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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Прагнення людей до справедливості та 

свободи, а також необхідність солідарної відповідальності, органічного 

взаємозв’язку автономії особистості та її ідентичності, поглиблені 

нестримними змінами та кризовими явищами сучасного глобального 

інформаційного «суспільства ризику», потребують пошуку нових підходів до 

їх розуміння та актуалізують філософське осмислення місця і ролі суспільної 

угоди в сучасному соціумі. Значущість та конструктивний сенс ідеї 

суспільної угоди проявляється не лише в конституюванні держави, 

трансформації її форм (за влучним висловом Д. Норта) від «природної», 

ієрархічної до «штучної», заснованої на суспільній угоді, а й у 

функціонуванні суспільного буття загалом як спільноти громадян, якій 

властива можливість вільного обговорення та зміни нагальних суспільних 

проблем. Таким чином, принцип суспільної угоди актуалізує не лише 

проблему справедливості і свободи, визнання і толерантності, а і проблему 

верховенства права як істотного морально-правового способу існування 

сучасного суспільства. Важливим та безумовно актуальним є також 

виокремлений в дисертаційній роботі аспект ціннісно-нормативного осердя 

легітимності державних інституцій того чи іншого суспільного ладу, тобто 

визначення тих нормативних принципів, які є засадою справедливої правової 

держави. Що й потребує сучасного, морально-правового визначення 

легітимації як публічного процесу посвідчення, схвалення, виправдання або 

визнання чи доведення законності і необхідності певної соціальної дії, норми 

та інституції. 

Важливою особливістю дослідження стала його спрямованість на 

виокремлення істотно важливих на сьогодні методологічних та змістовних 

аспектів сучасного та новітнього контрактуалізму. Йдеться насамперед про 

спробу осмислення та реконструкції основних понять та принципів, ґенези, 

меж та перспектив розвитку теорії суспільної угоди в контексті її 

найістотніших історико-філософських вимірів. 
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Означене й стало засадою власне історико-філософського осмислення 

ідеї суспільної угоди, яке уможливило послідовну реконструкцію і 

систематизацію основних здобутків сучасної та новітньої філософії, що 

втілюють основні модуси існування та спрямування розвитку теорії 

суспільної угоди. Наслідком цього аналізу стала  цілісна, власне філософська 

репрезентація теорії суспільної угоди, здійснена в контексті всебічного 

осмислення новітніх інтерпретацій свободи і відповідальності, 

взаємовідносин соціальних інституцій і життєвого світу. Запропоноване в 

роботі осмислення співвідношення універсальних, ліберально-

індивідуальних та контекстуально-партикулярних (комунітаристських) 

складових новітніх версій контрактуалізму стало можливим через опертя на 

взаємозв’язок таких фундаментальних вимірів людського буття як його 

універсальність та особливість, суб’єктивність та інтерсуб’єктивність. А 

необхідність розуміти сутність  діалогу чи конфлікту, соціальних взаємин 

загалом, в яких ми власне і можемо стати вільними, бо поважаємо Іншого, 

інше буття, вкорінена в осмисленні шляхів створення нового універсального 

середовища, яке опосередковує людяний взаємозв`язок локальних, особливих 

та віддалених подій спільного людського буття, формуючи його нову 

інтерсуб’єктивну складову. Якщо ж в персональному чи суспільному бутті 

починають домінувати спотворені популізмом спрощені форми, цей процес 

супроводжується перетворенням соціальних суб’єктів в особливі, часто 

ворожі одне одному, «соціальні атоми». 

Разом з тим, запропоноване історико-філософське дослідження 

найістотніших модерних та постмодерних експлікацій теорії суспільної 

угоди уможливило висновок про те, що контрактуалістська складова 

сучасних дискурсів справедливості мусить бути доповнена тезою про те, що 

та чи інша норма є обґрунтованою, коли вона однаково виправдана для всіх, 

кого вона стосується, а моральні уявлення перетворюються на «джерело» 

інституційної справедливості. Лише взаємна повага, визнання та порозуміння 

можуть стати на перешкоді агресивної, байдужої, егоїстичної людської 
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поведінки та дозволять діяти солідарно і справедливо. А угода між владою та 

народом не може спиратися лише на владний примус, а стає по-справжньому 

дієвою завдяки бажанню громадян жити в цій державі. Як свідчить 

актуальний на сьогодні  аналіз сучасного та новітнього контрактуалізму, 

важливою особливістю суспільної угоди є також її легітимувально-

обмежувальний сенс та органічний зв’язок з ідеєю прав людини. Всебічний 

аналіз сучасного  філософського дискурсу суспільної угоди, дозволив чітко 

оприявнити властивий їй не лише загальноєвропейський, а й універсальний, 

інтеркультурний сенс в якості засади та непересічного способу існування 

розмаїтих форм нашого суперечливого, навіть кризового буття. 

Ступінь наукової розробленості проблеми. Вітчизняні та зарубіжні 

науковці неодноразово звертались до проблем теорії суспільної угоди в 

контексті її найістотніших історико-філософських вимірів. Йдеться 

насамперед про розробки В. Асмуса, О. Базалука, М. Булатова, 

Г. Г. Гадамера, Г.Ф.В. Гегеля, В. Горського, В. Гусєва, А. Гулиги, В. Гьосле, 

В. Дільтея, Г. Заїченка, О. Йосипенко, С. Йосипенка, С. Кримського, 

М. Култаєвої, М. Мінакова, Н. Мотрошилової, І. Нарського, Е. Соловйова, 

Н. Радіонової, П. Рікера, М. Цюрупи, В. Шинкарука, К. Ясперса. Для 

створення продуктивних теоретичних і методологічних засад дослідження 

ідеї суспільної угоди важливе значення набула рецепція та творчий розвиток 

основних ідей сучасної соціальної та політичної філософії, репрезентованих 

працями В. Ананьїна, О. Білого, Є. Бистрицького, А. Єрмоленка, Р. Зимовця, 

К. Карпенко, Д. Кирюхіна, Р. Кобця, Г. Ковадло, В. Любивого, В. Ляха, 

В. Нечипоренка, М. Рогожі, М. Тура, М. Поповича, С. Пролеєва, 

Л. Ситніченко, В. Хміля, О. Хоми, В. Шамрай. Для поглибленого розуміння 

та критичної реконструкції значущості принципу суспільної угоди для 

модерної та постмодерної філософії, спрямованої на осмислення 

найістотніших проблем людського буття, його гідності і свободи, рівності, 

легітимності соціальних інституцій та довіри до них, важливим та плідним 

стало опертя на значний масив досліджень фахівців «Київської філософської 
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школи» (Є. Бистрицький, О. Білий, М. Булатов, Т. Гардашук, О. Гомілко, 

В. Загороднюк, А. Єрмоленко, О. Йосипенко, С. Йосипенко, Г. Ковадло, 

В. Лук’янець, Т. Лютий, С. Кримський, Я. Любивий, В. Лях, В. Малахов, 

Н. Поліщук, М. Попович, С. Пролеєв, Л.Ситніченко, О. Соболь, Н. Хамітов, 

В. Шамрай, В. Шинкарук) в галузі історії філософії, соціальної, політичної та 

практичної, комунікативної філософії, етики та філософської антропології. 

Численні, принципово важливі для дисертаційного дослідження, 

розвідки відомих західних філософів (Б. Беррі, Д. Буше, А. Велмера, 

Ю. Габермаса, А. Гонета, Х. Горна, Дж. Грея, О. Гьофе, Р. Дворкіна, 

П. Келлі, В. Кимліки, П. Колера, Г. Ломана, Г. Майєра, Е. Макінтайра, 

Д. Мілера, Д. Норта, М. Нуссбаум, Дж. Ролза, А. Сена, Н. Скарано, 

Ч. Тейлора, Е. Тугендгата, Р. Форста), особливо в царині соціальної і 

політичної філософії, філософії права і моралі (в контексті послідовного  

осмислення природи та меж теорії суспільної угоди) неможливо уявити поза 

роздумами про свободу, владу, справедливість та несправедливість, рівність 

та права людини, її ідентичність та відповідальність. Вся їх творчість 

налаштована на доведення ідеї про необхідність плекати наріжну роль чеснот 

справедливості, толерантності, свободи та солідарності в сучасному 

суспільстві. Зрештою, увага акцентується на істотній зміні ролі Іншого в 

тлумаченні проблем свободи, добра та справедливості. 

Принципово важливими для розуміння особливостей сучасного 

контрактуалізму стали розробки К.-О. Апеля, Ш. Гозепата, О. Гьофе, 

А. Єрмоленка, Р. Мартіна, М. Томпсона, спрямовані на пошук відмінності 

трансцендентально-прагматичного тлумачення консенсусу від концепцій 

суспільної угоди Т. Гоббса, Дж. Локка та Ж.-Ж. Руссо. Теорію суспільної 

угоди Гоббса та його політичну антропологію критично осмислюють та 

інтерпретують такі відомі філософи як М. Вебер, Д. Готьє, О. Гьофе, 

П. Келлі, В. Керстінг, А. Ляйст, Г. Маєр, Ч. Тейлор, Т. Шмідт, М. Форсайт. 

В межах дослідження теорії суспільної угоди, плідними стали роздуми 

про мову та комунікацію К.-О. Апеля та його послідовників (Д. Бьолер, 
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Ю. Габермас, А. Єрмоленко, В. Кульман), а також до ідеї етики дискурсу 

Ю. Габермаса та К.-О. Апеля. 

Важливою особливістю новітніх філософських праць К.-О. Апеля, 

О. Білого, Б. Вальденфельса, А. Гонета, А. Єрмоленка, Г. Йонаса, М. Мур, 

С. Пролеєва, М. Ріделя, Т. М. Скелона, Ч. Тейлора стала їх органічна 

приналежність до царини дискусій про пошуки моральних засад сучасного 

суспільства, коли основні етичні настанови та цінності мусять полишити і, 

зрештою, полишають сферу приватного життя, а колективну 

безвідповідальність необхідно замінити колективною відповідальністю. В 

самій ідеї суспільної угоди та її інтерпретації С. Головатим, В. Керстінгом, 

Д. Готьє, Р. Дворкіним, Дж. Ролзом, А. Сеном, Е. Тугендгатом, у її 

визначальному зв’язку з найістотнішими проблемами сучасної етики, 

політичної філософії та філософії права висвітлюється її як 

загальноєвропейський, так і загальнолюдський сенс. 

Опертя на здобутки та основні принципи вітчизняної та західної 

соціальної та політичної філософії свідчить про нагальну необхідність 

подальшого дослідження у вітчизняному філософському просторі ідеї 

суспільної угоди влади та народу в контексті спростування думки про 

доброго турботливого правителя, що може привести суспільне, політичне 

життя до необмеженої авторитарної влади. Глобальні трансформації та 

кризові явища сучасного суспільства знову і знову актуалізують осмислення 

місця і ролі суспільної угоди. Особливої актуальності розуміння 

евристичного сенсу та меж сучасного контрактуалізму набуває для країн 

пострадянського простору, які прагнуть розбудови своїх держав як правових 

та демократичних. Адже демократія, принаймні в найістотнішому її 

визначенні, це – не що інше, як влада, заснована на суспільній угоді.  

Окреслений стан розробки проблеми свідчить про нагальність 

цілісного та всебічного дослідження історико-філософського дискурсу теорії 

суспільної угоди. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота над дисертаційним 

дослідження пов’язана з виконанням планової теми «Формування моральної 

культури начальницького складу підрозділу у ДСНС України»» (І кв. 2015 – 

IV кв. 2016; державний реєстраційний номер 0115U000977). Дисертант є 

автором окремих розділів зазначеної теми. Монографія «Ідея суспільної 

угоди в сучасних філософських дискурсах» була видана відповідно до плану 

наукової і науково-технічної діяльності Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій на 2015 рік. 

Мета й завдання дослідження обумовлені основною науковою 

проблемою – на засадах всебічного та послідовного аналізу найістотніших 

історико-філософських експлікацій та вимірів теорії суспільної угоди, в 

контексті дослідження дискусій, репрезентованих головними працями 

теоретиків сучасного контрактуалізму, виокремити її внутрішній сенс, 

основні форми та закономірності розвитку, методологічні засади та 

філософсько-антропологічні складові. 

В межах реалізації цієї мети перед дисертаційним дослідженням 

постали такі завдання: 

– здійснити теоретичну реконструкцію еволюції ідеї суспільної 

угоди в працях провідних мислителів доби Модерну, що дозволить виявити її 

смислову багатовимірність та простежити основні політико-правові та 

морально-етичні складові;  

–  розкрити сутність та методологічний сенс, засадничі поняття та 

принципи теорії суспільної угоди Т. Гоббса, Дж. Локка та Ж.-Ж. Руссо як 

нового суспільного принципу регуляції людського буття та діяльності, 

універсальної форми суспільного буття, засади різних типів організації 

державної влади та невіддільних прав людини; 

– виявити універсально-демократичний сенс ідеї суспільної угоди 

та довести, що в модерній політичній філософії  набула подальшого розвитку 

теза про інтерес як механізм опосередкування основних вимірів регулювання 

поведінки індивіда в суспільному бутті; 
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– реконструювати логіку г’юмівської критики теорії суспільної 

угоди, структуру її аргументації, з’ясувати сутність взаємовідносин 

нормативного індивідуалізму Гоббса, нормативно-дескриптивного 

комунітаризму Руссо та критичного контрактуалізму Г’юма, а також 

виокремити причини актуальності роздумів останнього в контексті новітніх 

критичних дискурсів суспільної угоди; 

– оприявнити сутність «неметафізичного» контрактуалізму та 

засадничі поняття його політичної антропології; визначити основні форми 

некласичної теорії суспільної угоди – універсалістську  та індивідуалістичну;  

– виокремити найбільш евристично потужні сучасні 

концептуалізації ідеї суспільної угоди та проаналізувати їх теоретичні 

особливості, переваги та обмеження. На цій основі окреслити потенціал, 

форми та способи використання ідеї суспільної угоди в сучасному соціально-

філософському та політико-правовому дискурсах; 

– визначити сутність «морального контрактуалізму» як форми 

розвитку некласичної моделі контрактуалізму в річищі створення нового 

концепту суспільної угоди за доби Постмодерну, а також з’ясувати 

особливості функціонування  ідеї суспільної угоди в сучасній 

«комунікативній філософії»; 

– розвинути тезу про особливість висхідних принципів концепту 

суспільної угоди та притаманної їй інтерпретації взаємин етики та політики 

як спроби синтезу двох головних засад розбудови справедливого політичного 

устрою: чеснот індивіда та державних інституцій;  

–  уточнити положення про те, що згода в суспільстві формується 

не лише завдяки консенсусу, але й завдяки особистій та колективній 

відповідальній турботі про спільні проблеми та потреби в межах насамперед 

свого «життєвого світу»;  

– розвинути тезу про можливість коригування основних форм 

некласичного контрактуалізму завдяки теорії трансцендентальних інтересів 

та про значення ідеї суспільної угоди для принципу верховенства права, адже 
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порядок стає моральним чи справедливим через вкоріненість його у спільну 

згоду всіх його учасників; 

– уточнити ідею про те, що будь-яка легітимна угода неможлива 

без довіри громадян до владних персон та інституцій, довіри витлумаченої в 

якості настанови та прагнення до чесної та передбачуваної угоди громадян і 

влади. 

Об’єктом дослідження є ідея суспільної угоди як історико-

філософський феномен, предметом дослідження – філософські дискурси 

суспільної угоди в її класичній та некласичній парадигмах, місце та роль 

правової, морально-етичної проблематики в їх еволюції. 

Методологічні засади дослідження визначені його предметом і 

завданнями. Специфіка теоретико-методологічного підходу дисертанта 

полягає в розробці інструментарію, який дозволив синтезувати принципи 

історико-філософського дослідження відповідно до джерельної бази, об’єкта 

і предмета дослідження. Означений підхід відповідає сучасній методології 

соціогуманітарного знання в спирається на такі методи: концептуальної 

реконструкції, який полягає у тому, що на основі аналізу текстів, концепцій 

та дискусій виокремлюються позиції їх авторів та учасників з конкретних 

філософських проблем. Використання цього методу в дисертації спирається 

на розробки Ю. Габермаса, О. Гьофе, Д. Готье, Г. Маєра, Дж. Ролза. Метод 

концептуальної реконструкції було застосовано у дисертації при аналізі 

розгортання теорій лібералізму та комунітаризму, що уможливило 

поглиблене з’ясування їх сутності та виявлення особливості їх 

методологічних настанов в контексті осмислення сучасних філософських 

дискурсів суспільної угоди. Важливого методологічного сенсу для 

дисертаційної роботи набули твори відомих не лише в Україні дослідників в 

галузі методології історико-філософської науки (Г. Аляєв, М. Булатов, 

В. Горський, А. Єрмоленко, О. Йоcипенко, С. Йосипенко, В. Кебуладзе, 

В. Козловський, М. Култаєва, В. Лях, Я. Любивий, М. Мінаков, В. Менжулін, 

В. Окороков, Н. Поліщук, М. Попович, С. Пролеєв, Я. Стратій, М. Ткачук, 
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В. Хміль, О. Хома, В. Шинкарук). Саме запропоновані цими авторами 

тлумачення історико-філософського дискурсу надали можливість і зумовили 

необхідність сучасного тлумачення запропонованої вже в теорії суспільної 

угоди Ж.-Ж. Руссо спроби синтезу голістського та індивідуалістичного 

способів осмислення суспільного буття. Порівняння в роботі різних 

концепцій суспільної угоди передбачало також застосування методу 

компаративного аналізу, критична ж реконструкція основних історико-

філософських текстів зумовила необхідність опертя на герменевтичний 

метод. З метою послідовного аналізу найістотніших складових і принципів, 

вимірів етики справедливості і відповідальності в ландшафтах 

контрактуалізму були застосовані генеалогічний, а також герменевтичний і 

компаративістський методи, які дозволили висвітлити проблеми етики 

солідарної глобальної відповідальності і комунікативної взаємодії за умов 

глобальної екологічної і соціальної кризи та життєво-нагальної необхідності 

поєднання ідеї суспільної угоди з ідеєю справедливої і відповідальної 

людської діяльності. 

Для цілісного та послідовного осмислення історико-філософських 

вимірів взаємин політики та моралі застосовуються методи історичної 

реконструкції, герменевтичний та соціально-трансцендентальний методи, які 

дозволили активно залучити до осмислення важливих проблем сучасного 

буття понятійний апарат політичної та моральної філософії та розглянути 

взаємини політики та моралі крізь призму ідеї суспільної угоди, 

справедливості та свободи. Такий підхід уможливлює плідне з’ясування 

взаємин соціально-онтологічно витлумаченої політики із морально-етичними 

вимірами буття і створення актуальної на сьогодні (передусім для 

суперечливих, обтяжених тоталітарним минулим і невизначеним майбутнім, 

вітчизняних реалій) політичної етики. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в 

ньому вперше в українській історико-філософській науці представлене 

системне бачення еволюції ідеї суспільної угоди в соціальних проектах 
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модерну та постмодерну, виокремлені її основні класичні та некласичні 

форми, методологічні і соціально-онтологічні засади, філософсько-

антропологічні та політико-правові складові; на підставі аналізу 

співвідношення універсальних і контекстуальних вимірів концепту 

суспільної угоди експліковане розуміння його як істотного принципу 

регуляції суспільного буття, доведено, що ідея суспільної угоди має 

передусім легітимувально-обмежувальний сенс і набуває повноти свого 

змісту лише в структурі модерної природно-правової парадигми. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у таких 

положеннях: 

Вперше в історико-філософських дослідженнях: 

– здійснено теоретичну реконструкцію еволюції ідеї суспільної угоди в 

працях провідних модерних мислителів, виявлена її смислова 

багатовимірність та основні політико-правові наслідки; доведено, що в теорії 

Гоббса основні принципи суспільної угоди вкорінені не лише в безумовно-

всезагальних структурах розуму, а також і у конвенційній згоді на 

припинення застосування сили в соціальних відносинах. З’ясовано, що 

заснований на такій згоді принцип справедливості потребує подальшої 

державно-політичної легітимації, зумовленою принципово важливою 

настановою модерного світу на взаємну відмову від свободи в певних, 

спільно визнаних межах; 

– оприявнено сутність та методологічний сенс узасадниченого модерною 

філософією розуміння суспільної угоди як нового суспільного принципу 

регуляції людського буття та діяльності, що засвідчує про істотний для 

модерної політичної філософії та філософії права перехід до власне політико-

правових  уявлень про справедливість, примус та згоду; 

– доведено, що саме завдяки критичному переосмисленню модерної 

теорії суспільної угоди  та нових суспільних реалій, Ж.-Ж. Руссо наголошує 

на необхідності принципової зміни розуміння людського права на свободу і 

рівність, визначає суспільну угоду в якості універсальної форми суспільного 



14 
 
буття, засади республіканського типу організації державної влади і способу 

реальної гарантії громадянських прав кожного громадянина; 

– виявлено універсально-демократичний сенс ідеї суспільної угоди та 

доведено, що модерний контрактуалізм еволюціонував від обґрунтування 

основних норм державно-правового суспільного ладу через інструментально-

стратегічний розум та негативно-конфліктне тлумачення природи людини 

(Т. Гоббс) до акцентування уваги на формальних умовах легітимації, 

обстоюванні процедурного типу легітимації суспільних інституцій та 

практичному сенсі теорії суспільної угоди (Ж.-Ж. Руссо); 

– доведено, що в модерній політичній філософії набула подальшого 

розвитку теза про інтерес як механізм опосередкування двох вимірів 

регулювання поведінки індивіда в громадянському суспільстві – 

персональної заборони на агресивну поведінку та можливості відмовитися 

від неї; з’ясовано, що в теорії суспільної угоди Дж. Локка засновано 

розуміння основного завдання демократичної держави – не свавільно 

панувати, а убезпечувати невіддільні природні права людини;  

– з’ясовано, що осердям критичного осягнення засад контрактуалізму 

стало послідовне доведення необхідності обмеження індивідом власного 

егоїзму та свободи заради колективної волі більшості через пошуки такого 

способу соціальних взаємин, на засадах якого окрема людина 

підпорядковувалась би як інституціям, так і собі самій; 

– реконструйована логіка г’юмівської критики теорії суспільної угоди, 

структура її аргументації та притаманна їй ідея верховенства права, з’ясована 

сутність взаємовідносин нормативного індивідуалізму Гоббса, нормативно-

дескриптивного комунітаризму Руссо та критичного контрактуалізму Г’юма 

та доведено, що захист Гоббсом переваг політичного ладу та «царства 

земного» був доповнений тяжінням філософії Г’юма до внутрішнього 

морального закону, що актуалізувало його роздуми в контексті новітніх 

критичних дискурсів суспільної угоди; 
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– виокремлено найбільш евристично потужні некласичні 

концептуалізації ідеї суспільної угоди та проаналізовано їх теоретичні 

особливості, переваги та обмеження. На цих засадах означено потенціал, 

форми та межі використання ідеї суспільної угоди в сучасному соціально-

філософському та політико-правовому дискурсах; 

–  реконструйовано сутність «неметафізичного» контрактуалізму 

(Дж. Ролз) і визначено сенс принципу «первісної позиції рівності», яка 

відповідає природному станові в модерній теорії суспільної угоди, а також 

окреслено засадничі для розуміння цього концепту суспільної угоди поняття 

політичної антропології: розважливість, гідність, солідарність, чуття 

справедливості; з’ясовано, що особливе місце в дослідженні взаємин моралі 

та інтересу, політики і моралі належить проблемам свободи, справедливості 

та толерантності, як моральним чеснотам, що перетворюють людину в 

суб’єкта громадянського суспільства, а в контексті ідеї суспільної угоди 

набувають не монологічного, а діалогічного виміру; 

– виокремлено основні форми некласичної теорії суспільної угоди – 

універсалістську (Дж. Ролза) та індивідуалістичну (Д. Готьє) та  доведено, що 

на відміну від контрактуалізму Дж. Ролза, який спирається на кантівське 

тлумачення раціональності як раціональності практичного розуму, Д. Готьє 

вважає, що індивіди орієнтуються на раціональність розуму 

інструментального, та спирається на гоббсівський дискурс суспільної угоди 

та політичної антропології; 

– обґрунтовано тезу про те, що постметафізичні філософські дискурси 

суспільної угоди та запропоновані ними перспективи осмислення сучасного 

кризового суспільства, вкорінені в прояснення умов досягнення згоди, яка не 

спотворюється будь-якими примусами, а конституюється силою кращого 

аргументу в межах публічної комунікації; з’ясовано, що основна мета 

некласичного дискурсу суспільної угоди – віднайти можливості такого 

порозуміння, які б сприяли відповідальній повазі до гідності кожного, а 
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раціональне вирішення конфліктів відбувалося б з урахуванням особливостей 

іншого буття; 

− доведено, що «моральний контрактуалізм» розвиває та доповнює  

некласичні моделі контрактуалізму в річищі розбудови нового, заснованого 

на трансцендентальному інтересі, концепту суспільної угоди, в межах якої 

усі учасники первинної правової угоди, на засадах комунікативної 

раціональності, намагаються консенсуально узгодити свої приватні інтереси, 

який постає в якості конструктивної альтернативи нормативному 

індивідуалізму та абстрактному контрактуалізму. 

Набули подальшого розвитку: 

− теза про справжній сенс новітніх витлумачень проблеми свободи, яка 

полягає в тому, що процеси універсально-соціальні глибоко вкорінені  в 

нашому персональному бутті, дослідження універсальної складової свободи  

потребує осмислення її останньої складової, сутнісного взаємодоповнення 

соціокультурних апріорі й ідентичності особистості, якого й потребують 

реалії постіндустріального суспільства, як глобального інформаційного 

«суспільства ризику»; 

− теза про важливу особливість висхідних принципів концепту 

суспільної угоди та притаманної їй інтерпретації взаємин етики та політики 

як спроби синтезу двох головних засад розбудови справедливого політичного 

устрою: чеснот індивіда та державних інституцій, як умови справедливого 

захисту приватного інтересу. В означеному річищі, теорія суспільної угоди 

не лише заснувала розуміння сучасної демократичної держави, але й 

прагнула обґрунтування усвідомлення індивідом обмеження власного 

егоїзму та свободи заради колективної волі інших громадян; 

− положення, що згода в суспільстві формується не лише завдяки 

консенсусу, але й завдяки особистій та колективній відповідальній турботі 

про спільні проблеми та потреби в межах свого «життєвого світу»; доведено, 

що саме дискурсу суспільної угоди притаманні фундаментальні філософські 

питання про природу людини і джерело соціальності, про характер взаємодії 
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людей у суспільстві і способи її регуляції, про сутність моралі та права, про 

співвідношення примусу та свободи в суспільстві; 

− ідея про те, що теорія суспільної угоди не лише заснувала розуміння 

сучасної демократичної держави, але й прагнула обґрунтування 

усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради 

колективної волі інших громадян. Адже наявність спільного інтересу та 

заснована на взаємній довірі згода допоможе людям (краще будь-якого 

контракту) злагоджено діяти, звільнитися від формальних угод і замінити їх 

угодами реальними; 

− тлумачення суспільної угоди як угоди індивідів з приводу умов 

морального визнання існуючих політичних структур та інституцій. І лише ті 

з них, які не суперечать ідеалу правової держави, можуть бути визнані, 

підтримані людьми, заслуговуючи на їхню довіру. Теза про те, що засадою 

державної, власне договірної форми самоорганізації соціального буття 

людини стає повага до неї, як до вільної та відповідальної особистості, та її 

здатності до раціонального та толерантного самовизначення. 

В дисертаційному дослідженні уточнено: 

– тезу про можливість коригування основних форм сучасного 

контрактуалізму на засадах теорії трансцендентальних інтересів, які 

здійснюються лише через взаємодію та згоду всіх її учасників і є за своєю 

сутністю правами людини; а також –  принципове значення ідеї суспільної 

угоди для принципу верховенства права, адже порядок стає моральним чи 

справедливим через вкоріненість його у спільну згоду всіх його учасників; 

– розуміння політики як особливої індивідуальної та інституційної 

діяльності, спрямованої на досягнення та закріплення влади, та певного 

сутнісного виміру людського буття загалом, його особливої форми, з 

властивими лише їй спрямуваннями та характеристиками; 

– тезу про те, що розбудова комунікативного варіанту теорії суспільної 

угоди зумовлена не лише опертям на універсалістську версію 

контрактуалізму але й сутнісною спрямованістю сучасної соціальної, 
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політичної філософії на витлумачення дискурсу як засадничого принципу в 

подоланні «методичного соліпсизму», обґрунтуванні етичних норм та прав 

людини, осмисленні  шляхів  розбудови громадянського суспільства; 

− ідею про те, що будь-яка легітимна угода неможлива без довіри 

громадян до владних персон та інституцій, довіри витлумаченої в якості 

настанови та прагнення до чесної та передбачуваної угоди громадян та влади, 

а також зорієнтованої на певні норми та цінності, поведінки переважної 

більшості громадян. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

осмисленні особливостей еволюції теорії суспільної угоди в контексті 

найбільш значущих історико-філософських експлікацій та вимірів. 

Теоретичні положення дисертації та результати цього історико-

філософського дослідження мають значний внесок у вивчення сучасної 

філософії суспільної угоди та пропонують продуктивні шляхи її освоєння, що 

можуть стати основою подальших розвідок у галузі історії філософії, 

політичної та соціальної філософії. 

Результати і висновки дисертаційного дослідження стосуються 

широкого кола питань соціальної філософії, політичної філософії, філософії 

моралі, історії філософії тощо. Матеріали дисертації можуть 

використовуватися у викладанні як нормативної дисципліни «Філософія», 

так і спеціальних філософських дисциплін (філософії права, історії філософії, 

соціальної філософії, філософської антропології) у вищих навчальних 

закладах. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження отримані дисертантом самостійно. 

Кандидатська дисертація на тему «Міфологізація свідомості в 

сучасному суспільстві» захищена у 2002 році. Матеріали кандидатської 

дисертації у тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні тези та ідеї 

дисертаційного дослідження апробовано у виступах і доповідях автора на 
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всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях: міжнародній науковій конференції «Революції в Україні: 

співзвуччя епох» (25 квітня 2008 р. Одеса), міжнародній науково-практичній 

конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології» (6-8 червня 

2012 р., Красний Лиман), міжнародній науково-практичній конференції 

«Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму 

суспільствознавства та богослов’я» (21 травня 2009 р., Київ), науково-

практичній конференції «Етика і політика: національний і світовий досвід» 

(Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2009 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Філософські та соціально-гуманітарні 

аспекти техногенної безпеки» (5-6 квітня 2012 р., Черкаси), міжнародній 

науково-практичній конференції «Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави» (26 квітня 2013 р., Одеса), міжнародній 

науково-практичній конференції «Научные перспективы XXI века. 

Достижения и перспективы нового столетия» (22-23 травня 2015 р., 

Новосибірськ), міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри 

філософських досліджень» (16-17 квітня 2015 р., Дніпропетровськ), науково-

практичній конференції «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-

освітній аспект» (24-25 березня 2016 р., Черкаси), міжнародній науково-

практичній  конференції «Соціально-економічні, політико-правові та 

соціокультурні процеси в Україні та світі» (02-03 червня 2016 р., Київ), 

міжнародній науковій конференції «UNITECH 2016» (17-18 листопада 2016 

р., Габрово, Болгарія). 

Крім того, результати дослідження оприлюднювалися у доповідях на 

постійно діючих теоретичних семінарах відділу історії зарубіжної філософії 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, а також пройшли 

апробацію на лекційних і семінарських заняттях з курсів «Філософія», 

«Філософська антропологія», «Філософія свідомості», «Основи Паблік 

Рілейшнз», які дисертант читає в Черкаському інституті пожежної безпеки 
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імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені в 

індивідуальній монографії «Ідея суспільної угоди в сучасних філософських 

дискурсах» (Черкаси, 2015) обсягом 18,6 д.а. та 42 публікаціях, 25 з яких є 

науковими статтями у фахових виданнях, затверджених ВАК України та в 

іноземних виданнях, 17 – інші наукові публікації, матеріали і тези 

конференцій (загальний обсяг 11,1 д.а.). 

Структура дисертації і послідовність викладу відповідають логіці 

дослідження, визначеній метою і завданнями дисертації. Робота складається 

із вступу, п’яти розділів, дев’ятнадцяти підрозділів, висновків до розділів та 

загальних висновків. Список використаних джерел містить 318 позицій. 

Обсяг основного тексту дисертації становить 356 сторінок повний обсяг – 

375 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СТАН 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕЇ СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА 

ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

1.1 Сутність, особливості та межі сучасного історико-

філософського дискурсу суспільної угоди 

 

Звернення в дисертаційній роботі до історико-філософського виміру 

ідеї суспільної угоди надало можливість актуалізувати, зрозуміти сутність та 

особливості власне історико-філософського дослідження. В пошуках плідних 

методологічних настанов, адекватного понятійного простору та 

методологічного апарату ми спиралися на праці вітчизняних та зарубіжних 

дослідників теорії історико-філософського процесу, які й стали теоретико-

методологічною основою  дисертаційного дослідження. Йдеться насамперед 

про розробки І. Бичка, М. Булатова, Г.Г. Гадамера, Г.Ф.В. Гегеля, 

В. Горського, В. Гусєва, А. Гулиги, В. Гьосле, В. Дільтея, Г. Заїченка, 

С. Йосипенка, С. Кримського, М. Култаєвої, М. Мінакова, Н. Мотрошилової, 

І. Нарського, В. Окорокова, Н. Радіонової, П. Рікера, К. Райди, В. Шинкарука, 

К. Ясперса. Важливою для роботи стала також і та філософська стратегія, яка 

опирається на теоретичні здобутки М. Фуко та Ж. Дельоза і полягає у 

всебічному дослідженні тієї чи іншої ідеї, її співвідношення та зв’язків з 

іншими ідеями та спробі визначення основних напрямків її розвитку. 

Плідним прикладом застосування означеної топологічної стратегії стала 

розвідка М. Мінакова з історії та філософії поняття досвіду, що уможливило 

«утримання в фокусі неперервність філософського процесу та можливість 

створити опис минулого філософії без побудови ієрархії» [137, 34]. 

Не лише у вступі та в тексті даного дисертаційного дослідження, але й 

у низці провідних праць з проблеми суспільної угоди постійно 

наголошується на значущості ідеї суспільної угоди для конституювання 

справедливої правової держави та подальшого її функціонування як 
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спільноти громадян, які мають можливість вільно домовлятися, узгоджувати 

свої часто протилежні інтереси щодо нагальних для них суспільних проблем. 

Таким чином, для створення продуктивних теоретичних і методологічних 

засад дослідження ідеї суспільної угоди важливе значення набула рецепція та 

творчий розвиток основних ідей сучасної соціальної та політичної філософії, 

репрезентованих працями В. Андрющенка, О. Білого, Є. Бистрицького, 

А. Єрмоленка, Р. Зимовця, Р. Кобця, М. Култаєвої, В. Любивого, В. Ляха, 

В. Нечипоренка, В. Пазенка, М. Тура, М. Поповича, С. Пролеєва, 

Л. Ситніченко, В. Хміля, В. Шамрай. 

Саме засадничий методологічний сенс класичної теорії суспільної 

угоди й уможливили актуалізацію останньої в творчості Дж. Ролза. «Моя 

мета, – наголошує Ролз, – подати таку концепцію справедливості, що 

узагальнила б і піднесла на вищий рівень абстракції знану всім теорію 

суспільного договору, якою ми її подибаємо скажімо, у Локка, Руссо чи 

Канта» [158, 37]. Вже в Руссо йдеться про перетворення угоди в засаду 

правових відносин, бо він вибудовує свою теорію послідовно розмежовуючи 

розуміння людини та громадянина й актуалізуючи по-справжньому 

філософський дискурс механізмів формування модерної автономної 

особистості та властивої їй солідарності. Особливістю роздумів І. Канта (які 

потребують подальшого дослідження у вітчизняному філософському 

просторі) про суспільну угоду влади та народу є його рішуче заперечення 

самої думки про доброго турботливого правителя. Адже головне зло в 

суспільному, політичному житті – це необмежена авторитарна влада. То ж 

Кант справедливо й актуально й на сьогодні зауважує: ніякий політичний лад 

не можна назвати розумним, якщо його дорослі громадяни вважаються 

нерозважливими підлітками без свої власних прагнень та бажань. Звідси й 

випливає теза про те, що дії влади (колективної чи одноосібної) мусять 

обмежуватися не її добротою та турботою про підлеглих, а визнанням 

кожного індивіда вільним та незалежним громадянином.  
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Саме цю засадничу ідею кантівського контрактуалізму й запозичив та 

ґрунтовно розвинув у своїй «Теорії справедливості» Дж. Ролз. Цей важливий 

методологічний принцип ролзівського контрактуалізму чітко виокремлює та 

формулює Ю. Габермас. На його думку, для надання стійкості базовим 

нормативним ідеям своєї концепції Ролз застосовує метод так званої 

рівноваги міркувань (рефлективної рівноваги). І в такий спосіб «приходить 

до основного поняття «моральної особи» та до подальших основних понять 

політичного «автономного громадянина», «чесної кооперації», «добре 

впорядкованого суспільства» тощо шляхом раціональної реконструкції 

перевірених інтуїцій, тобто таких інтуїцій, на які ми натрапляємо у практиках 

і традиціях демократичного суспільства» [48, 94]. 

Принципово важливим є намагання осмислити проблему та ідею 

суспільної угоди в не лише в морально-правовому, але й в методологічному 

вимірах, що свідчить не лише про недостатню кількість таких підходів, але й 

про їх перспективність та значущість, які дозволили б не лише описати 

нагальні проблеми, але й вказати шляхи вирішення складних конфліктних 

ситуацій сьогодення. То ж варто погодитися з розвинутою на вітчизняних 

теренах тезою Л. Ситніченко про методологічний сенс принципу суспільної 

угоди для новітньої політичної філософії, передусім для адекватного 

розгляду таких засадничих для соціальної та політичної філософії проблем, 

як проблема свободи, відповідальності, зради, справедливості, легітимності 

соціальних інституцій. Авторка справедливо вважає, що «суспільна угода 

набуває, попри її європейські витоки, універсального сенсу не лише в 

контексті проблем політичної справедливості, але й завдяки своїй засадничій 

ролі при політичному упорядкуванні соціального буття, створенні властивих 

йому форм урядування» [171, 4]. У своїх дослідженнях вона також 

наголошує на тому, що філософське осмислення справедливості має бути 

зосередженим не тільки на матеріальних, але й на моральних та духовно-

практичних аспектах соціального буття людини та підкреслює необхідність 

«прориву до Іншого» як певної методологічної настанови, що дає можливість 
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вийти за межі розуміння соціальності як індивідуальної несвободи, 

пригноблення та несправедливості. 

На наявності органічного зв’язку проблеми легітимації та ідеї 

суспільної угоди наголошує в своїх відомих розвідках А. Єрмоленко. 

Зокрема в одній зі своїх останніх статей «Морально-етична легітимація 

сфери політичного» (яка була опублікована в межах круглого столу журналу 

«Філософська думка» з промовистою назвою «Політична легітимація і 

насильство») він наголошує на тому, що «держава як влада не може 

спиратись тільки на силу тих, хто керує. Цьому має передувати ще й згода 

підпорядковуватись цій силі, тобто бажання тих, ким керують, жити разом. 

Отже держава повинна мати авторитет і право підпорядковувати. Звісно, цей 

авторитет має визнаватись тими, кого підпорядковують. Водночас держава 

має виправдати свій авторитет, аби мати право підпорядковувати, зробити 

його легітимним, тобто виправданим, узаконеним, обґрунтованим. Таким 

чином, легітимація є й певною угодою між державою, суспільством і 

громадянином щодо монопольного права держави на насильство. А тому 

проблема легітимації конкретизується питанням: на основі чого здійснюється 

така угода, а отже, і питанням співвідношення правових та моральних норм» 

[82, 51-52]. З іншого боку, варто (на засадах історико-філософського 

дискурсу) продумати та всебічно дослідити й висловлену С. Пролеєвим тезу 

(в його вступному слові до означеного Круглого столу) про те, що «сучасна 

глибока криза автономії особи спонукає бачити в останній утопічний 

конструкт (хоча, вірогідно, цій спокусі й не слід піддаватися). А це, своєю 

чергою, ставить під сумнів феномен суб’єктивного визнання як соціального 

акту, внаслідок чого загалом підважується можливість легітимації» [153, 9]. 

В загальному методологічному сенсі критичної реконструкції 

значущості принципу суспільної угоди для сучасної та новітньої політичної 

філософії, спрямованої на осмислення проблем свободи, рівності, 

легітимності соціальних інституцій, важливим та плідним стає опертя на 

значний масив досліджень фахівців «київської філософської школи» 
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(Є. Бистрицький, О. Білий, О. Гомілко, В. Загороднюк, А. Єрмоленко, 

Г. Ковадло, Т. Лютий, С. Кримський, Я. Любивий, В. Лях, В. Малахов, 

М. Попович, С. Пролеєв, Л. Ситніченко, Н. Хамітов) в галузі політичної та 

практичної, комунікативної філософії, етики та філософської антропології. 

Регулятивними методологічними ідеями нашого дослідження виступили 

також метод концептуальної та герменевтичної реконструкції текстів, а 

також принцип органічного поєднання логічного, історичного та 

компаративістського підходів. Вартим уваги та подальшого дослідження 

стало також (частково репрезентоване працями вітчизняних та західних 

філософів – Г. Аренд, О. Білого, Ю. Габермаса, О. Гьофе, А. Єрмоленка, 

В. Малахова, С. Пролеєва) тлумачення політики і як особливої 

індивідуальної та інституційної діяльності, спрямованої на досягнення та 

закріплення влади, і як певного сутнісного виміру людського буття загалом, 

його особливої форми. То ж осмислення політики як способу людського 

буття, критеріїв легітимності державного устрою, сутності політичної моралі 

через послідовну реконструкцію взаємин моралі та політики в сучасних та 

класичних історико-філософських дискурсах також стало предметом нашого 

аналізу. Розгляд, з опертям на праці О. Гьофе, Дж. Раза, співвідношення 

політики та моралі саме крізь призму ідеї суспільної угоди, справедливості та 

свободи, уможливлює створення актуальної для сьогоднішніх складних 

вітчизняних реалій політичної моралі. 

Особливого методологічного сенсу набули для нашої роботи твори 

відомих не лише в Україні дослідників в галузі методології історико-

філософської науки (Г. Аляєв, В. Горський, О. Йосипенко, С. Йосипенко, 

М. Култаєва, В. Лях, М. Мінаков, В. Окороков, В. Пазенок, М. Попович, 

М. Ткачук, В. Хміль, О. Хома, В. Шинкарук). Саме запропоновані цими 

авторами тлумачення історико-філософського дискурсу надали можливість 

та зумовили необхідність сучасного тлумачення запропонованої вже в теорії 

суспільної угоди Ж.-Ж. Руссо спроби синтезу голістського та 

індивідуалістичного підходів, а також переконали в плідності всебічного 
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розкриття тези про те, що «договірна теорія пов’язує політичну легітимацію 

зі згодою кожного, тобто не просто з колективною, а з дистрибутивною 

вигодою» [73, 206]. На особливу увагу в методологічному сенсі заслуговує 

спосіб філософського осмислення ідеї суспільної угоди в роботі М. Тура 

«Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів» [187]. Дослідник 

прагне реконструювати проблему суспільної угоди в контексті аналізу зміни 

філософських парадигм (коли йдеться про твори Гоббса, Локка та Руссо) та 

концептуальних засад дискурсивно-етичної легітимації (трансцендентальна 

прагматика Апеля та твори Габермаса). Звертаючись до процесу формування 

соціального конструктивізму, автор наголошує передусім на важливості 

дослідження контрактуалістичного аргументу легітимації політичного 

панування в концепції Т. Гоббса. І в такому річищі означена монографія 

поглиблює й наші спроби віднайти відповідь на запитання: чому ця проблема 

стала однією з головних проблем сучасної політичної філософії від Нового 

часу до початку ХХІ століття та чому її варто й сьогодні вивчати та як на 

теренах політичної філософії Нового часу відбувається перехід від онтології 

до філософії свідомості та становлення, на цих засадах, соціального 

конструктивізму як загальної філософської методології. Іншими словами, 

«експлікація методологічних засад контрактуалістичного етатизму Гоббса 

уможливить виразне бачення особливостей інших модусів 

контрактуалістичної парадигми – лібералізму Дж. Локка, демократизму Ж.-

Ж. Руссо та раціонально-правового конституціоналізму І. Канта. Саме 

Гоббсова політична філософія, що репрезентує легітимацію державного 

абсолютизму шляхом договірного об’єднання атомістичних індивідів, 

започаткувала традицію нормативного індивідуалізму в історії розвитку 

політично-культурної самосвідомості Заходу» [187, 47]. Важливими 

видаються нам і міркування М. Тура щодо осмислення взаємин угоди та 

моралі в філософії Д. Г’юма, який, як буде показано нижче, спростовує тезу 

про те, що «джерелом легітимації влади правителів є обіцянка підданих або 

первісна угода, як цілком справедливий та раціональний принцип» [187, 58]. 
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Загальним же підсумком щодо сутності новочасної ідеї суспільної угоди 

автор вважає актуалізацію та необхідність подальшого дослідження  пошуку 

рефлексивних форм легітимації: «Саме такою моделлю раціональної 

легітимації політичного панування постає ідея суспільної угоди, яку Гоббс 

перекладає із контексту природного (божественного) права на мову 

позитивного права. Суспільна угода слугує універсальним чинником 

формально-процедурної легітимації соціальної практики не лише в 

політичній, а й в економічній та інших царинах суспільного життя, 

утворюючи у такий спосіб одну із констант лібералізму» [187, 61]. 

Порівняльний аналіз творів Гоббса та Г’юма надав можливість стверджувати, 

що саме останній (на відміну від Гоббса) тяжіє до внутрішнього морального 

закону, що й зумовило актуалізацію його роздумів в контексті новітніх 

критичних дискурсів суспільної угоди (Е. Тугендгат, Дж. Грей, Е. Макінтайр 

та ін.). 

Важливим та всебічно дослідженим в дисертаційній роботі виявився 

пошук нових підходів до започаткованих в роботах А. Єрмоленка, 

Д. Гергуна, Д. Кирюхіна, М. Рогожі, Л. Ситніченко, М. Тура, шляхів 

осмислення політичного конструктивізму Дж. Ролза, який віднайшов в 

контрактуалістичному аргументі засаду розбудови справедливого 

суспільства. Звертаючись до проблеми ролі та місця згоди в функціонуванні 

суспільних взаємин та в контексті пошуку ефективності та надійності 

соціальної моралі, українська дослідниця М. Рогожа наголошує на тому, що 

«суспільство – це штучний витвір людської волі та людського розуму, і може 

воно успішно функціонувати через покладання певного штучного засновку 

(договору чи угоди) в його підгрунття» [157, 183]. 

