану 

людину вирізняє з-поміж інших вміння і здатність брати участь у бесіді. 

Бесіду варто розглядати як глобальне перманентне явище, притаманне 

людям. Бесідою людства мислитель називає місце зустрічі різних видів уяви 

[104, с. 252]. І саме в результаті бесіди кожна людина засвоює моральні 

норми. Під час такого спілкування людина вчиться розуміти себе, 

представляти себе й вирізняти себе серед інших. Голос кожного індивіда є 

одним з багатоголосся і сприйматися він мусить не відірвано від інших, а в 

контексті існування інших голосів. Вчений виділяє такий підвид мовлення як 

голос «політики». І якщо за часів Античності цей підвид був частиною 

голосу «поезії», то починаючи з Нового часу голос «політики» стали 

безальтернативно відносити до практичної діяльності. Тож не дивно, що 

політичний дискурс перетворився на цілковиту суперечку, метою якої є 

перемога. Бесіда на даному етапі людського розвитку знаходиться у глухому 

куті. Монополія на участь у ній зараз належить голосу «науки» і практичній 

діяльності. Така раціоналізація знищує в бесіді найголовніше – її свободу. До 

всіх інших голосів люди просто перестали дослухатися, адже авторитет 

мають лише «монополісти». 

Цікавим є й аналіз Майкла Оукшотта феномену масової людини. На 

його думку, для того, щоб зрозуміти суть проблеми, необхідно досконало 

знати історичні умови зародження мас. Для Європи до ХVI століття 

характерною була общинна мораль, яка починаючи з цього періоду 

трансформувалася в мораль індивідуальну. Це призвело до появи 

специфічного типу людей, які самі не здатні приймати рішення, весь час 
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намагаючись перекласти відповідальність на когось іншого, зокрема – на 

правителів. «Мораль «антиіндивідуалізму» – мораль «рівності» та 

«солідарності»; ядро цієї моралі – «спільне благо». Формою співжиття людей 

є не «асоціація», а «община»» [173, с. 142]. Таке несприйняття моралі 

індивідуальності вплинуло на розвиток колективістської моралі й навіть на 

інститут держави, спровокувавши появу прообразу соціальної держави. 

Аналізуючи в цьому контексті праці Томаса Гоббса, Майкл Оукшотт 

приходить до висновку, що в них набагато більше ліберальних ідей, ніж 

прийнято вважати. Це пов’язано з тим, що авторитаризм Гоббса набагато 

сумісніший з індивідуалізмом, ніж з колективізмом. Також важливим 

моментом є те, що Т. Гоббс розмежовував раціональну та моральну 

поведінку. На відміну від багатьох дослідників, що осмислювали ідеї Томаса 

Гоббса, Майкл Оукшотт не інтерпретує це як штучне нав’язування моралі. 

Моральні норми та закон, на думку Томаса Гоббса в інтерпретації видатного 

британця, не є інструментальними методами. Вони не спрямовані на 

досягнення конкретних цілей, а, навпаки, покликані забезпечити 

максимальну свободу для досягнення цілей кожного конкретного індивіда. 

Тож починаючи з Нового часу у Європі настав період розквіту 

індивідуалізму. Поступово людина почала віднаходити свою окремішність. З 

того часу на другий план відійшла ідентифікація себе як члена колективу. 

Звісно ж, це не могло не відобразитися і на здійсненні владних повноважень, 

тому перед владою постава нова мета – конвертувати індивідуальні цілі й 

інтереси у загальні правила гри. Для здійснення цієї мети владі необхідно 

мати наступні атрибути: вона повинна бути єдиною і сконцентрованою; всі 

суспільні стани, що наділені правами мають можливість брати участь у 

здійсненні владних повноважень; влада має бути достатньо сильною, проте 

не становити загрозу індивідам. Найбільш вдалою формою правління для 

реалізації прав кожного індивіда стала представницька демократія. Свобода 

кожного індивіда закріпилася шляхом ухвалення законів, які стали гарантією 
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мінімальних обмежень заради збереження максимальних можливостей. 

Основним завдання влади за представницької демократії є забезпечення 

механізмів, що поглиблюють індивідуалізм, звільняють індивідуальність від 

общинних зв’язків. Можливість реалізуватися стала сприйматися як 

обов’язковий компонент щастя. Проте залишилася велика кількість людей, 

для яких можливість робити вибір і самостійно приймати рішення 

сприймалася як тягар. Тобто на політичній арені одночасно з’явилися два 

нові типи особистості – незалежний індивід та «знедолений» індивід. Для 

останнього типу особистості характерне патерналістське ставлення до влади, 

бо у ній він шукає передусім захист і можливість перекласти тягар 

відповідальності за прийняті рішення. Поступово зі «знедоленого» індивіда 

сформувався «антиіндивід». «Антиіндивіди», розуміючи, що їхніх 

індивідуальних здібностей не достатньо для самореалізації, шукають шляхи 

знищення всього, що нагадує їм про власну неспроможність. І коли в 

«антиіндивідів» з’явилося розуміння того, що їх набагато більше ніж 

індивідуальностей, вони усвідомили себе як «масову людину». Основною 

характеристикою людини маси є те, що вона готова підкорятися. Тож для 

втілення «антиіндивідуалізації» суспільства масі необхідні лідери. І своїх 

лідерів маси готові наділити надзвичайно сильними владними 

повноваженнями, чекаючи натомість, що лідери візьмуть на себе обов’язок 

приймати всі рішення. «Асоціація незалежних індивідів потребує управління, 

але в ній немає місця для лідера. «Антиіндивід» потребує того, щоб йому 

підказували і насаджували уявлення про те, якими повинні бути його думки; 

його інстинкти повинні трансформуватися в бажання, а ці бажання – в наміри 

та проекти; йому треба дозволити усвідомити свою силу, і все це стало 

завданням лідерів» [102]. Лідери маси не були незалежними особистостями, 

вони, як і їхні послідовники, войовничо ставилися до будь-яких проявів 

індивідуальності. Вони є найяскравішими виразниками «антиіндивідуалізму» 

та не здатні бути правителями, проте їхнє честолюбство вимагає від них 
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досягнень, тому вони очолюють натовп. Він здатен реалізуватися лиш 

наказуючи іншим.  

Мораль «антивіндивідуалізму» характеризується тяжінням до рівності, 

солідарності та ідеалу загального блага. Саме людина маси диктує умову, що 

влада мусить бути не арбітром у грі, а моральним авторитетом, який приймає 

всі рішення і реалізує загальне благо спільноти. І саме таке поєднання 

політики і моралі призводить до появи тираній. Люди маси не терплять будь-

яких відмінностей і різноманіття, тому одна з основних вимог мас – 

уніфікація і стандартизація всіх сфер життя, зокрема і аксіологічних уявлень. 

Введення загального виборчого права дозволило масам дорватися до влади, 

адже чисельність – найбільший козир «антиіндивідуалістів». Відповідно, 

політичний дискурс змістився з пошуку найбільш вдалих рішень для 

врахування інтересів різних соціальних груп до намагання сподобатися 

найбільшій кількості людей.  

Отже, М. Оукшотт намагається побудувати власну теорію на основі 

дослідження індивідуального рівня сприйняття політики та доводить 

необхідність побудови такого соціального ладу, де були б враховані всі 

індивідуальні особливості, без розподілу на «своїх» і «чужих». Індивіди, на 

його думку, здатні жити в одному соціальному середовищі і співпрацювати, 

не применшуючи вагомості одне одного та визнаючи право на інакшість. 

Фактично він визнає унікальність кожного, при цьому наголошуючи на 

рівноцінності усіх позицій і точок зору. Відповідно, толерантність має бути 

внутрішньою настановою кожного індивіда, а аж ніяк не явищем, пов’язаним 

з політикою.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

Отже, одним з підходів до тлумачення морального виміру політики є 

деетизація політики (або ціннісно-нейтральний підхід). На відміну від двох 

інших – етизації політики та компромісного підходу, ціннісно-нейтральний 

підхід не передбачає навіть потенційно можливості для гармонійного 

співіснування моралі й політики за умови їхнього тісного взаємозв’язку та 

взаємовпливу. Представниками ціннісно-нейтрального підходу до 

співвідношення політики та моралі є Ханна Арендт і Майкл Оукшотт.  

Ханна Арендт, аналізуючи моральний вимір політики, підкреслювала 

протиставлення публічного та приватного. Політика є публічною, адже в її 

природі закладена конкурентність і бажання бути кращим, ніж суперник. 

Саме тому політика окреслює поле для розвитку і дає людині змогу 

продемонструвати свою індивідуальність й унікальність. На противагу 

цьому, моральні максими, не терплять публічності та стають руйнівними за 

умови винесення назагал. Це стосується як добра, так і зла, яке в публічній 

сфері починає загрожувати спільному життю людей в цілому. Добро в 

контексті християнської моралі перестає бути добром не лише коли його 

демонструють іншим, а й тоді, коли сама людина рефлексує над тим, що вона 

робить добру справу. Також Х. Арендт велику увагу приділяє поняттю 

абсолютної моралі й розглядає можливість її взаємодії з реальної політикою. 

Абсолютна мораль, на думку філософині, не є уніфікованим явищем. Її 

умовно можна поділити на абсолютну мораль любові й абсолютну мораль 

совісті. Обидві іпостасі абсолютної моралі не можуть бути застосовані до 

політичних реалій, адже абсолютна мораль любові пов’язана з почуттям 

емпатії, що загрожує раціональності. До того ж, абсолютна мораль любові 

криє в собі заангажованість й ідеологічність, що за певних умов 

безпосередньо зумовлює народження авторитарної свідомості та становлення 
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тоталітарних політичних режимів. А абсолютна мораль совісті виявляється 

абсолютно безсилою перед можливими загрозами, бо ідеалізує відмову від 

участі в політиці задля збереження чистого сумління. Так само тоталітаризм 

деформує моральну свідомість людей та провокує підміну ціннісних 

критеріїв і розмивання меж між добром і злом. Цей процес породжує такий 

феномен як «банальне зло», що характеризується поверховістю і відсутністю 

мотивів. 

Майкл Оукшотт також наголошував на неможливості застосування 

принципів абсолютної моралі до політичної сфери суспільного життя. 

Мораль, на його думку, не є однорідним і універсальним явищем, вона 

аналізується через призму способів становлення людини в суспільстві, через 

соціалізацію. Відповідно, мораль може бути заснована на звичці та на 

рефлексії. Домінування першої форми є гарантією стабільності суспільства й 

моральних ідеалів. Проте в Західному світі прийнято вважати мораль, 

засновану на звичці, примітивною формою, тому популяризується 

рефлексивна мораль, що призводить до постійних криз звичаєвості, які 

породжують авторитарні й тоталітарні ідеології. ХХ століття М. Оукшотт 

вважав епохою розквіту «антиіндивідуалізму» і масовізації суспільства. 

Внаслідок цього однією з основних функцій політики замість представництва 

інтересів різноманітних груп стало намагання сподобатися якомога більшій 

кількості людей, тобто популізм. Основними цінностями для мислителя є 

множинність точок зору і можливість обирати. Проте абсолютні моральні 

цінності, на його думку, є несумісними з політикою і не можуть 

встановлювати універсальний критерій оцінювання вчинків в політиці. 

Відповідно, і держава не повинна брати на себе виховної функції, адже тоді 

виникає небезпека стандартизації моральних норм, а, отже, і людської 

поведінки, що є ознакою авторитарних суспільств. Толерантність, як 

запорука гармонізації суспільного життя, є моральною, а не політичною 
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чеснотою. Тому політика, як незалежна від моралі сфера, може лише 

створювати умови для існування останньої.  

Тож саме у цілковитому розмежуванні таких несумісних сфер, як 

політика та мораль, представники ціннісно-нейтрального підходу до 

тлумачення морального виміру політики вбачали порятунок від появи 

тоталітарних режимів і диктатур. 
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Розділ 4. Компромісний підхід до співвідношення політики та 

моралі в концепціях Макса Вебера й Джона Ролза. 

Існування двох крайніх позицій – етизації та деетизації політики (або 

ціннісного та ціннісного-нейтрального підходу до співвідношення політики 

та моралі) стимулювало пошук «золотої середини» − компромісу. Тому 

актуалізація компромісного підходу до співвідношення політики та моралі 

була лише справою часу. І вже у ХХ-ХХІ ст. саме цей підхід став найбільш 

популярним і осмислюваним серед мислителів і науковців. Компромісний 

підхід до співвідношення політики та моралі базується на інтерпретації 

професійної етики як певного кодексу моральних норм, що регулюють 

поведінку людей в рамках визначеної професійної діяльності. На думку       

А. Гусейнова, «професійна етика, по-перше, засновує відповідну професію в 

якості нормотворчої етичної інстанції і, по-друге, описує ті винятки 

(відступи) від загальних моральних принципів, які диктуються логікою 

професії і в конкретному професійному контексті сприймаються не як 

відступ, а як адекватне вираження духу самих цих принципів» [52, c. 30]. Тож 

компромісний підхід до розв’язання моральної дилеми в політиці враховує 

специфіку останньої – конфліктність, перманентну боротьбу за владу і 

можливість застосування легітимного насильства. Водночас даний підхід 

наголошує на необхідності регулювання політики принципами моралі, які 

слугують певними рамками для обмеження специфічно політичних 

конфліктогенних чинників. 

Одним із найвідоміших представників компромісного підходу до 

розв’язання моральної дилеми в політиці був німецький соціолог і філософ 

Макс Вебер. Макс Вебер народився в Німеччині у родині державного 

службовця, тож з дитинства зростав в оточенні інтелектуальної та 

чиновницької еліти Ерфурта. Обійнявши посаду професора у Фрайбурзькому 
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та Гейдельберзькому університетах, Макс Вебер прославивсяч як дуже 

плідний автор з широким колом наукових інтересів. Проте невдовзі після 

смерті батька Вебер-молодший змушений був покинути викладацьку 

діяльність через проблеми зі здоров’ям. У цей період він продовжив 

займатися написанням наукових праць та був помічником редактора журналу 

«Архів соціальних наук і суспільної політики». З початком Першої світової 

війни пішов добровольцем до армії, ставши офіцером резерву. Війна 

вплинула на політичні погляди Макса Вебера: він пройшов довгий шлях від 

прихильності до ідеї ведення війни й до розуміння необхідності реформ 

демократизації влади. Тому не дивно, що він став одним з тих, хто справив 

вплив на розробку Веймарської конституції. Своє ставлення до морального 

виміру політики він описав насамперед в своїй роботі «Політика як 

покликання і професія». Крім того, в цьому контексті цікавими є такі роботи 

мислителя, як «Протестантська етика та дух капіталізму», «Господарство і 

суспільство», «Три чисті типи леґітимного панування». 

Для того, щоб окреслити його бачення співвідношення політики та 

моралі, передусім необхідно розібратися з термінологією, а саме – з 

тлумаченням понять «політика», «держава» та «влада». Макс Вебер 

наголошував на тому, що поняття політики є надзвичайно широким, адже 

може застосовуватися до всіх сфер, пов’язаних з управлінням. Проте його 

можна звузити і до управління політичними союзами, тобто державами. А 

державу можна визначити через притаманне їй право на застосування 

фізичного насильства. Звісно, насильство не є єдиною функцією держави, 

проте її специфікація базується саме на можливості його вчинення. «Держава 

є те людське співтовариство, яке всередині певної галузі – «галузь» 

включається в ознаку! – Претендує (з успіхом) на монополію легітимного 

фізичного насильства. Бо для нашої епохи характерно, що право на фізичне 

насильство приписується всім іншим спільнотам або окремим особам лише 

настільки, наскільки держава зі свого боку допускає це насильство: єдиним 
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джерелом «права» на насильство вважається держава» [35, c. 645]. Крім того, 

політика передбачає включеність в процес боротьби за владу. Тож М. Вебер 

визначає риси, що характерні для політики і які мусять бути враховані 

політичною етикою. 

Владу Макс Вебер трактує як здатність нав’язати свою волю навіть за 

наявності спротиву. Панування і підкорення є, по суті, повв’язаними між 

собою та навіть взаємозалежними процесами. Правитель очікує від 

підвладних повного підкорення власній волі. А піддані від правителя – що 

його накази будуть враховувати інтереси більшості, тобто будуть 

правомірними. Влада є або самоціллю політики, або засобом реалізації 

суміжних цілей. Вона базується на трьох підставах легітимності – 

традиційній, харизматичній і раціонально-легальній [40]. Традиційна 

легітимність ґрунтується на авторитеті звичаїв, харизматична – на вірі у 

надзвичайні здібності (харизму) правителя, а раціонально-легальна – на 

законності та ефективності встановленого ладу. Такі ідеальні типи зрідка 

зустрічаються в чистому вигляді, проте зазвичай одна з форм помітно 

переважає. Легітимність фактично є внутрішньою настановою людей на 

підкорення. Так само, як і бажання завоювати владу. Тип людей, який живе 

«для політики» і політикою отримує задоволення від панування над рештою 

людей, політика стає сенсом їхнього життя. І тут дуже важливим є поняття 

покликання. Воно виникло завдяки Реформації, коли не лише духовна, а й 

мирська праця набула морального відтінку. Фактично, покликання 

передбачає розуміння того, що професійна діяльність – не лише спосіб 

отримання засобів існування, а й певний обов’язок перед Богом – 

використати дані Ним таланти і задатки, цим самим засвідчивши Йому свою 

прихильність. Саме цей процес поклав початок кристалізації професійної 

етики, яка більше не підпорядковувалася релігійній. Мислитель наголошував 

на тому, що і політика може бути справою життя, тобто покликанням.  
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З огляду на зазначене, Макс Вебер задається питанням, які якості 

мусять бути притаманні людині, щоб вона була здатна впоратися з владою і з 

відповідальністю, яка на неї покладається. На його думку, такими якостям є 

пристрасність, почуття відповідальності та окомір. Пристрасність означає 

самовідданість справі, що мусить орієнтуватися на почуття відповідальності 

за наслідки своєї діяльності, передбачити які можна за допомогою окоміра. 

Ці якості допомагають політику уникнути марнославства, яке є пагубним для 

політичної кар’єри. Для політиків характерним є своєрідний інстинкт влади, 

тобто прагнення отримати її попри все. «Гріх проти святого духу його 

покликання починається там, де прагнення до влади стає неділовим 

(unsachlich), предметом суто особистого самосп’яніння, замість того щоб 

служити виключно «справі». Бо в кінцевому рахунку в сфері політики є лише 

два види смертних гріхів: ухиляння від суті справи (Unsachlichkeit) і – що 

часто, але не завжди, те ж саме – безвідповідальність. Марнославство, тобто 

потреба по можливості часто самому з’являтися на передньому плані, 

найсильніше вводить політика в спокусу зробити один з цих гріхів чи обидва 

відразу» [35, c. 691]. Тож політик уникає найменшої відповідальності, 

цікавлячись лише тим, чи справив він належне враження на публіку. Це 

призводить до того, що поняття влади втрачає свій сенс, вона стає лише 

видимістю, яка не несе в собі жодних цілей. А політика, як і будь-яка інша 

діяльність, мусить керуватися певною метою: чи то національними 

інтересами, служінням ідеології, релігійними чинниками, суспільному благу. 

Головне, щоб замість цих цілей не було порожнечі, яку породжує бажання 

насолодитися владою як кінцевою метою. Крім того, є велика різниця між 

професійною етикою політика і професійною етикою чиновника. «Якраз ті 

натури, які в якості чиновників високо стоять в моральному відношенні, суть 

кепські, безвідповідальні насамперед в політичному сенсі слова, і остільки в 

моральному відношенні низько стоять політики – такі, яких ми, на жаль, весь 

час мали на керівних постах» [35, c. 666]. Виходить, що якщо політик мусить 
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нести особисту відповідальність за прийняті рішення, то чиновник повинен 

чітко і сумлінно виконувати накази, безвідносно до власних морально-

етичних оцінок.  

Що ж стосується застосування абсолютної етики до політичної сфери, 

Макс Вебер вважає це абсолютно непотрібним, і навіть шкідливим. 

Наприклад, можна розглянути випадок з веденням війни, де в будь-якому 

разі є переможці та переможені. І саме в таких умовах дуже чітко 

проглядається недоцільність застосування абсолютної етики до вирішення 

політичних питань. Адже переможці наполягатимуть на тому, що вони 

перемогли, бо боролися за праве діло. А переможені виправдовуватимуться 

тим, що не змогли здобути перемогу через те, що насправді боролися за 

аморальну справу. Тобто замість того, щоб зробити відповідні висновки і 

взяти на себе відповідальність за майбутній стан справ, обидві сторони 

займаються підміною понять. Отже, М. Вебер робить висновок, що 

абсолютна етика, по суті, принижує обидві сторони з’ясуванням, хто винен в 

минулому, зовсім не вирішуючи проблем теперішнього та майбутнього. Це 

породжує неодмінну спекуляцію на почутті провини – переможець нав’язує 

його програвшій стороні, тим самим отримуючи моральні й матеріальні 

переваги. А переможені, ціною визнання своєї вини, торгуються за залишок 

благ. Етика, попри свою природу, стає засобом торгівлі за найбільші вигоди і 

найменші втрати. Вчений наголошує на тому, що недоцільно застосовувати 

абсолютну етику до всіх сфер життя, кожна з яких має свої особливості. Тож 

для того, щоб застосовувати етику до політичної діяльності, необхідно 

розуміти, що за політикою стоїть боротьба за владу, що передбачає 

можливість застосування насильства.  

Абсолютна біблійна етика передбачає оцінювання дій за принципом 

«все або нічого». У випадку такої безкомпромісності й однозначності 

політика стає апріорі аморальною діяльністю. Та й з позицій політики 

абсолютна етика здається неефективною та нераціональною. Вона може 
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реалізуватися лише в суспільстві святих людей, а це є утопією. «Дана етика 

має сенс, тоді вона є вираженням якоїсь гідності. В іншому випадку − ні. Бо 

якщо висновок акосмічної етики любові говорить: «Не протистояти злу 

насильством», − то для політика має силу прямо протилежне: ти повинен 

насильно протистояти злу, інакше за те, що зло візьме гору, відповідальний 

ти» [35, c. 695–696]. Абсолютна етика не визнає можливості революційних 

дій, повстань, мітингів, адже це все має насильницьке коріння. Проте важко 

уявити демократичне суспільство позбавлене права на повстання, адже це 

одна з ефективних форм вираження громадської думки. Так само для 

абсолютної етики безумовним є обов’язок правдивості, що у більшості 

випадків суперечить політичним і навіть національним інтересам. Отже, 

абсолютна етика, що застосована до політики, не піклуючись про жодні 

наслідки, приносить лише шкоду. Вона обмежує природу політики настільки, 

що, як не парадоксально, може перетворити її на диктатуру. Проте існування 

абсолютної етики як певного ідеалу не суперечить можливості побудови 

професійної етики. У своїй роботі «Протестантська етика та дух капіталізму» 

Макс Вебер зауважує, що етика може бути раціональною, тобто саме такою, 

яка б передбачала досягнення благополуччя основною метою і проповідувала 

ідею досягнення усіх можливих благ в дусі обов’язку. Її ідеал – це «ідеал 

кредитоспроможної добропорядної людини, обов’язок якої вважати 

примноження свого добра за самоціль. Суть справи у тім, що тут 

пропагуються не просто правила життєвої поведінки, а викладається певна 

«етика», відхід від якої вважається не лише дурістю, а й свого роду 

порушенням обов’язку. Йдеться не лише про «практичну мудрість» (що саме 

по собі не нове), а про певний «етос» [37, c. 49]. Заразом отримання наживи 

не є кінцевою метою. Це перманентний процес, який є протилежний спокою і 

отриманню задоволення від володіння багатством. Він передбачає аскетизм і 

скромність. Це М. Вебер і називає протестантською етикою, яку 

протиставляє етиці традиційній. Проте протестантська етика є продуктом 
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симбіозу певних соціальних умов і релігійних чинників, тож не може бути 

критерієм оцінювання людства в цілому.  