Всебічний аналіз сучасного європейського, переважно 

німецькомовного філософського дискурсу суспільної угоди, дозволив чітко 

оприявнити її не лише загальноєвропейський, але й універсальний, 

інтеркультурний методологічний сенс в якості засади та непересічного 

алгоритму розмаїтих форм складної соціальної практики сьогодення. 
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Особливості новітнього контрактуалізму ми можемо безпосередньо віднайти 

в одинадцятому розділі відомої українському читачеві праці професора 

Отфріда Гьофе «Розум і право» [73]. Принципово важливим в 

методологічному сенсі для розуміння особливостей сучасного 

контрактуалізму став і розгорнутий в роботі (з опертям на розробки К.-

О. Апеля, О. Гьофе, А. Єрмоленка) пошук відмінності трансцендентально-

прагматичного тлумаченням консенсусу від концепцій суспільної угоди 

Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо. І йдеться не лише про перехід методологічного 

соліпсизму до методології, заснованої на апріорі комунікативної спільноти, 

що стає (в побудовах К.-О. Апеля, як ми покажемо нижче) регулятивним 

принципом етики відповідальності. Опираючись на ряд важливих 

методологічних зрушень до теорії суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і 

Руссо, які потребували детального аналізу, відомі в царині європейської 

політичної філософії автори зазначали, що вихід за межі природного стану 

засвідчив виникнення нового суспільного принципу регуляції діяльності, 

спрямованої на справедливе облаштування світу. Теорію суспільної угоди 

Гоббса та його політичну антропологію критично осмислюють та 

інтерпретують такі відомі філософи як М. Вебер, Д. Готьє, О. Гьофе, 

В. Керстінг, А. Ляйст, Ч. Тейлор, Т. Шмідт.  

Осмислюючи методологічні засади сучасних роздумів про теорію 

суспільної угоди, необхідно звернутися насамперед до роздумів про мову та 

комунікацію К.-О. Апеля, а потім – до основних понять етики дискурсу 

Ю. Габермаса та Апеля. По-перше, в межах створеної Апелем концепції 

трансцендентальної прагматики (в його «Трансформації філософії») 

здійснено не просто перехід до філософії комунікації, а власне її заснування. 

Його філософії комунікації або трансцендентальній прагматиці властиве 

прагнення до визначення умов можливості людського спілкування, 

порозуміння. Властивий роздумам про комунікацію К.-О. Апеля та етиці 

дискурсу Ю. Габермаса ліберальний контрактуалізм також прагнув 

повернути до життя проблеми справедливості, свободи, рівності, людської 



29 
 
гідності на противагу домінуванню логічного позитивізму, утилітаризму та 

інтуїтивізму. Саме останні власне і були ознаками методологічної 

застарілості та сумнівного евристичного сенсу тогочасної політичної, 

соціальної та моральної філософії. 

По-друге, досягнення взаєморозуміння і згоди можливе лише тоді, коли 

засновки ідеальної комунікації властиві і реальній комунікації. Тоді норми 

мовної комунікації, на думку Апеля і Габермаса, за певних умов, можуть 

поставати засадою моральної оцінки. На цьому шляху власне постає 

можливість обґрунтування таких чеснот як «рівність», «справедливість», 

«солідарність» та «відповідальність», що свідчить про здатність 

дискурсивної етики тлумачити формально-процедурні принципи дискурсу в 

якості механізмів обґрунтування моральних норм. Таким чином, дискурсивна 

етика постає етикою колективної спів-відповідальності за далекосяжні 

наслідки дій, прийнятих на основі консенсусу, проголошує можливість 

важливість (саме для теми нашого дослідження та реальних процесів 

досягнення суспільної угоди за суперечливих, часто драматичних обставин 

реального буття) обґрунтування і виправдання моралі однакової поваги до 

кожного та солідарної відповідальності за кожного. 

Як свідчить аналіз сучасного та новітнього контрактуалізму, важливою 

особливістю суспільної угоди є передусім її легітимувально-обмежувальний 

сенс та органічний зв’язок з ідеєю прав людини. Вона не лише легітимує, але 

й обмежує панування. А за умов плюралістичного розмаїття інтересів, 

одностайності можна досягти не стільки завдяки переконливим аргументам, 

скільки завдяки фанатизму, колективним маніпуляціям та популізму. З 

метою послідовного аналізу основних складових та принципів вимірів етики 

відповідальності К.-О. Апеля в ландшафтах контрактуалізму в 

дисертаційному дослідженні застосовано генеалогічний, герменевтичний та 

компаративістський методи, які дозволили зрозуміти апелівську філософію 

як етику солідарної глобальної відповідальності та комунікативної взаємодії 

за умов глобальної екологічної та соціальної кризи та життєво-нагальної 
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необхідності поєднання ідеї суспільної угоди, свободи, справедливості та 

відповідальності. Репрезентуючи філософію К.-О. Апеля в якості одного із 

провідних новітніх способів комунікативної трансформації філософії, його 

послідовники та учні (Д. Бьолер, Ю. Габермас, А. Єрмоленко, В. Кульман) 

виокремлюють низку принципово важливих для нашого дослідження ідей, 

які набули в роботі подальшого розвитку. Йдеться, насамперед, про відмову 

К.-О. Апеля від теоретико-пізнавального (або ж методологічного) соліпсизму 

філософії модерну і заміну його поняттями «порозуміння», «згоди», «угоди», 

«спілкування» та побудову на цих засадах трансцендентальної філософії 

апріорі інтерсуб’єктивного порозуміння, в межах якого навіть самотня 

людина може пізнати та зрозуміти світ. Важливою особливістю новітніх 

філософських праць О. Білого, А. Єрмоленка, Г. Йонаса, Б. Вальденфельса, 

К.-О. Апеля, С. Пролеєва, М. Ріделя, стала їх органічна приналежність до 

царини дискусій про пошуки моральних засад сучасного суспільства, коли 

основні етичні настанови та цінності мусять полишити і, зрештою, 

полишають сферу приватного життя, а колективну безвідповідальність 

необхідно замінити колективною відповідальністю, а також довести що 

утилітаризм, інтуїтивізм та позитивізм не здатні стати основою вирішення 

соціальних конфліктів, оскільки не передбачають ніяких конструктивних 

процедур, придатних для вирішення моральних суперечок. У своїх 

дослідженнях українські та західні філософи наголошують та тому, що 

суспільство не можна уявляти в якості спільноти дружньо налаштованих 

громадян. Дж. Ролз шукає підстави для визнання об’єктивності свого 

конструктивізму у методі рефлективної рівноваги. Саме на намаганні 

політичної філософії не лише Дж. Ролза узгодити теоретичне обґрунтування 

принципів справедливості з нашими повсякденними моральними 

судженнями акцентує увагу В. Керстінг. А Ю. Габермас тлумачить суспільну 

угоду як спосіб регулювання суспільної діяльності, адже дійсно легітимними 

та справедливими є ті способи суспільного буття, які втілюють загальний 

інтерес, чи загальну волю. Він прагне пов’язати право людини та її інтерес, 
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користь та справедливість, ідеали античного полісу та новoчасового 

індивідуалізму, принципи чеснот та спільноти з доктриною природного 

права. Важливим в цьому в сенсі є для нього поняття згоди, яка досягається 

за умов непримусового дискурсу вільних і рівних учасників суспільної угоди. 

Через властиве контрактуалізму намагання пов’язати нормативне 

обґрунтування справедливості з інтересами окремих людей виникла 

необхідність проаналізувати проблему етичного виправдання правових норм, 

які не можуть ґрунтуватися лише на примусі кращого аргументу. Означена 

настанова тісно пов’язана з практикою довіри та поваги до гідності кожного 

окремого індивіда. 

Варто також зважати й на критичну характеристику комунікативної 

стратегії сучасного контрактуалізму. Вона була свого часу започаткована 

М. Фуко, у вітчизняній літературі розвинута О. Білим, який наголошує на 

необхідності корегування ситуації діалогу владними взаєминами. На його 

думку, «діалог не є цілковито добровільним обміном значеннями, 

спрямованими лише на взаєморозуміння. Він являє собою раціоналізовану 

форму широкого спектру відношень: комунікативних, відношень панування і 

відношень, що постають у процесі стратегічної дії. Ось чому аналіз діалогу 

лише з погляду внутрішньої комунікативної раціональності є недостатнім» 

[29, 12]. Йдеться про важливу для осмислення ідеї суспільної угоди 

внутрішню асиметрію діалогу, яка полягає «у можливості здійснювати владу 

лише стосовно вільних суб’єктів, свобода яких провокує апеляцію, зумовлює 

потребу у виробленні суспільної угоди, внаслідок чого асиметрія може бути 

збереженою або видозміненою» [Там само]. 

Інтерпретація ж в роботі ліберального світогляду як насамперед 

світогляду морально-політичного стала засадою тези про те, що 

комунітаризм, претендуючи на роль теорії «спільноти та ідентичності», є 

доповненням, а не альтернативою ліберально зорієнтованої політичної 

філософії та антропології. Про це свідчить, на нашу думку, і теорія 

«комунітарної демократії» відомого дослідника сучасного контрактуалізму 
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В. Керстінга. Ця теорія цілком справедливо претендує на уточнення поглядів 

Дж. Ролза, який так і не зміг, як вважає В. Керстінг, запропонувати дієвих 

механізмів, процедур досягнення політичної та соціальної згоди. 

Розгортання тези про те, що згода в суспільстві формується не лише 

завдяки консенсусу, але й завдяки особистій та колективній відповідальній 

турботі про спільні проблеми та потреби в межах свого «життєвого світу», 

потребувало опертя на сучасні дослідження проблем свободи, 

відповідальності, «життєвого світу». 

Щодо методологічного сенсу розуміння сучасних вимірів 

контрактуалізму та місця в ньому проблеми свободи, по-перше ми не могли 

не звернутися до ґрунтовної праці директора Інституту соціальних 

досліджень А. Гонета «Право свободи: нарис демократичної моральності» 

[248], в якій ґрунтовно досліджено перехід від історичного дискурсу свободи 

до «дійсної, соціальної свободи». У вступі до роботи під назвою «Теорія 

справедливості як суспільній аналіз» [248, 14-43] Гонет насамперед зазначає, 

що умови справедливості (як і людська свобода) можуть бути вкорінені, 

втілені не лише в позитивному праві, але й у належних способах спілкування, 

дій та вчинків, соціокультурних практик буденного життя. Методологічно 

важливим став також акцент Гонета на взаємозв’язку негативної свободи з 

теорією суспільної угоди [248, 44-58], а також критичне осмислення 

взаємозв’язку гіпотетичної угоди з ідеями свободи і справедливості. 

Критичні закиди на адресу класичного контрактуалізму Гонет розширив до 

осмислення меж соціального ліберального проекту загалом, адже останній на 

його думку дивиться на наше несправедливе, сповнене принижень та «війни 

всіх проти всіх»,  буття крізь спрощену  призму нормативізму, який має бути 

доповнений соціальним аналізом [248, 15].  По-друге, запропонований 

Гонетом аналіз свободи негативної, рефлексивної і соціальної (про що ми  

розгорнуто скажемо нижче) [248, 44-119] доповнюється новітньою, 

спрямованою на трансформацію політичної філософії та політичної 

антропології, реконструкцією розуміння «негативної» та «позитивної» 
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свободи в працях І.Берліна [28] і А. Велмера [41] та осмислення причин 

дотримання індивідами суспільної угоди саме в межах негативної свободи. 

По-третє, в праці «Проблеми сутності свободи: методологічні та соціальні 

виміри» М. Попович [151], аналізуючи «свободу від» та «свободу для», 

виокремлює романтично-консервативну і ліберальну стратегії свободи: «для 

лібералізму свобода індивіда обмежена свободою та існуванням інших 

людей, тоді як романтичний консерватизм виходить з обмеження свободи 

насамперед власними внутрішніми можливостями індивіда. Отже, свобода 

по-консервативному переноситься у сферу суб’єктивного і приватного життя 

людини, а все громадське і публічне життя обмежене порядком і 

дисципліною» [151, 3]. Виокремлені ж крайнощі ліберального та 

романтичного тлумачень свободи посутнісно свідчать про те, що можуть 

бути «негаразди», як з негативною, спрямованою до індивідуального 

самоствердження, так і з позитивною свободою, що часто захоплюється не 

громадським простором, а простором спільноти. 

По-четверте, істотним, суголосним постмодерним соціокультурним 

реаліям стає трансформація тих вимірів свободи, на які звертає увагу відомий 

український дослідник В. Лях. Він наголошує на тому, що прагнення людини 

до самовизначення та соціально-економічні чинники інформаційного 

суспільства вимагають від людей більшої креативності та свободи. У своїх 

розвідках з філософії свободи та філософії ідентичності Є. Бистрицький 

актуалізує запропонований свого часу М. Гайдеґером та Ж.-Л. Нансі 

методологічний сенс реконструкції взаємин свободи та ідентичності. 

Подальшого розвитку та аналізу в роботі мала набути й набула ідея 

В. Кимліки, яку він розпочав досліджувати  в своїй відомій праці «Вступ до 

політичної філософії». Кимліка виходить з того, що царині європейської 

політичної філософії існує щонайменше дві концепції суспільної угоди: 

перша, започаткована Т. Гоббсом та Дж. Локком, виходить з того, що 

основою суспільної угоди є взаємна вигода [102, 174-175]. Друга ж, 

тлумачить суспільну угоду в якості заснованої на повазі та втіленої 
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насамперед в «Теорії справедливості» Дж. Ролза. Якщо, на думку Кимліки, 

перша з означених концепцій обтяжена сумнівами в необхідності та 

можливості дотримуватися угоди на засадах поваги до іншого учасника 

цього процесу, то осердям другого тлумачення виступає не страх перед 

іншими людьми та тлумачення їх в якості потенційної загрози, а повага до їх 

автономії та свободи. Насправді ми маємо тут своєрідне повторення та 

необхідність осмислення в контексті сучасного контрактуалізму типової для 

сучасної політичної антропології тези про те, що «люди, по свої природі, є 

досить однаковими через свою спроможність заподіяти шкоду іншим людям 

та через свою вразливість перед такою ж шкодою» [102, 182]. 

Принципово важливими для розуміння новочасного контрактуалізму 

стали й такі поняття як «природний та суспільний» стани. В їх визначенні ми 

спиратися на інтерпретації Гоббса, Руссо, а також на пояснення Г. Майєра та 

О. Хоми. Сама ж логіка власне історико-філософського дослідження дала 

можливість зрозуміти наступне: захист Гоббсом переваг політичного ладу та 

«царства земного» мусить бути скорегований, доповнений розумінням 

причин тяжіння Г’юма до внутрішнього морального закону, що актуалізує 

його роздуми в контексті новітніх критичних дискурсів суспільної угоди 

(Е. Тугендгат, Дж. Грей, Е. Макінтайр та ін.) та конвенційного тлумачення 

природи і сутності моралі. Необхідно було шукати відповіді на наступні 

запитання: якщо страх смерті та насильства є (за Гоббсом) засадою переходу 

від стану природного до стану соціального, то на які вагомі причини такого 

переходу вказує Г’юм? Що й змусило нас звернутися до «Трактату про 

людську природу» Г’юма та віднайти властиву британським просвітникам 

логіку міркувань з її опертям здоровий глузд як основи моральної філософії. 

Зауважимо також, що істотною для розуміння методологічних засад не лише 

політичної філософії Д. Г’юма, але й сучасної політичної філософії загалом, 

стала для нас праця Дж. Ролза «Історія політичної філософії» [283], а також 

його всесвітньовідома «Історія моральної філософії» [282]. Саме в останній 

названій роботі Ролз прояснює вживання Г’юмом поняття «конвенції», 
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наголошуючи на тому, що осердям цього поняття є наступний сенс – 

«традиційний, загальноприйнятий, звичайний», здатний втілити та висловити 

інтереси спільноти [282, 107]. 

Розглядаючи засновані на угоді справедливі закони, і Ю. Габермас, і 

О. Гьофе, і Дж. Ролз, як з’ясувалося після уважного дослідження їх текстів, 

прагнуть зрозуміти способи та механізми взаємозв’язку права та інтересу, 

користі та справедливості. Теорія суспільної угоди, яку розвиває Дж. Ролз в 

межах своєї теорії справедливості базується на двох основних принципах 

справедливості, які визнаються, укладаються через одностайне досягнення 

угоди взаємно незацікавленими раціональними сторонами. Останні, як 

наполягає Дж. Ролз, мають обмежену інформацію щодо особливостей, 

конкретних фактів свого існування, проте принципи, укладені вільними та 

раціональними особистостями, можуть чесно врахувати інтереси всіх 

учасників угоди. 

До ідеї суспільної угоди звертається й інший відомий американський 

філософ Девід Готьє, який своїми роздумати розвиває протилежну 

контрактуалізму Ролза ідею контрактаріанізму, яка має своїм витоком власне 

гоббсівський варіант політичної антропології. Остання, на відміну від 

визнання значущості моральних принципів для кожного вільного індивіда, 

наполягає на тому, що індивіди прагнуть  керуватися передусім своїми 

власними інтересами і просто вимушені укладати угоду для досягнення 

взаємовигідного співробітництва. Теорію Д. Готьє цілком виправдано можна 

охарактеризувати як «теорію раціональної угоди», що постулює в якості 

засадничого поняття – поняття раціональності, а угоду вважає особливим 

різновидом ігрових міжлюдських взаємин. Як слушно наголошує один із 

перших дослідників творчості Д. Готьє Б. Кашніков: «теорія раціональної 

угоди складає фундамент і ядро моральної концепції Готьє, уособлюючи 

намагання підмінити собою етику, а раціональністю – мораль» [99, 34]. 

Вже сказане, дає всі підстави стверджувати, що межах ідеї суспільної 

угоди актуалізується проблема моральності як проблема нашого слідування 
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голосу природи всередині нас. Особливе місце в дослідженні взаємин моралі 

та інтересу, політики і моралі (і цю ідею ми розгортаємо в четвертому розділі 

роботи) належить проблемам свободи, справедливості та толерантності, як 

тих моральних чеснот, що роблять людину справжнім господарем самої себе 

і в контексті ідеї суспільної угоди набуває не монологічного, а діалогічного 

виміру. Сучасні філософи-контрактуалісти пропонують різні підходи до 

проблеми обґрунтування моральних норм – одні вважають, що такого 

обґрунтування не існує, а інші, як Габермас і Туґендгат, стверджують, що 

воно чимось схоже на обґрунтування висловлювань чи обґрунтування 

вчинків. Адже саме у вчинках найвиразніше проявляються засвоєні норми чи 

моральні принципи, яким людина добровільно підпорядковується. Коли ж ми 

говоримо про мотиви не лише індивідуальних, але й колективних вчинків, то 

саме на порушення цих норм ми реагуємо обуренням чи чуттям провини. І не 

лише республіка Руссо, але й суспільний устрій обстоюваний Ролзом та 

Габермасом базуються на принципах народовладдя та рівності всіх перед 

законом. Всі вони засуджують правителів, які, керуючись макіавеллівським 

принципом, вважали шкідливим дотримання моральних норм та принципів в 

царині політики, а вимога завжди бути чесним, справедливим і не 

переоцінювати себе є обов’язковою для кожного громадянина як реального 

учасника суспільної угоди влади та народу, а також кожного з нас не лише у 

вертикальному, але й у горизонтальному сенсі. 

 
1.2 Щодо експлікації основних принципів осмислення феномену 

суспільної угоди в сучасній філософії 

 

Насамперед зауважимо, що принцип суспільної угоди актуалізує не 

лише проблему справедливості, але й проблему свободи та проблему 

верховенства права як істотного морально-правового способу існування 

сучасного суспільства. Саме дискурс суспільної угоди, як наголошує у своїй 

розвідці «Нормативно-ціннісне обґрунтування справедливої держави» 
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український дослідник В. Нечипоренко, містить у собі «фундаментальні 

філософські питання про природу людини і джерело соціальності, про 

характер взаємодії людей у суспільстві і способи її регуляції, про сутність 

моралі та права, про співвідношення примусу та свободи в суспільстві» 

[144, 354]. 

Важливим та безумовно актуальним є також виокремлений в нашій 

роботі аспект ціннісно-нормативного осердя легітимності того чи іншого 

суспільного ладу, його держави, тобто визначення тих нормативних 

принципів, які є засадою справедливої правової держави. Що й потребує 

сучасного, морально-правового визначення легітимації як публічного 

процесу «посвідчення, схвалення, виправдання або визнання чи доведення 

законності та необхідності певної соціальної дії, статусу, норми та інституції. 

У політично-правовій сфері обґрунтованість та необхідність 

підпорядковуються найвищому принципу – справедливості» [144, 355]. 

Таким чином, наявність спільного інтересу та заснована на взаємній 

довірі згода допоможе людям (краще будь-якого контракту) діяти злагоджено 

для досягнення спільної мети, а для того, щоб залишитися в просторі 

справедливості та моралі, потрібно спиратися на реальні морально-правові 

угоди. Саме на цю обставину звернув увагу і Ю. Габермас в його відомих 

студіях з політичної теорії. По-перше, йдеться про те, що «складні 

суспільства не можуть утримувати своєї цілісності завдяки самим лише 

почуттям, які подібно до почуттів симпатії та довіри спрямовані на ближню 

сферу. Моральне ставлення до чужих вимагає «штучних» чеснот, передовсім 

– налаштованості на справедливість» [48, 24]. А «контрактуалізм зі самого 

початку послаблює аспект солідарності, оскільки він безпосередньо пов’язує 

питання про нормативне обґрунтування системи справедливості з інтересами 

окремих людей, переорієнтовуючи при цьому мораль з обов’язків на права» 

[48, 25]. Ці роздуми, як і звернення до проблеми солідарності в новітніх 

роботах Габермаса виоформилися в межах плідних суперечок з колегами по 

філософському цеху. 
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Загалом же ми прагнемо акцентувати увагу на істотно важливих на 

сьогодні аспектах сучасного та новітнього контрактуалізму. Йдеться 

насамперед (про що детально буде сказано не лише на початку наступного 

розділу, але і протягом всієї книги) про спробу осмислення та реконструкції 

основних понять та принципів, ґенези, меж та перспектив розвитку теорії 

суспільної угоди в контексті її найістотніших історико-філософських вимірів. 

Означений підхід вже частково репрезентованого працями таких 

знаних вітчизняних авторів як Г. Аляєв, А. Єрмоленко, Р. Димерець, В. Лях, 

В.Нечипоренко, М.Попович, С. Пролеєв, Л. Ситніченко, Н. Спасенко, 

Я. Стратій, М. Тур, О. Хома. Саме завдяки їх працям та перекладам стає все 

зрозумілішою обстоювана в даному дисертаційному дослідженні теза про те, 

що самій ідеї суспільної угоди та її заломленні на інші істотні проблеми 

сучасної політичної філософії висвітлюється ціла низка істотних та вкрай 

необхідних нам на сьогодні (в нашому прагненні приналежності до 

європейської демократичної спільноти) понять та принципів. 

Численні розвідки відомих західних філософів (Ю. Габермаса, 

А. Гонета, О. Гьофе, В. Кимліки, П. Колера, Е. Макінтайра, Г. Ломана, 

М. Нуссбаум, Дж. Ролза, А. Сена, Ч. Тейлора, Е. Тугендгата, Р. Форста), 

особливо в царині соціальної та політичної філософії, філософії права та 

моралі, осмислення природи та меж теорії «суспільної угоди», неможливо 

уявити поза роздумами про свободу, владу, справедливість та 

несправедливість, рівність та права людини, її ідентичність та 

відповідальність. Вся їх творчість налаштована на доведення ідеї про 

необхідність плекати чуття справедливості, толерантності, свободи та 

солідарності в сучасному суспільстві. Зрештою, увага акцентується на 

істотній зміні ролі Іншого в тлумаченні проблем свободи, добра та 

справедливості. Щодо дискурсу суспільної угоди, то йдеться як про 

необхідність компромісів та врахування індивідуальних життєвих планів, так 

про проблему легітимності влади та необхідних для функціонування 

універсальних принципів чуття справедливості та довіри. А через прагнення 
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контрактуалізму пов’язати нормативне обґрунтування справедливості з 

інтересами окремих людей, виникає проблема етичного виправдання 

правових норм, які не можуть ґрунтуватися лише на примусі кращого 

аргументу. Означена настанова тісно пов’язана з практикою поваги до 

гідності кожного окремого індивіда. То ж цілком виправданим та логічним 

кроком в розвитку ідеї суспільної угоди стало звернення до проблеми 

людської гідності. А осердям «реалістичних, за висловом Ю. Габермаса, 

утопій прав людини» стала теза про те, що гідність властива щонайменше 

всім суб’єктам правової угоди, а сама  ідея людської гідності є нормативним 

витоком вкорінених в універсальності моралі основних прав людини, які 

можуть та повинні захищати цю гідність за допомогою справедливих 

інституцій демократичної держави. 

До того ж, й актуалізація, в контексті всебічного осмислення новітніх 

інтерпретацій свободи та відповідальності, інституцій та життєвого світу, 

також зумовлює необхідність реконструкції співвідношення їх 

універсальних, ліберально-індивідуальних та контекстуально-партикулярних 

(комунітаристських) складових, що є соціально-філософським втіленням 

взаємозв’язку таких принципово важливих людських рис, як наше прагнення 

бути вільними, навіть спілкуючись з іншими (близькими чи далекими) 

людьми. Зауважимо, що  моделі «негативної» та «позитивної» свободи 

поступово втрачають свій домінуючий вплив, адже постіндустріальна доба 

принципово змінює сутність суб’єкта свободи, перетворюючи його з 

«індивіда, який обстоює свою свободу всупереч зазіханням інших» та 

«автономної дієвої особи громадсько-політичного життя на особистість, яка 

має здатність до духовного розвитку» [140, 9]. 

Таким чином, вже класичні теорії суспільної угоди (демонструючи 

межі методології соціального проекту модерну) не зважали на особливості її 

учасників, не вважаючи такі особливості істотними для формування вільного 

та справедливого соціального ладу.  Ідея та прагнення, усвідомлення 

необхідності осмислення шляхів створення нового універсального 
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середовища, яке опосередковує справедливий взаємозв`язок «своїх» та 

«чужих» світів сучасного глобального соціуму стає теоретичною та 

практичною прикметою сучасного філософського,  переважно 

постмодерністського дискурсу. Проте свої плідні варіанти, шляхи подолання 

означеної дилеми пропонують також В. Вельш, К.-О. Апель, Ю. Габермас, 

Дж. Раз. Досліджуючи проблеми моралі, прав та обов’язків, провідні сучасні 

як вітчизняні, так і західні філософи наголошують на тому, що в 

справедливому суспільстві йдеться передусім не про рівний матеріальний 

розподіл (не заперечуючи при цьому значущості розподільної 

справедливості), а про те, що на всіх людей мусять зважати, рахуватися з 

ними і при розподілі свободи та влади. Таким чином, наше дослідження 

сучасних версій теорії суспільної угоди дає можливість зробити висновок про 

те, що контрактуалістська складова сучасних дискурсів справедливості 

мусить бути доповнена тезою про те, що та чи інша норма є виправданою, 

коли вона однаково позитивна для всіх, кого вона стосується, а моральні 

уявлення перетворюються на «джерело» інституційної справедливості. І мова 

йде не просто про повагу, вона є занадто утопічною і слабкою перешкодою у 

все зростаючій «війні всіх проти всіх». Тому варто погодитися з визначенням 

толерантності (в контексті взамозв’язку толерантності і справедливості) у 

«Моральній свободі» Дж. Раза: «Толерантність є особливою моральною 

цінністю тільки в тому разі, якщо вона стримує бажання, схильності та 

переконання, що розглядаються самою толерантною людиною як бажані. 

Людина толерантна тільки в тому разі, якщо вона гамує в собі бажання 

зашкодити комусь, хто, з її погляду, заслуговує на це» [155, 400]. 

Роздуми над сенсом суспільної угоди в обґрунтуванні справедливості 

тісно пов’язані і з проблемою обґрунтування прав людини, які постають як 

складова сучасних уявлень про легітимність, що свідчить про органічний 

зв’язок проблеми влади та проблеми справедливості. Особливе значення це 

питання має для підвладної сторони, яка завжди, часто болісно мусить 

обирати шляхи визнання існуючої влади. Адже традиційні форми легітимації 
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втрачають свою переконливість і єдиним джерелом, з якого влада може 

отримати власну легітимність та самолегітимність, стають інтереси окремих 

індивідів. Виникає необхідність рівного врахування інтересів всіх, а значить, 

ці «всі» наділяються правами на захист своїх інтересів, у тому числі і на їх 

політичну репрезентацію через ідею та принцип суспільної угоди. Проте 

варто також вказати на обмеженість заснованого лише на принципах 

контрактуалізму розуміння свободи та справедливості: витлумачуючи ідею 

контракту як уявлення про суспільний устрій людей, спроможних до його 

укладання, ми мусимо не забувати про те, «що людина може скористатися 

свободою, вільним простором для дій за наявності певних фундаментальних 

передумов, які становлять ще фундаментальніші інтереси» [178, 53], тобто 

будуть ще більш істотнішими за право на свободу. Інтерпретуючи ідею 

контракту як уявлення про соціальний устрій людей, спроможних укладати 

угоду та доходити згоди, не варто забувати про те, що справедливий 

суспільний лад не може будуватися лише на підставі внеску його громадян в 

контракт. 

Розпочинаючи історико-філософський аналіз ідеї суспільної угоди з 

філософської спадщини Т. Гоббса, варто опиратися не лише на вітчизняні, 

алей на зарубіжні дослідження  його текстів. Йдеться насамперед про працю 

О. Гьофе [253], де викладено не лише життєвий шлях та основні ідеї 

«енциклопедичних творів» Т. Гоббса, але й сучасні дискусії щодо політичної 

філософії останнього, також досліджено основні поняття та принципи 

політичної антропології Гоббса: від його образу людини до філософії влади, 

які потребували подальшого дослідження та розвитку саме в річищі його 

політичної антропології. Особливо сказане стосується «Левіафана» Гоббса та 

його праці «Про громадянина», роздумів про владу, справедливість та 

свободу, як осердя його  політичної антропології. З  ґрунтовних вітчизняних 

досліджень в царині соціальної філософії та політичної антропології йдеться 

про роботу відомого українського філософа С. Пролеєва «Універсалізм та 

ідентичність» [154], де він, по-перше, розкриває сутність тлумачення 
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людської природи Локком, Руссо та Гоббсом, як певної онтологічної 

можливості, що реалізується в людському розумі та людській діяльності. По-

друге, він наголошує на непорушності двох наступних презумпцій – 

природного порядку речей та всезагальності об’єктивного розуму, що 

сприяють цілісності та універсалізму людської природи. По-третє, він 

зазначає, що «будь-який дискурс, який розгортається на цій підставі, – від 

Декарта до Гусерля, від Гоббса до Ролза – передбачає єдино можливу форму 

інтеграції людства, а саме спільність людей як носіїв невіддільних прав 

розумних і вільних істот. Це – ліберальна модель єдності людства, тому 

кожен дискурс, що відштовхується (явним чи неявним чином) від концепту 

людської природи у вищеозначеному сенсі, типологічно належить до 

ліберального мислення» [154, 56]. 

Таким чином, роботи вітчизняних та західних авторів (зокрема праці 

О. Гьофе «Розум і право» та Дж. Раза «Моральні засади свободи») свідчать 

про те, що важливі для нашого дослідження аргументи комунітаристів проти 

лібералізму можуть подолані вже в межах ліберальної парадигми, оскільки 

індивідуальні права та свободи здійснюються тільки у певному соціальному 

контексті. О. Гьофе розпочинає з того, що «історично лібералізм та 

індивідуалізм зростали разом. Однак це – різні доктрини. Лібералізм – 

доктрина політичної моральності, що зосередилася на проблемі особистої 

свободи. Індивідуалізм же – моральна доктрина. Він споріднений з 

лібералізмом так само, як лібералізм споріднений із демократією, що 

тлумачиться як теорія політичних інституцій. Лібералізм може правити за 

основу демократії, хоча можна досягти демократичних цілей і на інших 

підставах, кожна з яких передбачає демократичну теорію в дещо іншому 

образі» [73, 25]. І Гьофе, і Раз, і Тейлор вважають за доцільне говорити про 

комунітаризм не лише як альтернативу, а як про доповнення до лібералізму. 

Отже, обмеження застосування теорії суспільної угоди до базової структури 

лише певного суспільства виявилося теоретично слабким і досить хитким, 

оскільки, суспільна угода має стосуватись насамперед принципів 
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«зовнішньої» (глобальної) справедливості, яка стала предметом дослідження 

не лише Дж. Ролза та Д. Мілера, але й таких філософів як С. Бенгабіб, 

Ю. Габермас, М. Нуссбаум та Р. Форст. Йдеться передовсім про їх публікації 

у вже класичній на сьогодні збірці «Глобальна справедливість. Засадничі 

тексти щодо суперечок між партикуляризмом та космополітизмом» [241], де 

пропонується інтерпретація глобальної справедливості в якості проблеми 

подолання глобальної економічної нерівності, що може і повинно, на думку 

Р. Форста, супроводжуватися дещо іншим розумінням суб’єкта 

справедливості. 

Вже Т. Гоббс наголошував на тому, що причини порушення суспільної 

угоди та ворожнечі між людьми вкорінені в самій природі людини та можуть 

бути виокремлені в якості наступних трьох причин: конкуренція, недовіра та 

марнославство. Саме відсутність довіри призводить до насильства та 

несправедливих домагань життя та власності інших людей. До цього 

долучається і прагнення, також у будь-який спосіб, більшої поваги та 

визнання. Як наголошує, наприклад, Р. Кобець, за відсутності довіри люди 

постають одне для одного не як громадяни, рівноправні учасники суспільної 

угоди, а як конкурент, «стосовно Іншого починає домінувати підозра, йому а 

рriori приписують бажання «урвати собі більше», обдурити і тим с самим 

суттєво погіршити шанси інших на доступ до обмеженого джерела 

соціальних благ. Поступово формується той спільний не виказаний 

суспільний консенсус, який можна позначити як своєрідну «презумпцію 

недовіри до ближнього» [105, 380]. 

Добре знаний в Україні канадський філософ Ч. Тейлор не лише 

оприявнює проблему солідарності, але й (разом з А. Гонетом) надає дискусії 

власне філософського сенсу насамперед в контексті роздумів про роль та 

місце спільнот в демократичному суспільстві. До того ж Тейлор (у своїх 

останніх роботах та виступах в Україні) надає перевагу не поняттю 

«спільнота», а частіше використовує поняття «громада, суспільство» та 

постійно наголошує на неможливості розбудови демократичного суспільства 
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без взаємної поваги та довіри людей, поваги до людської гідності загалом. 

Уважне прочитання «Теорії справедливості» Дж. Ролза також дало 

можливість зробити висновок про те, що учасники договору мають чуття 

справедливості й прагнуть домовитися щодо відповідних справедливих 

принципів. І цей «звужений» варіант політичної антропології, яка постулює 

угоду, кооперацію найфундаментальнішим поняттям, став, на нашу думку, 

своєрідним змістовним засновком такого важливого для теорії 

справедливості Ролза поняття, як «добре організоване суспільство». 

Плідною ідея суспільної угоди стала і для фундаментальної 

трьохтомної праці відомого українського теоретика філософії права та 

політичної філософії С. Головатого під назвою «Верховенство права». 

Особливо сказане стосується книги першої [64]. Значущими для нашого 

дослідження стали роздуми автора про Гоббса, Локка та Руссо. Свої 

дослідження політичної філософії Дж. Локка С. Головатий завершує 

актуальними на сьогодні підрозділами про теорію «суспільного договору» та 

концепцію «довіри»: «За допомогою концепції «довіри» Локк обстоював 

позицію, згідно з якою призначення та межі державної влади визначаються 

метою, задля якої утворюють політичне суспільство, і тому державна влада в 

жодному разі не може бути свавільною або ж бути питанням волі. «Довіра» в 

рамках теорії Локка виступає як логічним наслідком, так і гарантією 

природної політичної чесноти; довіра лежить в основі договору, яким 

створюється суспільство, спільнота» [64, 273]. С. Головатий також 

наголошує на важливій особливості роздумів Локка про суспільну угоду, яка 

полягає в тому, що Локк «визнаючи договірний характер людей поміж 

собою, водночас не визнавав договірних зобов’язань людини стосовно 

державної влади. За баченням Локка, «правителі» – це всього-на-всього 

«представники народу», «довірені особи народу», яких можна «усунути» від 

виконання цієї функції, якщо вони «втратять довіру» народу» [64, 274]. 

Одне із засадничих питань сучасної соціальної філософії та політичної 

антропології, яке сформульоване свого часу Ж.-Ж. Руссо та потребує 
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розвитку та поглиблення за сучасних умов кризового та глобального 

суспільства, звучить наступним чином: яке обмеження свободи може 

вважатися справедливим? То ж йдеться про важливе на сьогодні прагнення 

не лише прихильників лібералізму, особливо в його так би мовити 

«моральній версії», але й класиків комунітаристського способу 

філософування поєднати дискурс чеснот та спільноти, як засад 

справедливого суспільного ладу, з доктриною природного права, 

вкоріненого, як відомо, в ідеї власного Я та розумінні держави як захисника 

приватного інтересу. В. Нечипоренко слушно зауважує, що найбільшим 

благом не лише Руссо вважає рівність та свободу, а остання тлумачиться як 

«умова можливості самої суспільної угоди. Тільки громадянин вільний може 

бути відповідальним у моральному і правовому плані за свої вчинки як 

підданий і як суверен» [144, 374]. 

На відміну від спроб обґрунтування правових та моральних принципів 

поза історичними умовами, проте на засадах конкретного договору, Руссо 

звертається до процедурного типу легітимації. Зауважимо, що у вітчизняній 

літературі на цю обставину, особливо у важливому для нас аспекті теорії 

суспільної угоди, першим звернув увагу А. Єрмоленко, коли він зазначив: 

«Суспільний договір, який характеризується розривом з природним станом, 

означає новий суспільний принцип регуляції діяльності: він показує, яким 

чином у поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. 

Ситуація, в якій кожний індивід з усіма своїми природними правами 

тотально погоджується зі спільнотою, потребує умов, за якими лише ті 

правила можна вважати легітимними, які виражають всезагальний інтерес, чи 

всезагальну волю» [80, 152]. Проте спроби аналізу класичної спадщини Руссо 

в працях вітчизняних філософів (А. Єрмоленка, Н. Литвиненко, 

Л. Ситніченко, Н. Спасенко, О. Хоми) дали підстави стверджувати про 

нагальність подальшого дослідження цього важливого дискурсу суспільної 

угоди. Зауважимо, що саме аналіз роздумів Руссо в царині політичної 

філософії та антропології відомим німецьким дослідником Г. Маєром, дав 
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можливість стверджувати, що саме Руссо поставив одне із важливих і на 

сьогодні питань: на яких засадах може існувати суспільство? Визначаючи 

головну мету трактату Руссо «Про суспільну угоду» відомий перекладач та 

дослідник його творів О. Хома наголошує на основному зусиллі  Руссо, 

спрямованому на пошуки такого політичного устрою, який «забезпечував би 

добробут і безпеку всіх громадян, а не партикулярні інтереси певних 

політичних сил. Сприйнявши традиційні для школи «природного права» 

поняття природного стану і суспільної угоди, Руссо надав їм нетрадиційного 

тлумачення. Наприклад, Гоббс розумів суспільну угоду як акт, за яким особи, 

що його укладають, добровільно і назавжди передають свою природну 

свободу суверенові (колективному органові або ж одноосібному монархові), 

отримуючи натомість захист своєї власності, особисту безпеку і визначені 

закони. Отже, внаслідок цієї угоди суспільне утворення одразу поділяється 

на підданих, які не мають жодної частки політичної влади, і суверена, який 

отримує всю її повноту» [222, 224]. 

В сучасній російській філософії плідні ідеї Е. Соловйова щодо засад та 

сутності сучасного контрактуалізму розвинене та поглиблено в роботах 

Т. Алексєєвої, Г. Канарша, М. Федорової. Зокрема М. Федорова у своїй 

роботі «Класична політична філософія» наголошує на необхідності та 

плідності виокремлення такої складової теорії суспільної угоди як політична 

антропологія. Проте в її праці про означений аспект проблеми йдеться 

передусім в контексті дослідження контрактуалізму Ж.-Ж. Руссо: «Певною 

мірою Руссо завершив логіку раціоналістичної договірної теорії, оприявнив її 

парадоксальні засади» [203, 191-192]. Е. Соловйов у своїй останній 

фундаментальній роботі з філософії І. Канта наголошує на значущості 

визначення Ж.-Ж. Руссо моральної свободи як того, що робить людину 

справжнім господарем самої себе, та вважає, що категоричний імператив 

Канта можна сформулювати і в такий спосіб: «Дій так, щоб максима твоєї 

поведінки могла б бути одночасно і принципом первісної суспільної угоди» 

[175, 76]. 
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Важливим внеском в розуміння сутності та особливостей 

контрактуалізму Руссо стали свого часу й «Історико-філософські етюди» 

В.Ф. Асмуса [19], де власне й було започатковано порівняльний аналіз 

політичної антропології Гоббса та Руссо. Серед значущих для розуміння 

класичних теорій суспільної угоди праць варто також звернути увагу на 

роботу І. Нарського [142], який аналізує теорію суспільної угоди Локка через 

її порівняння з поглядами Гоббса, крізь призму інтерпретації таких важливих 

для обох мислителів проблем, як розподіл верховної влади та перехід від 

природного стану до стану суспільного. Важливим внеском в дослідження 

вчення про суспільство та державу Дж. Локка стала й монографія 

Г. Заїченка [84]. Цій роботі також притаманний порівняльний аналіз 

концепцій Дж. Локка, Т. Гоббса та Б. Спінози, а також обґрунтований 

висновок про відмінність тлумачення Локком та Гоббсом поняття 

«природного права» та проблеми розподілу влади. 

У вітчизняній філософії останніх років до означеної проблематики 

одними із перших звернулися Р. Зимовець та Н. Спасенко. Зокрема 

Р. Зимовець, витлумачуючи теорію Гоббса як «практичне картезіанство», 

зауважує, що «методологічна реконструкція соціальності в Гоббса приводить 

до ідеї природного стану, в якому не діють жодні соціально зумовлені 

фактори впорядкування людських дій» [85, 214]. У своїх розвідках 

Н. Спасенко, спираючись передусім на статтю М. Ріделя про парадигмальні 

зрушення в політичній філософії, а також на точні зауваги Г. Майєра, цілком 

слушно вважає, що започаткованій Гоббсом версії контрактуалізму 

притаманне опертя «як на тілесність (отже, чуттєвість, пристрасть), так і на 

мовлення, запоруку людської розумності» [177, 67].  

Якщо дослідження Н. Спасенко переважно стосуються осмислення 

філософської спадщини Гоббса, то Р. Зимовець звертається до реконструкції 

розгортання ідеї природних прав в полеміці Локка з Гоббсом. У своїх 

пошуках відповіді на запитання про право як внутрішню засаду людського 

буття та сферу невідчужуваних можливостей, автор розділу про 
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«Формування і засадничі принципи ідеї громадянської ідентичності» 

наголошує на тому, що в близькому до нашого пошуку ліберально-

контрактуалістичному варіанті політичної антропології суб’єкт існує не в 

порожнечі, «хоча саме в цій «онтологічній не вкоріненості» парадигму 

суб’єкта звинувачувала феноменологічно-герменевтична традиція, 

підкреслюючи тим самим специфіку модерного розуміння людини» [85, 202]. 

Його ж аргументи на користь існування, необхідності суспільної угоди також 

спираються на ідею, притаманну майже всім теоретикам суспільної угоди 

про державу як певне штучне, а не субстанційне утворення, яке «завжди 

вимагає підживлення із джерела громадянської легітимації» [85, 205].  

Змістовно та методологічно значущі для нас проблеми дискурсивного 

обґрунтування принципів моралі, взаємовідношення універсалістських норм 

з цінностями життєвого світу, функціонування моральних належностей у 

розмаїтих системах сучасного суспільства досліджує у своїх працях 

А. Єрмоленко. Він також обґрунтовує значення комунікативної етики 

відповідальності для ціннісної переорієнтації та духовно-морального 

оновлення суспільства, розв’язання політичних та етнічних конфліктів, 

вирішення екологічних проблем. На його думку, саме етика дискурсу 

відкриває шлях до подолання «методичного соліпсизму» в обґрунтуванні 

етичних норм на основі досягнення взаєморозуміння: «ідеї справедливого і 

розумного панування заступає ідея вільного від панування 

консенсусу» [80, 40]. А в монографії «Соціальна етика та екологія. Гідність 

людини – шанування природи» дослідник наголошує не лише на тому, що 

соціально-екологічна людська діяльність має спиратися не лише на інституції 

деліберативної демократії, універсалістську етику дискурсу, але й на 

здатність людини, її прагнення до гідного та чесного життя: «Тільки на 

основі щирості, уваги та поваги можна досягти такого порозуміння між 

іншими людьми, народами та культурами і сподіватися на розуміння та 

порозуміння з боку прийдешніх поколінь. Таке порозуміння стало б також і 

основою для пошуків дороговказів на шляхах досягнення злагоди і з 
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природою. Воно могло б стати мірилом не тільки гуманізму, а й гуманного 

ставлення до всього сущого» [83, 401]. 

В сучасній німецькій філософії першість в осмисленні суспільної угоди 

як власне філософської проблеми належить професору В. Керстінгу, який 

розпочав свої роздуми над теорією суспільної угоди з книг в межах 

знаменитої серії «Вступів до філософії» Т. Гоббса [257] та Дж.Ролза [255], 

яка витримала вже три видання, а також зі статті до шостого тому відомого 

словника політико-соціальної мови в Німеччині, яка мала назву: «Угода – 

суспільна угода – пануюча угода» [258]. Саме цю історію свого шляху до 

спроби ширшого осмислення суспільної угоди в межах сучасної політичної 

філософії описує Керстінг у вступі до праці під назвою «Політична філософія 

суспільної угоди» [256]. Саме знайомство з означеною працею й стало одним 

з теоретичних поштовхів до всебічного історико-філософського осмислення 

ідеї суспільної угоди від Нового часу до сьогодення. Роздуми В. Керстінга, 

які розпочиналися з осмислення дилеми «політичного аристотелізму» та 

«новочасного індивідуалізму», набули подальшого розвитку саме в межах 

означеної дилеми. Проте його визначення та дослідження контрактуалізму як 

«філософського контрактуалізму» та прагнення саме в цьому річищі 

осмислити взаємозв’язок «природного стану» та суспільного ладу, а також 

раціональні, моральні та нормативні виміри суспільної угоди мають 

безумовний методологічний сенс і були, по можливості, розвинуті в даній 

дисертаційній роботі. Важливим внеском в осмислення не лише «Теорії 

суспільної угоди» Ж.-Ж. Руссо, але всього сучасного контрактуалізму стала 

також інтернаціональна колективна монографія «Ж.-Ж. Руссо. Про суспільну 

угоду чи принципи правової держави» [291]. Важливе місце в названій роботі 

також посіла стаття В. Керстінга «Ідея угоди в «Теорії суспільної угоди» і 

традиція новочасного контрактуалізму» [254], яку він розпочинає з аналізу 

проблеми легітимації панування в творчості Руссо, зі спроб останнього 

відповісти на запитання про те, чому ж людина є повсюдно в кайданах, якщо 

народжується вона вільною? В своїх останніх роботах В. Керстінг знову і 
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знову звертається до аналізу політичної та соціальної філософії Дж. Ролза, 

його спроб віднайти підстави для визнання об’єктивності свого 

конструктивізму у методі рефлексивної рівноваги, що доповнювалося 

невпинним пошуком відповідності між теоретичним обґрунтуванням 

принципів справедливості та нашими повсякденними моральними 

судженнями. Завершуючи свої роздуми над політичним лібералізмом Ролза, 

саме Керстінг визначає основне прагнення ролзівського контрактуалізму як 

засади його ж теорії справедливості [100]. 