Виходячи з цих позицій, Макс Вебер робить висновок, що етично 

орієнтовані дії можуть підкорятися двом різним максимам: «етиці 

переконання» і «етиці відповідальності». Основна відмінність полягає в тому, 

що прихильники етики переконання насамперед відповідають безпосередньо 

за свої дії, а послідовники етики відповідальності – за спричинений цими 

діями результат. Тобто жодна з цих етик не означає безпринципності або 

безвідповідальності, проте вони опираються на різні оціночні принципи. «І 

найбільш глибокий «корінь» відмінності між етикою переконання та етикою 

відповідальності полягає в тому, що якщо для першої переконання («віра») 

передує вибору, то в рамках другої якраз навпаки – вибір передує 

переконанню» [55, с. 96]. Тобто перша фокусується на цінності самого 

переконання, незалежно від обставин і результатів, а для другої важливі саме 

емпіричні наслідки, на підставі яких можна виносити оціночні судження. 

Сама відповідальність в рамках етики відповідальності розглядається в 

контексті можливості людини передбачити наслідки своїх дій, необхідності 

нести відповідальність безпосередньо за обрану мету і за засоби її 

досягнення. І якщо етика переконання повністю виключає можливість 

застосування насильства, що фактично неможливо в політиці, то етика 

відповідальності таку можливість передбачає в тому випадку, коли це 

необхідно для запобігання наслідкам, які були б більш руйнівними, ніж сам 

акт насильства. Людина, яка дотримується етики переконання є космічно-

етичним раціоналістом, водночас світ є ірраціональним: якби все було так 

просто, то можна було б оцінювати дії згідно з принципом, що з добра слідує 

добро, а зі зла – зло. Однак уся історія доводить неспроможність цього 

принципу в царині політики, і саме цей етичний парадокс протягом багатьох 

століть намагалися пояснити релігійні вчення. Індуїсти вирішили цю 

проблему за допомогою специфікації етики, коли кожній касті відповідали 
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власні етичні ідеали. Католицька етика є особливою етикою для тих, хто 

наділений «харизмою святого життя», в котрій ірраціональність світу 

пояснюється первородним гріхом, що легітимізувало застосування 

насильства як засобу боротьби проти гріховності. А протестантизм визнавав 

державу божественною установою, у такий спосіб легітимізуючи насильство 

і знімаючи відповідальність за нього з індивідів.  

Отже, сфера політики сповнена етичних парадоксів і, на думку             

М. Вебера, всі ті, хто планує займатися нею, повинні усвідомлювати цю 

обставину. «Хто шукає порятунку своєї душі та інших душ, той шукає його 

не так на шляху політики, яка має зовсім інші задачі – такі, які можна 

вирішити тільки за допомогою насильства» [35, c. 703]. М. Вебер вважає, що 

діяти в політиці відповідно до етики відповідальності означає поставити під 

загрозу «порятунок душі», адже застосування насильства складно узгодити з 

релігійними догмами, а діяти згідно етики переконання означає можливість 

завдати шкоди тій ідеї, яку політик намагався донести, тому що його дії не 

припускають відповідальності за результат, він не розуміє, що йому 

протистоять «диявольські сили», звичні для політики. «Проте з міркувань 

самого Вебера випливає, що можуть виникнути такі історичні ситуації, коли 

саме почуття відповідальності спонукає зайняти позицію відповідно до етики 

переконання. Природно, мається на увазі наділений даром харизми «політик 

за покликанням». Тільки він здатний на таке, що виходить за рамки 

буденного рішення. І тоді елементи етики переконання повинні вступити в 

певну взаємодію з етикою відповідальності, подібно до того, як елементи 

харизми з легальним типом панування в контексті веберівської концепції 

плебісцитарної демократії» [121, с. 166]. Ні етика переконання, ні етика 

відповідальності не можуть повністю задовольнити сферу політичного зі 

всіма її парадоксами, тож  М. Вебер акцентує на тому, що вони не є 

протилежними, і лише в єдності здатні допомогти людині, що має 

покликання до політики. «І оскільки етика переконання й етика 
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відповідальності не суть абсолютні протилежності, але взаємодоповнення, 

які лише спільно складають справжню людину, того, хто може мати 

«покликання до політики» [35, c. 705]. Розмірковуючи про співвідносність 

етики переконання та етики відповідальності, Ю. Давидов висновує, що вони 

одночасно незвідні одна до одної і нероздільні. Неможливість їхнього злиття 

пояснюється різними вимірами існування («царство» етики переконання – 

«не від цього світу», а сфера етики відповідальності – емпірично відчутні 

наслідки, які повністю відповідають реальному світу); несумісністю цілей 

(відповідно, «порятунок душі» і «порятунок тіла») і протилежністю засобів 

(непротивлення злу і легітимне насильство). А неподільність цих двох етик 

проявляється у працях Вебера в неможливості їх визначити один без одного, 

оскільки кожна з них не є чимось цілим, обидві вони проявляють частковість, 

якусь незавершеність. «Поняття етики відповідальності конструюється, як 

уже зазначалося, методом протиставлення поняттю етики переконання. 

Причому це протиставлення все більш поглиблюється, через що і 

відбувається «взаємоуточнення» обох «полюсів» осмислюваної понятійної 

пари. Але чим глибше ставала усвідомленість протилежності аналізованих 

понять, тим відчутнішим виявлявся їх взаємозв’язок» [55, c. 90]. Етика 

переконання повинна враховувати ту обставину, що її носії – звичайні люди, 

а не святі, тому чекати від них зречення від всіх мирських турбот в ім’я 

невизначеного ідеалу не має сенсу. А етика відповідальності, щоб не 

втратити свого етичного значення, повинна бути співвіднесена з якимось 

ідеалом, абсолютом, що і пропонує етика переконання. Тобто протиставляти 

етиці переконання етику відповідальності не має сенсу, оскільки це тільки 

посилить без того існуючі морально значущі парадокси. Етика переконання і 

етика відповідальності не знімають моральної напруженості цілей і засобів їх 

втілення, адже перша є утопічною, а друга просто відображає реальність, 

примиряючи з аморальністю людей .  
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Макс Вебер, розуміючи, що етичний ідеал далекий від політичних 

реалій, намагається показати, що все ж етика має практичне значення і 

незамінна в процесі прийняття рішень та при виборі засобів для їх втілення. 

Оскільки роль політичної сфери в житті людства важко переоцінити, цілком 

логічно, що вона є об’єктом етичного розгляду. Однак, як вже було сказано, 

вчений ставить під сумнів можливість застосування універсальної етики, яка 

охоплювала б усі царини людського життя. Він відзначає, що найчастіше 

«замість того щоб дбати про те, що стосується політика: про майбутнє і 

відповідальності перед ним, етика займається політично стерильними – в 

силу своєї нерозв’язності – питаннями провини в минулому» [35, c. 694]. 

Тому М. Вебер вважає, що абсолютна етика – непридатна до політичної 

діяльності, бо ж принципи, які в ній закладені, є нездійсненними для людини, 

що займається політикою, оскільки політика є досить специфічною сферою, в 

центрі якої стоїть проблема завоювання й утримання влади, зокрема за 

допомогою такого засобу, як насильство. Тож спроба слідувати цим 

принципам може призвести до руйнівних наслідків. «Саме Вебер проголосив 

політику «вільною від цінностей» у старому розумінні, тобто вільною від 

оцінювання зазделегідь, від формального морального оцінювання, від 

потреби «зберігати хорошу міну при поганій грі» у значенні політичному» 

[56, с. 20]. «Слабкою стороною» абсолютної етики є саме непередбачуваність 

наслідків, тоді як саме наслідки передусім повинні цікавити політика. У 

цьому контексті М. Вебер розглядає абсолютну етику Євангелія, акцентуючи 

на її безумовності і безкомпромісності, що підходить лише для святого, але 

ніяк не для політика. Абсолютна етика не визнає можливість застосування 

насильницьких засобів, яка б не була ситуація, проте в реальному житті це 

може означати неспротив злу, яке часто можна зупинити тільки за 

допомогою застосування насильства. Отже, людина, що дотримується 

принципів абсолютної етики в пограничних ситуаціях є беззбройною і 

бездіяльнісною, що в політиці особливо небезпечно. Недієвим для політики є 
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ще один принцип абсолютної етики: правдивість, оскільки необдумане і 

одностороннє розкриття державних таємниць може призвести до 

незворотних руйнівних наслідків для держави, яка зважиться на такий крок. З 

цього випливає, що розглядати політику з позицій абсолютної моралі немає 

сенсу, оскільки сама сфера, де дозволяється використання легітимного 

насильства, відповідно до цього підходу, є, власне кажучи, аморальною. 

Однак повністю виключити абсолютну мораль з області дослідження 

політичного також не можна, оскільки вона дає уявлення про ідеал, до якого 

варто прагнути, тим самим представляючи політичне в етичному вимірі. 

Важливою складовою теорії М. Вебера є тлумачення цінностей. Цінності 

можна визначити як норми, що мають певне значення для соціальних 

суб’єктів. Індивіди співвідносять свої дії з цінностями та нормами поведінки, 

які є прийнятими для відповідного суспільства. З поняттям цінностей 

пов’язане поняття інтересів, адже саме усвідомлення важливості інтересу 

робить його цінним. Цінності можуть бути етичними, релігійними, 

естетичними, що в залежності від ситуації трансформуються в політичні. 

Наприклад, християнство спонукає до ціннісно-раціонального ставлення до 

праці. Байдужість до цінностей є неприпустимою, особливо за лібералізму, 

який пропагує егоїзм та індивідуалізм, що є небезпечними тенденціями за 

можливої відсутності етичних орієнтирів в суспільстві. Боротьбу між 

цінностями можна трактувати як боротьбу добра зі злом, тому вона є 

безкомпромісною і не припускає можливості узгодження. Проте в 

повсякденному житті люди не усвідомлюють всієї серйозності цієї боротьби 

й не помічають того, що цінності можуть конфліктувати між собою. Також, 

на думку М. Вебера, цінності не є усталеними й незмінними, вони є 

продуктом тієї чи іншої епохи й відображають основні настанови людей в 

конкретний історичний період [204]. Узгодження цінностей – це необхідна 

передумова стабільності суспільства, проте досягти такого стану 

надзвичайно важко, адже для цього необхідний консенсус як на рівні еліти 
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(зокрема між владою та опозицією), так і на рівні громадянського 

суспільства. Отже, ціннісні орієнтації – є одним з основних джерел 

конфліктів і суперечностей в суспільстві, подолання яких є функцією 

політики. «М. Вебер поділяє цінності на два полюси, на одному з яких – 

«предметні» цінності (культура), де оцінки робляться з позицій добра і зла, 

істини й не істини, краси або не краси, справедливого або несправедливого 

тощо. Другий полюс – це цінності, в яких діють установки, заборони, 

імперативи, оцінки у формі нормативних уявлень в діяльності людини. Це 

цінності моральні, демократичні, релігійні, особистісного і міжособистісного 

спілкування» [59, с. 111–112]. Саме тому в рамках кожної історичної епохи 

виокремлюються цінності, які можна в той час вважати абсолютними, тобто 

характерними саме для цієї епохи, що сприяє уникненню багатьох 

конфліктних ситуацій. З наданням виборчого права більшості населення, 

маси отримали змогу впливати на визначення ціннісних орієнтацій, тобто 

шляхом виборів громадяни вирішують, які цінності є для них важливими.  

Також М. Вебер розмірковував щодо перспектив західної цивілізації, 

зазначаючи, що існує дві альтернативи: або буде продовжуватися духовний 

занепад і тотальна механізація, або відбуватиметься духовне відродження. 

Важливим моментом є те, що вибір між цими двома альтернативами не має 

бути продиктований розумом, він мусить базуватися на системі цінностей, 

вірі. Він передбачав занепад цінностей, який пов’язаний з тотальною 

раціоналізацією. Він розробив «концепцію розвитку західного суспільства на 

основі дуалізму або принципу додатковості вільної від цінностей 

раціональності й ірраціонального вибору останніх ціннісних аксіом» [63,      

с. 17]. Цінності за такого розуміння існують як множинність, вони є проявом 

ірраціонального, тому питання про їх об’єктивність виключається з дискурсу. 

Макс Вебер осмислює феномен раціональності, описуючи історичний процес 

через раціоналізацію соціальної дії. Соціальною дією вважається та дія, що є 

осмисленою та співвідноситься з діями інших людей, орієнтуючись на їхню 
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реакцію. Тож людство пройшло чотири етапи раціоналізації соціальної дії: 

афективний стан з орієнтацією на емоції; традиційний стан, коли поведінка 

визначається існуючими в суспільстві традиціями; ціннісно-раціональний 

тип соціальної дії, коли реалізація обраної цінності стає основною метою та 

цілераціональний тип соціальної дії – такий, за якого мета і засоби її 

досягнення визначаються на основі раціонального аналізу становища. 

Раціональність умовно можна поділити на формальну та матеріальну. 

Формальна – означає всеосяжну раціональність, тобто раціональність як 

таку, водночас матеріальна – є інструментальною за своїм характером і 

передбачає досягнення зваженого результату для конкретного індивіда у 

визначеному випадку. Матеріальна раціональність відповідає етапу 

традиційного суспільства. А перехід до формальної – знаменує собою 

зародження індустріального суспільства. В цей період раціоналізація 

охоплює усі сфери людського життя, зокрема політику та мораль. 

Раціоналізується і сам світогляд людей, їхній стиль мислення. Тому і 

розв’язання моральної дилеми в політиці також аналізується через призму 

раціональності. Найбільш раціоналізованим типом організації влади є 

бюрократія. На думку Макса Вебера, бюрократія є ефективним і 

професійним управлінням державою та відповідає цілераціональному типу 

панування. Вона, на відміну від інших форм управління, не перебуває під 

впливом традицій та мінімізує суб’єктивні фактори. Проте і бюрократія буває 

різною. Вчений виокремлює два її види: патримоніальну та раціональну. 

Патримоніальна бюрократія втілює в собі всі негативні управлінські якості, 

які на побутовому рівні політичної свідомості асоціюються з бюрократією як 

такою. Таке управління є неефективним і безпосередньо залежить від 

особистих якостей управлінця, тобто від суб’єктивних чинників. Раціональна 

ж бюрократія, навпаки, є управлінням професійного класу. Ці два види 

бюрократії є ідеальними типами, які в реальність втілює окремий клас 
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управлінців, що мають власні цінності й спеціальну підготовку для 

здійснення своїх функцій.  

Тож Макс Вебер, як прибічник компромісного підходу до морального 

виміру поліики, наголошував на тому, що абсолютна етика є нездійсненною в 

сфері політики. Вона позбавлена раціонального зерна та не враховує критерій 

ефективності. Крім того, абсолютна етика багато в чому є протилежною 

матерії політики, адже заперечує проти ідеї права на повстання та 

легітимного насильства. Проте це не означає, що етика та політика є 

неспівмірними. Будь-які дії, зокрема політичні, можуть ґрунтуватися на двох 

принципах: етиці переконання та етиці відповідальності. Сутність етики 

переконання полягає в тому, що вона ставить за мету лише втілення цих 

переконань, залишаючись байдужою до можливих наслідків. Вважаючи свої 

переконання істинними, політик, що діє згідно етики переконання, 

перекладає відповідальність за наслідки своїх вчинків на всіх оточуючих. 

Адже його наміри були благими, а всі можливі невдачі – результат того, що 

всі навколо недостатньо розумні й компетентні, щоб їх реалізувати. Тут 

вступає в дію принцип, за яким добрі цілі породжують добрі наслідки. Проте 

вся історія людства доводить безглуздість подібного переконання. Етика 

відповідальності, навпаки, насамперед керується зобов’язаннями нести 

відповідальність за всі можливі наслідки тих чи інших дій. Етика 

переконання і етика відповідальності – по суті, чисті типи, які не є 

протилежностями в реальному світі. «Ідеально-типове» загострення 

протилежності «двох етик», як не парадоксально, виявляє не тільки їх 

«протистояння» одна одній, їх «незлитність», що лежить на поверхні, але і їх 

взаємозалежність – «нероздільність» [55, c. 91]. Відповідно, в реальному 

житті люди не є послідовними прибічниками етики переконання або етики 

відповідальності, обираючи як діяти в залежності від обставин. «З міркувань 

самого Вебера випливає, що можуть виникнути такі історичні ситуації, коли 

саме почуття відповідальності спонукає зайняти позицію відповідно до етики 
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переконання. Природно, мається на увазі наділений даром харизми «політик 

за покликанням» [121, с. 166]. Тож є надзвичайно важливим, щоб саме такий 

політик керувався обидвома максимами, розуміючи яка з них є ефективною і 

правильною в кожній конкретній ситуації. Успішний політичний діяч мусить 

вміло маневрувати, обираючи той чи інший тип поведінки залежно від 

ситуації. У такий спосіб можна уникнути небезпек застосування до політики 

максим абсолютної етики, при цьому не протиставляючи політику та мораль. 

 

Ще одним представником компромісного підходу до співвідношення 

політики та моралі був видатний американський політичний філософ Джон 

Ролз. Джон Ролз народився в родині відомого адвоката. В роки Другої 

світової війни пішов служити до армії і служив на тихоокеанських фронтах, а 

саме – в Японії, Новій Гвінеї та на Філіпінах, ставши свідком бомбардуванні 

Хіросіми. Після повернення з війни, у 1950 р. отримав докторську ступінь і 

розпочав викладацьку діяльність. У 1971 р. була видана одна з наріжних 

праць усієї політичної філософії та magnum opus самого Дж.Ролза – «Теорія 

справедливості». Крім того, важливими для розуміння концепції видатного 

американця є роботи «Політичний лібералізм» і «Справедливість як чесність: 

повторна заява». 

Переосмисливши договірні концепції походження держави, мислитель 

вибудував гіпотетичну модель природного стану людства, яка ілюструє 

процес побудови справедливого суспільства. «Виходячи з досвіду 

утилітаризму та інтуїтивізму і в принципово важливих положеннях свого 

вчення конструктивно полемізуючи з ними, Дж. Ролз визначає метою своїх 

наукових розробок побудову раціонально обґрунтованої моральної теорії, яка 

спирається на поняття права, що набуває незалежного логічного статусу» [76, 

с. 81]. Його бачення співвідношення політики та моралі розкривається в 

розробленій ним теорії справедливості.  
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У своїй однойменній роботі «Теорія справедливості» Дж. Ролз визначає 

справедливість як першу чесноту суспільних інститутів [126, с. 31]. З цього 

випливає, що всі суспільно-політичні інститути та всі норми законодавства 

повинні відповідати критеріям справедливості. Поняття справедливості 

мислитель розглядає як результат угоди між вільними, рівноправними 

людьми. Він наголошує на тому, що саме добровільність вибору критеріїв 

справедливості є одним з базисів для побудови гармонійного суспільства. 

Після переходу до більш розвиненого суспільства, функцію забезпечення 

справедливості перебирають на себе соціальні інститути. Справедливість 

виступає своєрідним регулятором соціальних відносин. Панування в 

суспільстві справедливості не допускає жертвування правами одних людей 

заради процвітання інших. Так, існування несправедливості допускається 

лише в тому випадку, коли це необхідно для уникнення ще більшої 

несправедливості. Саме така безкомпромісність є запорукою існування 

суспільства, наближеного до ідеального.  

Якщо на індивідуальному рівні почуття справедливості розглядається 

мислителем як своєрідна моральна здатність, що виникає на певному етапі 

дорослішання, то суб’єктом соціальної справедливості Дж. Ролз називає 

базисну структуру суспільства, тобто «спосіб, у який чільні соціальні 

інституції розподіляють фундаментальні права та обов’язки й визначають 

розподіл переваг від соціальної співпраці» [126, с. 31]. По суті базисна 

структура інтерпретується як публічна система правил, яка спонукає людей 

до прояву спільних зусиль для досягнення більшої суми вигод. Кожен 

індивід займає в базовій структурі дві важливі позицій: позицію громадянина 

та позицію за шкалою розподілу матеріальних благ. 

Основоположним для розуміння інтерпретації виміру політики         

Дж. Ролзом є аналіз його принципів справедливості [126, с. 414–415]. 

Мислитель сформулював два принципи справедливості, які забезпечують 

функціонування суспільних інститутів і гарантують дотримання базових прав 
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і свобод завдяки зв’язку справедливості та рівності. Фактично, ці принципи – 

це ядро політичної моралі: 

А) Будь-яка людина повинна мати рівні права відносно найбільш 

обширної системи рівних основних свобод, сумісної з подібними свободами 

для всіх інших людей. 

Правило пріоритету – принципи справедливості повинні 

розташовуватися в лексичному порядку, і, отже, свобода може бути 

обмежена лише в ім’я самої свободи. Існують два випадки:  

а) менш поширена свобода повинна зміцнювати всю систему свободи, 

що розділяється всіма; 

 б) свобода, менша, ніж рівна, повинна бути прийнятною для громадян, 

які володіють цією меншою свободою [126, с. 346]. 

Б) Економічні та соціальні нерівності мають бути організовані у такий 

спосіб, щоб від них можна було б дійсно очікувати переваг для всіх і доступ 

до положень та посад був би відкритий для всіх [126, с. 296–297]. Другий 

принцип справедливості лексично передує принципу ефективності та 

принципу максимізації суми вигід; а чесна рівність можливостей передує 

принципу відмінності. 

 

Друге правило пріоритету – пріоритет справедливості над 

ефективністю і добробутом. Існують два випадки: 

а) нерівність можливостей повинна збільшувати можливості людей з 

меншими можливостями; 

б) надмірна ставка заощаджень повинна в підсумку зменшувати 

тягар тих, на кому воно лежить [126, с. 415]. 

Не викликає сумніву те, що дані принципи можна застосувати до 

більшості випадків соціальної справедливості. На думку Дж. Ролза, перший 

принцип домінує над другим, адже дотримання основних невід’ємних свобод 

– безумовний пріоритет в справедливому суспільстві. Обмін між двома 
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принципами справедливості заборонений, тому що основні свободи – 

політичну свободу, свободу совісті, свободу думки, свободу особистості – не 

можна обмінювати на економічний добробут. Свободи, які розкриваються в 

першому принципі – це свобода думки і свобода совісті, політичні свободи, 

свободи, які забезпечують недоторканність особи, а також права та свободи, 

регульовані законодавством. Не всі базові свободи є однаково важливими, 

проте всі вони важливі настільки, щоб зарахувати їх до категорії власне 

основоположних. Наприклад, «гарантії забезпечення високої цінності 

політичних свобод є одним із способів заперечення за допомогою поняття 

справедливості як чесності твердження, що базові свободи є чистою 

формальністю» [125, с. 228]. Крім того, базові свободи не є абсолютними. 

Вони можуть конкурувати між собою і в цьому випадку є вірогідність того, 

що шляхом компромісу базові свободи зазнають певного обмеження.         