Принципово важливі для нашого дослідження ідеї, поняття та 

принципи з доробку відомого далеко за межами європейського 

інтелектуального простору німецького професора О. Гьофе вже виокремлені 

та дістали подальший розвиток в працях його учнів (Ш. Гозепата, Х. Горна, 

А. Пінцані, Х. Рапа, Н. Скарано) та знаменитих сучасників (Ю. Габермаса, 

В. Гінша, В. Керстінга, М. Кетнера, Р. Форста). У вступі до збірки праць, 

присвячених творчому доробку професора Гьофе, зазначається, що «Гьофе 

був одним із перших, хто не лише інтерпретував ідеї Ролза, але й 

продуктивно розвинув їх у своїх роботах» [239, 9]. 

Порівняння роздумів про справедливість, свободу та демократію 

Дж. Ролза та О. Гьофе, який не лише інтерпретував ідеї Ролза, але й 

продуктивно розвинув їх у своїх роботах, набуло особливого значення для 

осмислення важливих особливостей новітніх філософських дискурсів 

суспільної угоди. Осмислення трансцендентального контрактуалізму 

О. Гьофе спиралося на публікації С. Максимова, В. Нечипоренка, 

Л. Ситніченко, М. Тура, а також на звернення О. Гьофе до ідеї суспільної 

угоди, як засадничого поняття та методологічного принципу в роботі 

«Політична справедливість» (відомої нашому читачеві під назвою 

«Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической 

философии права и государства») [219] та перекладених українською роботах 

Гьофе «Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу» і 

«Демократія в епоху глобалізації» [73], уможливило усвідомлення  причин та 
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наслідків виходу філософа за межі комунікативної філософії К.-О. Апеля і 

Ю. Габермаса та теорії справедливості Дж. Ролза. 

Важливим внеском в осмислення ідеї суспільної угоди стали новітні 

розвідки науковців Інституту філософії НАН України. Зокрема йдеться про 

колективні монографії «Національна ідентичність і громадянське 

суспільство» [143], «Філософські дискурси раціональності» [205], «Ціннісно-

нормативне обґрунтування соціальних теорій» [224]. Місце, роль та вплив 

ідеї суспільної угоди в її новочасових європейських варіантах на розвиток 

вітчизняної філософської думки лише в останні десятиліття стає предметом 

уваги українських дослідників. Зокрема йдеться про доробок київської 

дослідниці Я. Стратій. У своїй статті «Ідея природного права і суспільного 

договору на службі петровського абсолютизму» [178], опублікованій в 

збірнику наукових праць на пошану професора Валерії Нічик, аналізуючи 

творчий доробок не лише Т. Прокоповича, але й інших викладачів Києво-

Могилянської академії («могилянців», як вона їх називає), не лише засвідчує 

означений нами загальноєвропейський сенс ідеї суспільної угоди. Йдеться 

про українську філософію як справді філософію європейську. А інтерес, який 

виявляли могилянці до творів загальноєвропейських ранньомодерних 

філософсько-правових ідей (зокрема мова йде про праці «Політика або 

вчення про державу» Ліпсія, «Про право війни і миру» Гроція, «Про 

обов’язки людини і громадянина згідно з законом природним» Пуфендорфа) 

«пояснювався, – наголошує Я. Стратій, – викладеними в них концепціями 

природного права і суспільного договору, обґрунтування підстав закону 

природи і природного права постійною, всезагальною і розумною людською 

натурою. Незмінність людської природи спричинювала, на думку цих 

мислителів, безумовну чинність і непорушність природного закону і 

природного права. Останнє, охоплюючи в собі право на життя, продовження 

роду, спілкування, активне самоствердження, особисту гідність, свободу 

сумління, було природним, невід’ємною ознакою розумної людської 

природи, даним Богом і тому виключало можливість зазіхання з боку 
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держави» [178, 131]. Особливо популярною серед «могилянських 

інтелектуалів» була ідея Г. Гроція щодо такої (розвинутої згодом Локком) 

сутнісної властивості людської натури, як її прагнення до спілкування, до 

утворення спільнот. Що й насправді було подальшим засновком 

новочасового, і не лише, вчення про суспільну угоду, про договірне 

походження державних інституцій. У згаданій вище праці «Про право війни і 

миру» Гроцій (на відміну від тлумачення держави Гоббсом, як суспільно-

інституційного утворення, спрямованого на розважливе подолання 

людського страху перед іншими людьми, якими часто опановує агресія та 

войовничі настрої) вважав найістотнішою причиною прагнення людей до 

розбудови держави їх суспільну природу та намагання убезпечити свої 

інтереси та вигоду від спільного буття. «Ця ідея була ближчою до звичної 

для українських мислителів аристотелівської та середньовічної філософії 

права. Співзвучною до їх роздумів була й концепція С. Пуфендорфа, який 

природному станові людства протиставляв не державний, «культурний», або 

«моральний» стан, до того ж природний стан цей філософ уявляв собі як 

такий, що характеризувався мирним розвитком, не пов’язуючи його з 

непримиренним зіткненням егоїстичних інтересів» [178, 132]. 

Отже, основною ідеєю нашої роботи стала думка про те, що суспільна 

угода – це угода індивідів з приводу умов морального визнання існуючих 

політичних структур та інституцій. І лише ті з них, які не суперечать ідеалу 

правової держави, можуть бути визнані, підтримані людьми, заслуговуючи 

на їхню довіру. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Для створення продуктивних теоретичних і методологічних засад 

дослідження ідеї суспільної угоди важливе значення набула рецепція та 

творчий розвиток основних здобутків сучасної соціальної та політичної 
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філософії, репрезентованих працями як вітчизняних, так і західних 

дослідників. 

Принципово важливою постала необхідність осмислити проблему та 

ідею суспільної угоди в не лише в морально-правовому, але й в 

методологічному вимірах, що свідчить не лише про недостатню кількість 

таких підходів, але й про їх перспективність та значущість, які дозволили б 

не лише описати нагальні проблеми, але й вказати шляхи вирішення 

складних конфліктних ситуацій сьогодення. В процесі критичної 

реконструкції філософського дискурсу суспільної угоди, спрямованого на 

осмислення проблем свободи, рівності, легітимності соціальних інституцій, 

важливим та плідним стає опертя на значний масив досліджень фахівців 

«київської філософської школи». 

Послідовний аналіз методологічних засад та принципів осмислення 

суспільної угоди свідчить про справжні витоки її  значущості, яка  полягає 

передусім в тому, що саме суспільна угода є засадою всіх конкретних угод та 

істотних взаємин громадян та влади. В самій ідеї суспільної угоди та її 

інтерпретації В. Керстінгом, Д. Готьє, Р. Дворкіним, Дж. Ролзом, А. Сеном, 

Е. Тугендгатом, у її визначальному зв’язку з найістотнішими проблемами 

сучасної етики, політичної філософії та філософії права знову і знову 

висвітлюється її як загальноєвропейське, так і загальнолюдське значення. 

Опираючись на ряд важливих методологічних зрушень до теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо, відомі в царині 

європейської політичної філософії автори зазначали, що вихід за межі 

природного стану засвідчив виникнення нового суспільного принципу 

регуляції діяльності, спрямованої на справедливе облаштування світу.  З 

метою  розуміння сучасних вимірів контрактуалізму та місця в ньому 

проблеми свободи варто звернутися до праць А. Гонета, Г. Ковадло, В. Ляха, 

які дають нам можливість зрозуміти, що моральні норми, уявлення про 

свободу, справедливість не можна вкорінювати лише в гіпотетичному 

дискурсі та гіпотетичній угоді. 
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Таким чином, стан дослідження ідеї суспільної угоди у вітчизняній та 

зарубіжній літературі свідчить про необхідність осмислення та реконструкції 

основних понять та принципів, ґенези, меж та перспектив розвитку теорії 

суспільної угоди в контексті її найістотніших історико-філософських вимірів. 

Означений підхід вже частково репрезентованого працями відомих 

вітчизняних авторів. Завдяки їх працям та перекладам стає все зрозумілішою 

обстоювана в даному дисертаційному дослідженні теза про те, що в самій ідеї 

суспільної угоди та її заломленні на інші суттєві проблеми сучасної 

політичної філософії висвітлюється ціла низка істотних та вкрай необхідних 

нам на сьогодні вимірів та складових. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАСАДНИЧІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ФІЛОСОФІЇ 

СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ ЗА ДОБИ МОДЕРНУ 

 

2.1. До проблеми витоків модерного контрактуалізму 

 

Актуалізації теорії суспільної угоди слугує передусім наше сьогодення, 

воно оприявнює дилему, окреслену свого часу Томасом Гоббсом: що ж 

переможе в заснуванні принципів суспільного буття, стане його засадою – 

марнославство, пиха чи страх смерті? Адже недовіра учасників суспільної 

угоди один до одного спотворюють людське існування, перетворюють нас не 

на вільних громадян, а на підлеглих, німотних безправних атомів. Таким 

чином, знову і знову йдеться про необхідність реконструкції історико-

філософського виміру теорії суспільної угоди (частково репрезентованого 

працями Г. Аляєва, Р. Димерця, Н. Литвиненко, Н. Спасенко, О. Хоми). 

В самій ідеї суспільної угоди, яка лежить в основі всіх суспільних угод 

та виконує роль засадничої легітимації, вкорінені основні проблеми сучасної 

політичної філософії та антропології Передусім йдеться про засновану на 

природній рівності людей їх моральну рівність, а також про те, що 

суспільство саме таких людей може називатися справедливим хоча б тому, 

що кожен його індивід має можливість стати не засобом для іншого, а 

вільним учасником суспільної угоди, яка й зобов’язує державу не просто 

верховодити чи панувати на свій егоїстичний розсуд, а убезпечувати головне 

(покладене на неї через суспільну угоду) – дотримання основних природних 

та соціальних прав людини. Адже і в українській Конституції, як відомо, 

людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою цінністю. 

Варто також звернути увагу на таку важливу особливість висхідних 

принципів концепту суспільної угоди та притаманної їй інтерпретації 

взаємин етики та політики, як спроби синтезу двох головних засад розбудови 



56 
 
справедливого політичного устрою: чеснот індивіда та державних інституцій, 

як умови справедливого захисту приватного інтересу. 

Таким чином, важливою та ще малодослідженою особливістю 

суспільної угоди є також її легітимувально-обмежувальний сенс та 

органічний зв’язок з ідеєю прав людини. Вона не лише легітимує, але й 

обмежує панування. Адже насправді за умов плюралістичного розмаїття 

інтересів одностайності можна досягти не стільки завдяки переконливим 

аргументам, скільки завдяки фанатизму, колективним маніпуляціям та 

популізму. То ж варто говорити не просто про спільні інтереси, а про ті 

інтереси, які є дійсно спільними по-справжньому, тобто про інтереси вищого 

рівня, які філософи називають трансцендентальними інтересами, і які 

здійснюються лише через взаємодію та згоду всіх її учасників і є за своєю 

сутністю правами людини. Таким чином, ми безумовно можемо говорити про 

значення ідеї суспільної угоди для принципу верховенства права, адже 

порядок стає моральним чи справедливим через вкоріненість його у спільну 

згоду всіх його учасників. 

Дослідження витоків модерного контрактуалізму тісно пов’язане з 

іменами Г. Гроція та С. Пуфендорфа. Адже саме «славетний політичний 

мислитель» Гуго Гроцій, визначаючи державу як об’єднання вільних людей, 

спрямоване на дотримання права та спільної користі, стоїть у витоків теорії 

суспільної угоди. Досліджуючи, однією з перших у вітчизняній філософській 

літературі, засади суспільного миру в «Трактаті про право війни та миру» 

Г. Гроція, В. Шамрай наголошує на тому, що «апеляція до природного права 

і взагалі введення цього концепту Гроцієм з’являється для обґрунтування 

вимоги миру. Головним природним правом людини є право на збереження 

життя, а договором, котрий у відповідності до нього повинен бути укладений 

між народами, є договір про мир – про припинення війни» [224, 79]. 

Висхідний пункт теорії суспільної угоди C. Пуфендорфа, як свідчить 

насамперед його праця «Про право природне і право народів», – «природний 

стан», в якому відсутні держава і політична організація, який є жалюгідним і 
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неприйнятним становищем. Проте, на противагу вченню Гоббса, Пуфендорф 

впевнений, що природний стан характеризується не всеохоплюючою війною 

«всіх проти всіх», а загальним миром, оскільки людина створена розумною 

та залишається такою і до, і після виникнення держави. Тому, природне 

право виступає як диктат розуму, воно переважає в природному стані, 

змушує людей утримуватися від взаємних нападів, поважати чужу власність і 

дотримуватися угоди. 

У тлумаченні природного права Пуфендорф продовжує ідею Гроція 

про розумність природного права, проте у розумінні мотивів людської 

поведінки погоджується з тезою Гоббса про значущість для людини її 

особистого, приватного інтересу. Перший природний закон, проголошує він 

слідом за Гоббсом, полягає в тому, щоб підтримувати мирне суспільне життя. 

Але, на жаль, більшість людей підкоряється не розуму, а пристрастям, а 

природного права дотримуються далеко не всі, що й зумовлює необхідність 

переходу до громадянського стану. На думку Пуфендорфа, держава з її 

примусової владою необхідна для людей, які здатні жити за законами розуму. 

А теза про те, що в природному стані люди схильні до егоїзму, підводить 

його досить близько до гоббсівської ідеї війни всіх проти всіх, всупереч його 

ж тлумаченню природного стану швидше як стану миру, ніж війни. Бажання 

уникнути зла, що випливає з такого стану, стає безпосереднім мотивом 

утворення держави, а єдино легітимний спосіб її утворення, стверджує 

Пуфендорф, – це суспільна угода. 

На думку Пуфендорфа, для виникнення держави потрібні дві угоди: 

суспільна угода, описана Гоббсом, і угода з урядом, за яку виступали 

прихильники антимонархічних теорій. Цей процес він описує так: по-перше, 

люди укладають між собою контракт про створення постійної спільноти і 

більшістю голосів визначають закони, необхідні для загального добробуту і 

безпеки. Ті ж, хто приєднався до суспільства (за умов встановлення певної 

форми правління), можуть також відмовитися від подальшого спільного 

життя, якщо прийнята форма правління їх не влаштовує. Зрештою 
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вкладається угода між можновладцями та іншими членами спільноти: одні 

зобов’язуються дбати про загальний добробут, а інші – підкорятися. 

Пуфендорф вважає цей процес не лише логічною конструкцією, 

притаманною політичній теорії, але й реальним фактом історії політичних 

спільнот. Що стосується природи і атрибутів створеного цими угодами 

суверена, то Пуфендорф (слідом за Гроцієм, а не за Гоббсом, і на противагу 

останньому) стверджує, що суверен має верховну, але не абсолютну владу, 

яка обмежена тими намірами, заради яких вона встановлена початковою 

угодою. Про конкретні, необхідні для цього засоби вирішує суверен, але його 

вибір обмежений тим, що буде прийнятним для розсудливої людини (per 

sanum hominem) та сумісним з природним правом. 

Вже сказане стає доказом того, що цілісний історико-філософський 

абрис ідеї суспільної угоди неможливий без осмислення теоретичної 

спадщини Т. Гоббса, суперечки з якою стали інтелектуальною засадою 

подальшого розвитку ідей суспільної угоди в працях Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

І. Канта та сучасних дослідників, таких як О. Гьофе, Дж. Ролз, Р. Дворкін, 

Е. Макінтайр, К.-О. Апель, Ю. Габермас, Р. Брандт, В. Керстінг. 

Особливу увагу варто звернути на одну із останніх праць про Гоббса, 

книгу відомого німецького філософа О. Гьофе [253], де викладено не лише 

життєвий шлях та основні ідеї «енциклопедичних творів» Т. Гоббса, але й 

сучасні дискусії щодо політичної філософії останнього. Передусім 

виокремлюються основні поняття та принципи політичної антропології 

Гоббса: від його образу людини до філософії влади. Адже вже в роздумах 

про владу Макса Вебера ми можемо віднайти відгомін ідей Гоббса, проте 

розуміння останнім влади є дещо ширшим, йдеться про три типи влади (не як 

мети, а як засобу): над природою, іншими людьми та над собою. Справжній 

сенс ідеї суспільної угоди стає зрозумілим вже з попередніх праць О. Гьофе. 

Особливо значущою в цьому вимірі є його «Політична справедливість» [219] 

з її всебічним обґрунтуванням необхідності деміфологізації теорії суспільної 

угоди. Завдяки Гоббсу, особливо його ще недооціненій на сьогодні роботі 
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«Про громадянина» розпочинається також усвідомлення відмінності 

підданого та громадянина. 

Варто також з’ясувати, які аспекти творчості Гоббса вже стали 

предметом дослідження у вітчизняній та російській філософії. Український 

філософ А. Єрмоленко, наприклад, не лише справедливо наголошує на 

основній сутності суспільної угоди оприявненій в новому суспільному 

принципі регулювання людської діяльності. На його думку, сама ідея 

суспільної угоди «передбачає, що існує фундаментальний загальний інтерес 

людей, у визначенні якого принципово можливо досягти згоди через медіум 

розумного обговорення. Звідси випливає, що людські інтереси взагалі 

можуть бути усвідомлені з точки зору істини, тому існує всезагальний 

інтерес до просвітництва. Цю лінію продовжив Гоббс» [80, 39]. Принципово 

важливою для розуміння особливостей сучасних версій контрактуалізму стає 

і пошук відмінності трансцендентально-прагматичного тлумаченням 

консенсусу від концепцій суспільної угоди Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо. І 

йдеться не лише про перехід методологічного соліпсизму до методології, 

заснованої на апріорі комунікативної спільноти, що стає (в побудовах К.-

О. Апеля, як ми покажемо нижче) регулятивним принципом етики 

відповідальності. А згоду, засновану на прагматичних засадах подолання 

війни всіх проти всіх, не варто плутати з визнанням всіх людей в якості 

рівноправних партнерів аргументативної спільноти. То ж розвиваючи свою 

думку в означеному річищі, А. Єрмоленко зазначає: «Якщо людина серйозно 

аргументує, то вона не просто висловлює думку чи домагається досягнення 

перемоги в диспуті, а насамперед прагне до істини і припускає, що вона існує 

і що й інші учасники прагнуть до цього, і що сам дискурс є вільним від 

примусу з боку інтересів, відносин панування, влади та ін., тобто сила 

аргументу в ньому панує абсолютно» [80, 79]. 

Пильної уваги заслуговують і роздуми Е. Соловйова [176], хоча й не всі 

актуальні на сьогодні виміри теорії суспільної угоди Гоббса в ній розглянуто. 

Відомий російський філософ передусім акцентує увагу на засадах та 
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принципах Гоббсової теорії держави та права, а також критично 

налаштований проти спроб останнього виправдати авторитарну державну 

владу. Саме це виправдання вважає Соловйов програмним сенсом договірної 

теорії Гоббса. Дійсно, суспільна угода для Гоббса є синонімом домовленості 

індивідів щодо стійкого державного порядку спроможного врятувати людей 

від жахів «природного стану» з його «війною всіх проти всіх». Цю трагічну 

картину самотнього, бідного та короткочасного життя Гоббс переконливо 

зображує в своєму «Левіафані». Дійсно, Гоббс неодноразово наголошує на 

притаманності індивіду в його «первісному стані» почутті страху та взаємної 

небезпеки, яке, як ми покажемо нижче, і породжує можливість угоди 

індивідів щодо припинення «війни всіх проти всіх» та досягнення 

громадянського миру. Проте не варто забувати про такий первісно 

інтерсуб’єктивний вимір теорії суспільної угоди як інтерес, до якого Гоббс 

звертався в усіх своїх творах. Саме інтерес став способом опосередкування 

двох вимірів регулювання поведінки індивіда вже в громадянському 

суспільстві – особистої, персональної заборони на поведінку властиву 

«первісному станові» та простої можливості домовитися щодо відмови від 

агресивної поведінки. Взаємний інтерес надає також можливість 

продовження дії спочатку лише простої мирної угоди переконаних хижаків 

та певного пом’якшення незворушно-жорсткої Гоббсової концепції держави 

в межах якої, на думку Соловйова, індивід змушений жертвувати не лише 

своїми пристрастями, але й самим правом. Саме в означеному нами річищі 

Гоббс наполягає на тому, що лише окремі люди спроможні розрізняти добро 

та зло. Проте тут виникає нова для Гоббса, проте актуальна і до сьогодні 

проблема суперечливості індивідуальної та суспільної свідомості (як і 

утилітаризму загалом) – як можна поєднати власний інтерес з об’єктивністю 

незацікавленого розуму? Відповідь Гоббса досить проста – спочатку думай 

не про щастя, а про те, як уникнути смерті. Але простота цієї відповіді 

коригується його розумінням неупередженості, раціональності, якому 

властиве непідвладне зовнішньому примусу вільнодумство. Таким чином, 



61 
 
вже завдяки Гоббсу (а це він наголошує в «Левіафані») ми можемо 

стверджувати, що жодна людина навіть під страхом смерті не може думати 

інакше, ніж її переконує власний розум. А звідси випливає ідея Гоббса про 

зовнішню покору при непокорі внутрішній, що має привести філософа і 

згодом приводить до ідеї «свободи совісті як «права людини і громадянина», 

до уявлення про індивідуальну незалежність, яка не просто є дозволеною, а 

наданою та визнаною державною владою». 

У сучасній вітчизняній філософії М. Тур та Р. Зимовець частково 

досліджують особливості та сенс класичних варіантів теорії суспільної угоди 

в межах політичної філософії загалом. Зокрема Р. Зимовець, витлумачуючи 

теорію Гоббса як «практичне картезіанство», зауважує, що «методологічна 

реконструкція соціальності в Гоббса приводить до ідеї природного стану, в 

якому не діють жодні соціально зумовлені фактори впорядкування людських 

дій. Якщо ми припускаємо ситуацію, в якій не існує нормативних приписів і 

соціальних контекстів структурування поведінки, людські дії стають 

непередбачуваними. А сама ця непередбачуваність уже імплікує вихідну 

відкритість людської природи, її свободу у реалізації тих чи тих можливостей 

діяти. І ця вихідна відкритість якраз і несе в собі загрозу: дії іншого стосовно 

мене (як і мене стосовно Іншого) можуть бути абсолютно 

непередбачуваними» [85, 214]. Як буде з’ясовано нижче, саме в політичній 

антропології Т. Гоббса та Дж. Локка найповніше осмислюється суспільна 

угода як легітимаційний принцип та алгоритм взаємодії влади і народу, а 

через звернення до суспільної угоди як до методологічного принципу, в 

межах якого остання починає витлумачуватися (як стверджують, насамперед, 

О. Гьофе та В. Керстінг) в якості універсальної підвалини справедливості 

державно-правових інституцій та їх права на примус. Важливою для 

адекватної історико-філософської реконструкції політичної філософії 

Т. Гоббса стала й стаття Н. Спасенко, особливо в її прагнення довести, що 

для розуміння значущості Гоббсових роздумів про суспільну угоду необхідна 

якнайповніша реконструкція всіх його теоретичних здобутків. Спираючись 
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передусім на статтю М. Ріделя про парадигмальні зрушення в політичній 

філософії, започатковані Т. Гоббсом та Аристотелем, а також на точні 

зауваги Г. Майєра, Спасенко наголошує на своєрідності філософії Гоббса, 

яка «полягає в тому, що конститутивними для людської природи він вважає 

як тілесність (отже, чуттєвість, пристрасть), так і мовлення, запоруку 

людської розумності» [177, 67], то ж дійсно варто з’ясувати, яким чином 

корелюють один одного досвід людини та громадянина. 

З’ясуванню глибинного сенсу ідеї суспільної угоди слугує поглиблений 

порівняльний аналіз творчого доробку Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо. 

Протилежність методологічних засад обох класиків політичного проекту 

модерну висвітлюється вже в розумінні ними принципів легітимації та 

справедливості. Тоді як Гоббс спирається в у своїх спробах обґрунтування 

основних норм державно-правового суспільного ладу на інструментально-

стратегічний розум та негативно-конфліктне тлумачення природи людини, 

Руссо йде принципово іншим шляхом, акцентуючи увагу на формальних 

умовах легітимації. Руссо, на відміну обґрунтування правових та моральних 

принципів поза історичними умовами, але на засадах конкретного договору, 

звертається до процедурного типу легітимації, що є, по суті, подальшим, 

продуктивним розвитком Гоббсівського бачення суспільної угоди переважно 

як угоди емпіричної. 

Що ж означає для Гоббса суспільна угода, яка досягається через 

подолання природного стану, які основні етапи та принципи цього переходу? 

Передусім в «Левіафані» Гоббс чітко окреслює проблему легітимуючої сили 

конфлікту, а також новоєвропейську дилему істини та справедливості, яка, 

була, до речі, пов’язана і з негараздами його власного життя, а також із 

прагненням відійти від традиційного тлумачення взаємин індивіда та 

держави, обов’язку та права. Таким чином, Гоббс постулює перевагу, 

пріоритет індивіда перед суспільством через притаманність першому 

природних прав. А через це «природний, переддержавний стан, як 

справедливо наголошує Г. Майєр, надає індивідові «природне право», на яке 
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мають спиратися під час створення суспільства і держави. Це – нова 

основоположна аксіома політики, якою Гоббс переміг традиційний пріоритет 

людини над індивідом і обов’язку над правом» [128, 221], в його наглядно 

зображеній державі «кожен укладає сам із собою договір в якому воля всіх 

громадян збігається з волею господаря» [128, 224]. 

Через низку принципово важливих методологічних зрушень до теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються майже всі 

відомі в царині європейської політичної філософії автори, наголошуючи на 

виправданій логічності її розвитку: розрив з природним станом означає 

новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 

поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. А індивід з 

усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов 

існування таких правил, які виражають загальний інтерес. Завдяки Руссо 

розпочинається перетворення розуму індивідуального приватного інтересу в 

осердя демократичних процедур, вихід цього розуму (вже як розуму 

практичного) за вузькі межі простого, емпіричного компромісу між 

учасниками емпіричного консенсусу. 

«Суспільна угода» Т. Гоббса – це, передусім, угода індивідів щодо 

усталеного державного устрою, якої вони досягають, опинившись сам на сам 

перед жахами «природного стану» («війни всіх проти всіх»), коли в світі 

панує постійна небезпека насильницької смерті, а життя людське є самотнім 

та незахищеним. Порятунком, виходом із такого стану речей може стати 

віднайдене розумом загальне правило, яке забороняє дії небезпечні для 

людського життя та є заснованим на біблійній максимі: чинити щодо інших 

так, як ти бажаєш щоб вони діяли щодо тебе. То ж особливістю, чи вірніше – 

сенсом тлумачення «природного закону» розуму є те, що саме в ньому 

полягають витоки емпіричного варіанту «суспільної угоди». 

Гоббс стверджує, що основні принципи суспільної угоди та прагнення 

людини діяти справедливо та неупереджено випливають не з безумовно-

всезагальних структур розуму, а з умовно-категоричної, конвенційної згоди 



64 
 
на відмову, заборону брати участь у згубному всезагальному соціальному 

конфлікті. Більше того, заснований на такій згоді принцип справедливості не 

є власне метафізичним, універсалізуючим справедливість, а лише 

тимчасовим принципом, який потребує (для його ж дотримання) подальшої 

якщо не метафізичної, то державно-політичної легітимації, тобто виникнення 

держави, правителя і т.д. Таким чином, завдяки Т. Гоббсу була 

сформульована наступна, важлива для умов здійснення справедливості, 

інтенція модерного світу – взаємна відмова від свободи мусить відбуватися в 

певних, спільно визнаних межах.  

В «Левіафані», до якого варто придивитися пильніше, Гоббс наголошує 

на тому, що задля надійного збереження життя саме розум вимагає 

припинити війну всіх проти всіх та спричинену нею повсюдну непевність й 

укласти (на засадах природних законів) тривалий мир [62, 156]. Проте до 

миру людину схиляє людину не лише розум, але й пристрасті. У Гоббса 

йдеться про «страх смерті, бажання речей, необхідних для зручного життя, і 

надія отримати їх завдяки своєму працелюбству. А розум підказує умови 

миру, на основі яких люди можуть досягти угоди» [62, 155]. 

Якими ж є умови досягнення угоди, які Гоббс називає «природними 

законами»? Прямуючи до визначення цих природніх законів, Гоббс з’ясовує 

сутність природного закону: «Природний закон (a law of nature), lex naturalis, - 

це настанова або винайдене розумом загальне правило, яким людині 

забороняється робити те, що виступає руйнівним для її життя, або те, що 

відбирає в неї засоби для його збереження, і нехтувати тим, що, на її думку, 

найкраще гарантує її безпеку» [62, 155]. Важливим для його міркувань стало 

також і запропоноване на початку розділу визначення природного права як 

свободи «яку кожна людина має, аби використовувати свою владу на власний 

розсуд задля збереження власної природи, себто власного життя, і, отже, це 

свобода робити все, що згідно з власною думкою і розумом (reason) людина 

вважатиме за найдоцільніший засіб для досягнення своєї мети» [62, 155]. 

Визначаючи свободу насамперед як відсутність зовнішніх перешкод, а також 
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акцентуючи увагу на відмінності права та закону, Гоббс стверджує, що 

перший припис розуму, його перше загальне правило і найістотніший 

природний закон полягає в тому, що кожна людина має прагнути миру. Сам 

Гоббс говорить про це так: «Основний природний закон – прагнення миру. 

Перша частина цього правила містить перший і основний природний закон, 

який закликає: слід прагнути миру і дотримуватись його. Друга частина – це 

зміст природного права, яке зводиться до права захищати себе усіма 

можливими засобами» [62, 156]. 

Таким чином, розважливе визнання досягнення надійного миру як 

дієвого способу самозахисту усуває онтологічні небезпеки та гносеологічні 

антиномії природного стану. Люди разом мусять відмовитись, продовжує 

Гоббс, заради миру та самозахисту, «від свого права на всі речі й 

вдовольнитися тією мірою свободи у ставленні до інших людей, яку б вона 

(людина – Д.У.) визнала за іншими людьми стосовно себе» [62, 156]. 

Звичайно, цього можна досягти лише завдяки переходу людини від 

природного (де міжлюдські стосунки вибудовуються на засадах довіри або її 

відсутності) до громадянського стану як розважливого способу гарантування 

життя й безпеки. То ж сутністю суспільної угоди, як її розуміє Гоббс, є 

добровільна домовленість щодо обмеження свого права і надання його особі 

чи групі осіб, які спроможні забезпечити дотримання цих обмежень всіма 

учасниками угоди, тобто виконання ними громадянських законів. 

Йдеться також і про можливість осмислення (крізь призму суспільної 

угоди) й актуальної для України ролі правителя, щодо якої вже один із 

перших критиків контрактуалізму Д. Г’юм зазначав, що життя та власність 

мусять охороняти не правителі, а загальні, обов’язкові для всіх закони. Він 

вважав дещо наївними розмисли про те, що владні структури 

встановлюються лише шляхом згоди. На його думку, обов’язковість 

суспільних приписів можливо й мала спочатку договірну природу, проте 

згодом поступово втрачає її, здобуваючи самостійної, незалежної від 

домовленостей сили. Головне ж проти чого постійно застерігає Г’юм – 
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небезпека встановлення необмеженої влади правителя та наполягає – лише 

на засадах загальних та обов’язкових для всіх законів можна оберігати життя 

та власність кожної людини. Саме ця (полемічно спрямована проти Гоббса) 

ідея верховенства права над легітимованою волею правителя і була 

послідовно зтеоретизована Руссо. Завдяки критичному переосмисленню 

теорії суспільної угоди Гоббса та нових суспільних реалій XVIII століття 

Руссо наголошує на необхідності принципової зміни розуміння свободи та 

рівності: то ж місце безправної рівності в абсолютній монархії мусить 

заступити вільна  рівність усіх перед законом. 

Універсальний сенс класичної теорії суспільної угоди (особливо в 

контексті проблеми справедливості) й уможливили актуалізацію її в 

концепції справедливості Дж. Ролза. Він прагне надати цій теорії нового 

змісту та послідовно вивести з неї принципи справедливості як такі, що їх 

приймають вільні й розважливі індивіди для регулювання всіх їхніх 

подальших домовленостей. І ще одна, важлива теза Ролза пов’язана з тим, що 

в його справедливості як чесності первісна позиція рівності є певним 

синонімом, чимось схожим та симетричним з природним станом традиційної 

теорії суспільної угоди. 

Зауважимо також, що саме місце ідеї суспільної угоди в контексті 

конституювання модерної політичної філософії та осмислення нею 

секуляризованих, заснованих на автономії, тобто здатності людських істот 

установлювати для себе власні закони стало предметом дослідження відомих 

європейських філософів сьогодення. Ю. Габермас, наприклад, вважає, що 

істотно пов’язаним з ідеєю суспільної угоди стало перетворення права (через 

його десакралізацію) на фундаментальне джерело легітимності та атрибут 

людського буття. Легітимувальної сили набувають саме горизонтальні 

соціальні взаємини людей, які й втілюються (що ми можемо віднайти вже в 

Гоббса) в суспільній угоді. На її засадах виникає світська за своєю природою, 

виправдана передусім вільним прагненням її учасників, система прав 

людини: замість закону Божого починають говорити про  закон природи та 
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закон як сукупність правових норм. Нові суспільні реалії зумовили 

необхідність по-новому осмислити становище людини та її відчуття свободи. 

Хоча саме поняття свободи тлумачиться Гоббсом ще переважно за 

допомогою природничо-наукової термінології і визначається через поняття 

відсутності опору: вільною є людина, якій ніщо не заважає робити бажане. 

Проте і в такий спосіб йдеться про значущість для модерного 

суспільства заснованого на десакралізації суспільних відносин реального 

перетворення саме угоди в засаду відносин правових, що й було втілено в 

теоріях суспільної угоди та притаманному їй новому баченню взаємозв’язку 

індивіда як суб’єкта власності та суб’єкта права. На цій підставі, 

наголошують Локк та Гоббс, лише власник, індивід з притаманним йому 

правом розпоряджатися своїм «Я» може не лише укладати угоду з іншими 

такими ж індивідами, але й відчужувати частину своїх прав на користь 

убезпечуючих його суспільних інституцій.  

Руссо починає виокремлювати таку форму соціальних взаємин, в 

тісному сплетінні яких індивід підпорядковувався б передусім своїй власній 

волі. Він вибудовує свою теорію суспільної угоди послідовно розмежовуючи 

(саме в контексті аналізу природи соціальних взаємин) розуміння людини та 

громадянина й актуалізуючи по-справжньому філософський дискурс 

механізмів формування модерної автономної особистості та властивої їй 

солідарності. У своїй класичній для європейської філософської свідомості 

праці «Про суспільну угоду» Руссо не лише продовжує розвиток ідеї 

суспільної угоди, але й, постійно критикуючи Гоббса, – цілої низки, 

заснованих останнім, понять та принципів модерної політичної філософії. 

Завдяки Руссо, як буде показано в цьому ж розділі, тема суспільної угоди 

стала всесвітньовідомою європейською ідеєю. Він, слідом за Гоббсом та 

Локком, наголосив на тому, що саме суспільна угода є принциповою засадою 

усякого політичного устрою. 

Таким чином, послідовна реконструкція ідей про суспільну угоду надає 

можливість пошуку адекватної відповіді на одне із основних питань сучасної 
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політичної філософії: який примус, яке обмеження свободи може вважатися 

справедливим і де ми мусимо шукати справедливої, легітимної підстави тих 

кайданів, які повсюди обтяжують людину? І як може існувати суспільство, 

коли кожен індивід підпорядковується власній волі, а будь-яка людська 

спільнота утворюється «заради користі чи слави, тобто заради любові до 

себе, а не до інших» [61, 301]? 

Ідея суспільної угоди Т. Гоббса актуалізована сьогодні не лише 

працями Дж. Ролза, а й договірною теорією раціонального вибору Д. Готьє, 

який почав свої дослідження в царині сучасної політичної філософії з 

критичного осмислення творчого доробку Гоббса, його моральної та 

політичної теорій. Гоббс насправді, заснував декілька важливих складових 

сучасного соціально-філософського дискурсу. Йдеться передусім про 

осмислення взаємин держави та громадянина, суверена та підданого, 

вкоріненого в залежності свободи від безпеки. Проте сам Готьє, на відміну 

від Гоббса, стверджує, що мораль уможливлюється не примусом, а 

раціональністю учасників суспільної угоди. І саме остання теза зближує його 

з Руссо, де суспільна угода виступає у вигляді певного алгоритму, який 

уможливлює моральну трансформацію індивідів, які з переходом від 

природного стану до стану цивільного та за допомогою угоди починають 

керуватися не власним егоїстичним інтересом, а вимогами раціональної волі 

та загального блага. Саме завдяки суспільній угоді ландшафти політичного 

буття спотвореного егоїстичним інтересом перетворюються у олюднений 

справедливий політичний простір. Тут також оприявнюються точки 

розподілу між теоріями суспільної угоди Гоббса та Руссо. Тоді, коли Гоббс 

схиляється до переваг політичного ладу та «царства земного», Руссо (слідом 

за Локком) тяжіє до внутрішнього морального закону. А також надає 

перевагу тлумаченню державного ладу як вільного, а не відчуженого 

підпорядкування індивідів певному верховному моральному закону, який 

отримує назву загальної волі: дотримуюсь такої угоди,  індивіди 

перебирають на себе відповідальність керуватися у свої діях лише розумом. 
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Моральні чесноти, добро – спосіб поведінки індивіда в умовах суспільної 

рівності, а нерівність породжує егоїстичну мораль. Людина може піклуватися 

про себе, лише піклуючись про інших, але не використовуючи інших як 

знаряддя, а ставлячи їхнє благо як ціль для себе. Всі повинні підкорятися 

закону, який є священним для всіх, оскільки виступає результатом виявлення 

спільної волі. 

Варто також звернути увагу на важливу особливість висхідних 

принципів концепту суспільної угоди та притаманної їй інтерпретації 

взаємин етики та політики як спроби синтезу двох головних засад розбудови 

справедливого політичного устрою: чеснот індивіда та державних інституцій, 

як умови справедливого захисту приватного інтересу. Руссо, наприклад, 

засуджує правителів, які, керуючись макіавеллівським принципом, вважали 

шкідливим дотримання моральних норм та принципів в царині політики. З 

його точки зору, вимога завжди бути чесним, справедливим і не 

переоцінювати себе є обов’язковою для кожного, а справжня політика 

завжди моральна. Не може бути будь-якої особистої влади вільної від 

суспільного контролю. 

Таким чином, теорія суспільної угоди не лише заснувала розуміння 

сучасної демократичної держави з її завданням – не свавільно панувати та 

розкошувати народним коштом, а забезпечувати невід’ємні природні права 

людини. Ця теорія послідовно прагнула обґрунтування усвідомлення 

індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради колективної волі 

більшості через пошуки такого способу соціальних взаємин, коли окрема 

людина, перебуваючи в царині соціального буття, підпорядковувалась би 

собі самій. 
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2.2. Свобода та справедливість в політичній антропології Т. Гоббса 
 

Навіть тим, хто мало знає про філософію Томаса Гоббса, відомі його 

вислови: «людина людині – вовк» та про «війну всіх проти всіх». В 

теоретичних, філософських колах цікавість до роздумів Гоббса про людину, 

її свободу, владу та справедливість лише зростає, чому сприяють численні 

(принаймні для наших західних колег) стипендії провідних університетів 

Великобританії, спрямовані на підтримку таких досліджень. На класичну вже 

на сьогодні теорію суспільної угоди Гоббса та його політичну антропологію 

спираються, інтерпретують, критично осмислюють такі відомі філософи як 

М. Вебер, Д. Готьє, О. Гьофе, В. Керстінг, А.Ляйст, Ч. Тейлор, Т. Шмідт.  

І йдеться насамперед про методологічну значущість та актуальність для 

сучасної філософії та нашої вітчизняної практики (на чому варто наголосити 

окремо) розробленого Гоббсом принципу суспільної угоди як нового 

суспільного принципу регуляції людського буття, який став втіленням 

істотного для сучасної політичної філософії та філософії права переходу від 

телеологічних до правових уявлень про людину, її свободу та справедливість. 

Саме через глибинні методологічні зрушення в розумінні природи людини, а 

також її свободи та справедливості, до роздумів Гоббса та Локка, а потім і 

Руссо звертаються майже всі відомі в царині європейської політичної 

філософії автори, наголошуючи на тому, що розрив з природним станом 

означає новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким 

чином у поведінці людей місце інстинктів та традиції може заступати 

справедливість. А індивід з усіма своїми природними правами погоджується 

зі спільнотою лише за умов існування таких правил, які виражають загальний 

інтерес. Місце тлумачення розуму Т. Гоббсом лише як розуму переважно 

інструментального, цілераціонального заступає розумний компроміс 

розумних індивідів в межах конкретної угоди. Ця новочасова ідея суспільної 

угоди, втілена передусім в політичній філософії Руссо, зосереджена, втілена в 

його та І. Канта тезі про те, що «в практичних питаннях, які стосуються 
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виправдання норм та дій, місце змістовних принципів, таких як природа чи 

Бог, заступає формальний принцип розуму. У цьому разі легітимації 

спираються вже не лише на аргументи, а на формальні умови легітимації, що 

як такі набувають легітимуючої сили» [80, 150]. 

Особливої актуальності подальшого дослідження філософії Т. Гоббса 

саме в нашому українському соціокультурному просторі надають його 

глибокі, сповнені інтелектуальної мужності роздуми про людину та її 

суспільне буття. Написаними неначе сьогодні є наступні слова Гоббса: нехай 

в державі «буде скільки завгодно людей, але якщо кожен із них 

керуватиметься лише особистими міркуваннями і прагненнями, то таке 

суспільство не може сподіватися на вбереження і захист ні від спільного 

ворога, ні від несправедливості, завдаваної в його межах один одному» 

[62, 185]. 

Перед тим як перейти до формулювання основних «критичних» точок 

політичної антропології Гоббса, зауважимо, що саме суспільна угода стала 

для нього синонімом домовленості індивідів щодо стійкого державного 

порядку, спроможного врятувати людей від жахів «природного стану» з його 

«війною всіх проти всіх». Трагічна картина самотнього, бідного та 

короткочасного людського життя, властива індивіду в його «первісному 

стані» почуття страху та взаємної небезпеки і породжує, на думку Гоббса, 

можливість угоди індивідів щодо припинення «війни всіх проти всіх» та 

досягнення громадянського миру. Необхідність всебічного осмислення 

соціального, політичного буття людини умовлене також і пошуком шляхів 

опосередкування основних вимірів регулювання поведінки індивіда вже в 

громадянському суспільстві – особистої, персональної можливості 

домовитися щодо відмови від агресивної поведінки. Взаємний інтерес надає 

також можливість продовження дії спочатку лише простої мирної угоди в 

межах держави, де індивід змушений жертвувати правом та частиною 

свободи, спираючись на здатність розрізнення добра та зла. Проте тут 

виникає актуальна і до сьогодні проблема поєднання свободи та 
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справедливості, власного та загального інтересу, що є додатковим 

аргументом на користь послідовної критичної реконструкції відповіді Гоббса 

на означене запитання. Іншими словами, наскільки важливим та 

принциповим для нього та для подальшого розвитку модерної політичної 

антропології стало негативно-конфліктне тлумачення природи людини, її 

свободи та справедливості? Адже започатковані Т. Гоббсом принципові 

зрушення в політичній філософії віднайшли своє продовження в її провідних 

сучасних варіантах. Йдеться передусім про творчість відомого німецького 

філософа Отфріда Гьофе. І не лише про його розуміння сутності політичної 

антропології, окреслене в роботі «Політична справедливість» та розвинуте в 

збірці статей під його редакцією «Людина – політична тварина? Есе з 

політичної антропології», де роздумам про владу, справедливість та свободу 

у Гоббса відводиться належне місце [263, 68-92]. То ж осмислення 

філософського доробку Томаса Гоббса потребує свого подальшого 

конкретного розвитку саме в річищі його політичної антропології. 

Як слушно вважає Гьофе, варто говорити про істотну антропологічну 

складову сучасної політичної філософії та її засадничої проблеми – проблеми 

справедливості. В цьому контексті саме Гоббс започаткував пошук відповіді 

на запитання: «Чи існують насправді такі природні інтереси (і, відповідно, 

інтереси людства), які б свідчили на користь, чи навпаки – проти, соціальних, 

а точніше, політичних, тобто формоутворюючих щодо держави та права, 

повноважень на примус?» [219, 137]. Тому антропологія політична є осердям 

антропології філософської, бо уможливлює розуміння засадничих для 

людського буття проблем – справедливості та свободи. Завдяки творам 

Гоббса оприявнилась і сутність (та хибність спрощених тлумачень спадщини 

останнього) взаємозв’язку кооперативного та конфліктного образу людини. 

Здійснювана нами послідовна реконструкція антропологічної складової 

Гоббсової теорії суспільної угоди є важливою і для адекватного розуміння 

сутності цієї теорії та сучасних дискусій і цій царині [253, 218-225].  
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Означені в назві параграфу проблеми політичної антропології Гоббс 

формулює у вигляді пошуку відповіді на запитання про основні шляхи, 

способи обґрунтування (через визначення) природного стану та через основні 

людські страхи та прагнення основних принципів суспільного буття. Вже з 

часів Гоббса, завдяки Гоббсу стала зрозумілою значущість довіри учасників 

суспільною угоди, яка, на противагу підозрі та недовірі, перетворює 

атомарних, егоїстичних індивідів в справжніх громадян.  

В самій ідеї суспільної угоди, яка лежить в основі всіх суспільних угод 

та виконує роль засадничої легітимації, вкорінені основні проблеми сучасної 

політичної філософії та антропології. Сутність цих проблем можна 

сформулювати не лише як дилему кооперації чи конфлікту, або ж щастя чи 

свободи. 

Завдяки Гоббсу ми не лише можемо, але й мусимо постійно 

стверджувати, що жодна людина навіть під страхом смерті не може думати 

інакше, ніж її переконує власний розум. А звідси випливає його ідея про 

зовнішню покору при непокорі внутрішній, що має привести філософа і 

згодом приводить до ідеї свободи совісті як «права людини і громадянина», 

до розуміння індивідуальної незалежності, яка є не просто дозволеною, а 

мусить бути визнаною державною владою. 

Найвідоміший твір Гоббса розпочинається розділом про людину, її 

пристрасті та чесноти, що має істотний не лише методологічний, але й 

соціально-практичний зміст. Людина в його «Левіафані» та інших творах є 

одночасно і сильною, і слабкою, а її образ та життя постають органічно 

пов’язаними між собою. На щастя, плідні зерна його роздумів не були 

знищені разом зі своєю добою, а досить успішно дожили до наших днів: зла, 

агресивна людина потребує сильної держави, як тільки вона спрямовується 

на краще, стає здібною проявити своє духовне, божественне начало, то й 

держава стає не такою жорстокою. Таким чином, осердям гоббсівського 

розуміння людини стає ідея про те, що людина, отримавши державу, може і 

мусить (вже в суспільному стані) прагнути стати «схожою на Бога»: «Іноді 
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людина бажає знати результат якоїсь дії; і тоді вона думає про якусь подібну 

дію в минулому та про наслідки, до яких ця дія призвела, гадаючи, що схожі 

призводять до схожих наслідків. Такий тип думки називається передбачення 

та розсудливість, чи передбачливість, а іноді – мудрість» [62, 81]. 

Розмірковуючи про любов та ненависть, Гоббс показує їх відмінність, 

яка полягає в наявності чи відсутності предмету пристрасті. Добро і зло 

також пов’язані між собою, не випливають з природи самих об’єктів, а 

залежать від людини, яка предмет свого прагнення називає добром, 

«натомість об’єкт своєї ненависті та відрази вона називає злом, а об’єкт своєї 

зневаги – низьким і дріб’язковим» [62, 100]. Ці тези Гоббс не лише доповнює 

визначенням трьох видів добра та зла, але й зазначає, що «будь-які 

прагнення, бажання й любов супроводжуються більшою чи меншою 

насолодою, а всілякі ненависть та відраза – більшим чи меншим 

незадоволенням та неприємністю» [62, 101]. Можна також стверджувати, що 

означені Гоббсом негативні якості людини, особливо помітні саме в час 

безсоромного накопичення первісного капіталу, є принципово актуальними 

для сьогодення. Йдеться про користолюбство, яке завжди має відтінок 

ганебності, та честолюбство, як бажання посади та відзнак. Проте, 

визначаючи марнославство, Гоббс не забуває про славу як усвідомлення 

власної сили та здібностей та опертя на них. Коли ж впевненість в собі 

«ґрунтується на підлабузництві інших або ж тільки передбачається нею 

заради насолоди від думки про славу, тоді вона називається марнославством» 

[62, 104]. Важливими, за умов перехідної доби, є відсутність співчуття та 

солідарності, чеснот, які є наслідком та засадою справедливості: зневагу до 

інших людей можна вважати жорстокістю, яка походить від упевненості у 

власній персоні, а поєднання засмученості людини через багатство та шану 

інших людей з намаганням знищити суперника чи стати йому на перешкоді – 

ось що таке заздрість. 

Перед тим як окреслити щастя як істотну (разом зі свободою) складову 

фундаментальних питань політичної антропології, Гоббс зупиняється на 
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таких чеснотах як чесність та гідність, а вже потім окреслює первісно-

конституювальний сенс вічного і невпинного бажання людиною дедалі 

більшої влади. То ж «гідність людини – річ відмінна від її вартості чи 

цінності, а також від її заслуг і полягає в особливій спроможності чи 

здібності до того, гідною чого цю людину вважають» [62, 132]. Визначаючи 

щастя, як постійний рух від одного об’єкта до іншого, Гоббс наголошує, що 

тут часто йдеться про перевагу такої загальної людською схильності як 

«вічне й невпинне бажання дедалі більшої й більшої влади, бажання, що його 

уриває тільки смерть» [62, 132]. 

І найістотніше – яка ж головна причина такої схильності? Йдеться, на 

думку Гоббса, не стільки про прагнення все більшої насолоди, якою 

супроводжується влада, стільки про те, що більша і більша влада убезпечує 

належний рівень вже існуючої влади та добробуту. А людей безправних до 

покори владі спонукає прагнення спокою та захисту. Більше того, «страх 

зазнати утисків примушує людину заздалегідь шукати допомоги суспільства, 

бо не існує іншого шляху для збереження людиною свого життя і свободи» 

[62, 135]. Вже тут Гоббс окреслює перехід від антропологічної складової до 

теорії угоди, чому особливо мусить слугувати його тлумачення влади. 

Зауважимо, що тлумачення Гоббсом влади є не таким однозначним, як 

вважають деякі його критики: йдеться не просто про необмежене прагнення 

матеріальних благ, останні стають приналежними до феномену влади, коли 

розпочинається їх розподіл серед численних друзів та слуг. 

«Природа зробила людей рівними у здібностях тіла і розуму, і якщо 

навіть інколи і знайдеться хтось, тілом набагато міцніший або розумом 

швидший за всіх інших, усе ж таки на загал ця відмінність однієї людини від 

іншої не настільки значна, щоб одна якась людина могла на цій підставі 

претендувати на якесь благо для себе, на яке так само не могла б 

претендувати й інша людина» [62, 150-151] і найслабша може вбити 

найсильнішого, об’єднавшись з іншими людьми. Продовжуючи свої розмисли, 

Гоббс наголошує на тому, що рівність стає засадою недовіри, а остання 
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вмотивовує прагнення влади: «Через цю невпевненість одне в одному ніхто 

немає розумнішого засобу охоронити себе, ніж запобіжними заходами, тобто 

силою та хитрістю, утримувати у покорі тих, кого можна, доти, доки не 

побачить він іншої влади, достатньо потужної, щоб становити для нього 

небезпеку» [62, 151]. 

То ж люди відчувають велику гіркоту від перебування в суспільстві без 

влади, а в самій природі людини ми знаходимо, на думку Гоббса, 

суперництво, невпевненість та прагнення слави. «Звідси очевидно, що 

впродовж того часу, коли люди живуть без загальної влади, яка б усіх 

тримала у страху, вони перебувають у становищі, яке називається війною, і 

це війна всіх проти всіх» [62, 153], якій властиві не лише застій в усіх сферах 

суспільного життя, а насамперед – постійний страх і небезпека 

насильницької смерті, що перетворює життя людини на самотнє, бідне й 

коротке. Проте означений постійний страх і небезпека насильницької смерті 

та прагнення спокійного життя  роблять людей не лише схильними до миру, 

але окреслюють засади мирної  угоди. Для розуміння цих засад Гоббс знову 

звертається до визначення свободи як відсутності перешкод до вільного та 

розважливого використання влади. Саме з такого усвідомлення влади й 

виникає можливість подолання стану війни, здатність та необхідність для 

людини «відмовитись від свого права на всі речі й вдовольнитися тією мірою 

свободи у ставленні до інших людей, яку б вона визнала за іншими людьми 

стосовно себе. Бо доки кожен утримує за собою право робити все, що він 

забажає, доти всі люди перебувають у стані війни» [62, 156]. 

Таким чином, описуючи природній стан через констатацію прагнення 

(рівних щодо насильницької смерті) людей до самозбереження, щастя та 

влади, Гоббс наголошує – слово є занадто слабким приборкувачем людських 

пристрастей і не може аж ніяк порівнятися зі страхом перед сильною, 

уповноваженою на примус владою. Через цю слабкість одного лише слова 

для примусу людей до виконання своїх угод, в людській природі існує, 

наголошує Гоббс, лише два засоби посилити останній: «По-перше, страх 
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людини щодо наслідків порушення нею свого слова; по-друге, бажання слави 

чи гордість, яка виявляє себе відсутністю в людини навіть потреби 

порушувати своє слово» [62, 165]. 

Лише в контексті укладеної угоди можна говорити про справедливість 

та несправедливість. Актуалізує ж означені поняття не лише укладення та 

дотримання угод, але й  вихід з природного стану та заснування держави. 

«Ось чому, перш ніж слова справедливе та несправедливе можуть означитись, 

повинна бути якась примусова влада, яка завдяки страху перед покаранням 

більшим, ніж користь, очікувана людьми від порушення своєї угоди, 

присилувала б їх рівною мірою до виконання своїх угод й утвердила 

власність, яку люди за взаємним договором отримують як компенсацію за те 

універсальне право, якого вони зрікаються. Така влада може з’явитись 

завдяки заснуванню держави» [62, 167]. Остання стає власне засадничою для 

власності та справедливості: «Отже, природа справедливості полягає в 

дотриманні дійсних угод, але дійсність угод починається лише з 

настановленням цивільної влади, достатньої для того, аби примусити людей 

дотримуватися своїх угод, і це також початок власності» [62, 167]. 

Гоббс також стверджує, що основні принципи суспільної угоди та 

прагнення людини діяти справедливо та неупереджено випливають не з 

безумовно-всезагальних структур розуму, а з умовно-категоричної, 

конвенційної згоди на відмову, заборону брати участь у згубному 

всезагальному соціальному конфлікті. Більше того, заснований на такій згоді 

принцип справедливості не є власне метафізичним, універсалізуючим 

справедливість, а лише тимчасовим принципом, який потребує (для його ж 

дотримання) подальшої державно-політичної легітимації. То ж завдяки 

Т. Гоббсу була сформульована важлива для здійснення справедливості 

настанова модерного світу – взаємна відмова від свободи мусить відбуватися 

в певних, спільно визнаних межах. Як же Гоббс відповідає на запитання про 

те, що означає бути вільною людиною? «Відповідно до власного і 

загальноприйнятого значення слова, вільна людина – це та, котрій ніщо не 
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перешкоджає робити бажане, бо за своїми фізичними і розумовими 

здібностями вона здатна це робити. Але застосовувати слово свобода до 

речей, які не є тілами, – це зловживання словом, адже те, що не має здатності 

рухатися, не може зустрічати опору. Тому, коли (наприклад) кажуть, що 

дорога вільна, мають на увазі свободу не дороги, а тих людей, які по ній 

рухаються без перешкод» [62, 216]. Іншими словами, продовжує Гоббс, 

свобода людини полягає в тому, що вона чинить так, як вказують їй її воля та 

бажання  До того ж, на його думку, страх і свобода є також сумісними, а дії 

людини зі страху перед законами є також добровільними, бо вона може від 

них утриматися. 

Щоправда, вже Д. Г’юм (як ми покажемо нижче) вважав дещо 

наївними розмисли про те, що владні структури встановлюються лише 

шляхом згоди. На його думку, обов’язковість суспільних приписів можливо й 

мала спочатку договірну природу, проте згодом поступово втрачає її, 

здобуваючи самостійної, незалежної від домовленостей сили. Г’юм застерігає 

проти  небезпеки встановлення необмеженої влади правителя та наполягає – 

лише на засадах загальних та обов’язкових для всіх законів можна оберігати 

життя та власність кожної людини. Саме цю (полемічно спрямована проти 

Гоббса) ідею верховенства права над легітимованою волею правителя 

послідовно обстоював Ж.-Ж. Руссо. 

Таким чином, Гоббс прагнув всебічно осмислити вкорінені, на його 

думку, в залежності свободи від безпеки взаємини держави та громадянина, 

суверена та підданого, перетворюючи (але вже згодом, через творчість Локка 

та Руссо) ландшафти спотвореного егоїстичним інтересом політичного буття 

на залюднений справедливий політичний простір. Бо саме останній тяжіє до 

внутрішнього морального закону та надає перевагу тлумаченню державного 

ладу як вільного, а не відчуженого підпорядкування індивідів певному 

верховному моральному закону, який отримує назву загальної волі: 

дотримуюсь такої угоди, індивіди перебирають на себе відповідальність 

керуватися у свої діях лише розумом. То ж варто наголосити, що моральність 
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людини та її добре ставлення до інших людей зумовлене взаєминами рівності 

та солідарності, і навпаки в нерівних умовах суспільного буття люди 

перетворюються на атомарних егоїстів. 

Вже в теорії суспільної угоди Т. Гоббса, який «переміг традиційний 

пріоритет людини над індивідом і обов’язку над правом» [128, 221], йдеться 

про те, що кожна «маленька» людина («малий» українець) є витоком, як 

персональної так і інституційної свободи та справедливості, укладаючи 

передусім угоду з собою, зі своїми прагненнями та сумлінням, а вже потім з 

іншими людьми та державою. А, по-друге, глибокі трансформації та кризові 

явища сучасного суспільства знову і знову актуалізують осмислення місця і 

ролі суспільної угоди в сучасному соціумі. Особливої актуальності її новітні, 

часто критичні, спрямовані на розуміння евристичного сенсу та меж 

сучасного контрактуалізму набувають для країн пострадянського простору, 

які прагнуть розбудови своїх держав як правових та демократичних. Адже 

демократія, принаймні в найістотнішому її визначенні, це не що інше як 

влада, заснована на суспільній угоді. До того ж, все більш настійним стає 

прагнення поєднати емпіричний та нормативний виміри сучасної соціальної 

та політичної філософії, подолати глибоку прірву між філософськими 

дискурсами та реальним буттям і відшукати відповідь на запитання про 

реальні та гідні шляхи виходу з описаного вже Т. Гоббсом стану «війни всіх 

проти всіх» та знецінення, заснованих на свободі та мужності, моральних 

чеснот, соціальної справедливості загалом. 

Безумовно, що така бажана та важко досяжна наявність спільного 

інтересу та заснована на взаємній довірі згода допоможе людям (краще будь-

якого контракту) діяти злагоджено для досягнення спільної мети. І для того, 

щоб залишитися в просторі справедливості та моралі, потрібно не лише 

звільнитися від формальних угод та замінити їх угодами реальними, але й 

дотримуватися цих угод, не змінюючи їх на догоду пануючим стратам, 

елітам чи кланам. По-третє, саме завдяки Гоббсу набуло значущості 

розуміння ролі суспільної угоди не лише для конституювання держави, але й 
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для подальшого її функціонування як спільноти громадян, які мають 

можливість вільно жити та обговорювати актуальні суспільні проблеми. 

Отже, вкорінений в філософії людини принцип суспільної угоди 

актуалізує не лише проблему справедливості, але і проблему свободи та 

проблему верховенства права як істотного морально-правового способу 

існування сучасного суспільства. А вдало сформульована ідея про те, 

дискурс суспільної угоди містить в собі «фундаментальні філософські 

питання про природу людини і джерело соціальності, про характер взаємодії 

людей у суспільстві і способи її регуляції, про сутність моралі та права, про 

співвідношення примусу та свободи в суспільстві» [144, 354] потребує 

подальшого дослідження та розвитку. І далі торувати цей шлях допоможуть 

передусім ґрунтовні вітчизняні дослідження в царині соціальної філософії та 

політичної антропології. З найприкметніших варто назвати роботи відомого 

українського філософа С. Пролеєва, зокрема його працю «Універсалізм та 

ідентичність», де він не лише розкриває сутність тлумачення людської 

природи  Локком, Руссо та Гоббсом, як певної онтологічної можливості, що 

реалізується в людському розумі та людській діяльності. Автор цього 

глибокого в методологічному сенсі розділу наголошує на непорушності двох 

наступних презумпцій – природного порядку речей та всезагальності 

об’єктивного розуму, що сприяють цілісності та універсалізму людської 

природи. Проте, ще важливішим стає наступний, суттєвий саме для нашого 

дослідження висновок: «будь-який дискурс, який розгортається на цій 

підставі, – від Декарта до Гусерля, від Гоббса до Ролза – передбачає єдино 

можливу форму інтеграції людства, а саме спільність людей як носіїв 

невіддільних прав розумних і вільних істот. Це – ліберальна модель єдності 

людства, тому кожен дискурс, що відштовхується (явним чи неявним чином) 

від концепту людської природи у вищеозначеному сенсі, типологічно 

належить до ліберального мислення» [154, 56]. 
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2.3 Контрактуалістичні засади політичної філософії Дж. Локка 
 

Основні поняття та принципи політичної філософії Дж. Локка, його 

класичні на сьогодні осягнення проблем свободи, рівності, справедливості та 

толерантності актуалізує саме наше буття. Ми знову і знову мусимо 

відповідати на головне питання його всесвітньовідомих «Двох трактатів про 

правління» – якими мають бути інституційні та моральні засади примусу 

одних людей іншими? Адже саме Локк наголошує на тому, що недовіра 

учасників суспільної угоди один до одного спотворюють людське існування, 

призводять до домінування підозри між німотними атомами, а не вільними 

громадянами. На думку Локка, саме останні розуміють як сенс поняття 

свободи, так і те, що рабство є жалюгідним станом людини, яке суперечить її 

шляхетній вдачі та волелюбності.  

Ідея суспільної угоди наголошує та обґрунтовує (передусім в особі 

Дж. Локка) вкорінену в природній рівності людей їх моральну та правову 

рівність. І щоб це зрозуміти, ми мусимо, по-перше, «розглянути стан, 

притаманний усім людям за природою,— а це є стан повної свободи у 

керуванні своїми діями, порядкуванні власним майном та особою так, як 

вони вважають за потрібне, у межах закону природи, ні в кого не питаючи 

дозволу й не залежачи від чиєїсь волі. Це також стан рівності, за якого вся 

влада та компетенція є взаємними; нікому не належить більше, ніж іншим: бо 

ніщо не є настільки очевидним, ніж те, що створіння одного виду та класу, 

які довільно народжуються для одних і тих самих переваг природи і 

користуються одними й тими самими здібностями, мають також бути 

рівними між собою, без будь-якого підпорядкування чи підлеглості» 

[121, 131]. 

Завдяки Локку модерна політична філософія прийшла до усвідомлення 

органічного зв’язку теорії суспільної угоди з ідеєю прав людини та значення 

останньої для принципу верховенства права, адже порядок стає моральним 

чи справедливим через вкоріненість його у спільну згоду всіх його учасників. 



82 
 
Як доводить у своїй статті Л. Ситніченко «саме в політичній антропології 

Гоббса та Локка найповніше в модерній європейській філософії розвивається 

та осмислюється «суспільна угода» як легітимаційний принцип. Іншими 

словами, завдяки зверненню до «суспільної угоди» не як до метафори, а як до 

методологічного принципу, вона починає витлумачуватися не як складова 

існуючого політичного ладу, а як універсальна засада легітимації державно-

правових інституцій та справедливості права на примус взагалі» [171, 4]. 

Варто з’ясувати сенс класичного варіанту теорії суспільної угоди 

Дж. Локка, адже саме в його політичній філософії найповніше в модерній  

європейській філософії розвивається та осмислюється суспільна угода як 

легітимаційний принцип. На чому наголошує й Дж. Ролз, окреслюючи у 

вступі до англійського видання методологічні настанови своєї «Теорії 

справедливості»: я спробував «узагальнити і піднести на вищий рівень 

абстракції традиційну теорію суспільного договору, яку представляють Локк, 

Руссо та Кант. Сподіваюся, що саме в цей спосіб цю теорію можна так 

розвинути, аби вона перестала бути беззахисною перед очевидними 

закидами, що часто здавалися фатальними для неї» [158, 19]. Йдеться про 

можливість розвитку, на засадах принципів суспільної угоди, систематичної, 

антиутилітаристської теорії справедливості, що буде переважати утилітаризм 

за багатьма параметрами. 

Таким чином, саме Дж. Локк у класичній формі сформулював основні 

принципи теорії суспільної угоди, як згоди між громадянами або ж між 

громадянами та владою щодо умов вступу їх у соціальні та політичні 

відносини. Більше того, він дійшов розуміння самої сутності суспільної 

угоди. Остання припускає існування різноманітних політичних поглядів, 

проте наполягає на виконанні однієї, але обов’язкової умови – визнання 

важливості згоди громадян з тими нормами та цінностями, які будуть 

обмежувати не лише їхню зовнішню, але й внутрішню свободу. Договірна 

теорія Дж. Локка імпонує Ролзу більше за теорію Т. Гоббса тому, що даний в 

ній опис «природного стану» (в «Двох трактатах про врядування») не такий 
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напружений та жахливий, як у «Левіафані». Та й сама людина, з точки зору 

Локка, є істотою з досить значним моральним потенціалом. Та все ж, по-

перше, «природний стан» у політичний філософії Локка більше тяжіє до 

розуміння його Гоббсом, аніж Руссо, а теорія Гоббса надзвичайно важлива 

для адекватного розуміння політичної антропології сучасного лібералізму. 

Саме Гоббс у своєму «Левіафані» вперше в європейській політичній 

філософії чітко формулює проблему легітимуючої сили конфлікту, а також 

новоєвропейську дилему істини та справедливості. Він також одним із 

перших збагнув внутрішню суперечність та справжні межі утилітаризму. 

Міжконфесійні та громадянські війни, зауважує він, породжують ситуацію 

ненадійності та недалекоглядності будь-якого утилітаристського розрахунку, 

бо багаті весь час бояться втратити своє багатство, а злодії не певні в тому, 

що добра вистачить на всіх. 

У своїх трактатах Гоббс робить ще одне зауваження, яке стало одним із 

принципів політичної філософії у її подальшому розвитку, – війна всіх проти 

всіх виникає там і тоді, коли скрепи державного ладу стають дедалі 

слабкішими. Люди шукають можливості домовитися між собою в умовах цієї 

всепоглинаючої та всеруйнуючої «війни всіх проти всіх», бо вона досягає 

останньої межі – реально загрожує існуванню кожного. Загальна, 

всепронизуюча небезпека і робить людей здатними погодитися на 

припинення цієї війни, але як тільки війна закінчується, разом з нею зникає й 

та сила, що примушує людей дотримуватися укладеної угоди. Як же вийти з 

цієї ситуації? Треба створити державу, яка б примушувала індивідів 

виконувати раніше укладену угоду про громадянський мир. 

Дж. Локк вбачає в суспільній угоді, як спробі виходу за межі «стану 

природи», власне соціальний, заснований на загальному, інтерсуб’єктивному 

інтересі та властивий природі громадянського суспільства, принцип 

організації людського буття. В творах Локка далі розвивається започаткована 

Гоббсом теза про те, що саме інтерес став способом опосередкування двох 

вимірів регулювання поведінки індивіда вже в громадянському суспільстві – 
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особистої, персональної заборони на поведінку властиву «первісному 

станові» та простої можливості домовитися щодо відмови від агресивної 

поведінки. Взаємний інтерес надає також можливість продовження дії 

спочатку лише простої мирної угоди переконаних хижаків та певного 

пом’якшення досить спрощеної та жорсткої Гоббсової концепції держави та 

розвитку (в Локкових роздумах про непокору та толерантність) ідеї свободи 

сумління як права громадянина, до уявлення про індивідуальну незалежність, 

яка не просто є дозволеною, а наданою та визнаною державною владою.  

Через низку принципово важливих методологічних зрушень до теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються майже всі 

відомі в царині європейської політичної філософії автори, наголошуючи на 

виправданій логічності її розвитку: розрив з природним станом означає 

новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 

поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. А індивід з 

усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов 

існування таких правил, які виражають загальний інтерес. 

Таким чином, теорія суспільної угоди не лише заснувала розуміння 

сучасної демократичної держави з її завданням – не свавільно панувати та 

розкошувати народним коштом, а забезпечувати невід’ємні природні права 

людини. Ця теорія послідовно прагнула обґрунтування усвідомлення 

індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради колективної волі 

більшості через пошуки такого способу соціальних взаємин, коли окрема 

людина, перебуваючи в царині соціального буття, підпорядковувалась би 

собі самій. 

Безумовно важливим для розуміння теорії суспільної угоди Локка є 

історичний та інтелектуальний контекст її виникнення. Якщо ранній Локк ще 

вагався між патерналістським баченням суспільного буття та модерною 

теорією суспільної угоди, то згодом, у своїх «Двох трактатах про 

врядування» він послідовно спростовує перший підхід на користь, заснованої 

на відмові від природного стану, довіри між владою та людьми, а також 
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договірного походження влади. На його думку, людина може передати свої 

природні права поличному утворенню, коли останнє (йдеться передусім про 

державу) уможливить мирне та справедливе співіснування вільних громадян. 

То ж поступово головним мотивом творчості Локка стає наголос на 

необхідності дотримання справедливості та угод, поважати чужу (і не 

обраних, а всіх) свободу та власність. 

Ще раз зауважимо на необхідності зупинитися на наступних 

принципових для творчості Дж. Локка речах – на принципі угоди як 

справжньої засади будь-якої, передусім державної влади, концепції 

«природного права» і справедливості, обґрунтуванні рівності та свободи, а 

також права на опір та толерантності, що стали приналежними не лише до 

загальноєвропейської, але й до загальнолюдської спадщини. З часів Локка 

«філософська думка окреслює межі, в яких вирішальна інстанція, 

європейська воля, втілюється в життя. Безумовно, що ідея договору, яка 

лежить в основі суспільних угод та виконує роль засадничої легітимації, 

тобто ідея суспільного договору, належить до загальноєвропейської 

спадщини» [158, 205]. Саме завдяки цьому Локк (що засвідчує, наприклад, 

особливе місце його роздумів в «Історії політичної думки» Дж. Ролза) 

назавжди став класиком сучасної політичної філософії. Адже 

довгоочікуваними, як висловився свого часу К. Маркс, були не лише 

спровоковані переважно схоластикою роздуми Локка про людський розум, 

але й його міркування про владу та справедливість, свободу та толерантність. 

До того ж Локк перший та один з небагатьох філософів, які безпосередньо 

брали участь у створенні сучасної конституції (для американської Північної 

Кароліни). Варто говорити і про до сьогодні методологічно значуще 

тлумачення Локком влади як виміру, атрибуту людського буття. 

Який же чином це йому вдалося? Відповідь на це запитання безумовно 

надають самі його твори. Особливо важливими та значущими стали його 

«Трактати», де Локк відверто та послідовно захищає ідею суспільної угоди, 

громадянського суспільства та природних прав. Якщо «Перший трактат» є 
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переважно негативним спростуванням популярної того часу патерналістської 

теорії Роберта Філмера, викладену в роботі «Патріарх, або Природна влада 

королів», то другий пропонує позитивну відповідь на актуальні й до сьогодні 

проблеми суспільно буття. Спростовуючи тезу Філмера про те, що всі люди 

від народження не є вільними і тому не вільні вибирати ані форми правління, 

а ні своїх правителів, Локк чітко вбачає в теорії останнього спробу 

виправдання відсутності порядку та тиранії. При цьому Локк відверто 

обґрунтовував ідею про те, що «марно говорити про покору та послух, не 

сказавши нам, кому ми повинні коритися. А для того, щоб перетворити 

людину в підданця, не досить переконати її в тому, що у світі є царська 

влада, а ще мають існувати способи, за допомогою яких можна було б 

розпізнати особу, якій ця царська влада належить по праву» [73, 70]. То ж, як 

це можна розпізнати, коли люди є в принципі і рівними і вільними?  Цьому й 

присвячено позитивну частину цитованої праці – «Другий трактат». 

Для адекватного розуміння природи політичної влади Локк (слідом за 

Гоббсом) пропонує довідатися про «стан, притаманний усім людям за 

природою». А це є, по-перше, «стан повної свободи у керуванні своїми діями, 

порядкуванні власним майном та особою так, як вони вважають за потрібне, 

у межах закону природи, ні в кого не питаючи дозволу й не залежачи від 

чиєїсь волі» А, по-друге, «це також стан рівності, за якого вся влада та 

компетенція є взаємними; нікому не належить більше, ніж іншим: бо ніщо не 

є настільки очевидним, ніж те, що створіння одного виду та класу, які 

довільно народжуються для одних і тих самих переваг природи і 

користуються одними й тими самими здібностями, мають також бути 

рівними між собою, без будь-якого підпорядкування чи підлеглості, хіба що 

тільки Господь та Владика над усіма ними якимось чином відкрито 

виголосить свою волю, щоб поставити одного над іншим, і надасть йому 

ясним та очевидним призначенням безсумнівне право на панування та 

верховну владу» [121, 131]. 
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Уточнюючи засадничі для його політичної філософії поняття свободи 

та рівності, Локк зазначає, що стан свободи не є синонімом свавілля, на 

засадах якого людина набирається сміливості та нахабства до знищення 

інших людей. До того ж у «стані природи» існує закон природи, яким є 

розум, що вчить всіх, хто до нього звертається: «оскільки всі є рівними й 

незалежними, ніхто не повинен завдавати шкоди життю, здоров’ю, свободі 

чи майну іншого». Кожен, оскільки він є зобов’язаний зберігати себе, а не 

залишати самовільно свій пост, за таким саме розсудом, коли його власне 

життя не є під загрозою, мусить, у міру своїх можливостей, зберігати решту 

людства й не може, якщо тільки це не означає чинити по справедливості з 

кривдником, відбирати життя чи шкодити йому або тому, що сприяє 

збереженню життя, свободи, здоров’я, частин тіла чи майна іншого» 

[121, 132]. А щоб втримати людей від посягання на права інших та 

завдавання шкоди одне одному і, тим самим, – забезпечити дотримання 

закону природи, «який вимагає миру і збереження всього людства, виконання 

закону природи в цьому стані вкладено в руки кожній людині, через що 

кожен має право карати порушників цього закону такою мірою, аби це могло 

не допустити порушення цього закону» [Там само]. Бо йдеться також про 

стан абсолютної рівності, де за природою не існує зверхності чи влади 

одного над іншим, те, що може робити задля виконання цього закону хтось 

один, так само має право робити кожен. Щодо рівності, то (як її тлумачить 

Локк), йдеться насамперед про рівність можливостей: всі люди (попри їх 

природну нерівність) є рівними економічно та юридично (про що говорив 

вже Т. Гоббс у своєму трактаті «Про громадянина»). На відміну від 

останнього, Локк зосереджує увагу на власне правовому змісті рівності, як 

можливості та необхідності розбудови такого соціального буття, за якого 

мусять бути усунені привілеї багатих та знатних. Звичайно, вік або чеснота 

можуть надати людині справедливу першість, «однак все це не вступає в 

протиріччя з тією рівністю, в якій перебувають усі люди, коли справа 

стосується влади чи панування однієї людини над іншою» [121, 158]. 
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Важливим для розуміння сутності суспільної угоди у Локка є й поняття 

свободи, яка (разом із правом на життя та власність) належить до вроджених 

прав людини, адже люди відмовились від свободи природного стану заради 

збереження власного життя, свободи та власності. Ми знаходимо у Локка 

визначення свободи  вузькому та широкому сенсах. В першому йдеться про 

особисту свободу вибору, а в другому – про свободу використання на 

власний розсуд свого життя та власності. Він вирізняє також природну 

свободу та, засновану на суспільній угоді, свободу людини у суспільстві, – 

тоді як «природна свобода полягає в тому, щоб бути вільним від будь-якої 

вищої влади на землі й не підкорятися волі чи законодавчій владі людини, а 

керуватися лише законом природи. Свобода людини в суспільстві має бути 

підкорена лише тій законодавчій владі, що встановлена, за згодою всіх, у 

спільнотворенні, а не пануванню чиєїсь волі чи обмеженням якихось законів, 

– крім тих, які будуть введені в дію згаданим законодавчим органом згідно з 

виявленою до нього довірою» [121, 142]. 

То ж сутністю суспільної свободи стає, за Локком, життя за певними 

загальними для всіх правилами, проте не підкорятися непевній, таємничій, 

свавільній волі іншої людини. Вже в ті далекі від сьогодення часи, Локк 

наголошував на органічному, буттєвому зв’язку свободи та людського життя 

– людина не може, не жертвуючи своєю безпекою та життям, відмовитися від 

свободи: «Людина, не маючи влади над власним життям, не може, за 

договором чи зі своєї згоди, ані віддати себе в рабство до будь-кого, ані 

підкоритись абсолютній, деспотичній владі іншого позбавити її життя, коли 

тому заманеться. Ніхто не може дати більше влади, ніж має сам; і той, хто не 

може відібрати собі життя, не може дати над ним влади й іншому» [121, 142]. 

Таким чином, свобода у Локка має передусім соціальний сенс – йдеться 

про необхідність та можливість діяти в межах закону, який є не стільки 

обмеженням, стільки спрямуванням вільного та розумного суб’єкта до його 

власного інтересу, а справжня мета закону – не скасувати чи обмежити, а 

зберегти та збільшити свободу. Якщо ж звернутися до самого Локка, то він 
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говорить, що «метою закону є не скасування чи обмеження свободи, а її 

збереження та розширення; бо щодо всіх станів, у яких перебувають живі 

створіння, здатні мати закони, можна сказати: там, де немає закону, немає й 

свободи. Адже свобода полягає в тому, аби бути вільним від обмежень та 

насильства з боку інших, а цього не може бути там, де немає закону; але 

свобода – то не є, як нам кажуть, «свобода для кожного робити те, що йому 

заманеться» (бо хто б міг бути вільним, якби будь-яка інша людина за своєю 

примхою могла його тиранити?), але вона є свободою людини 

розпоряджатися на свій розсуд власною персоною); діями, статками та всією 

своєю власністю – у межах тих законів, яким вона підлягає, – й, таким чином, 

не бути підлеглою деспотичній волі іншого, а безборонно слухатись власної 

волі» [121, 159]. 

Можна також з певністю стверджувати, що сучасна ідея справедливості 

як обміну тісно пов’язана з ідеями Дж. Локка, який (на відміну від Гоббса) 

говорить про те, що протилежністю свободи є примус, насильство, а не 

просто обмеження дії. Перш ніж перейти власне до осердя своєї політичної 

філософії – теорії суспільної угоди як першоджерела державної влади, Локк 

говорить про причини виникнення політичного чи громадянського 

суспільства. Збереження людського життя, свободи та майна можливе за 

наявності створеної в суспільстві влади, яка усуває незручності стану 

природи: «Там, де будь-яка кількість людей об’єднується в одне суспільство 

таким чином, що кожен зрікається своєї виконавчої влади, яка йому належить 

за законом природи, і передає її суспільству, там і тільки там існує політичне, 

чи громадянське, суспільство» [121, 175]. 

Локк прагне також визначити мету політичного, громадянського 

суспільства, яка полягає в тому, щоб «уникати й виправляти ті незручності 

стану природи, які неминуче випливають з того, що кожна людина є суддею 

у своїй власній справі. Це досягається створенням відомого органу влади, до 

якого кожен у цьому суспільстві може звернутися з приводу завданої шкоди 

чи суперечки, що може виникнути, і якому кожен у цьому суспільстві мусить 
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коритися. І коли є такі особи, що не мають органу влади, до якого вони могли 

б звернутися по рішення щодо якої-небудь суперечки, що виникла між ними, 

то ці особи все ще перебувають у стані природи. І в такому стані перебуває 

кожен абсолютний державець по відношенню до тих, над ким він панує» 

[121, 176]. 

А далі йдуть й інші актуальні й для нашого соціального буття 

уточнення: ні для кого у громадянському суспільстві не може бути зроблено 

виняток із його законів. Яким же чином здійснюється перехід до 

громадянського суспільства? «Єдиний спосіб відмовитися від своєї 

природної свободи й накласти на себе узи громадянського суспільства – це 

домовленість з іншими людьми про об’єднання у спільноту задля зручного, 

спокійного й мирного співжиття, надійного користування своєю власністю, а 

також більшої, ніж у тих, хто не живе в суспільстві, безпеки. Таке може 

здійснити будь-яка кількість людей, бо це не зашкоджує свободі інших, 

котрі, як і раніше, залишаються вільними у стані природи. Коли певна 

кількість людей погодилась таким чином утворити єдину спільноту чи 

систему врядування, то вони вже через це стають об’єднаними й утворюють 

єдиний політичний організм, у якому більшість має право діяти й вирішувати 

за решту» [121, 180]. 

Наголосимо ще раз на тому, що глибинна мета громадянського 

суспільства – виправляти ті незручності стану природного, які неминуче 

випливають з того, що кожна людина є суддею у своїй власній справі. 

Сказане є розвитком засадничої ідеї Локка про те, нікого не можна вивести з 

природного стану і підпорядкувати політичній владі без його згоди на те. 

Навіть, якщо будь-яка кількість людей утворила спільноту, вона наділила 

останню владою діяти і до цієї дії «спільноту спонукає лише згода окремих 

осіб, які цю спільноту складають, а оскільки необхідно, аби те, що є єдиним 

цілим, рухалося в одному напрямі, то необхідно, щоб цей організм рухався в 

тому напрямі, куди його тягне більша сила, якою є згода більшості; в іншому 



91 
 
разі він не буде спроможний діяти як єдиний організм чи залишатися єдиним 

організмом, єдиною спільнотою» [121, 180]. 

Що ж становить зміст цієї первинної угоди? Йдеться передусім про те, 

що кожна людина на засадах своєї особистої згоди перебирає на себе 

«зобов’язання перед кожним членом цього суспільства підкорятися рішенню 

більшості та вважати його остаточним; інакше, якщо ця людина залишиться 

вільною й не підлягатиме ніяким іншим узам, крім тих, якими вона була 

пов’язана у стані природи, цей первісний договір, яким вона разом з іншими 

робить себе членом єдиного суспільства, не буде означати нічого й не 

вважатиметься договором» [121, 181]. 

«Кожна людина, як було показано, є вільною від природи, і ніщо, крім 

її власної згоди, не в змозі підкорити її якій-небудь земній владі; тому треба 

розглянути, що ж слід розуміти як достатню декларацію згоди людини на те, 

щоб стати підданцем законів того чи того уряду. Звичайно розрізняють 

виражену й мовчазну згоду, що ми зараз і розглянемо. Ніхто не сумнівається, 

що лише виражена згода будь-якої людини, яка входить до певної спільноти, 

робить її справжнім членом цієї спільноти, підданим її уряду. Складність 

полягає у визначенні того, що треба вважати мовчазною згодою і наскільки 

вона є зобов’язальною, тобто наскільки можна бути впевненим, що людина 

погодилась і, отже, підкорилася тому чи тому урядові, якщо вона ніяк не 

висловилася з цього приводу. На це я скажу, що кожна людина, яка володіє 

чи користується хоч якоюсь маєтністю на території держави, тим самим уже 

дає свою мовчазну згоду і відтак зобов’язана підкорятися законам її уряду – 

протягом того часу, що вона користується цією маєтністю, – як і будь-хто 

інший, хто перебуває під владою цього уряду, незалежно від того, що 

становить його маєтність: землю, навічно закріплену за ним і його 

спадкоємцями, чи житло, винайняте лише на тиждень; або ж це може бути 

просто право безкоштовного проїзду дорогами; і, зрештою, сюди можна 

віднести навіть саме перебування людини на території даної держави» 

[121, 192]. 
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Отже тим, що започатковує і насправді створює будь-яке громадянське 

суспільство, є не що інше як домовленість певної кількості людей, здатних на 

основі своєї більшості об’єднатися і створити таке суспільство. «Під 

спільнотворенням я завжди маю на увазі не демократію чи будь-яку іншу 

форму врядування, а будь-яку незалежну спільноту, яку латиняни позначали 

словом civitas; цьому слову в нашій мові найкраще відповідає слово 

«спільнотворення», воно є найточнішим виразом для такого суспільства 

людей» [121, 198]. 

Підводячи підсумок роздумам про виникнення державної влади, Локк 

не лише зазначає, що всі мирні способи цього процесу та належне йому 

мірило того, що є справедливим чи несправедливим, ґрунтувалися на 

домовленості людей, але й наголошує на тому, що «законодавча влада… 

обмежена громадським благом суспільства. Вона не має іншої мети, крім 

збереження (суспільства), і тому ніколи не може мати права знищувати, 

поневолювати чи умисно розоряти підданих» [121, 201]. Більше того, він 

виправдовує легітимність права народу на опір, бо там, де закон закінчується 

і кривдить людину, розпочинається тиранія, якщо порушення закону завдає 

кривди людині. 

І знову звернемося до Локка, який завершуючи свій другий трактат про 

врядування безкомпромісно зазначає: «Коли той, хто стоїть при владі, 

перевищує надані йому законом повноваження й використовує силу, яка є в 

його розпорядженні, щоб вчинити по відношенню до підданого таке, чого 

закон не дозволяє, то він при цьому перестає бути посадовою особою, і, 

оскільки він діє без законних підстав, йому можна чинити опір, як і будь-якій 

іншій людині, яка, застосовуючи силу, посягає на права громадянина» 

[121, 237]. 

Іншими словами, поєднуючи в своєму тлумаченні право на опір та 

толерантність в одне проблемне поле, Локк наголошує на тому, що окрема 

людина, полишаючи природний стан, долучається до спільноти для кращого 

захисту свого життя та власності. А держава, своєю чергою, лише тоді буде 
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дієвою, коли громадянин передасть законодавчій владі, що стала наслідком 

заснування спільноти, своє природне право самостійно опікуватися своєю 

безпекою. Проте й тут мусить існувати розумна межа, як засторога до 

надмірної концентрації законодавчої та виконавчої влади. 

Адже процес передачі влади суспільству є незворотним і ми мусимо це 

усвідомлювати, не забувати про те, що «влада, яку кожен індивід передав 

суспільству, коли входив до нього, не може знову повернутися до індивідів, 

поки суспільство продовжує існувати, а завжди залишатиметься у спільноті, 

бо без цього не може бути ні спільноти, ні спільнотворення, – це суперечить 

первісній угоді. Отже, коли суспільство надало законодавчу владу будь-

якому зібранню людей для того, щоб вона перебувала надалі у них та в їхніх 

наступників, з правом та повноваженнями призначати таких наступників, то, 

поки триває це врядування, законодавча влада ніколи не може повернутися 

до народу. Бо, надавши законодавчому органу владу назавжди, люди 

передали йому свою політичну владу і не в силі повернути її назад. Але, 

якщо вони встановили межі тривалості існування свого законодавчого органу 

й передали цю верховну владу якій-небудь одній особі чи зібранню лише 

тимчасово або ж коли через зловживання тих, хто при владі, її втрачено, – то 

після такої втрати чи по закінченні встановленого терміну влада повертається 

до суспільства і народ має право діяти як верховна влада й бути самому 

законодавчим органом, або ж утворити нову форму, або ж, зберігаючи стару 

форму, передати владу до нових рук – як вважатиме за краще» [121, 260]. 

Тому ще раз звернемо увагу на методологічну відмінність теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, яку нам частково підказав німецький 

філософ Петер Козловські. По-перше, на відміну від Гоббса, Локк тлумачить 

природний стан як нормативний правовий стан, дотримання якого втілюється 

в певний суспільних порядок, який, своєю чергою, є втіленням (не примусу), 

а прагнення людини жити в такому стані, в суспільстві, в спільноті. І 

наступна обставина, на якій постійно наголошує Локк: після укладання угоди 

між народом та правителем чи урядом, перший зберігає свій суверенітет. В 
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такий спосіб Локк обстоює, так би мовити, горизонтальну модель 

контрактуалізму, витлумачуючи державу як спосіб захисту індивідуальних 

природних прав людини на життя, свободу та власність. 

Таким чином, теорія суспільної угоди Дж. Локка, як і його 

послідовників, не лише заснувала розуміння сучасної демократичної держави 

з її завданням – не свавільно панувати, а забезпечувати невід’ємні природні 

права людини. Ця теорія загалом послідовно прагнула обґрунтування 

усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради 

колективної волі більшості через пошуки такого способу соціальних взаємин, 

коли окрема людина, перебуваючи в царині соціального буття, 

підпорядковувалась би собі самій, а в особі Локка ще й віднайшла 

справжнього захисника духовного світу людини, адже ніяка суспільна угода 

не передає владі права турбуватись про духовність громадянина, його 

погляди та переконання, а тим більше – маніпулювати ними. 

Завершити цю главу хотілося б словами самого Локка, який, на відміну 

від Гоббса, постійно заперечує існування абсолютної влади одного 

можновладця (чи разом з його «друзями» та слугами) над спільнотою 

громадян, яких він (і держава) покликані охороняти: «Абсолютна деспотична 

влада, чи правління без встановлених постійних законів, аж ніяк не 

відповідає цілям суспільства та врядування. І задля цього люди не 

позбавилися б стану природної свободи і не зв’язали б себе відповідними 

узами, якби не мали на меті зберегти своє життя, природу та власність і, за 

допомогою встановлених законоположень про право та власність, 

забезпечити собі мир та спокій» [121, 203]. 

 
2.4 Теорія суспільної угоди Ж.-Ж. Руссо в контексті становлення 

модерної політичної філософії 

 

Послідовна реконструкція дискурсу «суспільної угоди» Ж.-Ж. Руссо 

зумовлена її органічною приналежністю до сучасної політичної філософії та 
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подоланням меж модерного (переважно утопічного) конструктивізму. Зараз 

важко назвати відоме не лише фахівцям дослідження в царині політичної, 

соціальної філософії, а також філософії моралі та права, де не було б не лише 

численних посилань, але й спроб осмислити основні ідеї творчого доробку 

Руссо. То ж без адекватного розуміння його теорії суспільної угоди зараз 

важко уявити сучасну західну філософію. Нечисленні донедавна спроби 

аналізу класичної спадщини Руссо в працях вітчизняних філософів 

(А. Єрмоленка, Н. Кудрявцевої, Л. Ситніченко, Н. Спасенко, О. Хоми, 

В. Шамрай) також свідчать про нагальність подальшого дослідження цього 

принципово важливого дискурсу суспільної угоди.  

Саме до роздумів Руссо звертається й німецький класик політичної 

філософії та її історії Г. Маєр, наголошуючи на декількох принципово 

важливих тезах, які ми й хотіли б далі розгорнути. По-перше, Руссо був 

людиною двох епох: ще говорив «холодною і відшліфованою дикцією 

класичного духу, однак говорив цією мовою про речі, що вже ніяк не 

стосувалися старої культури раціоналізму, і його несподівана сміливість 

виявилася настільки незвичною, що сучасники збагнули її лише поступово» 

[128, 286]. По-друге, саме Руссо послідовно поставив декілька засадничих ще 

й до сьогодні проблем політичної філософії. Йдеться, передусім, про те, як 

загалом може існувати суспільство? 

Суспільний лад, наголошує Руссо, є правом, яке вкорінене в 

домовленостях, в останніх вкорінене й обмеження свободи. Проте головна 

проблема, до вирішення якої прагне Руссо – це співвідношення загальної та 

особистої волі. До того ж Руссо у своєму дискурсі суспільної угоди поцілив 

«у слабкий пункт попереднього вчення про договір, в якому з часів Гроція та 

Гоббса договір про панування повністю вийшов на передній план або навіть 

перетворився на єдину правову основу держави» [128, 298], бо виходить з 

того, що соціальна угода передує угоді про панування, а в кожному 

індивідуальному інтересі має бути часточка загального блага, в 

протилежному ж випадку держава не має перспектив для свого існування. 
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Адже, на думку цілої низки західних дослідників творчості Ж.-

Ж. Руссо, саме розмаїття та багатство ідей останнього захоплювало та й 

продовжує захоплювати багатьох авторів, що працюють в царині філософії, 

соціології, педагогіки. На особливу увагу заслуговує і засаднича, 

методологічна неоднозначність, так би мовити певна суперечливість та 

інтелектуальна провокативність творчого доробку Руссо. Сказане стосується 

передусім його праці «Про суспільну угоду». Саме в ній прагне поєднати те, 

що не піддається поєднанню – захоплення первісно природним та вільним і 

одночасна підтримка теорії абсолютистської держави. Завдяки цій праці 

Руссо тема суспільної угоди стала всесвітньовідомою європейською ідеєю. 