Дж. Ролз наголошує на тому, що встановлення базових свобод дозволяє 

людям дійти згоди щодо двох базових принципів справедливості. Список 

базових свобод можна описати двома способами: історичним 

(проаналізувавши конституції демократичних держав) і за допомогою 

визначення того, які свободи створюють соціальні умови для адекватного 

розвитку та реалізації моральних підстав кожного індивіда. Також мислитель 

проголошує пріоритет свободи, який означає можливість обмеження базової 

свободи заради однієї чи кількох інших базових свобод, але ні в якому разі не 

заради перфекціоністських цінностей. Якщо ж аналізувати загальну 

концепцію справедливості, відмова від частини свобод і породжена цим 

нерівність сприятимуть покращенню життя всіх членів суспільства, такий 

компроміс, на перший погляд, є виправданим. Проте це суперечить двом 

наведеним принципам справедливості. На думку Дж. Ролза, пріоритет 

свободи є безумовним, тож свободу можна обмежити лише заради більшої 

свободи. Свободу мислитель трактує через вказівку на три її особливості: 

вільно діючі суб’єкти, обмеження, від яких вони вільні, і те, що вони вільні 
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робити або не робити [126, с. 284]. Тобто це публічні правила, що 

визначають права й обов’язки індивідів. Щодо політичної сфери свобода 

виступає як ряд інститутів, які за допомогою законодавства визначають поле 

обмежень. Прийняті індивідами принципи справедливості покликані 

забезпечувати рівність свобод. Відповідно, держава гарантує моральну та 

релігійну свободу, проте не втручаючись в самі ці сфери. 

Дж. Ролз описує базові свободи наступним чином: 

- кожна свобода характеризується основною сферою застосування; 

- базові свободи характеризуються можливістю взаємного узгодження 

як мінімум по відношенню до основної сфери застосування. 

Отже, можна зробити висновок, що базові свободи не є абсолютними, 

вони можуть бути конфліктними (що може вирішитися за допомогою 

законодавства, яке б врегулювало систему свобод). Але заразом вони є 

пріоритетними. Концепція Дж. Ролза може розглядатися як спроба 

затвердження ліберальних цінностей. При цьому підкреслюється цінність 

плюралізму як основи для стійкого та стабільного розвитку суспільства. 

Присутність плюралізму моральних, релігійних і філософських уявлень, що 

мають своїм наслідком безліч конфліктних, а нерідко й несумісних цінностей 

і цілей життя є типовою рисою політичної культури сучасних демократичних 

суспільств. Завдання політики в такому суспільстві полягає в тому, щоб 

знайти рішення проблеми забезпечення стабільності. Отже, Дж. Ролз 

підкреслює, що базові свободи є системою законодавчо захищених 

можливостей. Рівність політичних свобод розуміється як можливість кожної 

людини, незалежно від її соціального чи економічного статусу зайняти 

державну посаду («чесна можливість»). Тобто теорія справедливості є 

раціональною моделлю суспільної рівності чесних можливостей. Тим самим 
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суспільний договір розглядається в даній теорії як модель розумного 

колективного вибору. Всі соціальні цінності – свобода і сприятливі 

можливості, доходи і багатство – все це повинне бути розподілено на засадах 

рівності, крім тих випадків, коли нерівний розподіл дає перевагу кожному.  

Дуже важливим, на думку Джона Ролза, є те, щоб принципи 

справедливості люди приймали в чесному положенні як морально зрілі 

особистості. Для ілюстрації цього процесу мислитель вводить конструкт 

«вихідне положення». Саме вихідне положення – це гіпотетична ситуація, 

яка дає змогу прослідкувати за ходом думок кожної зі сторін, що врешті-

решт приймають концепцію справедливості як чесності. Вихідне положення 

забезпечує чесність процедури обрання принципів, а значить і їх 

справедливість. Люди у цій початковій ситуації взаємно незацікавлені один в 

одному. Вибір концепції справедливості можна уявити через порівняння з 

іншими концепціями й остаточне обрання найбільш вдалої. Враховуючи те, 

що у вихідному положенні жодна людина не має підстав претендувати на 

отримання більшої, ніж інші долі благ, найкращим варіантом вважається 

рівний розподіл. Тож найперший крок у вихідному положенні – це 

встановленні принципу рівних свобод і можливостей. Проте розуміння того, 

що є ще критерій ефективності та різна ступінь відповідальності, люди 

приймають певну нерівність, але лише в тому випадку, коли вона приносить 

вигоду для всіх.  

Для того, щоб у цій гіпотетичній ситуації максимально уникнути 

впливу випадковостей Дж. Ролз вводить поняття «запона невідання». За 

запоною невідання сторони абстрагуються від природних особливостей, 

суспільного становища та історичного знання. Вона приймається як даність, 

проте враховується, що сторонам відома загальна структура раціональних 

потреб, тобто основні елементи концепції блага (головні блага) і вони 

розуміють, як влаштоване суспільство та знають основні принципи політики 

та економіки. Через запону невідання сторонам невідомо чи становлять вони 
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більшість або меншість суспільства, тому вони не схильні ризикувати, 

обмежуючи будь-які прояви передбачуваної меншості. Крім того, в даній 

ситуації люди не знають, як прийняття тієї чи іншої концепції справедливості 

вплине конкретно на їх життєву ситуацію, тож обирають компромісний, 

прийнятний для всіх, варіант. Багато людей вибирають ту чи іншу концепцію 

блага, слідуючи традиціям, хоча і перевіряють її на відповідність власним 

уявленням. Такий порядок речей цілком відповідає ліберальному погляду, 

оскільки політична або соціальна оцінка концепції блага тут відсутня. Запона 

невідання є основою для моделювання морального суб’єкта в становищі 

суспільного самовизначення і звідси постає питання чи не суперечить вона 

чесності й чи не є ідеологічною. Проте в концепції Дж. Ролза саме запона 

невідання є тим елементом, який забезпечує чесність і справедливість 

вибору. Тому прийняття принципів справедливості у вихідному положенні є 

вибором найбільш прийнятної для індивідів альтернативи. Цей вибір є 

розумним навіть для тих, хто має концепцію блага, що відрізняється від 

загальноприйнятої. Враховуючи те, що жодна людина не може задовольнити 

власні інтереси повністю, доводиться шукати компроміс, прийнятний для 

всіх. І концепція справедливості як чесності дає не лише економічні 

обґрунтування справедливості такого устрою, вона відповідає і на моральні 

потяги індивідів.  

Отже, принципи, які доступні людям в початковій позиції повинні 

узгоджуватися з концепцією громадянства як об’єднання вільних і рівних 

людей, а також враховувати їхні інтеракції. «Яка-небудь концепція 

справедливості схарактеризує нашу моральну чуттєвість, коли ті повсякденні 

судження, які ми дійсно робимо, виявляються суголосними її принципам. Ці 

ж принципи можуть слугувати як частина засновків доведення, що доходить 

відповідних суджень» [126, с. 78]. Справедливий державний устрій 

передбачає соціальну комунікацію як необхідну передумову для досягнення 

взаєморозуміння. Отже, «вибудуване на принципах деліберативної політики 
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суспільство є асоціацією рівноправних громадян, які, завдяки існуванню 

структурованої сфери публічності, мають змогу дискутувати про правові 

умови власного співіснування у межах суспільного цілого. При цьому 

стрижнем деліберативної демократії є саме спільне публічно-дискурсивне 

конституювання цих умов, уможливлене розвинутою політичною 

комунікацією» [76, с. 81]. Тобто усвідомлення власних інтересів і можливість 

їх поєднання з інтересами інших людей є результатом комунікації, а держава 

мусить лише регулювати публічний простір.  

Принципи справедливості складають ядро соціального ідеалу, який 

включає в себе принципи всіх чеснот базової структури. Тобто це бачення 

шляху, яким має йти суспільство. Їх застосування до соціальних інститутів 

передбачає, що правила, які діють у суспільстві, однаковим чином діють для 

усіх акторів, незалежно від статусу та матеріального становища. Принципи 

справедливості забезпечують досягнення членами суспільства первинних 

благ, до яких належать права, свободи, можливості, багатство та доходи, 

тобто все те, до чого прагне раціонально мисляча людина. «Усі соціальні 

цінності: свобода й можливість, прибуток і багатство, а також соціальні 

основи самоповаги, – мають розподілятися порівну, якщо тільки нерівний 

розподіл деяких, чи й усіх, цих цінностей не є усім на користь. 

Несправедливість, отже, – це просто такі нерівності, що не всім на благо» 

[126, с. 104]. Раціональна людина не має руйнівних настанов, наприклад, 

заздрості, що позбавляє суспільство деструктивних тенденцій. Крім того, 

передбачається, що у людей є природна схильність до почуття 

справедливості і вони ніколи не погодяться на ту концепцію справедливості, 

якої не зможуть дотриматися.  

Тому, якщо все ж припустити, що громадяни мають здатність до 

почуття справедливості і те, що кожна людина знає, що інший керується при 

виборі саме цим почуттям, то й соціальні, а також політичні інститути 
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сприймаються як справедливі. Джон Ролз формулює три підстави почуття 

справедливості:  

1) перевага простої і стабільної схеми громадської кооперації з точки 

зору блага; найбільш стабільною концепцією справедливості є та, яка 

визначається двома принципами справедливості;  

2) фундаментальне значення самоповаги (яке випливає з впевненості в 

собі, як у скооперованому члені суспільства);  

3) концепція упорядкованого суспільства – «соціальне об’єднання 

соціальних об’єднань» [125, с. 220] (демократичне суспільство, впорядковане 

на основі двох принципів справедливості може бути більшим благом, ніж 

благо індивідуальне). 

 

На основі попередньої аргументації, можна зробити висновок, що 

стабільність суспільства здебільшого залежить від того чи існує в ньому біль-

менш спільне розуміння справедливості. Відповідно, теорія справедливості 

вивищується над різними концепціями справедливості, об’єднуючи в собі те 

спільне, що є в розрізнених поглядах і розкриваючи саму суть поняття. Крім 

того, суспільство є життєздатним за наявності суспільної кооперації, 

стабільності та ефективності. Цілком впорядковане суспільство виступає як 

«соціальна спільнота соціальних спільнот» Характеризуючи суспільство, що 

прийняло принципи справедливості як цілком впорядковане, Дж. Ролз 

наголошує на значенні моральних настанов у його формуванні. Природа 

людської соціальності полягає в тому, що люди мають спільну мету та 

цінують одні й ті ж інститути для її досягнення. Отже, справедливість як 

чесність є досить стабільною моральною концепцією.  

Протиставляючи свою теорію утилітаризму, Дж. Ролз розглядає дві 

концепції етики – концепцію правильності та концепцію блага. Якщо 

розглядати телеологічне тлумачення, то правильним вважається максимізація 

блага. Проте благо тут визначається незалежно від правильності. 
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Справедливість як чесність конституює первинність правильності стосовно 

блага. Найбільш загальною і всеохоплюючою концепцією є концепція права, 

яка є «набором принципів, загальних формою й універсальних у 

застосуванні, який має дістати громадське визнання як суд останньої 

інстанції для впорядкування конфліктуючих претензій моральних осіб» [126, 

с. 195]. Принципи, які складають концепцію правильності мають бути 

загальними, універсальними, публічними, кінцевими та врегульовувати 

конфлікти інтересів.  

Тож Дж. Ролз, аналізуючи проблематику застосування моралі до 

політичного життя, виділяв дві концепції: блага (тобто індивідуальної 

моралі) і справедливості (як суспільної моралі). Ці дві концепції є 

взаємодоповнюваними, однак різними за своєю природою. Індивідуальна 

мораль припускає різні погляди на поняття блага і, відповідно, різні уявлення 

про його втілення. Суспільна мораль обмежена принципами справедливості 

як чесності: принципом рівних свобод і поєднанням принципу рівних 

можливостей і принципу відмінності. Але важливо відзначити, що суспільна 

мораль все ж залишає свободу вибору індивідуальної концепції блага і не 

прагне до уніфікації індивідуальної моралі.  

У «Теорії справедливості» мислитель визначає п’ять головних благ: 

1) базові свободи (наприклад, свобода совісті): вони є фундаментом для 

інституційних умов розвитку двох моральних особливостей; 

2) свобода пересування і вибору заняття; 

3) влада, яка отримується в залежності від посади та місця роботи; 

4) прибуток та багатство; 

5) соціальні підстави самоповаги [126]. 