Він перший наголосив на тому, що саме суспільна угода є принциповою 

засадою усякого політичного устрою. Як точно зауважив з цього приводу 

відомий німецький фахівець передусім в царині політичної філософії 

О. Гьофе, від часів творчості Руссо йде переконання в тому, що «договірна 

теорія пов’язує політичну легітимацію зі згодою кожного, тобто не просто з 

колективною, а з дистрибутивною вигодою» [73, 206]. Таким чином, 

послідовна реконструкція ідей про суспільну угоду дає можливість зробити 

висновок, що саме Руссо сформулював одне із основних питань сучасної 

політичної філософії: який примус, яке обмеження свободи може вважатися 

справедливим і де ми мусимо шукати справедливої, легітимної підстави тих 

кайданів, які «повсюдно», «від народження» обтяжують людину. І що 

означає свобода людської волі? Адже, як відомо, з точки зору Руссо, 

зрікатися свободи – це все одно, що зрікатися себе як людини, а така відмова 

є принципово несумісною з природою людини, позаяк усунути всю свободу 

від волі людини означає позбавлення моральних вимірів та засад усіх  

вчинків останньої: «Відмовлятися від своєї свободи – все одно що 

відмовлятися від себе як людини, від прав людської природи і навіть від її 

обов’язків. Кожен, хто відмовляється від усього, не може розраховувати на 

будь-яке відшкодування втрат. Така відмова несумісна з природою людини. 

Позбавити людську волю свободи все одно що позбавити  людські вчинки 
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моральності. Нарешті, домовленість позбавлена сенсу і суперечлива, якщо 

передбачає для однієї з сторін абсолютну владу, а для іншої – необмежену 

покірність» [164, 15]. 

Досить важливою є також теза Руссо про те, що поняття «право» та 

«раб» заперечують, взаємно виключають одне одного, ні з народом, ні з 

окремою людиною не можна  домовлятися лише за їх рахунок. Більше того, 

особливо сучасно звучать роздуми автора про відмінність «упокорення 

натовпу» та «управління суспільством», коли в першому випадку йдеться 

лише про скупчення людей, а не про «народ і провідника». Тож за яких умов 

люди стають власне народом, що спонукає їх змінювати спосіб свого буття? 

Відповіддю на це запитання, а також про те «як обмежити силу і свободу, ці 

найперші засоби самозбереження, притаманні кожній людині, не завдаючи їм 

шкоди і не зневажаючи того, котре кожна людина повинна виявляти щодо 

себе» [164, 20] й стає суспільна угода. 

Руссо послідовно реконструює сутність суспільної угоди. Йдеться, 

передусім, про взаємини індивіда та спільноти – і не лише про відчуження 

особистих прав на користь останньої, але й про  рівність ситуації відчуження 

для всіх її учасників, що, за словами Руссо, означає: «кожен з нас перетворює 

свою особу і свою силу на спільне надбання, яке перебуває під верховним 

керівництвом загальної волі, а кожного з членів тіла ми визнаємо 

невід’ємною часткою цілого» [164, 22]. Руссо наголошує також, що саме таке 

об’єднання називається «народом», а кожен окремо – громадянином. 

Актуальним для сучасної політичної філософії є й те, що означений 

дискурс суспільної угоди не лише окреслив засади сучасного розуміння 

демократичної держави, де влада належить не державі чи олігархії, а народу. 

Вона послідовно прагнула обґрунтування усвідомлення індивідом обмеження 

власного егоїзму та свободи заради колективної волі більшості. В означеному 

контексті особливе місце належить тлумаченню Руссо феномену моральної 

свободи, яка робить людину справжнім господарем самої себе, спонукаючи її 

чинити так, щоб максима цих дій могла б бути одночасно і принципом 
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первісної суспільної угоди. Адже при переході від природного стану до стану 

громадянського відбуваються помітні зміни: в її поведінці місце інстинкту 

заступає справедливість, яка надає людським вчинкам морального характеру, 

якого їм раніше бракувало. 

Розглядаючи засновані на угоді справедливі закони, як свідчить 

епіграф до основного твору Руссо, він вже в книзі І наголошує: «Я 

намагатимуся завжди пов’язувати в цьому дослідженні те, що дозволяється 

правом, з тим, що приписує інтерес, аби справедливість і користь ніколи не 

поставали відокремленими одна від одної» [164, 7]. В означеному контексті 

виникає і ще одна важлива обставина творчості Руссо помічена до сьогодні 

лише Ч. Тейлором. Йдеться про моральне чуття особистості, на якому 

засноване не лише індивідуальне, але й соціальне буття, розбудова його як 

буття справедливого. «Руссо, – наголошує Тейлор у своїй «Етиці 

автентичності», – часто представляє проблему моральності як проблему 

нашого слідування голосу природи всередині нас. Цей голос найчастіше 

глушать пристрасті, спричинені нашою залежністю від інших, з яких головне 

є «amour proper» або гордість. Наше моральне спасіння  залежить від 

відновлення автентичного морального контакту із собою» [181, 26]. 

То ж вже наперед зазначимо, а нижче спробуємо це довести, що 

політична філософія Руссо (і це виразно демонструє текст його роботи «Про 

суспільну угоду») обтяжена майже сучасними, дослідженими в їх основних 

принципових рисах Л.А. Ситніченко [168], суперечками лібералізму та 

комунітаризму. Йдеться про парадоксальне та евристично плідне прагнення 

Руссо до еклектичного поєднання ідеалів античного полісу та новoчасового 

індивідуалізму, принципів чеснот та спільноти, як засад справедливого 

суспільного ладу з доктриною природного права, вкоріненого, як відомо, в 

ідеї власного Я та розумінні держави як захисника приватного інтересу. 

Визначаючи головну мету трактату Руссо «Про суспільну угоду» 

відомий перекладач та дослідник його творів О. Хома наголошує на тому, що 

Руссо прагне насамперед відшукати легітимний і тривкий політичний лад, 
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який «забезпечував би добробут і безпеку всіх громадян, а не партикулярні 

інтереси певних політичних сил. Сприйнявши традиційні для школи 

«природного права» поняття природного стану і суспільної угоди, Руссо 

надав їм нетрадиційного тлумачення. Наприклад, Гоббс розумів суспільну 

угоду як акт, за яким особи, що його укладають, добровільно і назавжди 

передають свою природну свободу суверенові (колективному органові або ж 

одноосібному монархові), отримуючи натомість захист своєї власності, 

особисту безпеку і визначені закони. Отже, внаслідок цієї угоди суспільне 

утворення одразу поділяється на підданих, які не мають жодної частки 

політичної влади, і суверена, який отримує всю її повноту» [222, 224]. 

З уважного вивчення тексту основної праці Руссо випливає, що він не 

лише вважає свободу сутнісною ознакою людини, але й послідовно 

обґрунтовує тезу про розширення людської свободи через укладання 

суспільної угоди. У такий спосіб, що також важливо й до сьогодні, не 

суспільство загалом, а кожен з учасників угоди зазнає внутрішнього 

розподілу на суверена та підданого. Руссо звертає також увагу на те, що 

кожен індивід, в межах належно вибудованого політичного устрою, 

повноправно як створює закони, так і виконує їх. І йдеться не лише про 

усвідомлення громадянської причетності кожного до загально виголошеної 

волі, але й про механізм конституювання легітимного суспільного буття, що 

спирається на можливість замінювати існуючі закони на кращі. Іншими 

словами, і тут знову варто погодитися з О. Хомою про те, що осердям 

роздумів Руссо в його основній праці стала «ідея невідчужуваності 

суверенітету: загальну волю може виголошувати лише політичне тіло в 

цілому, відтак, функціонування суверена – законодавчої влади може 

забезпечуватися лише усіма громадянами, що зібралися разом, а тому 

суверенітет є невідчужуваним. Виходячи з цього принципу, Руссо намагався 

послідовно переосмислити принципи основних політичних установлень і 

основні механізми політичного життя, зобразивши їх такими, «якими вони 

можуть бути»; у цьому пункті інтенції Руссо докорінно відрізняються від 
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«позитивної» проблематики Монтеск’є чи жорсткого реалізму Макіавеллі» 

[222, 225]. 

Для повноцінного висвітлення та розуміння творчої спадщини Руссо, 

передусім як класика теорії суспільної угоди, варто не лише звернутися до 

його текстів, але й порівняти основні принципи та спрямування його 

роздумів з творчим доробком Т. Гоббса. Протилежність методологічних 

засад обох класиків політичного проекту модерну висвітлюється вже в 

розумінні ними принципів легітимації та справедливості. Тоді як Гоббс 

спирається в у своїх спробах обґрунтування основних норм державно-

правового суспільного ладу на інструментально-стратегічний розум та 

негативно-конфліктне тлумачення природи людини, Руссо йде принципово 

іншим шляхом, акцентуючи увагу на формальних умовах легітимації. Руссо, 

на відміну обґрунтування правових та моральних принципів поза 

історичними умовами, але на засадах конкретного договору, звертається, як 

відомо, до процедурного типу легітимації, що є, по суті, подальшим, 

продуктивним розвитком Гоббсівського бачення суспільної угоди переважно 

як угоди емпіричної. 

Якщо продовжити принципово важливе для розуміння теорії суспільної 

угоди Руссо порівняння її засад та вислідів з контрактуалізмом Гоббса, то 

варто звернути увагу й на те, що суспільна угода останнього – це, передусім 

угода індивідів щодо усталеного державного устрою, якої вони досягають, 

опинившись сам на сам перед жахами «природного стану» («війни всіх проти 

всіх»), коли в світі панує постійна небезпека насильницької смерті, а життя 

людське є самотнім та незахищеним. Порятунком, виходом із такого стану 

речей може стати віднайдене розумом загальне правило, яке забороняє дії 

небезпечні для людського життя та є заснованим на біблійній максимі: 

чинити щодо інших так, як ти бажаєш щоб вони діяли щодо тебе. 

Теоретичною особливістю, чи вірніше – сенсом викладеного нами в 

основних рисах Гоббсівського тлумачення «природного закону» розуму є те, 

що саме в ньому полягають витоки емпіричного варіанту суспільної угоди. 
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Адже, ще раз наголосимо, Гоббс стверджує, що основні принципи суспільної 

угоди та прагнення людини діяти справедливо та неупереджено випливають 

не з безумовно-всезагальних структур розуму, а з умовно-категоричної, 

конвенційної згоди на відмову, заборону брати участь у згубному 

всезагальному соціальному конфлікті. Більше того, заснований на такій згоді 

принцип справедливості не є власне метафізичним, універсалізуючим 

справедливість, а лише тимчасовим принципом, який потребує (для його ж 

дотримання) подальшої, якщо не метафізичної, то державно-політичної 

легітимації, тобто виникнення держави, правителя і т.д. 

Зауважимо, що у вітчизняній літературі на цю обставину, особливо у 

важливому для нас аспекті теорії суспільної угоди, першим звернув увагу, як 

ми вже зазначали у передмові, А.М. Єрмоленко [80, 151]. Він наголошує на 

важливості зосередження дослідницької уваги Руссо на тому, що природний 

стан – це стан не війни, а миру та людської взаємодії. Головне ж завдання 

правових норм та цінностей – приборкувати прагнення, жагу людей до влади 

над іншими людьми, які мусять визнавати справедливими лише ті правила 

суспільного життя, які є втіленням всезагального, спільного інтересу. 

Саме завдяки Руссо розпочинається звернення політичної філософії до 

реальних, заснованих не лише на емпіричному компромісі, але й на 

всезагальній волі, демократичних процедур. Хоча саме з огляду на 

атомістично-конфліктну природу Гоббсівської парадигми 

західноєвропейського лібералізму, важко погодитися з тезою А. Єрмоленка 

про продовження цієї парадигми в сучасному неоконсерватизмі та 

комунітаризмі, навіть зважаючи на зазначене ним тяжіння останніх до 

ситуативного консенсусу, обмеженого дискурсу тієї чи іншої спільноти. До 

того ж, ця певна неузгодженість у висновках додатково актуалізує означену 

нами тематику, яка привертає увагу переважно сучасних західних філософів 

– Дж. Ролза, Р. Дворкіна, Е. Макінтайра, К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, 

Р. Брандта, В. Керстінга. 
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Все вище сказане дає підстави говорити про те, що істотна відмінність 

концепції Руссо від теорії суспільної угоди Гоббса полягає в спробах 

віднайдення такого способу соціальних взаємин, коли окрема людина, 

перебуваючи в ландшафтах соціального об’єднання, підпорядковувалась би 

собі самій. Лише виокремивши людину та громадянина, Руссо не лише 

поставив проблему природи соціальної єдності, але й віднайшов 

парадигмальні для подальшого розвитку європейської політичної філософії 

шляхи її вирішення. І не стільки його послідовники, хоча сюди можна 

зарахувати і німецьку класику, але й він сам починає змістовно наповнювати 

власну теорію суспільної угоди, поступово осмислюючи шлях людини до 

самої себе не лише як соціалізацію, але і як моральний феномен. А деякі 

елементи тоталітаризму (в яких згодом починають звинувачувати Руссо) 

присутні (на відміну від того ж Гоббса) не «в самому фундаменті конструкції 

соціального договору, а з’являється лише побічно через запізнілу спробу 

врятувати психологічними і політичними засобами (до яких в розумінні 

Руссо також може належати «освічена» диктатура) проект суспільного 

договору від можливого знищення з боку абсолютно вільної волі учасників» 

[128, 300]. Одночасно Руссо наголошував на принциповій відмінності 

підкорення маси та управління суспільством, тому що лише в другому 

випадку йдеться про те, за яких умов люди стають власне народом та виникає 

обов’язок меншості коритися більшості. 

Вже на початку своїх роздумів Руссо зосереджується на прагненні 

пов’язати право людини та її інтерес, користь та справедливість. Йдеться, як 

ми зазначали, про евристично плідне парадоксальне поєднання ідеалів 

античного полісу та новoчасового індивідуалізму, принципів чеснот та 

спільноти, як засад справедливого суспільного ладу з доктриною природного 

права, вкоріненого, як відомо, в ідеї власного Я та розумінні держави як 

захисника приватного інтересу. На його думку, слід  зрозуміти, що саме 

спільний інтерес конституює загальну волю, а «рівність між громадянами, 

встановлена суспільним пактом, передбачає, що усі вони приймають 
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зобов’язання на одних і тих же умовах і повинні користуватися одними і 

тими ж правами» [164, 39]. Важливим в цьому в сенсі стає для Руссо та й для 

нас поняття згоди, завдяки якій ми добровільно стаємо частиною спільноти. 

До цього, як наголошує Руссо, індивід є, до певної міри, «завершеним і 

самотнім цілим», а після, відмовившись від своєї суверенності на користь 

якого цілого, – перетворюється на частину останнього, залишаючись 

вільним, індивід одночасно зникає в обширах нової спільноти. Про це 

детальніше йдеться в другій книзі «Теорії», де зазначається, що саме 

спільний інтерес творить загальну волю, і це «варте захоплення узгодження 

інтересу та справедливості» вкорінене в природі суспільної угоди, яка 

творить справедливі міжлюдські взаємини через свою внутрішню, спільну 

для всіх справедливість та корисність, адже її метою є лише спільне благо, 

свобода та рівність громадян. Визначаючи рівність не через  рівний для всіх 

громадян доступ до багатства та влади, а через свободу, яка втілюється, 

зокрема, в тому, що влада мусить бути не стільки втіленням насильства, 

скільки закону, а багатство та бідність не повинні сягати принизливих для 

бідних, обтяжених деструктивною заздрістю, відмінностей. На ймовірні 

закиди щодо утопізму таких розмислів Руссо слушно зазначав: саме через 

руйнування рівності в буденному житті, законодавство мусить тяжіти до її 

забезпечення. Знову і знову Руссо навертає увагу читачів до вище наведеної 

тези про справедливість суспільного ладу як про можливість за певних 

однакових умов володіти однаковими правами. Та й демонструє наступну 

перевагу контрактуалістичного засновку своєї політичної філософії: стан, в 

якому опиняються люди через суспільну угоду не тільки не веде до 

самозречення індивідів, а надає їм простір необхідної безпеки та бажаної 

свободи. 

Свого часу вже Д. Г’юм зазначав, що життя та власність мусять 

охороняти не правителі, а загальні, обов’язкові для всіх закони. Хоча він і 

пішов дещо іншим шляхом, одних із перших критиків контрактуалізму як 

засадничого принципу модерної практичної філософії, що чітко та 
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послідовно сформульовано ним в «Трактаті про людську природу», де Г’юм 

вважає дещо наївними тези теорії державного устрою, що проголошує людей 

вільними і рівними від народження, а також те, що «урядування і 

верховенство встановлюються лише шляхом згоди. Згода людей запровадити 

урядування накладає на них нові приписи невідомі природним законам. Отож 

люди зобов’язані коритися своїм правителям тільки тому, що вони це 

обіцяли, і якби вони явно чи неявно не дали слова бут вірнопідданими, це 

ніколи б не стало частиною їхнього морального обов’язку» [74, 479-480]. 

Ця теза, застерігає Г’юм, стає і зовсім помилковою у тих авторів, які 

намагаються її універсалізувати, застосувати повсюдно. Сам же Г’юм далі 

стверджує, що обов’язковість суспільних приписів можливо й мала спочатку 

договірну природу, проте згодом поступово втрачає її здобуваючи 

самостійної, незалежної від домовленостей сили. Головне ж  проти чого 

постійно застерігає один із найвидатніших англійських філософів – це те, що 

варто постійно пильнувати щодо небезпеки встановлення необмеженої влади 

правителя і лише на засадах загальних та обов’язкових для всіх законів 

оберігати життя та власність кожної людини. Саме ця (полемічно спрямована 

проти Гоббса) ідея верховенства права над легітимованою волею правителя і 

була послідовно зтеоретизована Руссо. Завдяки критичному переосмисленню 

теорії суспільної угоди Гоббса та нових суспільних реалій Руссо наголошує 

на необхідності принципової зміни розуміння свободи та рівності: то ж місце 

убезпеченої безправної рівності в абсолютній монархії мусить заступити 

вільна  рівність усіх перед законом. 

Зауважимо також, що саме органічна приналежність розмислів Ж.-

Ж. Руссо до (розвиненої подалі І. Кантом і пов’язаної з універсалізацією 

справедливості) класичної теорії суспільної угоди і уможливили актуалізацію 

імені Руссо в контексті головної ідеї справедливості Дж. Ролза. Cаме творча 

спадщина Ролза, як ми вже наголошували в передмові, узагальнила і піднесла 

«на вищий рівень абстракції знану всім теорію суспільного договору, якою 

ми її подибаємо скажімо, у Локка, Руссо чи Канта. Аби це зробити, нам не 
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варто уявляти первісний договір як такий, що входить до котрогось 

конкретного суспільства чи запроваджує котрусь конкретну форму 

урядування. Радше провідна ідея тут та, що принципи справедливості для 

основної структури суспільства є предметом первісної угоди. Це ті 

принципи, що вільні й розумові особи, зацікавлені в плеканні своїх власних 

інтересів приймають їх у такій собі початковій позиції рівності як такі, що 

визначають фундаментальні умови їхнього осоціальнення. Ці принципи 

мають регулювати всі подальші домовленості; вони точно визначають ті 

типи соціальної співпраці, в які можна буде заходити, й ті форми урядування, 

що їх можна буде запроваджувати» [158, 36-37]. І ще одна, принципово 

важлива для подальшого розгляду теза Ролза пов’язана з тим, що в його 

справедливості як чесності, як відомо, первісна позиція рівності є певним 

синонімом, чимось схожим та симетричним з природним станом традиційної 

(в нашому випадку Руссоїстської) теорії суспільної угоди. 

Принципово важливими для розуміння контрактуалізму Руссо є такі 

його поняття як «природний та суспільний» стани. В їх визначенні будемо 

спиратися на розмисли самого Руссо та інтерпретації, пояснення Г. Майєра та 

О. Хоми. Розпочинає свої роздуми Руссо з відомого запитання, яке власне й 

стає головним питанням всього його творчого життя: «Людина народжується 

вільною, проте скрізь вона у кайданах, а той, хто вважає себе володарем 

інших, є насправді навіть більшим рабом, ніж вони. Як сталася ця зміна? Не 

знаю. Що може узаконити її? Вважаю, що це питання я спроможний 

розв’язати» [164, 8]. Якщо у «найперших суспільствах» чи у «природному 

стані» не можна виявити (бо їх ще немає) ніяких домовленостей, які б 

обмежували власність кожного індивіда та його свободу, то варто дослідити 

як виникають ці важливі домовленості, та як сім’я, як перша модель, «зразок 

політичних суспільств» [164, 8] перетворюється на справжнє суспільство? 

Розмірковуючи над трактатом Руссо, О. Хома також звертається до змісту 

поняття «природного стану» або ж «первісної епохи існування людства» 

[222, 227] та, слідом за Руссо, наголошує на негативних наслідках 



106 
 
необмеженої свободи, від якої страждають люди, їх майно та життя. Тут 

«панують пристрасті, які майже завжди переборюють у нерозвиненому і 

грубому розумі природних людей слабкий голос природного закону, який 

схиляє до доброти і людяності в стосунках. Життя за природного стану Руссо 

називає «жалюгідним», і така його позиція свідчить про серйозну зміну тих 

поглядів, яких він дотримувався, створюючи «Міркування про науки і 

мистецтва» (1750)» [Там само]. Цінним для нашого дослідження стало також 

звернення О. Хоми до «Женевського рукопису» Руссо, в якому, на думку 

дослідника, можна віднайти причини та способи переходу від «etat de nature» 

до «etat social»: «Цей процес починається із зростання потреб, яких 

неможливо задовольнити без допомоги інших людей; міжлюдське 

спілкування, котре посідає місце колишнього індивідуалізму, виявляється 

хаотичним і заснованим виключно на індивідуальному інтересі» [Там само]. 

Щоб зрозуміти, як, на яких засадах виникає суспільний стан (etat social) (що 

принципово важливо для нашого розгляду), потрібно, як наголошує Руссо 

перед розділом свого трактату про громадянський чи суспільний стан, 

насамперед «дошукуватися першопочаткової домовленості» [164, 19], а потім 

зрозуміти, переконатися в тому, що суспільне буття стає справжнім 

простором розвитку людини, її природи. Адже люди, які передали свою 

свободу суспільству, можуть сподіватися на особисту безпеку, засновану на 

правових нормах та моральних цінностях.  

На значущості місця Руссо в модерній політичній філософії 

наголошують й такі відомі дослідники в цій царині як Дж. Ролз, Р. Дворкін, 

М. Ґоше та В. Керстінг. Істотним соціокультурним модерним зрушенням є 

перетворення права на фундаментальне джерело легітимності, його 

десакралізація. Цей процес, пов’язаний з іменем Руссо, також засвідчує 

винахід нової системи права, яка матиме назву – «права людини», а 

легітимними виступають лише стосунки вкорінені у вільному волевиявленні 

їх учасників. Відомий і в Україні французький філософ М. Ґоше, звертається 

саме до праць Руссо, розглядаючи проблему суспільної угоди в контексті 
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конституювання модерної практичної філософії, нового способу осмислення 

нових, секуляризованих шляхів конституювання людських спільнот, 

заснованих на автономії, тобто здатності «людських спільнот установлювати 

для себе власні закони – на противагу гетерономії, підпорядкуванню якомусь 

релігійному фундаменту» [68, 68]. 

Принципово важливим для нашого розгляду соціокультурним 

модерним зрушенням є перетворення права на фундаментальне джерело 

легітимності: якщо спочатку воно «було нагорі, цим джерелом був Бог а 

потім воно перейшло вниз, на бік індивіда та тих атрибутів, які він отримав 

від природи та від народження, що конкретизовано в угодах. Які індивід 

укладає з такими як він, у контракті, який, як вважають, дає життя 

суспільству. Не має значення те, що цього контракту ніколи не було. З 

погляду того, хто творить право, все відбувається так, нібито він має місце. 

Це обертання відповідає тому, що на загал називають природним правом, від 

Гроція до Гоббса та Руссо. Воно уособлює винахід нової системи права, якій 

нададуть ім’я прав людини – права людини приходять на зміну праву Бога 

вони надають автономного характеру політичній легітимації, а також 

ансамблю зв’язків між істотами. Між особистостями більше немає жодних 

легітимних стосунків, окрім тих, засадовими для яких є вільне волевиявлення 

учасників» [68, 68-69]. 

Таким чином, продовжуючи думку Ґоше, ми можемо наголосити на 

значущості для розвитку модерного суспільства заснованого на 

десакралізації суспільних відносин реального перетворення саме угоди в 

засаду правових відносин, що й віднайшло своє втілення в теоріях суспільної 

угоди та притаманному їй новому баченню взаємозв’язку індивіда як 

суб’єкта власності та суб’єкта права. На цій підставі, наголошують Локк та 

Гоббс, лише власник, індивід з притаманним йому правом розпоряджатися 

своїм «Я» може не лише укладати угоду з іншими такими ж індивідами, але й 

відчужувати частину свої прав на користь убезпечуючи його суспільних 

інституцій. А Руссо, на чому варто наголосити окремо, починає (у своїй 
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версії модерної практичної філософії) виокремлювати таку форму соціальних 

взаємин, в тісному сплетінні яких індивід підпорядковувався б передусім 

своїй власній волі. Тож Руссо вибудовує свою теорію суспільної угоди 

послідовно розмежовуючи (саме в контексті аналізу природи соціальних 

взаємин) розуміння людини та громадянина й актуалізуючи по-справжньому 

філософський розгляд механізмів формування модерної автономної 

особистості та властивій їй солідарності. 

По-друге, теорію суспільної угоди Руссо можна порівняти (для 

адекватності розуміння її місця в ландшафтах сучасної практичної філософії) 

не лише з теорією справедливості Дж. Ролза, що зазначено вище, але й з 

популярною нині на пострадянському просторі договірною теорією Д. Готьє, 

яка претендує на визначення її швидше не як моральної теорії, а як теорії 

раціонального вибору. Адже Готьє, на відміну, наприклад, від Гоббса, 

стверджує, що мораль уможливлюється не примусом, а раціональністю 

учасників суспільної угоди. І саме остання теза зближує його з Руссо, де 

суспільна угода виступає у вигляді певного алгоритму, який уможливлює 

моральну трансформацію індивідів, які з переходом від природного стану до 

стану цивільного та за допомогою угоди починають керуватися не власним 

егоїстичним інтересом, а вимогами раціональної волі та загального блага. 

Саме завдяки суспільній угоді ландшафти політичного буття спотвореного 

егоїстичним інтересом перетворюються у олюднений справедливий 

політичний простір. Тут також оприявнюються точки розподілу між теоріями 

суспільної угоди Гоббса та Руссо. Тоді, коли Гоббс схиляється до переваг 

політичного ладу та «царства земного», Руссо (слідом за Локком) схиляється 

до внутрішнього морального закону. А в інтерпретації цивільного порядку 

він не лише тяжіє до роздумів Дж. Локка, але поступово виходить за їх межі 

та надає перевагу тлумаченню державного ладу як вільного, а не відчуженого 

підпорядкування індивідів певному верховному моральному закону, який 

отримує назву загальної волі. Дотримуюсь такої угоди, індивіди, наголошує 
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Руссо, перебирають на себе відповідальність керуватися у свої діях лише 

розумом. 

В означеному контексті особливе місце належить тлумаченню Руссо 

феномену моральної свободи. Як наголошує Е. Соловйов у своїй останній 

фундаментальній роботі з філософії І. Канта, визначення Ж.-Ж. Руссо 

моральної свободи як того, що робить людину справнім господарем самої 

себе (адже діяти під впливом свого бажання є рабством, а свобода – це 

підпорядкування самому собі встановленому законові) «могло б бути 

епіграфом до всіх кантівських морально практичних творів. В ньому неважко 

побачити коротку, але точну програму теорії категоричного імперативу» 

[175, 24]. То ж, продовжує свої міркування Е. Соловйов, не буде також 

помилкою вважати, що категоричний імператив Канта можна сформулювати 

і в такий спосіб: «Дій так, щоб максима твоєї поведінки могла б бути 

одночасно і принципом первісної суспільної угоди» [175, 76]. 

Для переконливості наших міркувань та розуміння справжньої глибини 

роздумів Руссо (які мають не лише історико-філософський, але й 

теоретичний інтерес) знову повернемося до основних тез роботи «Про 

суспільну угоду» та спробуємо ще раз виокремити її найсуттєвіші акценти. 

Теза перша й основна: оскільки сила не може бути фундаментом будь-якого 

права та легітимної влади, то ним можуть стати домовленості. За яких же 

обставин останні набувають свого глибинного сенсу? 

Соціально-етична доктрина Руссо, яка мала за мету подолання 

морального відчуження людей стала противагою атомізації людської 

індивідуальності постала. Добро і зло, які іншими філософами визнавалися 

як необхідні елементи волі людини, Руссо розглядає так соціальні стосунки, 

що можуть бути усвідомленими лише з позиції розуміння стосунків 

власності. Протилежність панів та рабів виступає джерелом насильства та 

зради, в результаті чого люди втратили віру в чесноти. То ж Руссо акцентує 

увагу на вроджених суспільних чуттях індивіда, які, на відміну від фізичних, 

не роз’єднують, а об’єднують людей. Руссо обґрунтовує демократичну 
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республіку як царство конкретних чеснот, солідарності та любові до 

батьківщини, де кожна людина може віднайти себе у загальній суспільній 

справі. Людина може піклуватися про себе, лише піклуючись про інших, але 

не використовуючи інших як знаряддя, а ставлячи їхнє благо як ціль для себе. 

Всі повинні підкорятися закону, який є священним для всіх, оскільки 

виступає результатом виявлення спільної волі. 

Філософ твердо переконаний в конструктивному сенсі голосу сумління, 

який вказує на несправедливі людські вчинки. Хоча ці та інші твердження не 

усувають внутрішню суперечність його філософії моралі – про те, що людина 

як набуває моральних рис в суспільстві, так і втрачає їх тут. Окремої уваги 

заслуговує й прагнення Руссо вибудувати теорію справедливого суспільства 

та віднайти засади визнання сили та примусу справедливими. І така 

конструкція не є для Руссо самоціллю – він прагне в таким спосіб з’ясувати, 

описати суспільство, яке б найбільше відповідало б природі людини.  

Республіка Руссо базується на принципах народовладдя та рівності всіх 

перед законом. В ній народ повинен постійно перевіряти дії своїх правителів 

для уникнення ними зловживань та беззаконня. На першому плані для Руссо 

– благо народу. Тому він і засуджує правителів, які, керуючись 

макіавеллівським принципом, вважали шкідливим дотримання моральних 

норм та принципів в царині політики. З його точки зору, вимога завжди бути 

чесним, справедливим і не переоцінювати себе є обов’язковою для кожного, 

а справжня, прогресивна політика завжди моральна. Не може бути будь-якої 

особистої влади вільної від суспільного контролю – лише за умов останнього 

республіка стає дійсно демократичною. Та не варто залишати поза увагою 

певну, ще не достатньо закцентовану в нашій філософії, суперечливу 

особливість висхідних принципів концепту суспільної угоди (та імпліцитної 

їй інтерпретації взаємин етики та політики) як дивної спроби синтезу 

політичних проектів античності та Нового часу, коли, з одного боку, засадою 

справедливого політичного устрою виступають чесноти, а з іншого, вже 

цілком по-модерному поєднуючи ідею індивідуалізму з ідеєю суспільної 
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угоди, Руссо вбачає в державних інституціях умову справедливого захисту 

приватного інтересу.  

Тож, найістотнішим та актуальним і для сучасної політичної філософії 

є те, що теорія суспільної угоди Руссо не тільки заклала основи розуміння 

сучасної демократичної держави, де влада належить не державі чи олігархії, а 

народу. Ця теорія справедливо прагнула більшого – обґрунтування 

усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради 

колективної волі більшості. А все сказане дає підстави стверджувати, що 

істотна відмінність концепції Руссо від теорії суспільної угоди Гоббса 

полягає в спробах віднайдення такого способу соціальних взаємин, коли 

окрема людина, перебуваючи в ландшафтах соціального об’єднання, 

підпорядковувалась би собі самій. Лише виокремивши людину та 

громадянина, Руссо не лише поставив проблему природи соціальної єдності, 

але й віднайшов парадигмальні для подальшого розвитку європейської 

політичної філософії шляхи її вирішення. І не стільки його послідовники, 

хоча сюди можна зарахувати і німецьку класику, а й він сам починає 

змістовно наповнювати свою теорію суспільної угоди, поступово 

осмислюючи шлях людини до самої себе не лише як соціалізацію, але і як 

моральний феномен. 

 

2.5 Критичний дискурс ідеї суспільної угоди (Д. Г’юм) 

 

Не зважаючи на те, що погляди Д. Г’юма іноді й не осмислюються в 

контексті розвитку сучасної соціальної та політичної філософії, без них 

важко скласти її адекватний образ. Принаймні так вважає Дж. Ролз у своїх 

всесвітньовідомих лекціях з «Історії політичної філософії» [283, 243-285]. 

Прикметно також, що критичне осягнення творчості Д. Г’юма 

розпочинається з розуміння обмеженості тлумачення ним теорії суспільної 

угоди на засадах утилітаризму. Г’юм вважає, що засновані на справедливості 

права залежать від розрахунку суспільних інтересів. Як розуміє Д. Г’юм 
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«первісну угоду» та інші дотичні до неї поняття та проблеми? Адже, як 

відомо з творчості його попередників, недовіра учасників суспільної угоди 

один до одного не просто спотворюють людське існування, а призводять до 

непорозумінь, соціальних суперечностей та конфліктів, перетворюють нас не 

на вільних громадян, а на підлеглих, німотних безправних атомів. 

Таким чином, ми знову намагаємось звернутися до царини 

реконструкції історико-філософського виміру теорії суспільної угоди, 

зокрема в аспекті творчості Д.Г’юма. Означений підхід частково 

репрезентований працями Г. Аляєва, Дж. Ролза, В. Керстінга. До того ж 

звернення (в контексті творчості Дж. Ролза) до дискурсу суспільної угоди 

Г’юма дасть можливість показати на дещо умовну (а іноді навіть штучно 

притягнуту) близькість означених версій філософії суспільної угоди як 

методологічного принципу та засад філософування. Це можна стверджувати 

навіть тоді, коли Ролз говорить про взаємовигідність соціального буття, яке 

розгортається в річищі його певних формальних алгоритмів. То ж згода на 

щось та угода? Варто насамперед звернутись до цих понять. 

Для розуміння особливості критичного дискурсу суспільної угоди 

Г’юма, варто знову нагадати основні ідеї теорії суспільної угоди Т. Гоббса з 

якою передусім сперечається Г’юм, яка стала інтелектуальною засадою її 

подальшого розвитку в працях Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта та сучасних 

дослідників, таких як О. Гьофе, Дж. Ролз, Р. Дворкін, К.-О. Апель, 

Ю. Габермас. Адже важливою особливістю суспільної угоди є передусім її 

легітимувально-обмежувальний сенс та органічний зв’язок з ідеєю прав 

людини. Вона не лише легітимує, але й обмежує панування. А за умов 

плюралістичного розмаїття інтересів, одностайності можна досягти не 

стільки завдяки переконливим аргументам, скільки завдяки фанатизму, 

колективним маніпуляціям та популізму. То ж варто говорити не просто про 

спільні інтереси, а про ті інтереси, які є дійсно спільними по-справжньому, 

тобто про інтереси вищого рівня, які філософи називають 

трансцендентальними інтересами, і які здійснюються лише через взаємодію 
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та згоду всіх її учасників і є за своєю сутністю правами людини. Таким 

чином, ми безумовно можемо говорити про значення ідеї суспільної угоди 

для принципу верховенства права, адже порядок стає моральним чи 

справедливим через вкоріненість його у спільну згоду всіх його учасників.  

Основні ідеї «енциклопедичних творів» Гоббса та його політичної 

антропології сягають і образу людини і філософії влади, усвідомлення 

відмінності підданого та громадянина. Завдяки Гоббсу суспільна угода 

засвідчує перехід від природної спільноти до спільноти соціальної з її 

розумінням проблеми справедливості. Е. Соловйов передусім акцентує увагу 

на тому, що суспільна угода для Гоббса є синонімом домовленості індивідів 

щодо стійкого державного порядку спроможного врятувати людей від жахів 

«природного стану» з його «війною всіх проти всіх». Цю трагічну картину 

самотнього, бідного та короткочасного життя Гоббс переконливо зображує в 

своєму «Левіафані». Дійсно, Гоббс неодноразово наголошує на 

притаманності індивіду в його «первісному стані» почуття страху та взаємної 

небезпеки, яке й породжує можливість угоди індивідів щодо припинення 

«війни всіх проти всіх» та досягнення громадянського миру. Проте, не варто 

забувати про такий первісно інтерсуб’єктивний вимір теорії суспільної угоди 

як інтерес, до якого Гоббс звертався в усіх своїх творах і який став власне 

осердям критики його Г’юмом. Саме інтерес став способом опосередкування 

двох вимірів регулювання поведінки індивіда вже в громадянському 

суспільстві – особистої, персональної заборони на поведінку властиву 

«первісному станові» та простої можливості домовитися щодо відмови від 

агресивної поведінки. Взаємний інтерес надає також можливість 

продовження дії спочатку лише простої мирної угоди переконаних хижаків 

та певного пом’якшення незворушно-жорсткої Гоббсової концепції держави 

в межах якої, на думку Соловйова, індивід змушений жертвувати не лише 

своїми пристрастями, але й самим правом. Саме в означеному нами річищі 

Гоббс наполягає на тому, що лише окремі люди спроможні розрізняти добро 

та зло. Проте, тут виникає нова для Гоббса, при цьому актуальна і до 
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сьогодні проблема суперечливості індивідуальної та суспільної свідомості 

(як і утилітаризму загалом) – як можна поєднати власний інтерес з 

об’єктивністю незацікавленого розуму? Відповідь Гоббса проста – спочатку 

думай не про щастя, а про те, як уникнути смерті. Але простота цієї відповіді 

коригується його розумінням неупередженості, раціональності, якому 

властиве непідвладне зовнішньому примусу вільнодумство. Таким чином, 

вже завдяки Гоббсу (як він наголошує в «Левіафані») ми можемо 

стверджувати, що жодна людина навіть під страхом смерті не може думати 

інакше, ніж її переконує власний розум. А звідси випливає ідея Гоббса про 

зовнішню покору при непокорі внутрішній, що має привести філософа і 

згодом приводить до ідеї свободи совісті як права людини і громадянина, до 

уявлення про індивідуальну незалежність, яка не просто є дозволеною, а 

наданою та визнаною державною владою. 

Якщо важливими для гідної людської поведінки Гоббс вважає як 

тілесність, так і розум, тобто спирається в у своїх спробах обґрунтування 

основних норм державно-правового суспільного ладу на інструментально-

стратегічний розум та негативно-конфліктне тлумачення природи людини, то 

яким шляхом йде Г’юм? В «Левіафані» Гоббс чітко окреслює проблему 

легітимуючої сили конфлікту, а також новоєвропейську дилему істини та 

справедливості, яка, була, до речі, пов’язана і з негараздами його власного 

життя, а також із прагненням відійти від традиційного тлумачення взаємин 

індивіда та держави, обов’язку та права. Гоббс постулює перевагу індивіда 

перед суспільством через притаманність першому природних прав. 

Через низку принципово важливих методологічних зрушень до теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються майже всі 

відомі в царині європейської політичної філософії автори, наголошуючи на 

виправданій логічності її розвитку: розрив з природним станом означає 

новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 

поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. А індивід з 

усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов 
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існування таких правил, які виражають загальний інтерес. Завдяки Руссо 

розпочинається перетворення розуму індивідуального приватного інтересу в 

осердя демократичних процедур, вихід цього розуму (вже як розуму 

практичного) за вузькі межі простого, емпіричного компромісу між 

учасниками емпіричного консенсусу. 

«Суспільна угода» Т. Гоббса – це, передусім, угода індивідів щодо 

усталеного державного устрою, якої вони досягають, опинившись сам на сам 

перед жахами «природного стану» («війни всіх проти всіх»), коли в світі 

панує постійна небезпека насильницької смерті, а життя людське є самотнім 

та незахищеним. Порятунком, виходом із такого стану речей може стати 

віднайдене розумом загальне правило, яке забороняє дії небезпечні для 

людського життя та є заснованим на біблійній максимі: чинити щодо інших 

так, як ти бажаєш щоб вони діяли щодо тебе. То ж особливістю, чи вірніше – 

сенсом тлумачення «природного закону» розуму є те, що саме в ньому 

полягають витоки емпіричного варіанту суспільної угоди. 

Гоббс стверджує, що основні принципи суспільної угоди та прагнення 

людини діяти справедливо та неупереджено випливають не з безумовно-

всезагальних структур розуму, а з умовно-категоричної, конвенційної згоди 

на відмову, заборону брати участь у згубному всезагальному соціальному 

конфлікті. Більше того, заснований на такій згоді принцип справедливості не 

є власне метафізичним, універсалізуючим справедливість, а лише 

тимчасовим принципом, який потребує (для його ж дотримання) подальшої 

якщо не метафізичної, то державно-політичної легітимації, тобто виникнення 

держави, правителя і т.д. Таким чином, завдяки Т. Гоббсу була 

сформульована наступна, важлива для умов здійснення справедливості, 

інтенція модерного світу – взаємна відмова від свободи мусить відбуватися  в 

певних, спільно визнаних межах. В «Левіафані» Гоббс наголошує на тому, 

що задля надійного збереження життя саме розум вимагає припинити війну 

всіх проти всіх та спричинену нею повсюдну непевність й укласти (на 

засадах природних законів) тривалий мир [62, 156]. Таким чином, 
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розважливе визнання досягнення надійного миру як дієвого способу 

самозахисту усуває онтологічні небезпеки та гносеологічні антиномії 

природного стану. Люди разом мусять відмовитись, продовжує Гоббс, заради 

миру та самозахисту, «від свого права на всі речі й вдовольнитися тією мірою 

свободи  у ставленні до інших людей, яку б вона визнала за іншими людьми 

стосовно себе» [62, 156]. Звичайно, цього можна досягти лише завдяки 

переходу людини від природного (де міжлюдські  стосунки вибудовуються 

на засадах довіри або її відсутності)  до громадянського стану як 

розважливого способу гарантування життя й безпеки. То ж сутністю 

суспільної угоди, як її розуміє Гоббс, є добровільна домовленість щодо 

обмеження свого права і надання його особі чи групі осіб, які спроможні 

забезпечити дотримання цих обмежень всіма учасниками угоди, тобто 

виконання ними громадянських законів. 

Йдеться також і про можливість осмислення (крізь призму суспільної 

угоди) й актуальної для України ролі правителя, щодо якої вже один із 

перших критиків контрактуалізму Д. Г’юм зазначав, що життя та власність 

мусять охороняти не правителі, а загальні, обов’язкові для всіх закони. Він 

вважав дещо наївними розмисли про те, що владні структури 

встановлюються лише шляхом згоди. На його думку, обов’язковість 

суспільних приписів можливо й мала спочатку договірну природу, проте 

згодом поступово втрачає її, здобуваючи самостійної, незалежної від 

домовленостей сили. Головне ж  проти чого постійно застерігає Г’юм – 

небезпека встановлення необмеженої влади правителя, та наполягає – лише 

на засадах загальних та обов’язкових для всіх законів можна оберігати життя 

та власність кожної людини. Саме ця (полемічно спрямована проти Гоббса) 

ідея верховенства права над легітимованою волею правителя і була згодом 

послідовно осмислена Руссо. 

Завдяки Руссо, як детально з’ясовано в попередній главі і на чому 

наголошують сучасні дослідники його творчості, тема суспільної угоди стала 

всесвітньовідомою європейською ідеєю. Він, слідом за Гоббсом та Локком, 
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виходив з того, що саме суспільна угода є принциповою засадою усякого 

політичного устрою. Таким чином, послідовна реконструкція ідей про 

суспільну угоду надає можливість пошуку відповіді на одне із основних 

питань сучасної політичної філософії про засади та можливість 

справедливого примусу: який примус, яке обмеження нашої свободи  може 

вважатися справедливим і де ми мусимо шукати справедливої, легітимної 

підстави тих кайданів, які повсюди обтяжують людину? І як може існувати 

суспільство, коли кожен індивід підпорядковується власній волі, а будь-яка 

людська спільнота утворюється заради користі чи слави, тобто заради любові 

до себе, а не до інших? 

Тоді, коли Гоббс схиляється до переваг політичного ладу та «царства 

земного», Г’юм тяжіє до внутрішнього морального закону, що актуалізує 

його роздуми в контексті новітніх критичних дискурсів суспільної угоди 

(Е. Тугендгат, Дж. Грей, Е. Макінтайр та ін.) та конвенційного тлумачення 

природи і сутності моралі. Якщо острах хаосу є (за Гоббсом) засадою 

переходу від стану природного до стану соціального, то на які причини 

такого переходу вказує Г’юм? Адже він також виходив з того, що люди 

починають активно діяти не через симпатію, а через власний інтерес. То ж 

саме чуттєва природа людини спонукає її до виходу з природного до 

соціального стану? 

Звернемося ж безпосередньо до «Трактату про людську природу» 

Г’юма, де віднайдемо послідовну логіку міркувань з властивим британським 

просвітникам, як наголошував свого часу Гадамер, опертям здоровий глузд 

як засади співзвучної суспільним проблемам моральної філософії. Тоді як 

І. Кант неодноразово стверджував, що засадою морального зобов’язання є не 

природа людини і спосіб її життя, а розум – закон є моральним зобов’язанням 

для кожного, кому властиві розум та воля, Г’юм розпочинає свої міркування 

з прояснення моральних ідей, які не спираються на розум. Він наполягає, що 

розум неспроможний визначити чесноту чи хибу, адже оцінка – не головна 

перевага розуму, який лише допомагає в нашій оцінці людських рис та 
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поведінки, вказуючи на їх наслідки: «Якщо моральність впливає на дії та 

прихильності, звідси виходить, що її джерелом не може бути розум; і це 

лише з тієї причини, що, як ми вже довели, він не може мати такого впливу. 

Мораль збуджує пристрасті і породжує дії або запобігає їм. Розум сам по собі 

у цьому відношенні повністю безсилий. Отож правила моралі не є 

висновками розуму. Розум виявляє істинність або хибність. Правда або 

помилка полягають у згоді чи у незгоді з реальним відношенням ідей або з 

реальним існуванням і фактами. Отож усе те, що не припускає такої згоди чи 

незгоди, не може бути ні істинним, ні хибним і ніколи не може бути об’єктом 

розуму. Але очевидно, що наші пристрасті, воління і дії не припускають такої 

згоди або незгоди, бо вони є первинними фактами і реальностями, 

самодостатніми і такими, що не передбачають якогось відношення до інших 

пристрастей, волінь і дій. Тому неможливо називати їх істинними або 

хибними і такими, що суперечать розумові чи узгоджуються з ним. Отож 

моральні якості не породжуються розумом. Розум повністю неактивний і не 

може бути джерелом такого активного принципу, яким є совість або відчуття 

моральності [74, 411]. 