 

Чинне місце в моральній теорії Дж. Ролза займає і концепція 

особистості. Передусім мислитель розглядає її як частину концепції 

політичної і соціальної справедливості. Відповідно, вона може бути 
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застосовна до формування ідеалу людини як частини об’єднання, але не 

морального ідеалу. Окрім принципів справедливості для базової структури 

суспільства, філософ розглядає і принципи для індивідів. При цьому 

аналізуються такі цінності як чесність, відданість і взаємоповага, а також 

доброчинство. Принцип чесності означає, що людина повинна виконувати 

свою роль так, як вона визначена правилами для інститутів, якщо 

задовольняються дві умови: перша – справедливість (або чесність), тобто 

відповідність двом принципам справедливості, і друга – добровільність 

прийнятя переваг устрою або ж можливість користування наданими 

можливостями для задоволення власних інтересів [126, с. 163]. Подібне 

розуміння передбачає, що громадянин за справедливої форми правління бере 

на себе зобов’язання дотримуватися встановлених правил. Проте за 

тоталітарної чи авторитарної влади цей зв’язок між правами і обов’язками 

порушується, тож про жодні зобов’язання перед політичними інститутами 

вже не йдеться. Також індивіди на міжособистісному рівні мають ряд 

природних обов’язків, які характеризують позаінституціональний рівень 

відносин. Певним чином зв’язок природніх обов’язків з політикою 

розкривається в нормах міжнародного права, особливо в питаннях щодо 

ведення війни. Виправданою є війна оборонна, яка відстоює справедливий 

мир. 

Концепція практичного розуму, до якої звертається Ролз припускає два 

аспекти, які притаманні двом різним системам принципів: розумності та 

раціональності, що відповідає двом аспектам ментальної здібності людини. 

Розумність передбачає природне прагнення індивіда жити в добрі та злагоді з 

іншими людьми, які знаходяться в таких самих умовах. Розумність не 

вимагає морального подвигу, навпаки, вона цілком доступна найзапеклішому 

егоїсту, оскільки навіть егоїст не позбавлений природного почуття співчуття 

та любові, тим більше, що за це зовсім не обов’язково потрібно платити. 

Розумні індивіди не прагнуть ні до загального блага, забуваючи про себе, ні 
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до власних егоїстичних цілей, забуваючи про загальне. Їх метою є 

суспільство, в якому вони могли б співпрацювати з іншими індивідами на 

засадах свободи і рівності. При цьому жоден з них не бажає здійснювати 

замах на ці самі починання і прагне підтримувати стан взаємності та 

кооперації. «Розумне тим і відрізняється від раціонального, що має 

публічний характер і може створити рамки соціального миру і суспільної 

моралі. Ролз вважає, що саме це унікальне поєднання розумного і 

раціонального і дає нам те саме ліберальне суспільство, в якому ми маємо 

щастя жити» [73, с. 149]. 

Мислитель виокремлює авторитарну мораль, мораль асоціацій і мораль 

принципів. Авторитарна мораль – це перша стадія морального розвитку, що 

відповідає етапу дитинства. Дитина ще не в змозі оцінити моральність тих чи 

інших дій, тож покладає це завдання на батьків і використовує їх знання, 

керуючись їхніми приписами і заборонами. Мораль асоціацій безпосередньо 

пов’язана з тими асоціаціями, членами яких є той чи інший індивід. Тобто 

вона є результатом кооперації групи людей і закріплює в свідомості певні 

ідеальні зразки поведінки тісно поєднані з виконуваними соціальними 

ролями. На цьому рівні людина вчиться чути і поважати інших, 

співпрацювати з ними і об’єднуватися в групи. Мораль принципів – найвища 

форма морального розвитку людини, яка спрямована на реалізацію засвоєних 

принципів справедливості. Індивіди цінують чесноти не лише як такі і 

притаманні їм, вони бажають бачити їх в усіх членів суспільства. Моральна 

людина – та, що має почуття справедливості та підтримує відповідну 

концепцію блага. «Доброю, благою або ж морально вартісною особою є 

тикий індивід, що до вищої за середню міри володіє тими ґрунтованими на 

широкій основі рисами морального характеру, бажати яких одному від 

одного було б раціональним для осіб у первісній позиції» [126, с. 595]. До 

обов’язків індивідів належить насамперед підтримка справедливих інститутів 

– допомога у їх становленні та як результат підкорення їм, а також 
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взаємоповага (як намагання зрозуміти цілі іншого), взаємодопомога (що 

дарує індивіду почуття впевненості). Саме існування інститутів ще не 

передбачає існування в суспільстві певних моральних норм і зобов’язань, 

проте самі природні обов’язки і зобов’язання виникають тільки в контексті 

існування етичних принципів, обраних за вихідної позиції. Відповідно, люди 

морально зобов’язані підкорятися законам. Дж. Ролз розмежовує обов’язки і 

зобов’язання. Зобов’язання, на його думку, витікають з принципу чесності і 

приймаються людьми на основі свободи вибору, все інше ж є природними 

обов’язками. Політичні обв’язки і зобов’язання неодмінно криють в собі 

конфлікти інтересів, тому мусять урівноважуватися шляхом визначення 

пріоритетів.  

 Поняття справедливості, безумовно, пов’язане з розумінням соціальної 

кооперації, яка включає в себе елемент мотивування (учасник кооперації 

повинен одержати певну користь від цього і водночас він повинен виконати 

свої обов’язки) і елемент раціональності (як раціональні переваги, які 

здобуде індивід). Проте соціальна кооперація не є добровільним актом у тому 

сенсі, що людина з народження автоматично приймає задані умови, тобто 

вона не має рівнозначної альтернативи. І якщо розглядати людину, яка здатна 

до такої кооперації, то необхідно відзначити дві її моральні особливості: 

здатність до відчуття правильного і справедливого і здатність роз’яснювати 

концепцію блага (тобто бути раціональною). «Концепція блага, як правило, 

складається з певної схеми прагнень, цілей і вимог, дотримання яких 

окремими людьми та їх об’єднаннями, як суб’єктами переконання і 

лояльності, забезпечує загальне процвітання суспільства» [125, с. 203]. Що ж 

до чесних підстав кооперації, то ними є ті, поклавшись на які, люди 

сприймаються як рівні та, виходячи з цієї рівності, вони співпрацюють з 

іншими людьми, поважаючи один одного. Концепція блага не повинна бути 

єдиною, оскільки соціальна єдність не може спиратися на єдино прийняту, 

уніфіковану концепцію, освячену домінуючою релігією. «У впорядкованому 
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суспільстві, де громадяни знають, що вони можуть розраховувати на 

дотримання іншими принципів справедливості, можна припустити, що люди, 

як правило, прагнуть діяти справедливо, щоб виглядати в очах інших 

протягом усього життя людьми, які беруть активну участь у соціальній 

кооперації» [125, c. 206]. Вибираючи той чи інший принцип справедливості, 

сторони виходять зі свого розуміння блага, а також з наявної у них 

інформації (тобто це раціонально-автономні міркування). Однак існує 

можливість незнання, що є благом для тієї чи іншої сторони і, за таких умов, 

раціональні аргументи не можуть бути використані. Саме поняття блага є 

морально нейтральним, проте за умови прийняття принципів справедливості, 

коли чесноти є раціональним вибором людей, воно починає розкриватися і в 

рамках моралі. Крім того, моральні принципи є важливим для багатьох 

професій. Благо конкретної людини визначається її раціональним планом 

життя. Для вирішення цієї проблеми Дж. Ролз вводить поняття головних благ 

(ними є ті блага, які є необхідними як соціальні умови для можливості 

реалізації двох моральних особливостей людини і для дотримання 

відповідної концепції блага). За допомогою поняття блага ми можемо 

розрізняти моральні цінності та помічати їх відсутність. Наприклад, зла 

людина мотивує свої вчинки нелюбов’ю до справедливості, а погана може 

домагатися авторитарного правління заради влади над іншими.  

Сама структура суспільства криє в собі нерівність, тому застосування 

принципів справедливості гарантує існування стабільного і процвітаючого 

суспільства. Політична концепція справедливості відрізняється від релігійної, 

етичної чи філософської. Основна відмінність лежить передусім в області 

застосування відповідних норм. Політична справедливість є концепцією 

моралі, що розроблена для конкретного суб’єкта – демократичного 

політичного режиму. Дана концепція є раціональною для базової структури 

суспільства, в основі якої лежать усвідомлювані фундаментальні ідеї, які 

притаманні політичній культурі демократичного суспільства. Тобто коли 
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йдеться про політичну справедливість, вона може застосовуватися лише до 

політичної системи суспільства і не є мірилом усього людського життя в 

цілому. Якщо взяти за основу політичний лібералізм, то ідеї блага мають 

бути раціональними; такими, які б підтримувалися вільними і рівноправними 

громадянами. Таким умовам цілком відповідає ідея пріоритету права. 

«Політичний лібералізм можна трактувати як принцип, згідно з яким при 

більш-менш сприятливих для конституційної демократії умовах політичні 

інститути, що задовольняють принципам ліберальної концепції 

справедливості, втілюють в життя політичні цінності та ідеали, які зазвичай 

переважують, які б інші цінності не протистояли їм» [124]. Заразом 

державний інститут мусить враховувати існування в суспільстві всезагальних 

доктрин блага. Благо асоціюється у Дж. Ролза з досягненням раціональних 

цілей. Однак держава має бути нейтральною до кожної з них, забезпечуючи 

цим самим рівність. При цьому варто розуміти, що нейтральність не означає 

абсолютну зверхність і антиаксіологічність. Зокрема, політичний лібералізм 

передбачає високу оцінку таких якостей як терпимість, ввічливість і 

добросовісність. 

Так само і політичні чесноти, на думку мислителя, відрізняються від 

моральних чеснот. Держава не може взяти на озброєння лише одну загальну 

концепцію блага. Проте, так чи інакше, забезпечуючи свободу і рівність 

громадян, заперечуючи будь-яку дискримінацію, держава реалізовує існуючі 

в суспільстві ідеали. І такий шлях можна вважати розумним і раціональним. 

Політичні чесноти важливі насамперед як гарантія збереження максимально 

справедливого демократичного устрою. 

Крім того, в контексті тлумачення справедливості як чесності,       

Джон Ролз підкреслює пріоритетне значення права, яке передбачає, що 

принципи справедливості окреслюють форми діяльності людей, за межі яких 

їхні вимоги виходити не мають. «Але справедливі інститути й політичні 

чесноти, яких чекають від громадян не досягали б своєї мети та не мали б 
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сенсу, якби вони лише передбачали, а не сприяли певним формам життя, які, 

як вважають громадяни, заслуговують мати вірних прихильників» [124,        

с. 76]. Тобто концепція політичної справедливості мусить враховувати 

інтереси громадян і передбачати можливість їхньої реалізації. Проте 

водночас важливо розуміти, що пріоритет права жодним чином не заперечує 

ідею блага. Навпаки, на думку мислителя, право нерозривно пов’язане з 

п’ятьма основними ідеями благ, які включають ідеї добра як раціональності, 

первинних благ, допустимих всезагальних концепцій блага, політичних 

чеснот та благ добре організованого політичного суспільства. В контексті 

теорії справедливості пріоритет права встановлює певні межі допустимого. 

«Справедливість встановлює межі, а благо виражає сутність» [124]. Правова 

система має регулятивний характер і є всеосяжною.  

Ідея добра як раціональності є ключовою ідеєю практично для всіх 

концепцій політичної справедливості. На практиці вона передбачає, що 

кожна людина ставить перед собою певні цілі та реалізовує їх максимально 

розумним способом. При цьому кожен з нас враховує політичні й соціальні 

реалії, тобто контекст реалізації обраних планів. З точки зору раціональності, 

природно, що переважна більшість людей зробить вибір на користь 

демократичної моделі суспільства, яка утримує баланс між свободою і 

рівністю громадян. Саме такий вибір можна вважати розумним, адже він 

забезпечує найбільшу кількість можливостей для досягнення власних цілей. 

Саме ідея добра як раціональності разом з ідеєю вільного рівноправного 

громадянина є для Дж. Ролза каркасом теоретичної конструкції первинних 

благ. В добре організованому суспільстві неодмінно існує взаєморозуміння 

та взаємоповага, готовність приймати позиції різних суб’єктів і вміння 

аргументовано пояснювати власну концепцію блага. Проблема реалізації 

політичної справедливості полягає в тому, щоб досягти максимального 

консенсусу між різними, подекуди протилежними, ідеями блага. Політичні 

інститути не можуть керуватися виключно однією всезагальною ідеєю блага, 
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адже тоді держава стане чимось на кшталт сектантського угрупування. В 

політичному лібералізмі цю проблему вирішили через осмислення ідеї 

раціональної вигоди, яка передбачає наявність первинних благ, які є 

пріоритетними для кожної людини. «Теорія справедливості як чесності не 

допускає ідеї порівняння благополуччя окремих громадян і максимізації 

загального благополуччя в питаннях політичної справедливості. Не 

намагається вона ні оцінювати, наскільки успішно індивідам вдається 

здійснити свій спосіб життя (загальну схему своїх кінцевих цілей), ні 

визначати внутрішню цінність (або перфекціоністські значення) цих кінцевих 

цілей (в разі, якщо вони сумісні з принципами справедливості)» [124]. 

Розуміючи суспільство через поняття кооперації, тобто як сукупність 

індивідів чи груп, які співпрацюють між собою заради досягнення власних 

цілей, політичні інститути можна вважати інструментом досягнення цих 

цілей.  

В роботі «Ідея блага та пріоритет права» Дж. Ролз пише про те, що 

добре організоване суспільство зазвичай передбачає три аспекти:  

1. В цьому суспільстві всі громадяни приймають одні і ті ж принципи 

справедливості і відкрито визнають це перед лицем один одного;  

2. Базова структура такого суспільства, тобто його головні політичні та 

соціальні інститути, об’єднані в єдину систему співпраці, скрізь відома, і є 

всі підстави вважати, що вона задовольняє ці принципи;  

3. У громадян розвинене нормальне почуття справедливості, тобто, 

вони здатні розуміти і застосовувати принципи справедливості і в більшості 

випадків діють, виходячи з них і з урахуванням вимог ситуації [124] . 

Добре організоване політичне суспільство є благом для кожного 

окремого індивіда, адже воно створює можливості для реалізації власних 

чеснот та, крім цього, пропагує справедливість. Крім того, більш-менш 

стабільне функціонування демократичних політичних інститутів є саме по 

собі благом. Проте навіть в добре організованому суспільстві існують 
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конфлікти, передусім конфлікти інтересів. Тому право і благо 

взаємодоповнюють одне одного. Взаємозв’язок між ними забезпечує 

достатню свободу для існування різних думок і уявлень, проте окреслює 

межі, вихід за які є недопустимим з точки зору найбільш загальних уявлень 

про справедливість, що панують в суспільстві. 

Отже, кожна людина, що є частиною суспільства, виносить власні 

судження стосовно політичного устрою та законодавства, що діє в державі. 

Однак при цьому кожен мусить допускати існування поглядів, що 

відрізняються від його власних. З цього випливає логічне запитання щодо 

найкращого устрою держави, який би зберіг плюралізм думок, при цьому 

врегульовуючи конфлікт інтересів. На це запитання людям доводиться 

відповідати одразу після прийняття принципів справедливості. Дж. Ролз 

уявляє цей процес як конституційні збори, які мають визначитися зі 

справедливим політичним устроєм і затвердити конституцію. На відміну від 

вихідного положення, на конституційному етапі люди вже мають певні 

загальні знання про суспільство, ресурси, політичну культуру та інші важливі 

речі. Хоча жодної конкретної інформації ані про своє соціальне положення, 

ані про оточуючих індивідів вони не мають. І завдання людей в цих умовах – 

виробити конституцію, яка відповідала б принципам справедливості та 

забезпечила побудову справедливого суспільного устрою. Тобто це певна 

процедура, дотримання якої веде до справедливої кінцевої мети. Справедлива 

конституція обов’язково має захищати права людей – їхні політичні права, а 

також свободу совісті й думки, та особисту свободу. Тож в конституції 

закріплюється перший принцип справедливості. Наступний етап, що 

наближає до побудови стабільного суспільства і в якому реалізується вже 

другий принцип справедливості – це законодавчий етап. «Закони повинні 

задовольняти не тільки принципи справедливості, а й усі обмеження, які 

лише закладено в конституції. Рухаючись уперед-назад поміж стадіями 

конституційних зборів і законодавства, якраз і відшукують найкращу 
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конституцію» [126, с.280]. І вже коли повністю спадає запона невідання люди 

опиняються на етапі щоденного прийняття конкретних рішень, тобто 

дотримання конституції і законів. 

Отже, ідея політичної справедливості передбачає, що конституція 

обрана шляхом чесної процедури через принцип рівної участі, втілення якої з 

найбільшою вірогідністю призведе до прийняття справедливого 

законодавства. Принцип участі означає, що всі люди мають однакові права 

щодо конституційного процесу і є рівноправними учасниками політичного 

процесу. Існування певних нерівностей, наприклад, приватна власність на 

засоби виробництва, мусить компенсуватися широким розподілом багатства. 

За найкращого з можливих (майже справедливого, як його називає сам 

Дж. Ролз) політичного режиму – конституційної демократії обов’язковим 

елементом політичної системи є представницький орган влади, обраний 

громадянами і наділений законодавчою функцією. Політичні партії, як 

учасники політичного процесу, не лише представляють інтереси різних 

соціальних груп, а й відстоюють різні концепції блага. Відсутність 

однорідності думок – обов’язкова умова справедливості. Політичні партії 

повинні бути незалежними як від економічного тиску чи впливу, так і від 

диктату вузьких особистих інтересів. Конкуренція партій – це чесна 

контрольована конкуренція в межах законодавчого поля. «Подаючи 

концепції громадського блага й політичних напрямів, покликаних сприяти 

соціальним цілям, партії-суперниці домагаються схвалення громадяну 

відповідності зі справедливими процедурними правилами й на тлі свобод 

думки та зібрань, у яких і забезпечується справедлива цінність політичної 

свободи» [126, с. 316–317]. Коли урядова політика іде врозріз 

загальноприйнятим принципам справедливості – це є підставою для 

громадянської непокори. Громадянська непокора визначається як публічна, 

ненасильницька, свідома політична дія, що є протилежною закону та яка 
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зазвичай відбувається з метою змін законодавства або політики уряду [126, 

с.499-500]. Вона є актом політичним і є частиної публічного простору. 

Тож, на думку мислителя, вибір принципів справедливості для того, 

щоб бути універсальним, має відбуватися за певних умов, а саме – за умови 

рівності. Вибір того, що є справедливим, а що ні відбувається в ситуації 

вихідної позиції – природного стану. Якщо уявити таку гіпотетичну 

ситуацію, коли ніхто не знає свого місця в суспільстві, від вибору принципів 

справедливості не буде переможців і програвших, адже кожен обиратиме їх 

для себе. За умов вихідної позиції кожна людина має однакові права при 

виборі принципів справедливості. Тож принципи, які індивіди відповідно до 

своїх інтересів, в початковому положенні рівності приймають як 

основоположні для подальшого об’єднання в суспільство – це справедливість 

як чесність. Такі принципи генеруються в ході соціальної кооперації на 

кшталт суспільного договору. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

Поряд з традиційними поглядами на тлумачення морального виміру 

політики, у ХХ столітті особливо актуалізувався компромісний підхід до 

тлумачення морального виміру політики. Його метою є пошук «золотої 

середини» між двома крайніми підходами: етизацією та деетизацією політики. 

Така інтерпретація проблеми сприяє розумінню специфіки політичної сфери й 

необхідності державі, як головному інституту політичної системи, мати право 

на легітимне насильсво. Проте з політичної царини не виключаються й етичні 

максими, й моральні принципи, якими мають керуватися політики у своїй 

діяльності. Отже, компромісний підхід до тлумачення морального виміру 

політики, на відміну від ціннісного та ціннісно-нейтрального підходу, 

враховує специфічну природу політичної діяльності та пропонує розробити 

частину професійної етики, а саме політичну етику. Прихильники 

компромісного підходу підкреслювали те, що максими абсолютної моралі 

можуть виступати лише як ідеал, до якого варто прагнути, але в реальній 

політичній діяльності вони не можуть бути втілені. Втім, це не означає, що 

мораль потрібно повністю виключити з політики, просто вона повинна 

відповідати саме цій конкретній сфері.  

Один з найвідоміших представників даного підходу – Макс Вебер 

вважав, що абсолютна етика – непридатна для політичної діяльності, адже 

принципи, що вона пропагує, є нездійсненними для політика, який мусить 

перейматися отриманням і утриманням влади, навіть за допомогою такого 

засобу, як насильство. Він розглядає етику як неоднорідне явище, поділяючи її 

на етику переконання і етику відповідальності. Прихильники етики 

переконання насамперед відповідають безпосередньо за свої дії, а 

послідовники етики відповідальності – за їх результат. Етика відповідальності 

передбачає можливість використання насильства, коли воно може зупинити ще 
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більше насильство. Для того, щоб бути політиком за покликанням, потрібно 

враховувати існування обох іпостасей етики й уміти їх застосовувати у 

відповідності до ситуації. Отже, можна зробити висновок, що Макс Вебер, 

усвідомлюючи необхідність розв’язання етичних парадоксів, якими сповнена 

політика, наголошує на тому, що лише розділивши етику на етику переконання 

і етику відповідальності, як певні ідеально-типові конструкти, можна 

адекватно оцінювати політичну діяльність. При цьому етика переконання й 

етика відповідальності, будучи опозиційними категоріями, пов’язані між 

собою і нероздільні. Тож саме та людина, яка усвідомлює цей зв’язок і здатна 

приймати раціональні рішення, керуючись тими чи іншими принципами, 

залежно від ситуації, здатна бути політиком за покликанням. 

Тлумачення морального виміру політики Джона Ролза ґрунтується на 

виокремленні двох принципів справедливості: перший принцип передбачає, 

що кожна людина повинна володіти рівним правом стосовно найзагальнішої 

системи рівних базових свобод; другий – те, що соціальні й економічні 

нерівності повинні бути зорганізовані у такий спосіб, щоб вони давали 

найбільшу вигоду найменш забезпеченим громадянам. Згода щодо цих 

принципів є рішенням раціональних сторін, рівних у вихідному положенні, що 

слугують запорукою чесності. Для того, щоб у вихідному положенні 

максимально уникнути впливу випадковостей мислитель ввів такий 

теоретичний конструкт як «запона невідання». За нею сторони абстрагуються 

від природних особливостей, суспільного становища та історичного знання. 

Саме «запона невідання» є основою для моделювання морального суб’єкта 

(перед яким стоїть вибір) в становищі суспільного самовизначення з метою 

максимальної раціоналізації цього вибору. Крім того, осмислюючи моральний 

вимір політики, Дж. Ролз розрізняє політичну і загальну моральну (релігійну, 

філософську) справедливість, зазначаючи, що політична справедливість – це 

особливий вид моралі, який пристосований для своєрідного (політичного) 
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суб’єкта. Вона не передбачає прийняття всеохоплюючих моральних доктрин, а 

для її формулювання використовуються інтуїтивні ідеї, що латентно присутні в 

політичній культурі демократичних суспільств. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, осмислення морального виміру політики, по суті, є невичерпною 

темою, яка протягом багатьох років залишається об’єктом наукового інтересу 

визначних мислителів. Моральний вимір політики визначається як 

співвідношення політики та моралі з урахуванням їх конфліктності через 

специфічну природу політики, яка суперечить традиційним нормам моралі, 

наслідком чого є наявність моральних дилем в політиці та пошук розв’язання 

моральних дилем в політиці з метою гармонізації взаємодії політики та 

моралі. Саме у ХХ столітті, на тлі двох світових воєн, питання щодо 

відповідності політичної діяльності певним моральним принципам 

актуалізувалося як ніколи. Серед особливостей морального виміру політики 

у ХХ столітті  виокремлено вплив загального виборчого права, появу на 

політичній арені людини-маси і масових суспільств, а також виникнення 

тоталітаризму. Процеси, що відбувалися у ХХ столітті продовжують 

впливати на світову політичну систему й донині, тож згадані особливості 

змусили по-новому дивитися на звичну проблематику та актуалізували 

пошук компромісу між політикою та мораллю.  