Як ми зазначали вище, вже Гоббс виокремлює природний та 

суспільний стани людського буття. Вже властиві першому елементи 

солідарності та кооперації й стали, разом з обережністю та розважливістю 

людини, засадою її відмови від стану природного та переходу (через 

суспільну угоду) до простору права – для суверена, та закону і зобов’язань – 

для всіх громадян. На думку ж Г’юма, саме опертя не на розум, а на здоровий 

глузд породжує суспільство та консенсус його громадян, а також стає 

підставою для критики теорії суспільної угоди. Особливо відверто про це 

йдеться в роздумах Г’юма про роль людської природи в конструюванні 

суспільного буття людини на засадах згоди, зазвичай прийнятої поведінки, а 

не формального контракту. В своєму «Трактаті» Г’юм чітко окреслює 

відмінність свого дискурсу згоди від теорії суспільного договору Гоббса: 

якщо окремі члени суспільства доходять згоди для мирного користування 
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власними надбаннями, то їм не бракує такої конструкції як суспільний 

договір. 

Вже саме розуміння Гоббсом та його прихильниками природного стану 

як стану війни та несправедливості є сумнівним для Г’юма і нічим не 

переконливішим за висхідну тезу про «золотий вік людства»: «природний 

стан слід розглядати як просту фікцію, подібну до фікції про золоту добу, 

вигадану поетами; і тією тільки різницею, що перший описують як такий, що 

сповнений війнами, насильством і несправедливістю, тоді як другу 

змальовують як найчарівніший і мирний стан» [74, 440]. 

То ж метою згоди людей є, як зазначалося вище, спокійне 

користування своїми надбаннями, а підживлюється воно не острахом, як 

вважав Гоббс, а симпатією та розважливістю, схожою на поведінку веслярів 

у човні. Тому йдеться про дії, засновані на припущенні, що аналогічні, 

вигідні мені дії іншої людини, слугують і її власним інтересам. «Ця угода не 

має характеру обіцянки, бо згодом ми побачимо, що самі обіцянки 

виникають з домовленостей між людьми. Це не що інше, як загальне відчуття 

суспільного інтересу; усі члени суспільства висловлюють це відчуття один 

одному, і воно змушує їх підкоряти свою поведінку певним правилам. Я 

бачу, що мені вигідно визнавати за іншою людиною право володіння її 

власністю за умови, що вона робитиме те саме стосовно мене. Вона відчуває, 

що теж зацікавлена так само регулювати свою поведінку. Коли це спільне 

розуміння вигоди висловлюється взаємно і зрозуміле для обох, воно 

спричиняє відповідні рішення і поведінку. І це можна по праву назвати 

угодою або домовленістю між нами, хоча й укладається вона без 

посередництва обіцянки; оскільки дії кожного з нас мають відношення до дій 

інших людей і ми їх робимо, припускаючи, що й інші повинні щось зробити» 

[74, 445]. 

Тобто наявність спільного інтересу та заснована на взаємній довірі 

згода допоможе людям (краще будь-якого контракту) діяти злагоджено для 

досягнення спільної мети. За Г’юмом, для того, щоб залишитися в просторі 
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справедливості та моралі, потрібно звільнитися від формальних угод, 

замінити їх угодами реальними. Зауважимо, що саме Г’юм одним із перших 

звернув увагу на обставини, в класичному вигляді сформульованими 

Ю. Габермасом в його відомих студіях з політичної теорії. По-перше, на те, 

що «складні суспільства не можуть утримувати своєї цілісності завдяки 

самим лише почуттям, які подібно до почуттів симпатії та довіри спрямовані 

на ближню сферу. Моральне ставлення до чужих вимагає «штучних» чеснот, 

передовсім – налаштованості на справедливість» [48, 24]. А, по-друге, що 

«контрактуалізм зі самого початку послаблює аспект солідарності, оскільки 

він безпосередньо пов’язує питання про нормативне обґрунтування системи 

справедливості з інтересами окремих людей, переорієнтовуючи при цьому 

мораль з обов’язків на права» [48, 25]. 

А ціла низка складностей та суперечностей, пов’язаних із 

дотриманнями взаємних обіцянок, на думку Г’юма, зникає, коли 

обов’язковість дотримання оцінок розглядати як зручний та розважливий 

винахід людей, який вкорінено в суспільних інтересах. Самі ж зобов’язання 

виконуються людьми через поєднання в них і морального чуття й інтересу: 

через властиву (шляхом домовленості з іншими людьми) нашим обіцянкам 

моральної зобов’язувальності, ми схильні виконувати їх. Сказане ясно 

демонструється Г’юмом на прикладі такої неприродної чесноти як 

справедливість: «Я вже натякав, що не кожний вид доброчесності є 

природним відчуттям і що існують такі чесноти, які породжують задоволення 

та схвалення через свою штучність чи вигаданість в силу різних обставин та 

потреб людства» [74, 428]. 

З якої причини, наприклад, я мушу повертати заборговане? «Можна 

сказати, що моя повага до справедливості і зневага до підлості та низості є 

для мене достатньою причиною, якщо мені властива хоча б якась чесність 

або ж почуття обов’язку. І таки відповідь, без сумніву, є правильною і 

достатньою для людини і цивілізованого суспільства, вихованої відповідно 

до правил зобов’язання та обов’язку» [74, 428]. І «не кожний вид 
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доброчесності є природним відчуттям і що існують такі чесноти, які 

породжують задоволення та схвалення через свою штучність чи вигаданість 

в силу різних обставин та потреб людства. Я вважаю, що до цього виду 

належить справедливість» [74, 429]. 

Проте перед цими висновками є ціла низка принципово на сьогодні 

важливих та майже непомічених міркувань видатного філософа моралі. Ми 

поступово вступаємо в царину політичної антропології Д. Г’юма. Що 

означають слова «повинен» чи «не повинен». Відмінність між ними є 

настільки важливою, що впливає на подальші роздуми та висновки 

мислителя. «Тут раптом я, на свій подив, виявляю, що замість звичайного 

з’єднання тверджень за допомогою дієслів «є» і «не є», не зустрічаю жодного 

положення, у якому у якості зв’язки не використовувалися б слова «повинно» 

або «не повинно». Ця підміна майже непомітна, але має суттєві наслідки. Бо 

оскільки ці «повинно» або «не повинно» передають якісь нові відношення 

або твердження, їх слід було б визначити і пояснити і в той же час варто б 

вказати причину того, що здається зовсім незрозумілим, а саме того, яким 

чином це нове відношення може бути виведене з інших, цілком відмінних від 

нього. Але оскільки автори зазвичай не зважають на такі перестороги, то я 

дозволю собі звернути на них увагу читачів, і я переконаний, що трохи 

більше уважності спростує усі поширені теорії моралі і дасть можливість 

переконатися, що різниця між пороком і доброчесністю не будується тільки 

на відношеннях між об’єктами і не пізнається розумом» [74, 426]. 

Таким чином, «всі доброчесні дії набувають своєї цінності тільки від 

доброчесних мотивів і розглядаються виключно як ознаки таких мотивів. З 

цього принципу я виводжу, що перший доброчесний мотив, який додає 

цінності дії, не може бути визнанням доброчесності самої дії, а повинен 

зводитися до якогось іншого природного мотиву або принципу» [74, 426]. 

Припускати, що саме визнання доброчесності дії може бути первинним 

мотивом, який призвів до дії і надав йому характеру доброчесності, означає 

міркувати у замкненому колі. Ще до того, як ми приходимо до такого 
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міркування, сама дія уже повинна бути справді доброчесною і ця 

доброчесність повинна походити від якогось доброчесного мотиву. Але 

доброчесний мотив повинен бути відмінним від доброчесності самої дії. 

Доброчесний мотив необхідний для того, щоб надати дії доброчесного 

характеру. Дія повинна бути доброчесною ще до того, як ми визнаємо її 

доброчесність. Отож, такому визнанню має передувати якийсь доброчесний 

мотив. Та як же нам відповісти на запитання про мотиви чесної поведінки 

людей, приміряючи її і до своїх мотивів та вчинків? «Можна сказати, – 

продовжує міркувати автор «Трактату про людську природу, – що моя повага 

до справедливості і зневага до підлості та низості є для мене достатньою 

причиною, якщо мені властива хоча б якась чесність або ж почуття 

обов’язку. І таки відповідь, без сумніву, є правильною і достатньою для 

людини і цивілізованого суспільства, вихованої відповідно до правил 

зобов’язання та обов’язку» [74, 429]. 

Та чи є така відповідь переконливою для всіх? На думку автора, цю 

тезу поставлять під сумнів люди, що перебувають в первісному, природному 

стані. А все тому, що кожен у такій ситуації негайно запитає: у чому полягає 

чесність і справедливість при поверненні боргу і в стримуванні від 

присвоєння чужої власності? Якщо вони не властиві зовнішній дії, не 

притаманні їй, то варто звернутися до мотиву цієї дії. Мотиву, з якого 

випливає дана зовнішня дія. Таким мотивом аж ніяк не може бути визнання 

чесності дії. Адже стверджувати, що доброчесний мотив потрібен для того, 

щоб зробити дію чесною, і що в той же час визнання чесності є мотивом дії, 

означить впадати в очевидну помилку. Ми ніяким чином не можемо визнати 

дію доброчесною, якщо вона попередньо не була такою, і жодна дія не може 

бути доброчесною, якщо вона не випливає з доброчесного мотиву. Варто 

зробити, і Г’юм робить його, наступний крок та віднайти хоча б якісь мотиви 

(поза нашими визнання їх такими) справедливих і чесних дій. Та чи не 

чекають на нас ще більші проблеми та труднощі? Бо, якщо ми скажемо, що 

піклування про приватні інтереси або ж про репутацію є легітимним мотивом 
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усіх чесних дій, то звідси випливатиме, що як тільки таке піклування 

припиняється, для чесності уже не залишається місця. Проте безсумнівно, що 

себелюбність, яка проявляється з повною свободою, замість того щоб 

спонукати до чесних дій, є джерелом несправедливості та насильства, і що 

людина не може виправити ці свої пороки, якщо не виправить і не стримає 

природних спалахів цієї схильності. За умови визнання в якості причини або 

мотиву таких дій суспільних інтересів, варто розглянути три наступні 

міркування. Звернемося знову до тексту самого автора. 

«По-перше, суспільні інтереси не пов’язані природним чином і 

дотриманням правил справедливості; вони лише пов’язані з таким 

дотриманням в силу штучної домовленості, якою встановлюються ці 

правила, про що ми докладніше розкажемо згодом. По-друге, якщо ми 

припустимо, що позика була таємною і що інтереси даної людини вимагають, 

щоб гроші були повернені таким же чином (наприклад, якщо позикодавець 

приховує свої статки), то така дія уже не може стати цікавою для суспільства, 

хоча, як я вважаю, не знайдеться жодного мораліста, який став би 

стверджувати, що при цьому борг і зобов’язання також зникають. По-третє, 

досвід достатньо підтверджує, що в повсякденному житті люди не згадують 

про суспільні інтереси, коли розплачуються зі своїми кредиторами, 

виконують свої обіцянки, утримуються від злодійства, розбою і будь-якої 

несправедливості. Це занадто віддалений і витончений мотив, щоб він міг 

впливати на більшість людей і виявлятися з достатньою силою у тому, що 

настільки суперечить особистим інтересам, – тобто у справедливості і 

загальній чесності» [74, 430]. 

Тепер варто відповісти на питання пов’язане із самою сутністю теорії 

суспільної угоди: яким чином люди штучно (про сенс цього поняття варто 

сказати окремо) встановлюють правила справедливості та в чому полягає 

моральність дотримання цих принципів? 

Зауважимо, що Г’юм розпочинає відповідь на поставлене запитання 

тезою про те, що ми не тільки не порушимо особистих інтересів чи інтересів 
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своїх найближчих друзів, якщо будемо утримуватися від зазіхання на чужі 

володіння, але й навпаки за допомогою вказаної домовленості найкращим 

чином слугуватимемо усім інтересам, тому що в такий спосіб будемо 

підтримувати суспільний устрій, який настільки необхідний як для їхнього 

добробуту та існування, так і для нашого. Означена угода не має характеру 

обіцянки, бо остання сама вкорінена в угоді. 

Так по трактованій угоді властиве «загальне відчуття суспільного 

інтересу; усі члени суспільства висловлюють це відчуття один одному, і воно 

змушує їх підкоряти свою поведінку певним правилам. Я бачу, що мені 

вигідно визнавати за іншою людиною право володіння її власністю за умови, 

що вона робитиме те саме стосовно мене. Вона відчуває, що теж зацікавлена 

так само регулювати свою поведінку. Коли це спільне розуміння вигоди 

висловлюється взаємно і зрозуміле для обох, воно спричиняє відповідні 

рішення і поведінку. І це можна по праву назвати угодою або домовленістю 

між нами, хоча й укладається вона без посередництва обіцянки; оскільки дії 

кожного з нас мають відношення до дій інших людей і ми їх робимо, 

припускаючи, що й інші повинні щось зробити [74, 437]. 

Відомий з «Трактату» приклад автора з веслярами засвідчує про 

наявність між ними згоди чи домовленості, заснованих на спільному інтересі. 

Досвід ще більше переконує нас, що відчуття взаємного інтересу стало 

загальним для всього суспільства, і дає нам впевненість у тому, що у 

майбутньому поведінка його членів не зміниться. Тільки завдяки цим 

сподіванням усталюється наша поміркованість і стриманість. У такий же 

спосіб, шляхом домовленості між людьми, але без обіцянок, поступово 

утворюються угоди. Таким самим чином золото і срібло стають загальними 

засобами обміну і визнаються достатньою платою за речі, які у сотні разів 

дорожчі за них.  

Більше того, саме на засадах встановлення, укладання угоди про 

утримування від зазіхань на чужі володіння виникають ідеї справедливості і 

несправедливості, а також ідеї власності, права і зобов’язання. Що таке 
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власність неможливо зрозуміти без розуміння сутності справедливості, вона є 

їх основою, засадою, вони, власність та справедливість взаємно пояснюють 

одна одну. Якщо ж, разом з Г’юмом, ми підтримаємо положення про те, що 

лише егоїзм і обмежена щедрість людей є витоком справедливості, то 

правильними та методологічно значущими стають і наступні висновки 

Г’юма: «ані турбота про суспільні інтереси, ані глибока і широка 

доброзичливість не є первісним і початковим мотивом дотримання правил 

справедливості, оскільки ми визнали, що якби люди були обдаровані такою 

доброзичливістю, то про ці правила ніхто б і не згадував; а чуття 

справедливості не базується на розумі або ж на відкритті якихось зв’язків або 

відношень між ідеями, які є вічними, незмінними і універсально 

обов’язковими» [74, 441]. 

Важливим стає і третій висновок, в якому автор знову наполягає на 

тому, що не лише сама справедливість в її нормативному та емпіричному 

сенсах, але й чуття справедливості виникає штучно з міжлюдських 

домовленостей. Адже, якщо значні зміни в характері та обставинах однаково 

руйнують і справедливість, і несправедливість, і якщо такі зміни впливають 

на нас тільки тому, що вносять зміни в наші особисті і суспільні інтереси, то 

звідси випливає, що первісне встановлення правил справедливості залежить 

від цих відмінних інтересів. Але якби люди діяли за для суспільних інтересів 

природним чином, керуючись сердечними почуттями, вони ніколи б навіть 

не мріяли про обмеження один одного такими правилами, а якби люди 

переслідували тільки особисті інтереси без будь-яких застережень, вони б без 

розбору наважувалися на різного роду несправедливості і насильство. Отож, 

правила ці штучні і намагаються досягти своєї мети не безпосередньо, а 

обхідними шляхами; і той інтерес, з якого вони виникають, не є таким, щоб 

до його задоволення підштовхували природні, а не штучні людські 

пристрасті. 

Для того, щоб це стало очевиднішим, треба звернути увагу на наступне 

– хоча правила справедливості встановлюються виключно за для задоволення 
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егоїстичного інтересу, однак їхній зв’язок з інтересом досить незвичний і 

відмінний від того, який можна спостерігати в інших випадках. Одиничний 

акт справедливості часто суперечить суспільному інтересу, і якби він 

залишався єдиним і не супроводжувався іншими актами, то сам по собі міг 

би бути дуже упередженим щодо суспільства. Так само кожен одиничний акт 

справедливості, розглянутий сам по собі, слугує приватним інтересам не 

більше, ніж суспільним; легко уявити, що чесна людина може збанкрутувати, 

та іноді бажати щоб справедливість перестала на мить панувати в цілому 

світі. Проте тут Г’юм робить висновки, які будуть, як свідчить сучасна та 

новітня філософія суспільної угоди, розвинуті та наповнені новим змістом. 

Йдеться як про важливість функціонування, дотримання принципів 

справедливості для суспільства загалом так, і зрештою, для підтримки 

добробуту кожного окремого індивіда. 

І наступний висновок, який органічно поєднує справедливість та угоду: 

«Таким чином, справедливість установлюється за допомогою особливого 

роду угоди чи домовленості, тобто за допомогою (відчуття вигоди, що за 

припущенням є спільною для усіх; при цьому кожен одиничний акт 

відбувається в сподіванні, що й інші люди діятимуть таким самим чином. Без 

такої домовленості ніхто й не мріяв би про існування такої чесноти, як 

справедливість, і ніколи б не відчув бажання погоджувати з нею свої вчинки. 

Якщо брати який-небудь одиничний акт, то його справедливість може 

виявитися згубною в усіх відношеннях, і тільки припущення, що й інші люди 

повинні слідувати моєму прикладові, спонукає мене прийняти цю чесноту. 

Адже тільки таке поєднання може зробити справедливість вигідною або 

спонукати мене дотримуватися її правил» [74, 443-444]. 

Запропонована ж далі Г’юмом думка про поєднання ідеї чеснот зі 

справедливістю, а людських вад та недоліків – з несправедливістю можна 

вважати поєднанням принципів та понять його філософської та політичної 

антропології. Для цього поєднання важливою стає ідея про важливість 

дотримання правил, які роблять суспільне життя щонайменше безпечним. І 
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навіть далеку несправедливість, яка аж ніяк не стосується нас та наших 

інтересів, ми вважаємо її шкідливою для людського суспільства загалом та 

кожної окремої людини. То ж у підсумку, особисті інтереси є первісним 

мотивом встановлення справедливості, а симпатія до суспільного інтересу є 

джерелом морального схвалення, яке супроводжує цю чесноту. 

Все сказане та за цитоване нами вище дає нам можливість зробити 

наступні висновки – через те, що головним мотивом, який спонукає людей 

виконувати обіцянки є зобов’язання, то саме в них поєднується як моральне 

чуття так і інтерес. В справедливості також поєднується власний та 

суспільний інтерес, тому діяти справедливо – це означає діяти на свою 

користь і на благо всіх членів суспільства. 

Якби не прагнення, а швидше – сподівання Г’юма на можливість 

виходу за межі утилітаристського тлумачення загального блага, втілена в 

його підсумковому визначенні справедливості як такого стану справ, що 

«установлюється за допомогою особливого роду угоди чи домовленості, 

тобто за допомогою відчуття вигоди, що за припущенням є спільною для 

усіх», то Г’юм цілком заслужив би відомої критичної оцінки утилітаризму 

Дж. Ролзом, який наполягав на тому, що засновану на справедливості 

недоторканність будь-якої особи не може переважити благо усіх членів 

суспільства. А схвалення Г’юмом вчинків, спрямованих на збереження 

суспільного ладу, не було б таким однозначним та спрямованим лише на 

обґрунтування обов’язку громадян, як вважав Т. Гоббс, лише 

підпорядковуватися суверену на засадах суспільного договору, якби не теорія 

Г’юма про взаємозв’язок зобов’язань громадян та державних інституцій. 

На думку Г’юма, «люди на практиці усвідомлюють, що неможливо 

існувати без суспільства і неможливо підтримувати суспільний лад, якщо 

дати волю своїм бажанням, то цей вагомий інтерес невдовзі приборкує їхні 

дії і накладає на них зобов’язання дотримуватися правил, які ми називаємо 

законами справедливості. Це зобов’язання будується на інтересі, але на 

цьому не закінчується, а в силу необхідного перебігу пристрастей і відчувань 
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започатковує моральне зобов’язання; ми схвалюємо ті вчинки, які сприяють 

збереженню суспільного ладу, і засуджуємо ті, які спрямовані на його 

порушення» [74, 501]. 

Іншими словами, в роздумах Г’юма, як в «Трактаті про людську 

природу», так і в «Дослідженнях про принципи моралі», з одного боку 

йдеться про домовленості громадян між собою, а з іншого – про взаємини 

громадян та держави, які можуть бути легітимними лише на засадах згоди 

усіх громадян (через життєдайну силу постійної корисності її існування для 

них) на покору цій владі. Лише тоді, коли держава виконує свої обов’язки, 

спрямовані на розширення меж справедливості та координацію соціальних 

взаємин, вона є не лише ефективною, але й легітимною. 

То ж теорія Д. Гюма як досвід критичного осягнення засад 

контрактуалізму також послідовно прагнула обґрунтування необхідності 

обмеження індивідом власного егоїзму та свободи заради колективної волі 

більшості через пошуки такого способу соціальних взаємин, коли окрема 

людина, перебуваючи в царині соціального буття, підпорядковувалась би як 

інституціям, так і собі самій. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В розділі йдеться насамперед про методологічну значущість та 

актуальність для сучасної філософії та нашого сьогоднішнього буття 

розробленого Т. Гоббсом принципу суспільної угоди як нового суспільного 

принципу регуляції людського буття, який став втіленням істотного для 

сучасної політичної філософії та філософії права переходу від телеологічних 

до правових уявлень про людину, її свободу та справедливість. 

В розділі з’ясовано, що саме універсальний сенс класичної теорії 

суспільної угоди уможливив актуалізацію її новітніх філософських дискурсах 

суспільної угоди, насамперед в концепції справедливості Дж. Ролза, який 

прагне надати цій теорії нового змісту та послідовно вивести з неї принципи 
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справедливості як такі, що їх приймають вільні й розважливі індивіди для 

регулювання всіх їхніх подальших домовленостей, а первісна позиція 

рівності є певним синонімом, чимось схожим та симетричним з природним 

станом традиційної теорії суспільної угоди. Саме через глибинні 

методологічні зрушення в розумінні природи людини, а також її свободи та 

справедливості,  до роздумів Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються 

майже всі відомі в царині європейської політичної філософії автори, 

наголошуючи на тому, що розрив з природним станом означає  новий 

суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 

поведінці людей місце інстинктів та традиції може заступати справедливість. 

Розкрито основні риси критичного дискурсу суспільної угоди Д. Г’юма 

про те, що обов’язковість суспільних приписів можливо й мала спочатку 

договірну природу, проте згодом поступово втрачає її, здобуваючи 

самостійної, незалежної від домовленостей сили. А також з’ясовано  сенс 

застережень філософа проти  небезпеки встановлення необмеженої влади 

правителя та наполягає – лише на засадах загальних та обов’язкових для всіх 

законів можна оберігати життя та власність кожної людини. Саме цю 

(полемічно спрямована проти Гоббса) ідею верховенства права над 

легітимованою волею правителя послідовно обстоював Ж.-Ж. Руссо. 

В розділі також обґрунтовано точку зору про те, що Дж. Локк у 

класичній формі сформулював основні принципи теорії суспільної угоди, як 

згоди між громадянами або ж між громадянами та владою щодо умов вступу 

їх у соціальні та політичні відносини. Більше того, він дійшов розуміння 

самої сутності суспільної угоди. Остання припускає існування різноманітних 

політичних поглядів, проте наполягає на виконанні однієї, але обов’язкової 

умови – визнання важливості згоди громадян з тими нормами та цінностями, 

які будуть обмежувати не лише їхню зовнішню, але й внутрішню свободу. 

Розвинуто  також тезу Локка про  природний стан як нормативний правовий 

стан, дотримання якого втілюється в певний суспільних порядок, який, своєю 

чергою, є втіленням (не примусу), а прагнення людини жити в такому стані, у 
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суспільстві, в спільноті. А запропонований Локком опис «природного стану» 

(в «Двох трактатах про врядування») не такий напружений та жахливий, як у 

«Левіафані», а сама людина є істотою з досить значним моральним 

потенціалом. 

Осмислення засадничих понять та принципів суспільної угоди за доби 

Нового часу та Просвітництва є безумовно актуальним і для сучасної 

політичної філософії. Адже теорія суспільної угоди Руссо не тільки заклала 

основи розуміння сучасної демократичної держави, де влада належить не 

державі чи олігархії, а народу. Важлива відмінність концепції Руссо від теорії 

суспільної угоди Гоббса полягає в спробах дослідження такого способу 

соціальних взаємин, коли окрема людина (навіть в межах певної спільноти) 

могла дослухатись до свого власного голосу. Через розрізнення людини та 

громадянина Руссо не лише поставив проблему природи соціальної єдності, 

але й віднайшов парадигмальні для подальшого розвитку європейської 

політичної філософії шляхи її вирішення. Завдяки критичному 

переосмисленню теорії суспільної угоди Гоббса та нових суспільних реалій 

Руссо наголошує на необхідності принципової зміни розуміння свободи та 

рівності: то ж місце убезпеченої безправної рівності в абсолютній монархії 

мусить заступити вільна  рівність усіх перед законом. Таким чином, 

наявність спільного інтересу та заснована на взаємній довірі згода допоможе 

людям (краще будь-якого контракту) діяти злагоджено для досягнення 

спільної мети. За Г’юмом, для того, щоб залишитися в просторі 

справедливості та моралі, потрібно звільнитися від формальних угод, 

замінити їх угодами реальними. 



131 
 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ 

 

3.1 До спроби реконструкції контрактуалістичного осердя 

політичного лібералізму 

 

Насамперед зауважимо, що ліберальний варіант суспільної угоди 

формується з появою праць на тему справедливості Дж. Ролза у другій 

половині минулого століття. Власне його ліберальний контрактуалізм 

спирався на повернення до життя проблеми справедливості, свободи, 

рівності, людської гідності на противагу домінуванню логічного позитивізму, 

утилітаризму та інтуїтивізму. Саме останні власне і були ознаками 

методологічної застарілості та сумнівного евристичного сенсу тогочасної 

політичної, соціальної та моральної філософії. В своїй всесвітньовідомій на 

сьогодні «Теорії справедливості» неспростовний класик філософії суспільної 

угоди прагнув довести, що утилітаризм та моральний інтуїтивізм не здатні 

стати основою вирішення соціальних конфліктів, оскільки не передбачають 

ніяких конструктивних процедур, придатних для вирішення моральних 

суперечок. До міркувань Ролза з цього приводу ми звернемося нижче.  

Іншими словами, базові суспільні інституції не можуть бути засновані 

на принципі максимізації загального рівня задоволення чи певному 

всезагальному етичному вченні, яке є об’єктивним через те, що репрезентує 

певний порядок апріорних фактів, доступних лише для раціональної інтуїції. 

Тому ані утилітаризм, ані інтуїтивізм не здатні стати основою практичної 

аргументації, з якої випливає обов’язковість тих чи інших дій, оскільки 

спираються на певний аксіоматичний критерій істинності – раціональну 

інтуїцію чи цінність задоволення. 

Зважаючи на недоліки інтуїтивізму та утилітаризму, Дж. Ролз прагне 

створити деонтологічну концепцію справедливості, яка, з одного боку, 

визнає пріоритет права над добром, а з іншого, – є конструктивною 
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процедурою вирішення суспільних конфліктів. З цією метою американський 

філософ пропонує розглядати класичну теорію суспільної угоди як 

процедуру тлумачення різноманітних концепцій справедливості (від 

перфекціонізму Аристотеля до утилітаристських концепцій) на предмет їх 

відповідності чесним принципам соціального співжиття: свободі, рівності та 

неупередженості. Дж. Ролз доволі переконливо доводить, що в умовах 

«запони незнання» учасники «вихідної ситуації» вибору принципів 

справедливості не зможуть дійти згоди щодо класичних теорій 

справедливості. Він також припускає, що у цій ситуації сторони дійдуть 

згоди щодо наступних принципів. По-перше, вони погодяться, що усі люди 

мають рівні права на здійснення максимально великої сукупності свобод, 

сумісних з аналогічною системою свобод для усіх. По-друге, соціальна й 

економічна нерівності мають регулюватися таким чином, щоб: а) вони були 

спрямовані на користь найменш удачливих; б) інституції та посади у 

суспільстві повинні бути відкриті для всіх за умови чесного дотримання 

принципу рівності можливостей. 

Більше того, вони погодяться з тим, що перший принцип (принцип 

рівності прав) матиме безумовний пріоритет над другим принципом 

(принципом диференціації). У такий спосіб деонтологічний пріоритет права 

над добром може бути поєднаним із телеологічною перспективою 

максимізації добробуту для найменш везучих представників суспільства і 

обґрунтований за допомогою конструктивістської процедури, що спирається 

на розумні та раціональні критерії. 

Осердям неметафізичної, однак деонтологічної теорії справедливості 

Дж. Ролза є спроба (на яку звертає увагу Ю. Габермас у свій відомій статті 

«Примирення внаслідок публічного використання розуму») 

переформулювати кантівський принцип моральної автономії як принцип 

справедливості для «базової структури» суспільства. Ролз визначає цю 

теоретичну конструкцію процедурною інтерпретацією Кантової концепції 

автономії та категоричного імперативу І. Канта. Таким чином, концепція 
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автономії особистості детрансценденталізується та процедуралізується: те, 

що вільні та рівні індивіди можуть погодити за умов взаємності, має 

вважатись загально обґрунтованим.  

З появою відомої й українському читачеві статті «Справедливість як 

чесність: політична, а не метафізична» [162] теорія суспільної угоди Ролза 

поступово елімінує складові деонтологічного морального обґрунтування та 

спрямовується в інше, епістемологічне річище. Основною метою його 

роздумів стає нормативно-практичне обґрунтування ідеї «перехресного 

консенсусу» у плюралістичному суспільстві, що об’єднує різні етичні 

концепції зі властивими їм уявленнями про добро та благо. Ролз називає цей 

напрям політичним лібералізмом, який на відміну від лібералізму 

морального, наполягає на автономії лише як на принципі громадянської 

участі у політичному житті суспільства. В його розумінні  відмінності 

справедливості та блага є істотними для визначення теорії справедливості як 

такої, що мусить бути нейтральною стосовно розмаїтих етичних поглядів та 

домагань істинності. Іншими словами, зрештою теорія справедливості має 

бути прийнятною «зсередини» кожної з етичних концепцій, а питання щодо 

істинності етичного бачення суспільного та індивідуального буття є 

практичною вимогою політичної теорії справедливості. Проте для того, щоб 

його теорії справедливості був притаманний і деякий рівень нормативності, 

Ролз вважає, що у ситуації конфлікту між різними етичними концепціями, 

теорії справедливості належить роль посередника. Адже, на його думку, яку 

він обстоює і в «Теорії справедливості» [158], і в «Політичному 

лібералізмі» [159], принципи справедливості мусять обмежувати розмаїті 

уявлення про благо.  

Сказане пов’язане насамперед з тим, що Ролз розглядає політичну 

теорію справедливості все ж як таку, що не позбавлена морального виміру та 

морального обґрунтування. А метою його концепту справедливості є не лише 

досягнення згоди та соціальної стабільності в суспільстві з різними етичними 

нормами та цінностями. На думку Ролза, власне політична теорія 
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справедливості можлива лише на засадах врахування «моральної самості 

індивіда» та інтерпретації її в контексті ідей практичного розуму. Концепція 

справедливості може обґрунтувати свій моральний пріоритет над етичними 

концепціями лише тоді, коли вона переважає простий раціональний 

компроміс між егоїстичними індивідами, які дотримуються лише власного 

інтересу, проте не перебирає на себе завдання бути загальною етичною 

доктриною. Висновком обстоюваної Ролзом ідеї перехресного консенсусу 

стала все та ж суспільна угода вільних та рівних індивідів, що відповідає 

вільним та рівним громадянам у їх «публічній ідентичності».  

В методологічному сенсі і в роздумах Дж.Ролза йдеться про вже 

частково досліджену в нашій літературі (Є. Бистрицьким, О. Йосипенко, 

Л. Ситніченко та ін.) антиномію індивідуалістичного та колективістського 

розуміння атомізованого індивіда та спільноти. Захисники останньої 

виходить з того, що моральний лібералізм пішов хибним шляхом, і для 

ствердження переваг принципу справедливості перед принципом блага 

продовжував черпати силу з неправдивого метафізичного джерела 

витлумачення первинного смислу раціональності індивіда та його 

індивідуалізму. При цьому інше, по-справжньому життєдайне, джерело 

людської ідентичності – різноманітні спільноти – залишається невиправдано 

забутим та занедбаним. Його осягнення й взяли на себе комунітаристи, які, 

якщо не розуміти їх бачення спрощено як захист суспільства, в якому б 

переважали дружні взаємини, прагнуть також осмислити взаємини рівності 

та солідарності, наполягаючи на тому, що чуття та поняття рівності може 

стати на перешкоді суспільної солідарності. Варто також наголосити на тому, 

що не лише ліберали, але й комунітаристи спрощено трактують наш 

суспільній обов’язок лише як щось похідне, вигідне нам. 

Суперечки між лібералами та комунітаристами розпочалися, як відомо, 

власне з цілком конкретної атаки останніх на основні принципи та ідеї 

«Теорії справедливості» Дж. Ролза. Найприкметнішими в цьому сенсі стали 

роботи Ч. Тейлора (особливо його стаття «Атомізм») та М. Сендела з 
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політичної антропології. Досить класично зазначена дилема саме в її 

філософсько-антропологічному вимірі була описана ще Гегелем в «Філософії 

права». 

Перш ніж окреслити основні тези лібералізму та комунітаризму, 

звернемося до їх загальної характеристики, запропонованої Ч. Тейлором в 

його відомій роботі «Непорозуміння: дебати між лібералами та 

комунітаристами» [183], яких він спочатку називає атомістами та голістами, 

характеризуючи перших як методологічних індивідуалістів, які 

інтерпретують суспільні дії властивостями індивідів, а суспільні блага 

тлумачать як наслідок взаємозв’язку благ індивідуальних. Комунітаристи ж 

навпаки, (якщо не розуміти їх точку зору спрощено як захист суспільства, в 

якому побутували б переважно дружні взаємини) виходять з того, що 

«намагання точно визначити і застосувати на практиці деякі наші загальні 

почуття щодо рівності може послабити загальний зміст морального обов’язку 

та взаємної солідарності, що були підґрунтям цих почуттів» [183, 547].  

Таким чином, сутність окреслених методологічно-світоглядних позицій 

є ідея пріоритету індивідуальних прав і свобод чи такої ж засадничості 

колективного блага. Відповідно, йдеться про теоретичну антиномію 

індивідуалістичного та колективістського розуміння особи та її ідентичності, 

атомізованого індивіда та спільноти. 

Критично сприймаючи перший підхід, Ч. Тейлор не лише оприявнює 

проблему солідарності, але й (разом з А. Гонетом) надає дискусії власне 

філософського сенсу, все ж підсумовуючи її в запитанні про можливість 

справедливих взаємин між байдужими, чужими один одному індивідами. 

Відповіді на ці запитання надають як виступи філософа, та і його подальші 

праці, зокрема роздуми над місцем спільнот в демократичному суспільстві. 

Проте сам Тейлор (в своїх останніх роботах та виступах в Україні) надає 

перевагу не поняттю «спільнота», а частіше використовує поняття «громада, 

суспільство» та постійно наголошує на неможливості розбудови 
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демократичного суспільства без взаємної поваги та довіри людей, поваги до 

людської гідності загалом. 

Однак для співіснування різних концепцій соціальна інтеграція має 

бути заснована на демократичних уявленнях та принципах. Ролзовий «метод 

уникнення» етичних домагань істинності послабляє вимогу морального та 

розумного обґрунтування до такої міри, що перехресний консенсус стає 

важко відрізнити від хиткого компромісу. В «Політичному лібералізмі» [159] 

Дж. Ролз наполягає на можливості обґрунтування вимоги перехресного 

консенсусу зсередини етичних доктрин лише в умовах ліберального 

суспільства із сильними традиціями конституційної демократії. Наступний 

крок Ролза поступово наближає нас до методологічного сенсу теорії 

суспільної угоди та спроб обґрунтувати об’єктивність принципів 

справедливості без звернення до раціональної інтуїції чи принципу 

корисності. Вочевидь, самого формулювання принципів справедливості у 

вихідній позиції недостатньо, адже вона є лише шляхом для вирішення 

проблеми вибору принципів справедливості. 

Запропоноване Ролзом тлумачення справедливості є власне 

філософським – в його межах  не стільки з’ясовуються  моральний, етичний 

смисли справедливості, скільки оприявнюються її засади. В оцінці соціально-

філософських пошуків Дж. Ролза варто зауважити, що саме з огляду на 

розмаїття та суперечливість релігійних, метафізичних та етичних концепцій, 

варто, на його думку, не  дотримуватися традиційних способів обґрунтування 

спільної для всіх теорії справедливості. На шляху ж до пошуку необхідного 

для сучасного суспільства консенсусу чітко визначається основне прагнення, 

основ не завдання політичної філософії в демократичному суспільстві, 

вибудованої на засадах оновленої теорії суспільної угоди: зрозуміти 

справедливість не як засаду досягнення якоїсь (правильної чи навіть 

непевної) мети та альтернативу утилітаризму  та «зосередити увагу на таких 

проблемах і перевірити, чи можна знайти основу для згоди і публічно 

встановити взаємоприйнятний спосіб розв’язання таких проблем» [162, 781]. 
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Осмислення ж, вирішення Ролзом дилеми права чи справедливості має 

декілька аспектів: соціально-онтологічний, філософсько-антропологічний та 

власне методологічний. Насамперед Ролз слушно вважає, що визначити 

право неможливо не лише без розуміння справедливості, але й без 

визначення обов’язків і чесності (що також може слугувати певним 

спростуванням критики його політичної антропології комунітаристами). 

Щодо останньої, то йдеться про те, що люди «не повинні здобувати вигоду 

від конкретних трудів інших людей, не вносячи при цьому певної чесної 

частки до спільних зусиль» [158, 164]. Якщо ж тепер перейти до наших 

зобов’язань, то Ролз пропонує зробити це через справедливість, що є 

правовою мірою нашої поведінки, і зазначає: «Згідно з принципом чесності, 

неможливо бути зобов’язаним відносно несправедливих інституцій, чи 

принаймні відносно таких інституцій, що перевищують межі терпимої 

несправедливості» [158, 164]. Ролзівський варіант політичної антропології є 

досить розважливим, до його політичного образу людини (як і О.Гьофе) 

входять не лише прагнення до спільних дій, але й намагання (навіть через 

конфлікти) досягти власних інтересів. Що й потребує механізму, методу 

«чистої процедурної справедливості» для нормального існування соціальних 

інституцій. Визначаючи сутність наших суспільних правових зобов’язань 

[158, 165], Ролз наголошує на їх відмінності від власне моральних вимог. 

І останньою умовою Ролза є його все ж переважно оптимістично-

раціоналістичне розуміння природи людини (яке й стане згодом предметом 

інтенсивної та обґрунтованої критики його різноманітних опонентів). Згідно 

з цим розумінням, учасники договору мають чуття справедливості й можуть 

досягти згоди щодо розбудови справедливого, «добре організованого 

суспільства» [158, 620-622]. Звертаючись до визначення останнього як 

такого, «що його призначення є сприяти благові його членів та що дієво 

регулюється котрою-небудь громадською концепцією справедливості» [158, 

620], варто все ж прояснити його місце в політичній антропології Дж. Ролза. 

Незважаючи на відсутність у предметному показнику (принаймні 
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українського перекладу) поняття «спільнота», а також на тезу Ролза про те, 

що «добре організоване суспільство» сприяє самостійності своїх громадян та 

об’єктивності їх розважливих роздумів про справедливість, в «Теорії 

справедливості» він вирізняє два уявлення про спільноту: по-перше, як 

прагматичне об’єднання незалежних індивідів з протилежними інтересами, а, 

по-друге, як спілку людей, що прагнуть до спільної мети та мають окремі 

спільні цінності [158, 707-718]. 

В своєму тлумаченні спільноти та її сенсу для теорії справедливості 

Ролз виходить з необхідності відповісти на запитання про методологічну 

достатність теорії суспільної угоди для розуміння цінності спільноти. А 

також з подальшого припущення, що «узгодженість права і блага до значної 

міри залежить від того, чи досягає таке чи інше добре організоване 

суспільство блага спільноти» [158, 707]. 

В роботі «Справедливість як чесність» Ролз знову наголошує та тому, 

що суспільство аж ніяк не можна уявляти як якусь спільноту, де громадяни 

перебувають у дружніх стосунках. Ролз шукає підстави для визнання 

об’єктивності свого конструктивізму у методі рефлексивної рівноваги. 

Сутністю останнього, до чого ми детально звернемося в наступному розділі, 

є невпинний пошук відповідності між теоретичним обґрунтуванням 

принципів справедливості та нашими повсякденними моральними 

судженнями. Саме на це осердя політичної філософії Дж. Ролза звертає нашу 

увагу відомий німецький філософ та неперевершений фахівець в царині 

сучасного контрактуалізму В. Керстінг: «Ролз, котрий раніше займався 

всебічним метафізичним обґрунтуванням справедливості, зараз вбачає 

завдання політичної філософії в тому, щоб – в межах експлікації інтуїтивних 

ціннісних орієнтацій нашої політичної культури – сформулювати таку 

політичну концепцію справедливості для демократичної конституційної 

держави, котра стане не тільки спільною для всіх, публічною засадою 

обґрунтування політичних і соціальних інституцій, але й буде істотним 

внеском в забезпечення стабільності суспільства – з покоління в покоління» 
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[100, 347]. Завершуючи свої роздуми над політичним лібералізмом Ролза, 

Керстінг таким чином визначає основне прагнення ролзівського 

контрактуалізму як засади його ж теорії справедливості: «Ролз сподівається, 

що із загальних – хоча й по-різному обґрунтованих – уявлень про 

справедливість може розвинутися суспільна система цінностей, яка створює 

та інтегрує спільноту, може розвинутися суспільна етика, яка, після визнання 

її та звикання до неї, набуде як реального, так і теоретичного опертя і 

конституює таку, засновану на принципах справедливості, спільноту, котра 

соціально-етично стабілізує інституції конституційної держави» [100, 348]. 

Адже раціональне розв’язання конфліктів є контекстуальним і 

залежить від того, хто ми є, і яким соціально-історичним контекстом 

зумовлені наші буденні роздуми та прагнення. повсякденні судження. 

Комунітаристи, наприклад, М. Волзер та Е. Макінтайр, критикуючи 

соціально-філософську теорію Ролза, наголошують на необхідності 

контекстуалізму. Тому в своїх останніх працях («Закон народів», 

«Справедливість як чесність») Ролз прагне розширити сферу застосування 

своєї теорії. Ролз визначає свій метод як процедуру, що втілює всі необхідні 

вимоги практичного розуму.  

Важливою в означеному контексті стала критика контекстуалістських 

концепцій М. Волзера та Е. Макінтайра у праці В. Кимліки «Лібералізм, 

спільнота та культура», який прагнув обґрунтувати лібералізм на засадах 

свого визначення комунітаризму. Останній, на думку відомого канадійського 

філософа, має сенс лише тоді, коли ліберальні принципи рівності та свободи 

є основою співжиття різноманітних культурних груп в межах одного 

суспільства. Принцип верховенства права, заснований на ліберальних 

цінностях автономії, самоповаги, рівності та свободи, є захисною оболонкою 

«домагань культури». На його думку, конфлікт між ліберальним атомізмом 

та комунітаристськими концепціями справедливого, доброго життя в 

спільноті життя є дещо штучним, оскільки в обох випадках культура є 

передумовою формування ідентичності. Саме про це йдеться в українському 
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перекладі такої методологічно значущої роботи В. Кимліки як «Цінність 

культурного членства» [101]. Розпочинаючи свої міркування із запитання про 

те, «як ми можемо захищати права меншин, ґрунтуючись на лібералізмі, 

якщо взяти до уваги, що його моральна онтологія визнає тільки індивідів, 

ставлення до яких має бути однаковим?» [101, 385]. Для відповіді на це 

запитання Кимліка пропонує зробити два наступні кроки: довести, що ідея 

культурної приналежності є істотною для ліберальної думки, а «ті самі 

аргументи, які Ролз та Дворкін наводять як захист рівних прав та 

можливостей в національній державі, можуть бути використані, щоб 

захистити особливий статус культур меншин у культурно-плюралістичній 

державі» [101, 385]. Істотним доповненням до такого розгляду має стати й 

адекватне тлумачення ліберальної концепції індивіда, а також вважати 

культурну приналежність в якості одного із засадничих благ, чого не вдалося 

зробити Дж. Ролзу. Йому, як й іншим лібералам, не вдалося зрозуміти 

принципову контекстуальну сутність ситуації вибору. Наголошуючи саме на 

останньому, Кимліка продовжує: «Якщо ми будемо вважати культурне 

членство засадничим благом в межах схеми справедливості, запропонованої 

Ролзом, то важливо пам’ятати, що воно є благом завдяки своїй здатності 

забезпечувати осмислені перспективи для нас та завдяки тому, що воно 

сприяє нашій здатності судити про цінність наших життєвих планів» 

[101, 388]. 

То чому ж Ролз та Дворкін не зважають на сказане та не вважають 

культурне членство засадничим благом? Це, на думку Кимліки, зумовлене не 

стільки тим, як вважають критики ліберального тлумачення природи людини, 

що і Ролз, і Дворкін схиляються до самодостатності атомарних індивідів, які 

не потребують культурного контексту вибору для своїх дій. Мова йде 

швидше про помилкове припущення існування лише однієї культурної 

структури в політичній спільноті. 

З іншого боку, дещо поверхові та слабкі аргументи комунітаристів 

проти лібералізму все ж можуть бути зняті у рамках ліберальної парадигми, 
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оскільки індивідуальні права та свободи здійснюються тільки у певному 

соціальному контексті. З цією метою варто звернутися до творів О. Гьофе, 

передусім його роботи «Розум і право» та Дж. Раза «Моральні засади 

свободи». Йдеться не лише про те, що членство у певній спільноті 

передбачає культурний «контекст вибору» як важливої засади морального 

вибору. Він розпочинає з того, що «історично лібералізм та індивідуалізм 

зростали разом. Схожі суспільні та економічні сили часто сполучалися, аби 

сприяти розвитку їхньої справи в тій чи іншій країні. Однак це – різні 

доктрини. Лібералізм – доктрина політичної моральності, що зосередилася на 

проблемі особистої свободи. Індивідуалізм же – моральна доктрина. Він 

споріднений з лібералізмом так само, як лібералізм споріднений із 

демократією, що тлумачиться як теорія політичних інституцій. Лібералізм 

може правити за основу демократії, хоча можна досягти демократичних 

цілей і на інших підставах, кожна з яких передбачає демократичну теорію в 

дещо іншому образі» [155, 25]. Дж. Раз відзначає, що лише пройшовши через 

процес соціалізації у культурі ми можемо визначити опції, що надають 

життю значення. Тому культурне членство визначає, загалом, горизонт 

можливостей [155, 70-73]. 

Отже, за вище наведеними аргументами універсальні принципи (такі як 

рівність чи свобода) мають стосуватись не тільки індивідів, але й культурних 

спільнот. З огляду на це, універсальна етика прав людини має бути 

доповненою етикою прав спільнот. Громадянство має розглядатись як 

членство у національній спільноті, що складається з різних етнічних груп, 

які, з одного боку, дотримуються універсальних прав людини, а з іншого – 

постають колективним суб’єктом права у політичних процесах щодо 

визначення загальнонаціональних правил співіснування.  

Пропонуючи своє глибоке та методологічно значуще визначення 

лібералізму, О. Гьофе наголошує що сучасний, моральний лібералізм «не 

стверджує, що право складається лише з універсальних елементів. Не 

говорить також, що соціальна інтеграція може здійснюватися виключно за 
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допомогою ринку та права. Він сподівається на участь в процесі цієї 

інтеграції інших засадничих принципів. Позаяк він (на основі правових 

свобод) відкритий для плюралізму, то й для передачі завдання створення 

«певної та цілісної» ідентичності (тобто гарного, доброго життя) іншим 

силам, оскільки вони виникають у спільнотах, а суспільство в цілому 

уявляється спільнотою спільнот» [73, 140]. 

Заснований працями «За чеснотою» Е. Макінтайра, «Лібералізм та межі 

справедливості» М. Сандела та «Спільнота, анархія та свобода» Ч. Тейлора, 

претендуючи на роль теорії «загальної та повної ідентичності» з метою 

створення ніби нового, більше орієнтованого на почуття солідарності 

суспільства, комунітаризм мусив би визнати в якості своєї основної засади 

морально-політичний лібералізм. Позаяк комунітаристи не визнають цього, 

то Гьофе вважає за доцільне говорити про комунітаризм не лише як 

альтернативу, а як про доповнення до лібералізму. Головні тези 

комунітаризму, які варто спростовувати: сумніви щодо можливості поза 

історичного, заснованого на суспільній угоді обґрунтування моралі. 

Звернемося, разом з О. Гьофе, як до класичного зразка 

комунітаристського мислення, до творів Е. Макінтайра. Як засвідчує назва 

його другої головної праці «Чия справедливість?», він не визнає ніяких 

універсально значущих принципів справедливості. Аргументи ліберальної 

теорії прав людини також не видаються йому переконливими. Він ні разу не 

звертається до двох основних складових ліберальної теорії: соціально-

філософської (де найважливішими є конкуренція та конфлікт) та моральної, 

яка тлумачить справедливість, як те, що люди винні одне одному. 

Протилежний ліберальному проект Макінтайра ґрунтується на життєвих 

формах та звичаях спільноти. Місце універсалізму в етиці заступає тут, якщо 

повторювати дослівно, вузька, парафіяльна етика. Інші автори говорять про 

цінності та переконання, які поділяють між собою люди. Та вже Ролз по-

комунітаристськи пом’якшив жорсткий універсалізм, в своїй теорії він шукав 

не просто значущі принципи справедливості, а передусім такі, яких можуть 
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дотримуватися громадяни його культури та епохи. Макінтайр, як і інші 

подібні йому автори, не звертає увагу на те, що «універсалістська мораль 

визнає цінності та переконання (включаючи право на існування та 

самовизначення) спільнот, їй не імпонує лише їх релятивізація. А форми 

суспільного буття лише тоді можна вважати легітимними, коли вони 

відповідають універсалістській правовій моралі. До того ж право на 

існування та самовизначення однієї спільноти мусить узгоджуватися із 

відповідним правом інших спільнот. Оскільки Макінтайра задовольняє 

релятивістський підхід, то він мусить (для переконливості своєї критики) 

показати, що «соціальні форми не можуть і не повинні бути відносними; але 

він не робить відповідного доведення» [73, 142]. Те ж саме стосується ідеї 

про справедливість та суспільну угоду як загальнозначуще, універсальне 

надбання людства. 

І наступна швидше емоційно-літературна, а ніж виважено-теоретична 

теза про атомарного, не зв’язаного ніким і нічим ліберального індивіда. 

Проти неї у О. Гьофе є два заперечення: «Перше, емпіричне, засноване на 

тому, що людина, як ми знаємо є історичною реальною людиною, пустою та 

безсубстанційною без своїх внутрішніх та зовнішніх перспектив. Друге, 

легітимаційно-теоретичне заперечення пов’язане з тим, що такий суб’єкт, 

якщо він все-таки існує, не може вибирати ніяких принципів справедливості. 

Тож ідея Ролза про походження справедливості з духу мудрості насправді 

неможливе. Бо справедливість вимагає від ліберального суб’єкта відмови від 

власних інтересів» [73, 152]. А сучасний, вже визнаний та розвинутий 

Ролзом, моральний лібералізм же спирається не на онтологічний, а 

легітимаційно-теоретичний індивідуалізм. «Згідно з ним, суб’єкту 

притаманні конституюючи потреби та бажання; якщо вони не кримінальні, то 

мова не йде про правову відповідальність, а ці потреби та бажання не 

належать до сфери теорії легітимації. Невизначеним є, з точки зору 

лібералізму не лише реальний, а й будь-який суб’єкт як основа легітимації. 

Але цей суб’єкт не є таким з усіх точок зору. З огляду на права людини, 
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лібералізм визнає певні притаманні будь-якій людині інтереси. Замість своєї 

безсубстанційності, людина також віддає перевагу загально родовим, 

спільним бажанням та потребам. За Ролзом вони орієнтуються на основні 

блага («primary goods»), з моєї точки зору, вони є умовами здатності до 

діяльності, трансцендентальними інтересами» [73, 153].  

І про найістотніше – лібералізм, завдяки означеним аргументам, 

набуває форми певної контрактуалістської надбудови, що впорядковує 

конфліктні домагання, які постають в межах різних етнічних груп. З одного 

боку, за Дж. Ролзом це є прикладом лібералізму, метою якого є радше 

компроміс, а ніж розумна згода. З іншого боку, під власне комунітаристським 

кутом зору, політична спільнота, що об’єднана довкола ліберальних 

принципів функціонування національної держави, є нічим іншим як 

спільнотою, згуртованою довкола певної спільної культури. 

Цей висновок цілком підтверджується появою ліберальних теорій, що 

виходять, власне, з комунітаристських засновків. Для Д. Мілера, наприклад, 

важливими цілями мають бути цінності певної національної групи, а не 

цінності, що мають універсальний статус. Таке розуміння співвідношення 

індивідуального та суспільного веде Д. Мілера до визначення нації як 

«етичної спільноти». Його відповідь насамперед ліберальним 

комунітаристам, полягає у тому, що національність як механізм соціальної 

інтеграції є культурним, а не політичним (зокрема, ліберальним) 

«продуктом»: наші обов’язки перед своїми співвітчизникам є іншими, 

ширшими за обов’язки перед іншими, далекими людьми. Це не означає, що 

ми нічим не зобов’язані людству загалом, проте наші національні межі 

домінують над нами. Отже, справедливість має бути чутливою до 

національних меж, оскільки нація є певною «етичною спільнотою», такою 

значущою для кожного з нас сукупністю індивідів, що роблять вибір, який 

має наслідки як для себе так і для інших. Тому глобальна справедливість 

зрештою постає не як абстрактна справедливість розподілу (де громадяни 

багатих країн зобов’язані поділитись із громадянами бідних країн), а лише у 
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площині міжнародної співпраці та встановлення правил надання 

гуманітарної допомоги. 

Зауважимо також, що майже одразу після появи «Теорії 

справедливості» Дж. Ролза у 1971 році низка критиків висловили зауваження 

стосовно проблематичності застосування її положень до незахідних, 

традиційних суспільств. Загалом їх суть зводиться до наступного: принципи 

справедливості, які захищає Дж. Ролз, будуть суттєво переглянуті у разі, 

якщо учасники вихідної ситуації вибору принципів справедливості 

володітимуть знанням про те, що їх суспільство пов’язане з іншими  

суспільствами безліччю різноманітних економічних та культурних зв’язків. 

Адже ця вимога не суперечить настанові «вихідної позиції», яка передбачає 

для її учасників обмеження знання щодо емпіричних фактів про суспільство, 

однак дає можливість знання про «загальні факти стосовно людського 

суспільства» (політичне урядування, економіка, соціальна психологія тощо). 

Ролз мусить визнати пріоритет принципів справедливості, що 

стосуватимуться відносин між суспільствами відносно принципів, що 

регулюватимуть «внутрішню» базову структуру суспільства. Отже, 

обмеження застосування теорії суспільної угоди до базової структури лише 

певного суспільства (наприклад, національної держави) є досить хитким, 

оскільки, суспільна угода має стосуватись насамперед принципів 

«зовнішньої» (глобальної) справедливості, яка стала предметом дослідження 

не лише Дж. Ролза та Д. Міллера, але й таких філософів як С. Бенгабіб, 

Ю. Габермас, М. Нусбаум та Р. Форст. Йдеться передовсім про їх публікації у 

вже класичній на сьогодні збірці «Глобальна справедливість. Засадничі 

тексти щодо суперечок між партикуляризмом та космополітизмом» [241]. 

Саме вони пропонують розглядати глобальну справедливість як проблему 

подолання глобальної економічної нерівності, що супроводжується 

принциповою зміною в розумінні суб’єкта справедливості. Сама постановка 

проблеми глобальної справедливості легітимує її універсальний та 

ліберальний характер, а рівність індивідів вбачається не так у моральній 



146 
 
автономії індивіда, як у сучасних соціально-економічних обставинах 

глобалізованого світу. В означеному контексті варто нагадати і 

напрацювання А. Сена, який прагне зв’язати проблему глобальної 

справедливості із проблематикою бідності та нерівності розподілу 

загальносвітового багатства, а також зазначає, що існування проявів 

абсолютної бідності та повторення голодоморів має розглядатись не з 

матеріальної, але й з моральної точки зору. 

Р. Дворкін розглядає проблему справедливого розподілу 

загальносвітових матеріальних ресурсів як проблему розподілу природних 

талантів: якщо нерівність у обдарованості природними талантами не може 

бути виправданням майнової та правової нерівності, отже і глобальна 

нерівність має бути виправленою в рамках глобальної «базової структури», 

де національні інституції є взаємозалежними. 

Так витлумачена глобальна справедливість стає «розширенням» теорії 

суспільної угоди, а принципи розподільної справедливості Дж. Ролза можуть 

застосовуватися і в глобальному масштабі. Оскільки суб’єктами 

справедливості є індивіди, як носії універсальних прав людини, то 

економічна нерівність має регулюватися так, щоб покращувати становище 

найбідніших. 

Таким чином, підсумовуючи деякі зауваження про засновану на 

особливій, всесвітній суспільній угоді, глобальну справедливість, зауважимо, 

що в умовах глобальної взаємозалежності виникає «природній обов’язок 

справедливості», що полягає у створенні справедливих інституцій, а сенсом 

розподільної справедливості може стати також відкриття національних 

кордонів для міграції та лібералізація процесів набуття громадянства.  

Проте про небезпеку ігнорування культурних особливостей та 

обтяженість всесвітньої держави всесвітнім деспотизмом попереджав ще 

І. Кант у праці «Про вічний мир». А космополітичну єдність багатьох народів 

він вбачав не у встановленні наднаціонального політичного устрою, що 

розглядав би індивідів як «царство цілей», а у вірі в політико-культурний 
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прогрес людства, через який всі народи світу мали б поступово прийняти 

республіканську форму правління і згодом припинити війни. І. Кант вважав, 

що національне різноманіття є «волею природи» проти змішування, як 

зазначає він у тому ж трактаті «Про вічний мир». За Кантом це розмаїття, 

незважаючи на те, що несе в собі схильність до взаємної ненависті та війни, є 

головною передумовою мирного співіснування. 

Зауважимо також, що з космополітичною версією застосування 

принципів «Теорії справедливості» не погоджується і сам Дж. Ролз. Попри 

те, що йому неодноразово закидали звинувачення у спрощеному баченні 

соціальної інтеграції як простої суми інтересів учасників суспільства та 

методологічному індивідуалізмі, який ніби то полягає в недооцінці 

субстанційно-етичного змісту суспільного та індивідуального буття, його 

власна теорія глобальної справедливості є досить глибокою. У своїй праці 

«Закон народів» американський філософ наголошує, що у глобальному 

вимірі «статусом моральних дієвців володіють народи», тому предметом 

глобальної справедливості є не добробут індивідів. Слід відзначити, що 

Дж. Ролз не вважає такими держави, оскільки останні є суб’єктами владних 

відносин, що здійснюються на підставі раціонального інтересу. Звідси можна 

було б зробити висновок, що космополітичні теорії глобальної 

справедливості не відповідають їх визначенню як «глобалізації» теорії 

суспільної угоди. Та не є правдивішим розгляд глобальної справедливості з 

утилітаристських позицій, оскільки такий підхід також не дає можливості 

уникнути низки непорозумінь щодо статусу морального обґрунтування.  

Варто також нагадати, що і сам Дж. Ролз виступає проти головної тези 

утилітаризму щодо максимізації загальносуспільного балансу задоволення, у 

зв’язку із тим, що вона заснована на хибному розумінні соціальної онтології, 

що приписує індивідам однакові інтереси та бажання. Утилітаризм 

спирається на принцип максимізації корисності, що є прийнятним у ситуації 

індивідуального вибору між різними концепціями блага. Однак застосування 

цього принципу на загальносуспільному рівні веде до приписування 
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раціонального егоїзму всім членам суспільства. Тому утилітаризм не бере до 

уваги різницю між людьми та ігнорує природу соціального, оскільки 

правильний регулятивний принцип відповідає природі того, що він 

покликаний регулювати; а багатоманітність індивідуальних цілей – суттєва 

ознака людських спільнот. Саме у екстраполяції принципу раціонального 

вибору однієї людини на все суспільство полягає основна проблема 

утилітаризму. Адже наслідком цього є відсутність жодних заборон щодо 

компенсування більших здобутків одних за рахунок менших втрат інших, або 

ж – що більш важливо для Дж. Ролза – порушення свободи кількох є не 

правильним, якщо воно здійснене заради більшого блага багатьох. 

Спільною ознакою партикуляристських концепцій глобальної 

справедливості є відстоювання тези про те, що мораль, а отже і право та 

справедливість, не можуть бути зведеними до загальних неупереджених 

принципів без врахування соціально-історичного контексту. Під цим кутом 

зору обґрунтування універсальної нормативності, зокрема космополітичних 

принципів розподільчої справедливості (які приписують певні права та 

обов’язки індивідам, не беручи до уваги їх актуальну приналежність до 

контексту культурного життя спільноти), є нічим іншим, як нелегітимним 

поширенням ідеалів постмодерністського лібералізму. 

Таким чином, ліберальні принципи – неупередженість, рівність, 

свобода мусять виходити за межі простої дилеми справедливості та свободи, 

безумовно зважати на цінності конкретних культурно-історичних спільнот, 

до яких ці принципи мають бути застосовані. А адекватно витлумачений 

лібералізм Ролза аж ніяк не стверджує, що право складається лише з 

універсальних елементів та не наполягає на тому, що соціальна інтеграція 

може здійснюватися виключно за допомогою ринку та прав, вважаючи 

суспільство спільнотою спільнот. При чому остання є чимось більшим та 

істотнішим, ніж інструментальний союз та проста асоціація індивідів, які 

об’єдналися насамперед для досягнення своїх намірів. Зазвичай суспільне 

життя вибудовується вже на засадах існуючих спільних рис – мова чи 
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декілька мов, культура, право, історія, можливо також релігія. Означені 

спільні риси набувають свого подальшого розвитку при утворенні спільних 

намірів та більш солідарних спільнот, в яких існує виразне відчуття – «ми», 

відповідальність за співіснування не лише приналежних до них індивідів та 

певне чуття солідарності з іншими людьми. Окреслений у такий спосіб 

морально-політичний лібералізм додатково засвідчує, що, претендуючи на 

роль теорії «спільноти та ідентичності», комунітаризм (незалежно від його 

власного усвідомлення) спирається на ліберальний світогляд і є швидше його 

доповненням, а не альтернативою. Саме в такому сенсі й вибудовує свою 

теорію «комунітарної демократії» В. Керстінг, спрямовану на уточнення та 

доповнення концепції Ролза, через своє тяжіння до когнітивізму, виявилася 

неспроможною запропонувати дієві механізми, процедури досягнення 

політичної та соціальної інтеграції. На його думку, спільнота, яка сприяє 

формуванню соціальної згоди, соціальної ідентичності, – це не спільнота 

консенсусу, а спільнота особистої турботи про спільні проблеми та потреби в 

межах свого суспільства, свого «життєвого світу». 

 

3.2 Етика дискурсу як методологічна засада «неметафізичних» 

роздумів про теорію суспільної угоди 

 

Розпочати осмислення морально-етичних засад та ландшафтів 

сучасного контрактуалізму доцільно було б з критичного осмислення збірки 

під назвою «Мораль як угода? Засади морального контрактуалізму», виданої 

2001 року [268]. Дійсно, варто погодитися з її упорядником Антоном 

Ляйстом стосовно того, що сучасна етика вперто мандрує між двома 

полюсами – етикою Гоббса та Канта [260, 1-37]. Проте, ми підемо трохи 

іншим шляхом і зупинимося спочатку на роздумах про мову та комунікацію 

К.-О. Апеля, а потім – на основних поняттях етики дискурсу Ю. Габермаса та 

Апеля. Адже в межах створеної Апелем концепції трансцендентальної 

прагматики (в його «Трансформації філософії») здійснено не просто перехід 
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до філософії комунікації, а власне її заснування. Його філософія комунікації 

або власне трансцендентальна прагматика прагне визначити, при виконанні 

яких умов можлива комунікація. Правила і умови комунікації створюють 

нормативну й евристичну структуру, яка задає рамки існування мови, і 

вивчення якої є головним предметом філософської прагматики. Вчення 

Апеля, за його задумом, має, виявляючи універсальні правила і умови 

можливості комунікації, визначати на рівні конкретних змістовних 

висловлювань істинність чи хибність суджень. Прагматика стає ядром 

підходу, що дозволяє зробити об’єктом філософського аналізу усі конкретні 

сфери міжлюдської комунікації, і перш за все соціальні і етичні стосунки. 

Як же розуміється мова, як спосіб досягнення порозуміння та один із 

шляхів виходу із конфліктних ситуацій, в трансцендентальній прагматиці? 

Йдеться, передусім, про мову, як про реально-історичний взаємозв’язок, із 

якого його учасники не можуть вийти, і реальний взаємозв’язок розуміння в 

ідеальній комунікативній спільноті. Мова в такому розумінні грає роль 

медіуму в опосередкуванні емпіричної і трансцендентальної 

інтерсуб’єктивності. Вона виступає в якості засобу пізнання, формулювання 

його результатів та їх повідомлення іншим учасникам комунікації. Вона ж 

складає основу усіх життєвих практик, форм, інститутів. Завдяки такому 

розумінню мови Апель вирішує проблему подолання соліпсизму класичної 

філософії свідомості, з традиції якої він виходить. Мова в його роздумах грає 

роль посередника у процесі пізнання та інтерпретації світу, тим самим 

соліпсична схема «суб’єкт – об’єкт», розширюється до «суб’єкт – знак (мова) 

– об’єкт», що дозволяє говорити про інтерсуб’єктивну значущість отриманих 

результатів пізнання, та можливість її інтерпретацію іншими суб’єктами. 

Іншими словами, Апель за допомогою поняття мови вирішує проблему 

інтерсуб’єктивності в науковому пізнанні шляхом перенесення проблематики 

процесу пізнання на рівень мови а не суб’єкта. «Кантове питання про умови 

можливості і значимості наукового пізнання стало питанням про можливості 

інтерсуб’єктивного взаєморозуміння відносно смислу істинності речень чи 
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систем речень. А це може означати, що Кантова критика пізнання, як аналіз 

свідомості, опинилася перетвореною в критику смислу як аналіз знаків» 

[12, 177]. 

Зауважимо, що на Апеля вплинула Вітгенштайнова концепція мовних 

ігор. Саме на її основі Апель і вибудовує тезу про існування єдиної 

трансцендентальної мовної гри, що є умовою можливості і значимості 

взаєморозуміння, або, іншими словами, тезу про принципову 

комунікативність людини. «Той філософ, котрий бажає висловити щось про 

мовні ігри взагалі, імпліцитно передбачає, що він принципово має змогу 

підтримувати комунікацію з усіма мовними іграми» [12, 176]. 

Проте, саме Ю. Габермас проголошує комунікацію універсальним 

надбанням людства й універсальною реальністю суспільного існування 

людини, яка існує для усіх без винятку. Це означає, що жодна суспільна 

загальнозначуща справа неможлива поза її колективним визнанням, 

опосередкованим публічним обговоренням, тобто поза легітимацією. 

Публічне визнання досягається за допомогою досягнення консенсусу у 

межах дискурсу між усіма його учасниками, де дискурс, який Габермас 

називає «практичним дискурсом», «постає як аргументативного 

волевиявлення, що має обов’язків характер, форма, яка (як і первинний стан 

Ролза) лише на основі всезагальних передумов комунікації має гарантувати 

правильність (чи справедливість) будь-якого взаєморозуміння» [50, 328] і, 

зрештою, слугувати досягненню суспільної згоди. Таким чином, ситуація 

комунікації перетворюється на фундаментальне джерело етичного 

потенціалу, оскільки містить у собі засновки, що передбачають 

настановленість людини на порозуміння з іншим, як головну апріорну мету 

акту комунікації. 

Згідно теорій Апеля та Габермаса, люди під час зустрічі одне з одним 

перед вступом у комунікативну взаємодію передбачають одне одного як 

таких, що наділені здоровим глуздом, та таких, що можуть відповісти одне 

одному на поставленні запитання, дати звіт про свої дії та вчинки. Іншими 
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словами, «ми вважаємо, що іншими, коли ми його запитаємо, зможе назвати 

такі самі підстави для дій та вчинків, які за нашим переконанням, назвали ми 

б самі, коли б хтось запитав нас про це» [49, 88]. Таке інтуїтивне 

переконання, згідно з роздумами Габермаса про комунікативну дію та 

дискурс, як дві основні форми буденної комунікації, засноване на визнанні за 

іншими людьми прагнення діяти морально і справедливо. Варто зазначити, 

що подібне розуміння ситуації комунікації базується на комунікативних 

практиках занурених у повсякденний життєсвіт, який, як вже було показано, 

відзначається рядом додаткових контрфактичних ідеалізацій, що 

уможливлюють безпроблемне усвідомлення його інтерсуб’єктивності. 

Іншими словами, ситуація комунікації розкривається у всій своїй повноті на 

основі її інтерпретації в межах концепту життєвого світу. 

Адже не кожен акт комунікації можна розцінювати як такий, в якому 

суб’єкти дотримуються усіх апріорних вимог, що ведуть до ситуації 

порозуміння. В такому випадку мова йде про спотворену комунікацію та 

нелегітимний консенсус. Під нелегітимним консенсусом розуміють будь-які 

домовленості, здійснені на основі стратегічної раціональності, що передбачає 

прийняття компромісних норм, які узгоджують егоїстичні інтереси учасників 

переговорів, чи переконання співрозмовника шляхом аргументації за 

допомогою брехні або неаргументативного впливу. 

Саме з огляду на цей факт Габермас конституює поняття ідеальної 

комунікації, як своєрідного ідеального типу, який, проте все ж таки має місце 

в повсякденній комунікації життєвого світу. Ідея ідеальної комунікації має 

бути, за Габермасом, критичним масштабом реально досягненої згоди, щоб 

фактична згода піддавалася сумніву, критичному перевірянню на істинність. 

«Згідно з відмінністю між істинною та хибною згодою ідеальною ми 

називаємо мовленнєву ситуацію, в якій комунікація не перекручується не 

тільки зовнішнім випадковим впливом, а й примусом, що здається самою 

структурою комунікації» [50, 38]. 
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Ідеальна мовна ситуація уможливлюється за умови дотримання її 

учасниками усіх необхідних домагань значущості: істинності, нормативної 

правильності та правдивості; та відповідних їм модусів комунікації: 

когнітивному, інтеракційному і експресивному, які закладені відповідно у 

трьох аспектах мови: пропозиційному змісту, інтерперсональному 

відношенню і наміру мовця. «Те, що мовник може запропонувати слухачу 

раціональні докази для прийняття такого запрошення, пояснюється не 

вагомістю сказаного, а дієвою в плані координації порукою, яку мовник 

приймає на себе в тому, що за необхідністю він буде докладати зусилля, для 

того щоб підкріпити домагання, що набуло значущості. У відношенні 

домагань на істинність і правильність мовник може дотримати свої гарантії 

дискурсивним чином, тобто шляхом приведення аргументів, а у відношенні 

домагань правдивості – відповідною поведінкою» [169, 92.] 

Таким чином, в ідеальному випадку кожний вираз мови претендує на 

те, що пропозиційний зміст, який міститься в ньому, є істинним, що воно 

відповідає складеним між учасниками комунікації стосункам і очікуванням і, 

що наміри мовника є щирими. Четвертою вимогою є зрозумілість, 

відповідність виразу мовним граматичним правилам. Ці універсальні вимоги 

є ядром ідеальної мовної комунікації та встановлюють стосунки між 

учасниками комунікації.  

Ситуація ідеальної комунікації можлива за Габермасом на двох 

принципових рівнях: власне комунікативна дія в межах повсякденного 

життєвого світу та на рівні дискурсу. В межах першої наївно, некритично 

припускаються значення та сенси з метою обміну інформацією (необхідним 

для дій досвідом); в межах дискурсу стають темою проблематичні претензії 

на значення і жодного обміну інформацією не відбувається» [49, 85]. Дискурс 

ініціюється з метою відновлення згоди, що стала проблематичною в 

комунікативній дії, метою якого є досягнення дискурсивного 

взаєморозуміння, яке «веде до дискурсивно спричиненої, обґрунтованої 

згоди» [Там само]. 
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Дискурс, за Габермасом (і тут ми звернемося до першого в Україні 

перекладі його спільної з Н. Луманом праці з теорії суспільства), «слугує 

обґрунтуванням проблематичних претензій на значення думок та норм і 

наполягає на своїх власних претензіях, що є результатом імовірності тих 

спонук до дій та вчинків, які мають спричинитися до того, що всі мотиви 

перебуватимуть за межами спільної здатності до порозуміння, і тоді питання 

про значення відокремлюються від питання про його походження. По-друге, 

дискурс наполягає на ймовірності претензій на значення, що мусить 

обернутися тим, що ми оголосимо екзистенційні застереження стосовно 

предметів комунікативної дії (речей і подій, осіб та висловлювань) і будемо 

дискутувати: а) про стан справ, який може бути кращим або гіршим; б) про 

рекомендації та застереження, які можуть бути як слушними, так і 

помилковими» [49, 87]. 

Габермас виділяє п’ять основних, вже класичних на сьогодні, видів 

дискурсу: «а) дискурс як засіб комунікативної дії (наприклад, розмова з 

метою інформації та навчання або заздалегідь організований диспут); б) 

комунікативна дія, яка лише позірно приймає форму дискурсу (всі форми 

ідеологічного виправдання); в) терапевтичний дискурс, де створення умов 

для дискурсу править за підґрунтя саморефлексії (психоаналітична розмова 

між лікарем та пацієнтом); г)нормальний дискурс, який слугує 

обґрунтуванню проблематичних претензій на значення (наприклад, наукова 

дискусія); д) нові форми дискурсу (навчання за допомогою дискурсу замість 

дискурсу як засобу для інформації та інструкцій, модель вільної семінарської 

дискусії за Гумбольдтом) [ 49, 90]. 

На основі уявлень про ідеальну мовну ситуацію Габермас визначає 

наступні правила дискурсу: 1. Кожний, здатний до мови та діяльності, 

суб’єкт може брати участь у дискурсі. 2. а) кожний може проблематизувати 

будь-яке твердження; б) кожний може виступати в дискурсі з будь-яким 

твердженням; в) кожний може висловлювати свої погляди, бажання, потреби. 

3. Ніхто з тих, хто бере участь у дискурсі, не має зазнавати (як внутрішніх так 
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і зовнішніх) перешкод у вигляді зумовленого відносинами панування 

примусу використовувати свої, встановлені в першому і другому пунктах 

права. Отже, ідеальна комунікація або ідеальний дискурс характеризуються 

такими чинниками: усі учасники комунікації є в принципі рівноправними, 

жоден аргумент не треба виключати, і ніхто не повинен зазнавати перешкод 

чи якихось інших відвертих або прихованих утисків влади використовувати 

свої мовленнєві акти, останньою інстанцією має бути лише своєрідний 

невимушений примус вагомішого аргументу, про що ми будемо говорити в 

розділі третьому. 

Саме процедура раціонального дискурсу, що виявляється у формі 

ситуації аргументації, стає для концепції Апеля конститутивною. Він 

характеризує аргументативний дискурс як комунікацію про істинність 

суджень, що висуваються на обговорення. В цьому випадку на перший план 

висувається задача досягнення консенсусу відносно значимості висунутих 

домагань значущості тих чи інших суджень. При цьому саме зацікавленість в 

раціональному, нестратегічному вирішенні конфліктів інтересів спонукає 

його учасників абстрагуватися від будь-яких інтересів самоствердження. 

Дискурс є, на думку Апеля, не емпіричною метою цілераціональних дій із 

суб’єктивних інтересів, а умовою можливості реалізації інтерсуб’єктивно 

значимого мислення. Таким чином, Апель, як і Габермас, вибудовує концепт 

ситуації ідеальної комунікації у вигляді ідеального аргументативного 

дискурсу, або ідеальної аргументації, яка слугує у нього вихідним пунктом у 

конституюванні основного поняття його концепції, а саме ідеальної 

комунікативної спільноти, в якому умова повної консистентності дискурсу 

передбачається повістю виконаною. «Застосовуючи мову, щоб мислити щось 

з домаганням інтерсуб’єктивної значущості, в кожному аргументі ми вже 

визнаємо, що ми, отож, не можемо це піддати сумніву, не вдаючись до 

перформативної суперечності з самим собою. Таким чином цим ми вже 

визнали, що є членами реальної комунікативної спільноти, і водночас, 

внаслідок нашого домагання інтерсуб’єктивної значущості, маємо 
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контрфактично передувати умовам ідеальної комунікативної спільноти: 

оскільки лише остання могла б “in the long run” забезпечити аргументативний 

консенсус щодо усіх наших домагань значущості» [6, 437]. 

Апелева ідея необмеженої комунікативної спільноти – це експлікована 

в найбільш повному виді сукупність усіх норм комунікації. Вона 

передбачається у кожному мовному акті. Це суто регулятивна і в жодному 

разі не конститутивна ідея, ідеал, який ніколи не зможе реалізувати себе в 

реальній комунікативній спільноті, яка є певною подобою ідеальній 

комунікативній спільноті, і одночасно реальним суспільним контекстом, в 

якому відбувається комунікація. Так Апель зазначає, що поряд із її 

визнанням ми водночас знаємо, що реалізувати гуманні умови буття можна, 

лише беручи до уваги численні прагматичні обмеження. 

Ситуація взаєморозуміння і досягнення згоди можлива лише в тому 

випадку, якщо засновки ідеальної комунікації також виконуються в реальній 

комунікації. Відповідно вказані норми мовної комунікації, на думку Апеля і 

Габермаса, при певних умовах можуть набувати етичну релевантність і 

ставати базисом для моральної оцінки: прагматичні правила вживання мови 

можуть розглядатися як правила етики. Таким чином, мораль набуває свій 

реальний базис в комунікації. 

Поняття ідеальної аргументації, за Апелем, дає, таким чином, 

можливість обґрунтування таких цінностей як «рівність», «справедливість», 

«солідарність» та «відповідальність», які висновуються із правил ведення 

дискурсу. Отже, на основі трансцендентально-прагматичного виводу 

засновків із ситуації міжлюдської комунікації, дискурсивна етика пропонує 

формально-процедурні принципи дискурсу, які уможливлюють 

обґрунтування моральних норм. Окрім того, передбачені в ситуації ідеальної 

комунікації засновки також передбачають моральні норми, що апріорі 

виконуються аби комунікація відбулася. Вони охоплюють «принцип 

правдивості, принцип рівних прав, а також рівного обов’язку до 

співвідповідальності усіх, хто аргументує у спільному розв’язанні всіх 
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проблем, які можна висувати для обговорення» [6, 437]. Таким чином, 

дискурсивна етика постає етикою колективної спів-відповідальності за 

далекосяжні наслідки дій, прийнятих на основі консенсусу. 

Ідея дискурсивної етики була одним із найбільш амбіційних проектів 

ХХ століття, що був здійснюваний в межах комунікативної парадигми 

філософії. Тут власне, саме комунікація, дискурс, набувають істотного сенсу 

для вирішення моральних проблем. Етика дискурсу будується на основі 

реконструкції умов ситуації ідеальної комунікації, в якій вона вбачає 

моральний зміст. Таким чином, етика дискурсу (передусім в особі К.-

О. Апеля) проголошує можливість обґрунтування і виправдання моралі 

однакової поваги до кожного та солідарної відповідальності за кожного та 

має дві частини. Перша присвячена обґрунтуванню основоположного 

принципу і апріорі етики, а друга частина – обґрунтуванню прикладних норм 

етики.  

В цілому дискурсивна етика будується в традиції Кантової 

інтелектуалістської етики, етики категоричного імператива, основними 

характеристиками якої були деонтологічність, когнітивізм, формалізм та 

універсалізм. Коротко розшифровуючи ці характеристики, можна сказати, 

що деонтологічний характер етики проявляється у тому, що така етика 

намагається пояснити «як заповіти та норми діяльності набувають характеру 

обов’язкових» [50, 326]. Іншими словами, на відміну від аксіологічного 

характеру етичних систем «доброго життя», деонтологічна етика Канта 

займається проблемою правильних чи справедливих вчинків, намагаючись 

встановити принципи, які б їх виправдовували. 

Когнітивізм етики Канта полягає у тому, що «остання тлумачить 

правильність чи норм заповітів за аналогією з істиною асерторичних 

(стверджувальних) речень» [50, 326]. Іншими словами, нормативна 

правильність визначається вимогою значущості за аналогією до істини. 

Таким чином, когнітивістська етика відповідає на питання, як 

обґрунтовуються нормативні висловлювання. Формалізм етики 
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характеризується тим, що основний принцип такої «визначає всезагальні 

норми діяльності як значущі: те, що виправдовується морально, має бути 

волінням усіх істот» [50, 327]. Універсалізм передбачає, що цей вихідний 

принцип виражає «не лише інтуїцію певної культури чи певної доби, а є 

всезагальним» [50, 327]. 

Таким чином, дискурсивна етика, наслідуючи основні принципи етики 

Канта перебирає і вищеописані характеристики. Проте, було б помилковим, 

вважати, що дискурсивна етика є так би мовити, правонаступницею кантової 

етики, що перебирає усі вади даного підходу.  

Перш за все, реанімація кантової деонтологічної етики відбувається 

шляхом уведення в етику інтерсуб’єктивного виміру. Цим самим долається 

внутрішня, суто монологічна позиція Канта, згідно з якою «кожний індивід в 

foro interno («в самотньому душевному житті», як сказав би Гусерль) 

заходжується перевіряти свої максими дії (вчинків)» [50, 334]. На противагу 

цьому дискурсивна етика очікує порозуміння щодо генералізації інтересів 

лише як результат інтерсуб’єктивно організованого дискурсу комунікативної 

спільноти. 

По-друге, дискурсивна етика відмовляється від вчення Канта про дві 

царини: царину інтелігібельного, куди належать обов’язок і свободна воля, і 

царину феноменального, «яка поряд з іншим охоплює схильності, чисто 

суб’єктивні мотиви, а також інституції держави й суспільства» [50, 333]. 

Трансцендентально-прагматичне рефлексивне обґрунтування етики дає 

можливість етиці дискурсу «не перейматися трансцендентальною 

метафізикою, без якої не зміг обійтися навіть Кант» [8, 436]. 

По-третє, дискурсивна етика претендує на те, щоб розв’язувати 

проблему обґрунтування, яке зводиться в Канта до факту розуму. «Як етика 

спільноти тих, хто аргументує, дискурсивна етика є безумовною, а отже 

гранично обґрунтованою в трансцендентально-прагматичному сенсі, відтак 

вона здатна дешифрувати «факт розуму», котрий заступає у Канта граничне 

обґрунтування, як факт у значенні норми ідеальної аргументативної 
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спільноти, яка вже визнана тими, хто серйозно думає, отже як 

трансцендентальний факт» [6, 409]. Апель постулює кантівський факт розуму 

як певну «апріорну досконалість», тобто необхідну основу нормативних умов 

аргументації. 

Це здійснюється з метою подолання етичного нігілізму, який є 

наслідком побудови етичних теорій за допомогою гіпотетико-дедуктивного 

методу, в основі якого завжди лежать необґрунтовані засновки. Саме тому 

дискурсивна етика звертається до трансцендентальної рефлексії щодо 

засновків, що лежать в основі будь-якої тези. Тут варто ще раз зупинитися на 

розбіжностях в рамках комунікативної філософії щодо проблеми остаточного 

обґрунтування етики. Як вже зазначалося вище, позиції Апеля і Габермаса в 

цьому пункті різняться: Апель, як наголошують багато дослідників його 

творчості та його послідовників (А. Гонет, А. Пінцані) розвиває теорію 

остаточного обґрунтування на основі «сильного» трансцендентального 

принципу, тоді як Габермас пропонує своє (також трансцендентально-

прагматичне) тлумачення  моральних норм та цінностей, тлумачення, що має 

демонструвати важливу для нас вкоріненість його варіанту дискурсивної 

етики у структурах «життєвого світу». Саме в цьому контексті нам видається 

важливим порівняння поглядів, теоретичних налаштувань обох «батьків-

засновників» дискурсивної етики. Таким чином, є всі підстави стверджувати, 

що відмінність між поглядами Апеля та Габермаса полягає не лише в 

акцентах (соціально-онтологічному та трансцендентально-прагматичному), а 

в їх шляхах до розуміння значущості морального виміру людського буття. 

Для Габермаса, як він свого часу наголошував у своїх московських лекціях, 

важливим є осмислення етико-екзистенційних дискурсів, де розум і воля не 

просто співіснують, а взаємовизначають одне одного.  Увагу Апеля, твори 

якого належать і до філософії мови та аналітичної філософії, привертає 

передусім можливість та структура раціонального обґрунтування моральних 

норм. Таким чином,  головною для його роздумів стає всебічне дослідження 

процесу чи «процедури» несуперечливої розумової аргументації. Остання 
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потрібна йому в якості трансцендентальної умови досягнення консенсусу, 

іншими словами, кожен має припустити існування ідеальної комунікації, що 

є трансцендентальною мовною грою, умовою значимості взаєморозуміння. 

Це означає, що кожний комунікативний акт людини вже a priori  виходить з 

того, що комунікація має загальнолюдських, так би мовити універсальний 

сенс, а ми всі спілкуємося з метою досягнення розуміння. Якщо 

взаєморозуміння – це те, чото люди власне прагнуть в комунікації, то вони 

поважатимуть аргументи своїх співрозмовників. В іншому випадку мова йде 

про перформативну суперечність. В якості прикладу останньої, можна 

навести висловлювання типу «немає абсолютної істини», воно є 

перформативно суперечливим, що проявляється на рівні відношення змісту 

судження, що заперечує будь яку істинність, та інтенцією того, хто його 

проголошує, яка передбачає домагання визнання даного судження істинним. 

Незважаючи на прагнення Апеля всебічного обґрунтувати (за 

допомогою звернення до «трилеми Мюнхаузена» та опертям на часто 

цитовану уявну суперечку зі скептиком, а також іншими аргументами, 

висловленими вже в його «трансформації філософії») трансцендентально-

прагматичний метод, його підхід потребував доповнень та подальшого 

розвитку. Одним із перших та переконливих критиків цього методу виступив 

Ю. Габермас. Своєрідне продовження та корегування трансцендентально-

прагматичної настанови властиве і роздумам О. Гьофе та В. Гьосле.  

І йдеться не про закиди, як іноді характеризують суперечку Апеля та 

Габермаса, проте, апелеве бачення трансцендентально-прагматичної етики 

дискурсу не звертає увагу на те, що мусить існувати (та бути осмисленим) 

спосіб переходу від ситуації дискурсу до ситуації дотримання тих норм та 

цінностей, які учасники дискурсу узгодили в його ситуації. Ю. Габермас не 

просто говорить про «Етику дискурсу та її вкоріненість теорії дії», він 

дбайливо та з повагою робить свої зауваження в роздумах над «Структурою 

та гідністю, цінністю трансцендентально-прагматичного аргументу» 

[214, 130-154]. Зауважуючи (в контексті дискусії Апеля з Р. Петерсом) про те, 
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що Апель обмежує свій аналіз передумов дискурсу «не моральною 

аргументацією, а умовами можливості мови, що аргументує, загалом» 

[214, 134]. Проте, деякі аргументи Петерса проти Апеля, наведені нами вище, 

видаються Габермасу досить переконливими і він вимушений також 

наголосити на тому, що «навіть якщо б учасники дискусії були б змушені 

приймати нормативно-змістовні передумови (наприклад, поважати одне 

одного в якості адекватних суб’єктів, звертатися одне до одного як 

рівноправних партнерів, покладатися на взаємну відвертість і одне з одним 

співпрацювати), вони все ж таки могли б позбутися цього 

трансцендентально-прагматичного примусу, як тільки б покинули коло цієї 

дискусії. Такий примус не переноситься безпосередньо з дискурсу на дію» 

[214, 135-136]. То ж варто погодитися з попереднім підсумком роздумів 

Ю. Габермаса, про неможливість запропонованого Апелем безпосереднього 

перенесення «трансцендентально-прагматичного примусу» з ситуації 

мовлення до ситуації дії, а також засадничо-методологічно – 

неопосередковано пов’язувати етичні норми із ситуацією аргументації.  

Таким чином, реконструюючи Габермасове тлумачення (в межах 

апелевого способу виведення трансцендентальних умов аргументації із так 

званого діалогу зі скептиком), варто погодитись з тим, що вразливість 

трансцендентального методу Апеля полягає в тому, що такий тип 

обґрунтування стає безсумнівним на засадах попереднього визнання ситуації 

аргументованого спілкування. Адже скептично налаштований та обережний 

учасник дискусії вже самою цією налаштованістю не лише уникає 

перформативних суперечностей, але й ставить під сумнів можливість 

аргументованого обговорення та досягнення згоди. Для продовження своїх 

аргументів Габермас робить наступний крок і в розділі «Мораль і 

моральність», апелює до «буденних комунікативних практик», в межах яких 

навіть скептик, який не хоче ні з ким сперечатися чи розважливо 

дискутувати, мусить визнати свою приналежність до певного способу життя, 

способу спілкування, якщо він не самогубець і не душевно хвора людина. В 



162 
 
теоретичному ж сенсі в габермасовім варіанті трансцендентально-

прагматичного аргументу (де дискусія тлумачиться як між особове 

спілкування, в якому індивіди орієнтуються на порозуміння, прагнуть його) 

йдеться про те, що «ті прагматичні передумови, котрі ми розкрили на рівні 

процедур, дискусії запозичують із передумов зорієнтований у такий спосіб 

дії. В відносини взаємності, на яких засноване визнання один одного 

осудними суб’єктами, вже є вбудованими ту дію, в яку дискусія є 

закоріненою» [214, 158]. А на надмірні закиди та претензії до визначення 

трансцендентально-прагматичного методу в якості методу остаточного 

обґрунтування Габермас примирливо зауважує, що не претендуючи на 

означене місце «етика дискурсу впишеться швидше в коло реконструктивних 

дисциплін, котрі опікуються засадами пізнання, мови та дії» [214, 158]. 

Відповідно основний принцип дискурсивної етики, принцип дискурсу, 

отримав наступне формулювання: «Та чи інша норма тільки тоді може 

претендувати на значущість, якщо усі, кого вона стосується, як учасники 

практичного дискурсу, досягають згоди в тому, що ця норма має силу» 

[214, 104]. Означений принцип передбачає вимогу тестувати будь-яке 

рішення на предмет можливості його прийняття шляхом консенсусу, але він 

ще не дозволяє відрізняти легітимний консенсус від нелегітимного. В 

контексті нашої теми наголосимо, що за Апелем, угода не є, на відміну від 

аргументативного дискурсу, моральним явищем, оскільки може бути 

укладена учасниками з аморальними цілями.  

Критерії, завдяки яким консенсус визначається як моральний чи 

аморальний, формуються на основоположному для дискурсивної етики 

принципі універсалізації, сформованим Габермасом: «Норма лише тоді може 

отримати схвалення зі сторони учасників практичного дискурсу, коли усі 

прямі та побічні дії, які так чи інакше витікають із всезагального слідування 

їй у відношенні задоволення інтересів кожної окремої особи, можуть бути 

прийняті усіма, кого вони стосуються» [214, 104]. Принцип дискурсу є 

формально-процедурним принципом, оскільки не визначає ніяких змістових 
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норм: ця задача делегується самим учасникам дискурсів. Подібно до 

категоричного імперативу Канта він є універсальним масштабом для 

конкретних емпіричних дискурсів і дій індивідів.  

Джерелом дискурсивного принципу є не індивідуальний акт суб’єкта, 

що виходить із суто внутрішніх передумов, а формальна суспільна 

процедура, якої суб’єкт не може уникнути, якщо він опиняється у вимірі 

суспільного життя. Дискурс визначає ситуацію, в якій відбувається 

експліцитне визнання взаємних інтересів партнерів, що вступили у 

взаємодію. Ці інтереси заявляються у відкритому вигляді і взаємно 

враховуються в ході досягнення консенсусу. Разом з тим в основі моральних 

рішень лежить не консенсус відносно взаємної вигоди окремих учасників, а 

консенсус в рамках всього універсуму воль. 