Незважаючи на те, що існують різні погляди на тлумачення морального 

виміру політики, їх умовно можна об’єднати в три групи: етизацію політики, 

деетизацію політики та компромісний підхід до тлумачення морального 

виміру політики. В роботі проаналізовані концепції видатних мислителів ХХ 

століття: Лео Штрауса, Ісайї Берліна, Ханни Арендт, Майкла Оукшотта, 

Макса Вебера та Джона Ролза, кожен з яких по-своєму витлумачив 

моральний вимір політики та дав власну відповідь щодо можливості 

розв’язання моральної дилеми в політиці. Й хоча обрані концепції умовно 

можна згрупувати в згадані три підходи до тлумачення морального виміру 

політики, кожен з цих підходів є внутрішньо неоднорідним та 

багатовимірним, адже охоплює досить різні, подекуди протилежні й часом 
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парадоксальним чином поєднані погляди. Тож це дає змогу уникнути 

однобічності й поглянути на підняту проблематику з різних позицій. 

Послідовники етизації політики наголошують на тому, що люди 

схильні оцінювати всі явища за допомогою етичних максим, тож політика 

також не є винятком. Тому штучне перешкоджання та розірвання 

взаємозв’язку між політикою та мораллю може призвести до 

непередбачуваних наслідків. Прибічники деетизації політики, навпаки, 

вважають, що політику не варто розглядати в етичних категоріях, адже це 

може зашкодити як політиці, так і моралі, оскільки ці сфери мають настільки 

відмінну природу, що не можуть бути співмірними. Натомість прихильники 

компромісного підходу погоджуються з тим, що політику та мораль 

неможливо повністю ізолювати одна від одної. Водночас надмірна 

ідеалізація політики також є руйнівною, бо ж передбачає певну утопічність. 

Тому коли мова йде про політику, варто відмовитися від абсолютної етики, а 

замість цього знайти більш реалістичні принципи, які враховуватимуть 

специфічну природу політики.  

Прихильниками етизації політики були Лео Штраус та Ісайя Берлін. 

Незважаючи на те, що один з них був послідовником консерватизму, а інший 

– лібералізму, спільною рисою їхніх концепцій є те, що вони обидва 

розглядали політику через призму моральних норм і цінностей. Л. Штраус 

вважав, що політика завжди пов’язана зі змінами, а вони, в свою чергу, 

оцінюються людьми за допомогою етичних категорій. Саме через 

співставлення з уявленнями про ідеальний політичний устрій можна віднайти 

найвдаліші форми співіснування в суспільстві. Найкраще це співвідношення 

відображалося в класичній політичній філософії, до чого пізніше 

наблизилися консерватори. Штучне намагання розірвати зв’язок між 

політикою і мораллю призводить до нігілізму. Велику увагу Л. Штраус 

приділяв питанню про найкращий політичний режим. Критикуючи 

демократію за те, що її основною цінністю є не добро, а свобода, мислитель 
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приходить до висновку, що кращим політичним режимом є аристократія. 

Проте в реальному світі аристократичні принципи владарювання можуть 

бути реалізовані лише через змішаний політичний режим. Моральні норми 

Лео Штраус вважав універсальними для всіх держав і епох, тому 

дослідження класиків, на його думку, є тим шляхом, який може наблизити до 

побудови найкращого суспільно-політичного устрою.  

Концепцію І. Берліна прийнято називати плюралізмом цінностей, адже 

він, на відміну від Л. Штрауса, наголошував на тому, що цінності не є 

універсальними для різних держав і епох. На його думку, ідея про гармонійне 

суспільство та співіснування в ньому різних цінностей, які доповнюють одна 

одну – не лише утопічна, а й несе в собі реальну небезпеку. Адже повіривши 

в можливість побудувати ідеальне суспільство, люди не зупиняться перед 

будь-якими жертвами задля реалізації такого задуму, що, знову ж таки, 

загрожує виникненням тоталітаризму. І. Берлін вважав, що цінності можуть 

конфліктувати між собою, тому кожна людина має обрати для себе набір 

базових цінностей, пожертвувавши іншими. Цей вибір є складним і навіть 

драматичним, адже втрачені цінності жодним чином не компенсуються. І 

єдина можливість для пом’якшення  цього відповідального вибору – це 

встановлення чітких пріоритетів, яке передбачає відмову від крайнощів.  

Послідовниками деетизації політики можна вважати  Ханну Арендт і 

Майкла Оукшотта.  За Х. Арендт, основна моральна дилема в політиці – це 

протиставлення публічного та приватного. Якщо політика є публічною, то 

мораль – приватною, що унеможливлює їх гармонійне співіснування й 

виключає можливість розв’язання моральної дилеми в політиці.  Також            

Х. Арендт проаналізувала можливість примирення принципів абсолютної 

моралі з політичними реаліями. Абсолютну мораль умовно можна розділити 

на абсолютну мораль любові й абсолютну мораль совісті. Абсолютна мораль 

любові є неприпустимою в політиці, адже вона породжує почуття емпатії, що 

блокує логічне мислення та виключає можливість раціонально приймати 
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рішення. Але найгіршим є те, що саме цей тип абсолютної моралі шляхом 

ідеологічної обробки може легко перероджуватися в тоталітарну свідомість. І 

цьому не може завадити абсолютна мораль совісті, яка передбачає те, що 

індивід здатен відмовитися від участі в політиці, щоб залишатися «людиною 

совісті».  

М. Оукшотт, інтерпретуючи моральний вимір політики, розглянув два 

ідеальні типи морального життя: звичку та рефлексію. Перша форма є 

основою стабільності суспільства, адже звичка виключає роздуми й сумніви. 

Друга, навпаки, передбачає вербальне вираження, а значить і можливість 

критикувати, що в поєднанні з відсутністю гнучкості призводить до краху 

всієї системи моральних ідеалів. Незважаючи на те, що саме перша форма є 

більш релевантною для життя в суспільстві, адже вона може 

пристосовуватися до змін, залишаючись стійкою, у християнському світі 

звичка вважається примітивною формою, тому переважає домінування 

рефлексії. Рефлексивна моральна свідомість породжує в політиці 

нетерпимість і фанатизм, що може призвести до утвердження тоталітарних 

режимів. Аналізуючи причини появи у ХХ столітті тоталітаризму, 

М.Оукшотт дійшов висновку, що саме через масовізацію суспільства та 

розквіт «антиіндивідуалізму» стала можливою поява режимів, які 

заперечують людяність як таку. Тому і політикам, і простим громадянам, як 

суб’єктам політики, важливо зрозуміти, що базовою цінністю має бути 

плюралізм, тобто множинність точок зору і можливість обирати. Ця цінність, 

на відміну від абсолютних етичних максим, відповідає природі політики та 

не передбачає виховної функції. Таким чином, основна мета інституту 

держави – бути так званим «арбітром», з одного боку, не втручаючись у 

моральне життя громадян, а, з іншого, унеможлюючи стандартизацію 

моральних норм і людської поведінки. 

Прибічники компромісного підходу до розв’язання моральної дилеми в 

політиці – Макс Вебер і Джон Ролз, вважали, що до політики не варто 
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застосовувати абсолютні моральні критерії. Проте повністю розривати 

зв’язок між політикою і мораллю також є недоцільним. Важливо, щоб при 

інтерпретації моральної дилеми в політиці враховувалася специфіка 

політичного, а саме – конфліктність і конкурентність даної сфери, а також 

легітимне право на насильство, що закріплене за інститутом держави. Макс 

Вебер, розглядаючи універсальну етику, зазначав, що вона, в основному, 

займається політично стерильними речами, а її основні принципи просто 

несумісні з політичною діяльністю, яка пов’язана з можливістю легітимного 

застосування насильства. Абсолютна етика по відношенню до політичного 

корисна лише тим, що дає уявлення про ідеал, до якого варто прагнути. 

Етично орієнтовані дії, на думку М. Вебера, підкоряються двом принципам: 

етиці переконання або етиці відповідальності. Етика переконання пропагує 

цінність самого переконання, уникаючи при цьому відповідальності за його 

наслідки, а етика відповідальності передбачає те, що людина мусить 

рахуватися з результатом своїх вчинків і відповідати за них. Тому етика 

переконання повністю заперечує можливість застосування насильства, тоді 

як етика відповідальності припускає таку можливість, якщо наслідки його 

застосування будуть менш руйнівними, ніж відмова від його застосування. 

Проте ці два принципи не є протилежними, як це здається на перший погляд, 

навпаки, вони фактично є нероздільними. Політика є настільки 

парадоксальною сферою, що лише єдність етики переконання й етики 

відповідальності здатна допомогти політикам діяти у відповідності до 

ситуації й вирішувати емпіричні проблеми.  

Дж. Ролз, інтерпретуючи моральний вимір політики, виокремлював 

індивідуальну і суспільну мораль, тобто благо та справедливість. Він 

сформулював два принципи справедливості, які передбачають, що люди 

повинні мати рівні права по відношенню до системи базових свобод й 

однакову можливість доступу до посад і переваг. Ці принципи приймаються 

в рівних умовах – у вихідній позиції за «запоною невідання». Саме через 
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«запону невідання» людина ніколи не знає чи її концепція блага, цінності та 

погляди належать до більшості або ж, навпаки, до меншості. Тому люди, які 

знаходяться при владі, за таких умов не схильні обмежувати права меншості. 

Базові свободи не є абсолютними, вони можуть конфліктувати між собою, 

тому не виключена можливість виникнення ситуацій, коли людині необхідно 

обмежити одну базову свободу заради інших. Конфліктні цінності повинні 

регулюватися законодавством. Здатність бути справедливою і раціональною 

забезпечує для людини можливість соціальної кооперації. В суспільстві 

повинні існувати різні концепції блага, проте є п’ять головних благ, які дають 

змогу реалізуватися моральним особливостям людини: базові свободи, 

свобода пересування і вибору заняття, влада, яка отримується в залежності 

від посади та місця роботи, прибуток та багатство, соціальні підстави 

самоповаги. Створення умов для дотримання цих благ є запорукою стійкого 

та стабільного розвитку суспільства. 

Тож в сучасному світі дискусія щодо морального виміру політики не 

втратила своєї актуальності. Історичні події, що відбувалися у ХХ столітті 

довели, що розрив політики й моралі може призвести до жахливих наслідків 

з мільйонами жертв, які неможливо виправдати жодними теоріями. 

Очевидним є і те, що абсолютизація етичних норм стосовно політики 

виявилася безсилою перед ідеологічною машиною тоталітарних держав і не 

змогла зупинити згубних процесів. І хоча всі представлені точки зору 

знаходять своїх прихильників, проблема зараз розглядається найчастіше в 

практичному зрізі: тобто чи є можливим застосування цих підходів в 

реальності та наскільки вони дають можливість реалізувати функції 

політики, зберігши при цьому «чисті руки». Дуже складно говорити про 

якусь універсальну формулу застосування моральних критеріїв до політики, 

але все ж домінуючою повинна залишатися позиція оцінювання політичних 

дій, зокрема й з точки зору загальнолюдських норм. Політика, як діяльність, 

мусить бути ефективною, проте і засоби досягнення цієї мети не повинні 
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суперечити загальновизнаним моральним принципам. Таким чином, хоча 

остаточне розв’язання моральної дилеми в політиці є неможливим, можна 

однозначно стверджувати, що саме увага до даної проблематики в межах 

політичною дискурсу є тим необхідним превентивним заходом, який наряду 

з іншими заходами здатен вберегти суспільство від катастрофічних подій, які 

відбулися в ХХ столітті й унеможливити утвердження тоталітарних 

політичних режимів у майбутньому.  
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