До кола зацікавлених агентів консенсусу згідно з дискурсивним 

принципом не включаються ті, хто не може чи не хоче приймати в ньому 

участь, але тільки тих, кого він стосується, хто міг би і хотів взяти в ньому 

участь, навіть якщо і не має для цього фізичної здатності. Саме цього немає в 

Кантовому уявленні про всезагальний закон, котрий передбачає іншу 

інстанцію легітимації норми, ніж згода самих людей. Наслідком такого 

підходу в кантівський етиці стає повна відсутність взаємної відповідальності 

за прийняті рішення. Дискурс передбачає спільне прийняття рішення і 

спільну відповідальність за його наслідки. Апель наголошує на тому, що 

дискурсивна етика є етикою солідарної відповідальності усіх, хто 

спроможний до аргументації, за усі проблеми життєвого світу, щодо яких 

можна домовитися, більше того – ми приречені домовитися. Проте діяти 

відповідно до дискурсивного принципу універсалізації можна лише в 

ситуації, коли наслідки дії індивіда приймаються усіма можливими 

учасниками дискурсу, тобто коли всі члени спільноти живуть і діють 

відповідно до дискурсивного принципу. В ситуації недовершеності 

комунікації, відсутності повноти інформації чи, коли відомо, що інші 

учасники комунікації можуть не слідувати дискурсивному принципу, вимога 
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виходити із принципів дискурсивної етики є непосильною і навіть 

неправомірною. Апель здійснює при переході до прикладної частини етики 

дискурсу рішучій крок – обмеження дії дискурсивного принципу. «Далі 

додається частина В. Вона пристосовує принципи моральної відповідальності 

до всіх тих ситуації, в яких ще не створені умови для відповідального 

застосування ідеальних норм дискурсивної етики» [6, 437]. Тим самим Апель 

нейтралізує максималізм щодо остаточного обґрунтування етики: ніяка 

конкретна моральна норма не може бути обґрунтована остаточно. Витоком 

такого розважливого підходу стає істотна відмінність між ідеалом та його 

втіленням, між методологічною функцією регулятивної ідеї і реальним 

історичним процесом. Універсальна ідея норм, що ведуть до дискурсивної 

згоди і об’єднують усіх людей – ідея необмеженої комунікативної спільноти 

немає ні метафізичного, ні телеологічного сенсу, вона є лише важливим 

орієнтиром для руху в його напрямку. За Апелем, ідеальна комунікативна 

спільнота стверджує себе в якості регулятивної ідеї як раз тим, що дозволяє 

критично розрізняти вади та складності реального людського спілкування. 

Завдяки цій ідеї стають впізнаними ті особливості реальної комунікативної 

спільноти, які й призводять до викривлення умов комунікації. Так реальній 

комунікативній спільноті завжди властива неповнота інформації її учасників, 

асиметрією їх статусів, нерівністю обізнаності, зумовленою соціальними 

інституціями. Саме це дозволяє включити дискурсивну етику в механізм 

корекції викривлень комунікації, дозволяючи зробити її планетарною етикою 

реагування, а не тільки оцінювання і діагностування. Реальна комунікативна 

спільнота свідчить про недовершеність комунікації, що відбувається тут і 

тепер. Ідеальні норми, що передбачаються в аргументації в межах ідеальної 

комунікативної спільноти не є матеріальними нормами і ніколи не зможуть 

бути повністю втіленими в життя в реальному соціумі. 

Реальна комунікативна спільнота, в якій ми соціалізовані і існуємо, на 

відміну від ідеальної абстракції, володіє екзистенціальним значенням. Висока 

евристична цінність поняття реальної комунікативної спільноти для етики 
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підкреслюється тим, що воно дає теоретичний інструментарій для 

дослідження існуючої суспільної комунікації. Вивчення реальної 

комунікативної спільноти слідує іншому методологічному принципу, аніж 

вивчення ідеальної, тому що вона як реальне і об’єктивне явище піддається, 

на відміну від ідеального, повноцінному об’єктивно-науковому дослідженню 

зі сторони соціальних наук. 

Іншими словами, ніякий конкретний принцип етики не може бути 

виведеним безпосередньо із дискурсивного принципу, але повинен бути 

виробленим як результат прикладання до практики реальної комунікативної 

спільноти, до конкретного контексту, до існуючої традиції права и 

звичаєвості в певному життєвому світі. Функція морального судження 

полягає відповідно в тому, щоб застосувати дискурсивний принцип до 

контексту реального життєвого світу в його конкретній ситуації. В ході 

формування судження моральний суб’єкт має виходити із існуючих 

об’єктивних обставин, що оцінюються шляхом спостереження, врахування 

казуальних взаємозв’язків, уяви тощо, але керуватися він має ідеальним 

принципом дискурсу. 

Звідси витікає імператив сприянню розвитку реальної комунікативної 

спільноти в такому напрямку, щоб у ньому отримували життя начала 

ідеальної комунікативної спільноти. Дискурсивний принцип доповнюється у 

Апеля принципом додатковості: насамперед мова має йти про те, щоб 

гарантувати виживання людського роду як реальної комунікативної 

спільноти, по-друге, в тому, щоб здійснити в реальній комунікативній 

спільноті ідеальну комунікативну спільноту. Перша ціль є необхідною 

умовою другої, а друга надає першій сенс – сенс, який вже присутній в 

кожному аргументі. 

Принцип додатковості випливає із необхідності опосередкування 

ідеальної і реальної комунікативних спільнот. Він несе в собі зобов’язання 

постійної роботи по усуненню відмінності між ними. Ця відмінність 

тематизується Апелем як самостійна величина – як об’єктивна перешкода 
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для здійснення в моральній дії універсального дискурсивного принципу. 

Аналіз перешкод і викривлень комунікативної спільноти передбачає 

самостійне поле дослідження і критики, а також надає історичної 

перспективи моральній рефлексії. Необхідність врахування наслідків дії в 

історичному контексті вперше надає дискурсивному принципу дієвість етики 

відповідальності. 

Через принцип додатковості оживає і цілераціональна, стратегічна дія. 

Стратегічна раціональність, з метою реалізації комунікативної 

раціональності, міняє свій етично сумнівний зміст і стає важливою 

складовою етики відповідальності. Ось як це формулює сам Апель: 

«Принципи частини В, на відміну від ідеальних умов частини А, 

припускають контрстратегічні дії, які, зі свого боку, мають керуватися 

регулятивним принципом прогресуючої соціалізації тих умов 

відповідального застосування ідеальних норм частини А, яких ще бракує» 

[6, 437]. 

То ж варто, разом з Габермасом та Апелем, уточнити, що через 

недосконалість реальної комунікативної спільноти та у випадках 

прагматичного обмеження ідеального принципу дискурсу, застосування 

контрстратегічних дій для досягнення компромісу з іншими принципами 

раціональності можливо лише шляхом застосування принципу дискурсу. 

Отже, наголосимо – дискурсивна етика пропонує формально-

процедурні принципи дискурсу, які й уможливлюють обґрунтування 

моральних норм. Окрім того, передбачені в ситуації ідеальної комунікації 

засновки також передбачають моральні норми, що апріорі виконуються аби 

комунікація відбулася. Вони охоплюють «принцип правдивості, принцип 

рівних прав, а також рівного обов’язку до співвідповідальності усіх, хто 

аргументує у спільному розв’язанні всіх проблем, які можна висувати для 

обговорення» [6, 437]. Таким чином, дискурсивна етика постає етикою 

колективної спів-відповідальності за далекосяжні наслідки дій, прийнятих на 

основі консенсусу. 
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3.3 Основні моделі свободи, справедливості та толерантності в 

сучасному контрактуалістичному філософському дискурсі 

 

Послідовна реконструкція відповіді провідних сучасних філософів на 

питання про те, яким чином мусить бути влаштоване сучасне суспільство, 

щоб забезпечувати чесну співпрацю своїх громадян як вільних і 

рівноправних осіб, а також теоретичне з’ясування запропонованих ними 

механізмів взаємозв’язку морального універсалізму та плюралістичної етики 

потребує як історико-філософського, так і методологічного розгляду. Ми 

звернемо увагу на основні моделі свободи, справедливості та толерантності в 

контрактуалістичному філософському дискурсі, схожість та відмінність 

розуміння цих понять та громадянських чеснот у провідних сучасних 

філософів. Йдеться, передусім, про співвідношення їх нормативних та 

емпіричних складових, а також прояснення умов та принципів досягнення 

справжньої згоди, яка не спотворюється зовнішніми та внутрішніми 

примусами, а конституюється силою кращого аргументу. Основне запитання, 

на яке ми знову і знову прагнемо відповісти: як віднайти можливості такого 

спільного буття нас, таких схожих та різних, які б сприяли відповідальній 

повазі до гідності кожного, а раціональне вирішення конфліктів відбувалося 

б із урахуванням потреб не лише наших близьких, але й далеких людей? 

Ми повинні врахувати кілька принципово важливих обставин, які 

зумовлюють як основні виміри дослідження, так і його методологію. По-

перше, йдеться про те, що саме свобода, як переконливо доводить в розділі 

«Моральна свобода в її сучасних філософсько-антропологічних 

інтерпретаціях» відома українська дослідниця Г. Ковадло, є «не лише 

наріжним каменем людського життя, а й абсолютною характеристикою 

людини, метафізичною, онтологічною складовою її життя» [106, 216]. Саме 

вона дозволяє зберегти надію на повернення до людяної змістовності буття, 

важливим виміром якого  є свобода, якій властиві розмаїті виміри та 

складові, частково вже  проаналізовані в працях вітчизняних та західних 
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філософів. Йдеться насамперед про ідеї, викладені в збірці  «Проблеми 

сутності свободи: методологічні та соціальні виміри».  Саме тут, М. Попович 

[151], аналізуючи «свободу від» та «свободу для», виокремлює романтично-

консервативну і ліберальну стратегії свободи, наголошуючи, що «для 

лібералізму свобода індивіда обмежена свободою та існуванням інших 

людей, тоді як романтичних консерватизм виходить з обмеження свободи 

насамперед власними внутрішніми можливостями індивіда. Отже, свобода 

по-консервативному переноситься у сферу суб’єктивного і приватного життя 

людини, а все громадське і публічне життя обмежене порядком і 

дисципліною» [151, 3]. То ж виокремлені крайнощі ліберального та 

романтичного тлумачень свободи посутнісно свідчать про те, що можуть 

бути «негаразди», як з негативною, спрямованою до індивідуального 

самоствердження, так і з позитивною свободою, що часто захоплюється не 

громадським простором, а простором спільноти. Про обмеженість простору, 

світу спільноти варто говорити не лише, коли звертаємося до творів К.-

О. Апеля та О. Гьофе. Ч. Тейлор у своїй праці «Етика автентичності» 

говорить не лише про «небажані наслідки індивідуалізму та 

інструментального мислення для політичного життя» [181, 11], який , на його 

думку полягає в тому, що «інституції та структури індустріально-

технологічного суспільства суворо обмежують наш вибір, що вони змушують 

суспільства так само, як і окремих людей, надавати ваги інструментальному 

мисленню, чого б ми ніколи не зробили при серйозному етичному розгляді, і 

що може навіть бути дуже руйнівним» [Там само]. Головний руйнівний 

наслідок описаної небезпеки – це нав’язування втрати персональної та 

колективної, політичної свободи. Як і Велмер, про що ми скажемо нижче, 

Тейлор також звертається до тлумачення свободи у А. Токвіля. Йдеться про 

досліджену ним небезпеку втрати свободи у суспільстві, де «люди 

перетворюються на осіб, «замкнених у своїх серцях», мало хто хоче брати 

активну участь у самоуправлінні. Вони вважатимуть за краще залишатися 

вдома і насолоджуватися перевагами приватного життя» [181, 11]. Наслідком 
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описаного вже А. Токвілем «м’якого деспотизму» та патерналізму уряду, що 

радо користується схильністю індивідів до самозаглиблення та спілкування в 

межах «своїх, а не чужих» спільнот, може стати небезпека втрати 

політичного контролю над нашою долею, що його ми могли б здійснювати 

спільно як громадяни. Токвіль називає це «політичною свободою». Тобто тут 

ставиться під загрозу наша гідність як громадян. Вищезгадані безособові 

механізми можуть зменшити наш ступінь свободи як суспільства, але втрата 

політичної свободи означатиме, що навіть вибір, котрий залишився, 

робитимемо не ми самі як громадяни, а безконтрольна опікунська влада» 

[181, 12]. 

Принципово важливою для розуміння проблеми свободи саме в аспекті 

моральності та людської гідності стала монографія Г. Ковадло «Духовність і 

моральність. Антропокультурні виміри філософії моралі» [106], де вона 

розвиває ідеї основоположників «Київської філософської школи» про те, що 

саме людське буття через свободу трансцендендується із буття наявного в 

буття істинне, людяне та справедливе. На такому шляху стає можливим 

подолання однобічного розуміння свободи як свободи абстрактних 

особистостей, які занадто егоїстично-раціонально налаштовані одне щодо 

одного. Важливим, евристично плідним і сучасним стає розуміння людей, як 

індивідів, яким властива і свобода, і турбота, яка (на чому наголошують і 

М. Фуко, і П. Козловські) може стати справжнім джерелом свободи та 

гідного існування. Ідею, принцип турботи про інше буття Г. Ковадло 

пов’язує з правом людини на гідне життя, наголошуючи на значенні 

філософсько-антропологічних дискурсів свободи та роздумів «про 

«природність» самої людської свободи, в тому числі й моральної, яка 

інтерпретується як така, що містить у собі парадоксальність, є сублімованою 

свободою та «фундаментальною модальністю екзистенції» [107, 9]. Саме в 

такому властивому сучасній філософії розумінні «досвіду свободи» можливе 

змістовне осмислення сутності позитивної свободи, яке дозволить зрозуміти 

недоліки дещо одномірного її тлумачення, а також розвинути далі окреслену 
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в сучасному дискурсі свободи тезу про вільне буття, витлумачене як «етична 

екзистенція», яка «робить її як схожою на інших і водночас не схожою. Це – 

те, що єднає людину зі світом та топосом і разом з тим вирізняє її з інших і 

посеред інших» [107, 187]. 

Важливою особливістю суперечки про первинність чи взаємини 

свободи, рівності,  справедливості є те, що ці ще малодосліджені в 

українському просторі дебати спричинили глибинний розвиток самої 

філософії свободи, що втілилося в низці принципово важливих висновків та 

міркувань. Спираючись екзистенціально-феноменологічне розуміння 

свободи як екзистенції, цілком логічним видається також наступний крок, 

який пропонує зробити і робить у своїх розвідках з філософії свободи та 

філософії ідентичності Є. Бистрицький. Йдеться про актуальну на сьогодні 

інтерпретацію сутності  свободи через ідентичність На його думку, саме  

осмислення, започатковане ще в «Феноменології духу» Гегеля, та 

продовжене в працях Габермаса, Декомба, Тейлора, «збентеженої», 

невловимої ідентичності уможливило й нове розуміння «позитивної» і 

«негативної» свободи. Йдеться передусім про право «людини діяти так як 

вона вважає за потрібне (це немає означати свавілля) у певному життєвому 

просторі, становить основу для існування чітко окреслених принципів та 

норм суспільних та політичних свобод людини. Це – той простір життя та 

діяльності, в яких ніхто не має права втручатися» [31, 19]. 

По-друге, ми мусимо сьогодні говорити не лише про свободу та 

рівність, або ж про дружбу та солідарність, але і про морально-правові засади 

гідного життя. В одному з найвідоміших на сьогодні дискурсів свободи, в 

роботі А. Сена «Розвиток як свобода» [166] розвивається (вже стосовно 

новітніх проблем) висловлена ще у повоєнній «Загальній Декларації прав 

людини» думка про головну ознаку по-справжньому справедливого 

людського буття: це мусить бути простір, якому властива не лише свобода 

слова, але й відсутність принизливих, негідних людини злиднів та 

поневірянь, а кожний індивід та суспільна інституція сприятимуть 
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дотриманню засадничих людських прав і свобод. Розгортаючи своє 

комплексне розуміння свободи, Сен обґрунтовує поняття «цінність» та 

«ефективність» свободи. На його думку, «свободі належить основне місце в 

процесі розвитку з двох причин: 1. Цінність свободи: досягнення процесу 

розвитку оцінюються насамперед по тому, наскільки розширилися та 

зміцніли права людини в суспільстві; 2. Ефективність свободи: рівень 

розвитку безпосередньо залежить від вільної діяльності членів суспільства» 

[166, 49]. І головне – в праці А. Сена права і свобода виступають не лише як 

головна мета, а і як головний засіб розвитку, який є синонімом розширення 

реальних прав і свобод, тобто процесом, закоріненим у зростання валового 

національного продукту, в існуванні в суспільстві політичних і 

громадянських прав та свобод.  

Поступове розширення вітчизняного соціокультурного простору 

свободи як індивідуального та національної звільнення, та глибоке, часто 

навіть трагічне, екзистенційне і теоретичне усвідомлення її як сутнісного 

прояву відповідальності людського буття, додатково актуалізує новітні 

філософські дискурси свободи. Тож необхідно реконструювати та 

вирішувати (вже в межах свого теоретичного та онтологічного контексту) 

співвідношення її загальних та особливих вимірів, що є як соціально-

філософським так і метафізичним втіленням ще мало осмисленої  в 

означеному річищі взаємодоповнювальності відкритості та монадної 

автономності існування людини.  

Незважаючи на класичність моделей свободи, досліджених свого часу 

І. Берліном, відомий німецький філософ А. Велмер також запропонував чітке 

визначення індивідуалістського та комуналістського концептів свободи та 

пов’язав їх зі своїм варіантом політичної антропології. Розпочинає свої 

роздуми Велмер з констатації того факту, що осмислення умов здійснення 

свободи властиве як класикам політичної філософії минулого (серед яких і 

Локк, і Руссо, і Кант, і Гегель). Також Велмер намагається окреслити 

відмінності засадничих для основних, виокремлених ним моделей свободи, 
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концепти політичної антропології. Ось у такий спосіб він характеризує, 

започатковане Ч. Тейлором, ліберально-контрактуалістичне тлумачення 

людини: «Індивідуалістські концепції виходять із ізольованих індивідів, яким 

притаманні певні природні права і цілеспрямована раціональність: ці теорії 

прагнуть витлумачити політичні інституції (оскільки їх можна вважати 

законними) як наслідок певної угоди (контракту) між автономними 

індивідами» [41, 12]. І далі йде важливе, власне філософське уточнення: ми 

говоримо не про якусь реальну угоду, не про походження політичних та 

суспільних інституцій, а про визнання останніх законними, легітимними: 

«вони законні, якщо їх можна тлумачити як наслідок угоди між вільними та 

рівними індивідами» [41, 12]. 

Послідовно реконструюючи означені моделі свободи, Велмер 

передусім (що робить його концепцію актуальною саме для нас) окреслює 

роль та місце суспільної угоди як певного метапринципу, заторкуючи на 

цьому шляху проблему метапринципів свободи загалом. Він говорить про 

власне філософські тлумачення свободи, які засновані на певних 

методологічних принципах, «які визначають лише формальні умови вільного 

суспільства без будь-якого конкретного змісту втіленого в інституційних 

структурах, способах життя, типах об’єднань» [41, 24]. Якщо звернутися до 

його аналізу негативної свободи, то ми побачимо в ній певний, 

(спрямований, як зазначав Ч. Тейлор, проти втрати свободи політичної) 

позитивний вимір, досліджений свого часу А. Токвілем. Вимір, що є 

нагальним саме для нашого суспільства. Іншими словами, «негативна» 

свобода, матеріалізована в структурах громадянського суспільства, 

перетворюється тут в «позитивну» свободу громадян, що узгоджують свої 

дії» [41, 21]. Проте найцінніше (і на цьому варто наголосити) в «позитивній», 

або ж «раціональній» свободі є те, що вона конституює чи відновлює, 

підживлює ті суспільні зв’язки між людьми, які вони втрачають в якості 

лише приватних власників, що (в стилі Гоббса) оглядають навколишній світ. 
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Велмер, звичайно, розуміє, що осмислення основних моделей свободи 

неможливо без осмислення суперечки лібералізму та комунітаризму, 

особливо притаманних їм уявлень про природу людини. Останні, як відомо, 

приписують своїм опонентам – лібералам тлумачення людського буття як 

буття ізольованих, егоїстичних та раціональних індивідів, що понад усе 

прагнуть власності та необмеженої свободи. І наступний крок комунітаристів 

є для них цілком логічним кроком до критичного осмислення ліберального 

контрактуалізму, як обґрунтування необхідності дотримання певної 

суспільної угоди, що ставить перед собою завдання обмеження «негативної» 

свободи. Зауважимо, що виокремлюючи дві моделі свободи, з опертям на 

роздуми Нозика та Габермаса, Велмер наголошує на тому, що вони обидва 

працюють з визначеними вище «метапринципами свободи», умовами 

свободи, які дають можливість зрозуміти проблему легітимації суспільних 

інституцій, тобто те, які «умови мають бути виконаними для того, щоб 

конкретні змісти суспільних відносин були визнані законними. І якщо ці 

умови виконані, будь-який зміст (інституційні механізми, форми життя, 

індивідуального вибору, способи дій і т.п.) буде законним» [Там само], тобто 

легітимним. Окреслюючи вкоріненість комуналістських понять солідарності 

в просторі негативної свободи, дослідник наголошує, що «негативна свобода, 

в сенсі універсальної установи (інституалізації) абстрактного права є 

попередньою умовою колективної свободи в сучасному світі так само як вона 

є умовою, за якого індивіди мають право не бути повністю раціональними» 

[41, 34], а також підтримує точку зору Гегеля про вкоріненість колективної 

свободи в рівній для всіх негативній свободі. Велмер також окреслює 

відмінність між метаприципами раціональних роздумів Габермаса та 

метапринципів індивідуальних прав, як принципів негативної свободи. 

Визначаючи перші принципи як «принципи розбудови інституцій, що 

убезпечують суспільну свободу і демократичне прийняття рішень», 

А. Велмер наполягає на сутнісному взаємозв’язку свободи і права, 

уможливлює розуміння негативних та позитивних прав на свободу О. Гьофе 
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в його праці «Демократія в епоху глобалізації» [72]. Завершуючи свої 

роздуми тезою про взаємозв’язок «негативної» та «позитивної» свободи, 

Велмер (що є актуальним і на сьогодні) наголошує, що справжній сенс 

гегелівської критики «романтичних утопій всезагального примирення» 

полягає в тому, що «ніяка колективна свобода в сучасному світі неможлива, 

якщо вона не опирається на закріплене в суспільних інституціях визнання 

рівної негативної свободи для всіх» [41, 27]. А з іншого боку, варто 

погодитися і з В. Ляхом, який у передмові до монографії «Свобода: сучасні 

виміри та альтернативи» [125], наголошує на «зміні соціокультурних 

парадигм», появі «нових світоглядних орієнтацій», зумовлених новим типом 

суспільства – постіндустріальним, інформаційним. Продовжуючи свої 

міркування, він зазначає, що ми не можемо осмислювати свободу лише в 

контексті окреслених вище моделей «негативної» та «позитивної» свободи 

[125, 9]. Йдеться про притаманного нашому часу нового суб’єкта свободи, 

якого дослідник характеризує наступним чином: як «не вільного 

громадянина, відмінного від раба, не індивіда, що обстоює свою свободу 

всупереч зазіханням інших, не агента господарсько-виробничої діяльності, не 

автономну дієву особу громадсько-політичного життя, а особистість, яка має 

здатність до духовного розвитку і тому повинна пройти кілька його етапів та 

має «плекати себе» в контексті такого розвитку» [125, 9]. 

Розвиваючи означені ідеї в подальших своїх роздумах, зокрема в праці 

«Специфіка виявів свободи в інформаційному суспільстві» [126], дослідник 

не лише виокремлює атрибутивні характеристики цього нового суспільства 

та особливості продукування та використання в його межах нового знання, 

але окреслює зміну функцій «свободи самовираження» [126, 54]. То ж варто 

погодитися з В. Ляхом, М. Кастельсом, Д. Белом та іншими дослідниками 

постіндустріального суспільства в тому, що означені зміни в просторі нашої 

свободи зумовлені не лише нашими прагненнями до самоствердження, 

самовизначення та самопізнання, творче мислення та нове бачення проблем 

стає умовою нашого професійного зростання, часто – навіть професійного 
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виживання. В сенсі теоретичному – мова йде про перехід від осмислення та 

убезпечення формальних засад та вимірів свободи до розуміння та 

характеристики нових соціокультурних її складових, що стосується ґенези 

досліджуваної проблеми загалом. А, по-друге, йдеться про свободу як ознаку 

та умову гідного життя, вкоріненого як у відсутності приниження та злиднів, 

так і у чесності з іншими людьми та з самим собою. Ось як підсумовує свої 

роздуми про діалогічну природу ідентичності та «джерела автентичності» 

Ч. Тейлор: «Бути чесним із собою – означає бути чесним зі своєю 

самобутністю, яку лише я можу артикулювати і відкрити. Висловлюючи 

самобутність, я також визначаю себе самого. Я реалізую потенціал, що 

належить виключно мені. Саме ця ідея лежить в основі сучасного ідеалу 

автентичності й мети здійснення себе або самореалізації, в якій він, зазвичай, 

втілюється» [181, 29]. 

До проблеми осмислення морально-правових засад суспільного буття 

за доби глобалізації та ризиків, а також через осмислення 

взаємодоповнювальності соціальних проектів комунітаризму та лібералізму 

звертається також і К.-О. Апель, який всебічно розвиває тезу І. Канта про те, 

що «найвище благо» для людини полягає не стільки в щасті, скільки в 

«гідності щастя», «або, (що випливає з вимог практичного розуму) у 

відповідності «щастя» і того, щоб «бути гідним щастя», тобто у здійсненні 

справедливості» [7, 361]. Основні ідеї його статті «Спрямування англо-

американського «комунітаризму» у світлі дискурсивної етики [11], (що 

побачила світ у відомій збірці «Спільнота і справедливість») стали досить 

важливими для розуміння сутності дилеми, дебатів лібералізму та 

комунітаризму щодо справедливості та свободи, а також значення суспільної 

угоди як важливої засади правової демократичної держави. Йдеться про його 

методологічно плідні, протилежні постмодерністським мисленнєвим 

стратегіям, прагнення розкрити важливий для нас аспект проблеми – 

осмислення сенсу критики в теоріях класиків комунітаризму (до яких він 

відносить Б. Бербера, Р. Бербера, М. Волзера, М. Сендела, Ч. Тейлора, 
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Е. Макінтайра) «гоббсівського атомізму-інструменталізму», а також таких 

методологічних парадигм як індивідуалізм та соліпсизм. Проте глибинне 

спрямування критичної налаштованості Апеля проти комунітаристсько-

постмодерністського тлумачення відмови від культурних універсалій 

відображене ним в його доповіді, яку він планував виголосити в Києві в 

червні 1994 року на міжнародній науково-теоретичній конференції 

«Культура та етноетика» під назвою «Етноетика та універсалістська 

макроетика: суперечність чи доповнювальність» [7]. Саме тут Апель 

окреслює сутність своєї незгоди з тезами Ж.-Ф. Ліотара і М. Фуко про те, 

«що прагнення зробити універсально значущі форми моралі обов’язковими 

для всіх людей є несумісними з індивідуально та культурно 

диференційованою етикою доброго життя (блага) (чи «sousi de soi»), а тому 

має завершитися «катастрофою» [7, 360]. Полемізуючи з цими та іншими 

(Макінтайра та Рорті) формами культурного плюралізму, Апель обстоює тезу 

про те, що «можливість індивідів зреалізувати свою форму доброго життя в 

сенсі «sousi de soi» і залежить від того, чи всі вони матимуть рівні права для 

цього, чи всі відчуватимуть однаковий моральний обов’язок поважати права 

будь-якого іншого – різноманітних форм життя та форм етосу» [7, 360]. 

Важливими для розуміння апелевого дискурсу свободи і 

справедливості став виклад ним предмету критики сучасного комунітаризму, 

зокрема «методичного індивідуалізму та інструментально-стратегічного 

раціоналізму гоббсівського походження» [11, 375], а також його власне 

критичне осмислення деонтологічної кантівської етики. Критично 

реконструйована Апелем обмеженість тлумачення розуму і свободи (як 

спонтанності)  Гоббсом і (як автономії) Кантом, Апель робить два важливих 

висновки. По-перше, що «так само як свобода, яку Кант як автономію волі 

протиставляє гетерономії (емпіричним мотивам), є не свобода спонтанності 

(Willkürfreiheit), що як така може бути мотивована індивідуальним власним 

інтересом, а розум, що сам задає собі закону, який апріорі пов’язаний із 

законом моральності, є значущим для всіх» [11, 377]. По-друге, щодо 
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непродуктивності прагнення до обґрунтування лібералізму лише на 

інструментально-стратегічних, а не трансцендентально-прагматичних 

засадах. В іншому випадку і «ліберали», і «комунітаристи», які (як цілком 

переконливо наголошує Апель) не спроможні вийти за межі модерного 

соціального проекту і «європоцентристських самоочевидностей» [11, 362], 

все більше віддаляються від вирішення проблеми досягнення глобальної 

справедливості і  порозуміння між людьми різних ідентичностей і культур. 

Адже деонтологічну етику Канта завершує поняття автономного 

суб’єкта, переконливо підтримане епістемологічними та практичними 

аргументами (витлумаченням розуму не як інструментально-стратегічної, а 

як практичної раціональності апріорі пов’язаної з принципом універсалізації 

справедливості і трансцендентуванням за межі партикулярного емпіричного 

інтересу), розумінням свободи як автономії, незалежності волі від усього, 

окрім одного лише морального закону (а останній виражає, наголошує Кант у 

«Критиці практичного розуму» автономію чистого практичного розуму, 

тобто свободи). Таким чином, осердям соціально-філософських поглядів 

Канта (на чому справедливо наголошується в роботі Г. Ковадло, завдяки її 

опертю і на роздуми Ж.-Л. Нансі, осмисленню його праці «Досвід свободи», 

про що ми вже говорили вище) та вдалою спробою уникнути вже 

сьогоднішньої комунітаристської критики обраного Кантом морально 

автономного суб’єкта, виступив принцип рівних для всіх прав і свобод. В 

означеному сенсі цілком закономірно «кантівський світ практичного розуму 

фактично нагадує забуту з часів античності істину, що сама етика не може 

бути цілком «онтологічно нейтральною», як і сама онтологія не є чимось 

абсолютно первинним щодо моралі та морального життя людини» [106, 215]. 

До того ж класики новітнього філософського контрактуалізму не лише 

не вважають непотрібною ідею соціальної справедливості в «суспільстві 

ризику», а постійно наголошують на тому, що відчуття і всебічне визнання 

державної влади в якості справедливої може відбуватися через спільну, 

взаємну згоду не примусового, вільного та аргументованого дискурсу, 
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обговорення за участю всіх його суб’єктів. Тут відбувається також (саме 

через означену вище взаємну згоду та орієнтування на проблему 

справедливості) і поєднання моральних цінностей та правових норм. 

Важливим методологічним сенсом наповнені також ще мало 

досліджені в нашій літературі роздуми О. Гьофе про негативні та позитивні 

права на свободу, виокремлені ним в розділі «Принципи справедливості» 

[72, 49-82], що стали розвитком основних тез його політичної антропології. 

На думку Гьофе, викладену в його «Політичній справедливості», до якої ми 

ще будемо звертатися в останньому розділі роботи, осмислення «політичного 

проекту сучасності» неможливе без розуміння «утопії свободи без 

панування» та двох фундаментальних питань політичної антропології. Друге 

з цих двох питань і стосується дилеми щастя та свободи, переваг, а також 

неминучих конфліктів в царині останньої. Важливо також і те, що Гьофе 

досліджує означені аспекти проблеми свободи в межах «експерименту 

природного стану» та проблеми легітимації. Таким чином, ідея «природного 

стану» є значущою не лише для модерного соціального проекту, хоча саме в 

його межах вона є «першим кроком в аргументації, що має назву теорії 

угоди, яка сягає античності та з новою силою зазвучала в наш час» [219, 188]. 

Уточнюючи свою думку, філософ зазначає, що «існування, вільне від 

панування, і, більше того, – від усіх соціальних обмежень свободи, має назву 

в філософії права і держави природного стану. І тому вираз «природний» не є 

протилежністю ні до історії, ні до суспільства чи цивілізації, він 

протилежний, швидше, праву і державі як здатним до примусу соціальним 

порядкам» [219, 189]. Коли ж ми говоримо про свободу як про здатність 

діяти вільно, справедливо та з огляду на своє розуміння добра і зла, то 

насамперед ми мусимо виокремити «негативні права на свободу», які й 

стають відповіддю на головне для кожної людини запитання: «що краще – 

мати повну свободу дій і бути як джерелом, так і жертвою насильства, чи не 

бути ні тим, ні іншим, відмовившись від права на особисте насильство?» 

[72, 56-57). І формулюються О. Гьофе у вигляді принципу справедливості, в 
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якому йдеться про те, що «взаємна відмова від насильства уможливлює для 

кожного недоторканість його тіла і життя» [72, 58]. Проте свобода слова та 

віросповідання, в якості прикладу негативних прав на свободу, мусить 

опиратися і опирається на осмислення критеріїв прав на свободу, а також на 

подальше визначення сутності та переліку позитивних прав на свободу 

(соціальних прав). Відштовхуючись від відомої тези Канта про визначення 

свободи, як таких дій, що зважають на закон та не суперечать свободі інших 

людей, Гьофе наголошує на важливій думці (яку також варто процитувати) 

про те, що «люди завдячують своєю правосвідомістю не урядам або органам 

влади, не судам, навіть не парламентам, а насамперед самим собі. Вони 

формуються як особи права, де однаково важливими є як автор, так і адресат. 

Відповідно до співвідношення прав людини та її обов’язків, люди надають 

собі права на свободу, відмовляючись від дикої свободи» [72, 60-61]. Якщо ж 

зауважити на нагальну для сучасного контрактуалізму проблему легітимації, 

то й тут Гьофе йде далі своєї «Політичної справедливості», зауважуючи, «з 

точки зору легітимаційної теорії, держава не здатна робити більше, ніж 

гарантувати права на свободу» [72, 61]. Своїм аналізом «позитивних прав на 

свободу» Гьофе доповнює роздуми Г. Ломана про права людини [124], який 

доводить свою реконструкцію класично-ліберального (репрезентованого 

ідеєю природного права Дж. Локка) та республіканського (у Руссо) бачення 

прав людини до осмислення проблеми їх морально-юридичних вимірів (у 

Е. Тугендгата і Ю. Габермаса) [124, 63-70]. 

Таким чином, О. Гьофе, його послідовники та колеги, на відміну від 

теоретиків постмодерністського філософського дискурсу, актуалізують 

проблему існування моральних обов’язків, які люди мусять визнавати, 

примус до здійснення яких є цілком справедливим: «обмеження свободи є 

справедливим тоді, коли з ним може погодитися кожен: легітимним є будь-

який добровільно визнаний примус» [72, 40]. Такий підхід і спростовує 

розуміння свободи без опертя на соціальні інституції, тобто свободи в 

негативному та індивідуалістичному сенсі. Проте, як зазначалося вище, 
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абсолютизація та романтично-консервативне захоплення позитивною 

свободою заснована саме на спрощеному тлумаченні ліберальної політичної 

антропології, місця в цьому власне антропологічному проекті прав людини. 

Адже процес глобалізації, як вже наголошувала М. Култаєва, має два 

основних аспекти: екзистенціально-антропологічний та системно-

теоретичний. Що й може допомогти нам адекватно осмислити цей невпинний 

процес невизначеності постіндустріального, інформаційного суспільства, за 

якого свобода може перетворитися на сваволю, доповнену аномією. Проте 

глобальні (та навіть локальні) проблеми та ризики навряд чи можна заховати 

за зверненням до дружби замість справедливості. Уточнення ідей морально-

політичного лібералізму й сьогодні є необхідним. Проте «йдеться, 

насамперед про осмислення права окремих традицій і завдань міжнародної, 

тобто глобальної правової спільноти. З цією метою комунітаризму, напевне, 

легше далі розвивати лібералізм, але не у вигляді якоїсь великої протилежної 

моделі» [73, 158]. 

Комунітаристи намагаються відновити невпинний занепад чуття 

спільноти, часто постулюючи в якості головного ворога сучасного 

атомізованого суб’єкта свободу як сваволю позбавлену соціокультурного 

контексту. Про важливість цього акценту на персональному вимірі свободи 

йдеться у вже цитованих роздумах М. Поповича, який наголошує на тому, що 

комунітаристськи зорієнтоване, власне «консервативне мислення схильне 

перебільшувати зв’язки людської дії і людського мислення з минулим, тоді 

як ліберально-прогресистське мислення спирається на принципи, закриваючи 

очі на їх походження і історію» [151, 4]. Таким чином, постулюючи в якості 

нестерпного ворога свободу людини, яка не вкорінена (чи викорінена) у 

своєму «життєвому світі», комунітаристи забувають про те, що така 

вкоріненість є досить абстрактним, теоретичним утворенням, яке аж ніяк не 

прагне відшукати порозуміння в романтичній та прогресистській 

інтерпретації свободи і справедливості. Йдеться не лише про непорозуміння 

між означеними дискурсами свободи, а й про те, що насправді «не існує 
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«свободи від» і «свободи для» як різних соціальних цінностей – є одна і та ж 

сама свобода побачена і відчута або зсередини («для»), або зовні («від») 

[151, 4]. 

Безперечно, важливими для розуміння проблеми співвідношення 

свободи та справедливості, хоча й не достатньо типовими для сучасного 

комунітаризму, є праці Ч. Тейлора, особливо його стаття «Атомізм», а також 

«Негативна свобода?» й «Етика автентичності». Саме останній праці, як було 

зазначено вище, притаманний особливий методологічний сенс, бо критика 

канадійським філософом сумних, майже всеруйнівних наслідків етичного 

індивідуалізму призводить до розширеного, методологічно-плідного його 

тлумачення власне як легітимуючого (а не онтологічного принципу), який, 

по-перше, визнає соціальну, кооперативну природу людини. А, по-друге, 

саме легітимуючий індивідуалізм, цілком природно, спирається на ідею 

свободи, пов’язану з ідеєю рівності. Як стверджують О. Гьофе, Ш. Ґозепат та 

Е. Туґендгат, вільно досягти згоди з іншими людьми можуть лише вільні та 

рівні особистості. Іншими словами, заперечення прав людини, передусім 

недоторканності тіла та життя, а також права на свободу думки, руйнує 

засади будь-яких рівноправних та плідних дискусій. А витлумачені 

онтологічно атомістичні доктрини й справді лежать у річищі дискурсу, 

ознаменованого іменами Гоббса та Локка, а сам атомізм абсолютизує тезу 

про першість людських прав та свобод. 

За слушним зауваженням О. Гьофе, саме праву загалом властива 

інтенція щодо свободи від сваволі та насильства, завдяки чому воно 

обертається справедливістю. Саме свобода робить право і можливим, і 

необхідним, а також цілком природним перехід до прав людини. Адже вже 

сама ідея, що «я маю право», свідчить про її належність до царини 

можливості чи свободи. До того ж права людини є осердям політичного 

проекту сучасності, а їх дотримання є синонімом існування політичної влади, 

яка спирається на принципи справедливості аж ніяк не через забаганки її 

часто скорумпованих очільників, які популістично оперують симулякрами 



182 
 
рівності та суспільної згоди. Засадою сказаного є, передусім, вже традиційне 

для сучасної політичної філософії та філософії права розуміння нормативно-

критичного характеру прав людини, як опосередкованих принципів 

справедливості та моральних критеріїв існуючого правопорядку, яким 

властивий як негативний, так і позитивний сенси. 

 Варто не лише наголосити на теоретичній плідності обговорення 

проблеми свободи. Саме в аспекті свобода – відповідальність – 

справедливість коли ми говоримо про свободу, то маємо на увазі і її 

моральний вимір, що є синонімом справедливих, незаангажованих владою та 

егоїстичним інтересом дій і вчинків, а також –  відданістю вільно прийнятим 

рішенням та толерантне ставлення до таких рішень інших людей. 

У вступі до своєї відомої книги «Про толерантність» американський 

філософ М. Волзер дає нам розумну пораду щодо того як варто писати про 

толерантність – йдеться, вважає він, не про необхідні зусилля для втілення 

теоретичних висновків у життя, а про умови можливості толерантності, які 

визначаються через неможливість людей виправдати себе перед собою чи 

іншими без розуміння значущості, цінності людського життя й свободи, 

мирного людського співіснування. Сказане співзвучно до тези Ч. Тейлора 

про перетворення (із розвитком постромантичного поняття індивідуальних 

особливостей) толерантності на визнання автентичності, особливості іншої 

людини, її стилю, способу життя та мислення, а також з роздумами з цієї 

проблеми українських дослідників як Ю. Іщенко, Г. Ковадло, С. Кримський, 

В. Лях, В. Малахов, В. Пазенок, М. Попович, М. Тур та інших. 

Незважаючи на доцільність, слідом за «Теорією справедливості» Ролза, 

виокремлення концепту та концепції толерантності, зупинимося на 

філософському дискурсі толерантності як чесноти, що неможливо без абрису 

взаємин рівності, визнання, справедливості та толерантності. Розглянемо 

основні концепції толерантності, які згідно з досить визнаної сучасної 

класифікації, їх можна визначити за допомогою таких понять як просте 

співіснування та повага. Про першу досить вдало сказав Дж. Раз, 
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наголошуючи на дієвості цієї толерантності в складних конфліктних 

ситуаціях, коли (під натиском сили) люди мусять терпіти одне одного. 

Йдеться також і про ситуацію, яскраво описану В. Гете в його «Максимах та 

рефлексіях», де він стверджує, що толерантність мусить вести до визнання, 

адже лише терпіти означає ображати. В концепції співіснування 

толерантність обіймає місце прагматично-інструментального засобу 

вирішення конфліктів та досягнення власних намірів, а не постає у вигляді 

певної самоцінності. Така толерантність може бути кроком до вирішення 

нових чи застарілих міжкультурних, міжетнічних конфліктів. Терпіння 

іншості іншого замість вбивчого, все руйнівного знищення. Тільки при 

поступовому загоєнні свіжих ран, образ та руйнувань може виникнути повага 

людей одне до одного, до сусідніх етносів та культур. Прикладом сказаного 

можуть бути взаємини, спочатку співіснування німців і французів в Ельзасі 

та Лотарингії. Спілкування, відсутність чітких, принизливо-визначених 

кордонів, культурні і господарські зв’язки уможливили забуття старих драм 

та образ. Іншими словами, ми мусимо пам’ятати, по-перше, про складну 

суперечливість нашого світу (особливо на початку 21 століття), світу епохи 

після Модерну, який ставить під сумнів всі наші розважливі погляди та 

спокійні теоретичні схеми, в межах яких ми вперто намагаємося його 

осмислити. Аргументи про повагу та шанобливе визнання забуваються, коли 

говорять гармати, і бракує не просто справедливого розподілу матеріальних 

благ, бракує елементарного – житла, води, їжі, одягу. Як наголошується у 

відомих філософських працях «Світ після Модерну – це дисенсус, а 

постмодерністський соціум – суспільство «роз’єднаних» і «відокремлених», 

зазначає М. Фуко. В ньому переважає дисгармонія і нерівновага. Рівновага – 

це лише момент в його існуванні. Несумісність має місце і в людських 

стосунках, і в людському існуванні. Конфлікт засвідчує себе як 

екзистенційний вимір буття, як архетип існування людини і суспільства» 

[106, 232]. У зв’язку з цим, важливим кроком до справедливості виступає 

примирення: через примирення – до толерантності і справедливих взаємин. 
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На якому б рівні це не сталося – персональному чи міждержавному, 

міжкультурному. 

Звичайно, за мирних обставин, «толерантність виступає як чеснота, 

доброчесність справедливості, коли вона виступає як «повага», або як 

«взаємна повага», як пише сучасний німецький філософ Райнер Форст (на що 

тепер спираються й вітчизняні дослідники проблеми толерантності 

Є. Бистрицький, А. Єрмоленко, Г. Ковадло, Л. Ситніченко) в роботі 

«Толерантність, справедливість і розум». Ситуація взаємної толерантності і 

взаємної терпимості – це ситуація «взаємної поваги» [106, 262]. Проте 

цитований нами розділ не випадково має назву «Етос толерантності та 

сучасна дійсність». За сучасних умов варто вирізняти толерантність як 

ситуацію взаємної поваги та толерантність як «ситуацію мирного 

співіснування», «паралельного існування» в ситуації відсутності згоди, 

порозуміння, конфлікту. Адже толерантність прагматичного сенсу та 

цілераціонального інтересу розважливо погоджується на мирне 

співіснування, яке є лише способом взаємного компромісу. Таке хитке чи не 

дуже примирення, така толерантність часто «сприймається як страждання, а 

там, де є страждання, можливе і насильство; вона не створює стабільного 

соціального стану, в якому будуть розвиватися взаємна довіра і взаємна 

повага, адже за такого стану речей владні відносини можуть змінюватися на 

користь тієї чи іншої групи, а це фактично підриває суттєву основу для 

толерантності» [106, 263]. 

Отже, в річищі зазначеної проблематики подальшого розвитку 

потребує ідея відомого українського філософа С. Кримського про 

необхідність розвитку, перетворення ідеї «любові до ближнього» в ідею 

«любові до Іншого». Розуміння, визнання іншого, як свідчать праці не лише 

Ю. Габермаса, але й його учнів та послідовників – А. Гонета та Р. Форста, 

відбувається не лише в спілкуванні, але й у бутті в різних його вимірах, з 

можливістю та правом для кожного з нас бути іншим. І справжня згода 

вкорінена не стільки в домовленостях, стільки в існуванні загальних спільних 
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поглядів. 

Важливою для розуміння нами толерантності як чесноти (в межах 

обмінної моделі справедливості) стала розважлива теорія О. Гьофе про чуття 

справедливості та толерантності. Проте ці роздуми все ж більше стосуються 

не конфліктного, замученого війною та злиднями, а впорядкованого 

демократичного суспільства, суспільства, де люди (в межах і реальної, і 

формальної рівності) відчувають себе громадянами, які (через вибори та інші 

механізми) впливають, можуть впливати на перебіг подій в своїй землі (якщо 

говорити про Німеччину), чи в країні, Європі загалом. Хоча ситуація з 

біженцями і в рідній країні професора трохи зіпсувала цю теоретично 

струнку картину. Та все ж звернемося до тексту українського перекладу 

«Демократії в епоху глобалізації», де в розділі під промовистою назвою «Від 

підданого до громадянина», Гьофе стверджує, що лише толерантне, 

вкорінене в розумінні, відчутті відмінності між справедливим та 

несправедливим) ставлення людей та культур одне до одного може 

примирити, визнати в якості так само значущих та важливих як ми самі чи 

наша спільнота, культура. Зауважимо, що саме Гьофе наголошує у своїх 

роздумах на трьох важливих речах: необхідності та вмінні демократично 

приборкувати владу, визначає (через поняття свободи, гідності, прав людини) 

межу толерантності в демократичному суспільстві [72, 189], а також визначає 

толерантність в якості чесноти, але (як і справедливість) особливої, 

зумовленої вмінням людини відмовлятися (хоча під тиском обставин, якщо 

не власного сумління) від агресивного, часто несправедливого просування 

власного світогляду. 

Значна кількість сучасних філософів (Р. Бубнер, Ю. Габермас, 

А. Маргаліт, М. Нуссбаум, П. Рікер, Р. Форст та ін.) не лише в своїх окремих 

працях, але й у відомій збірці статей під назвою «Толерантність. Філософські 

засади та суспільна практика однієї спірної чесноти» [309] шукають відповіді 

на запитання: як пов’язані між собою толерантність та справедливість, та 

який механізм переходу від першої до останньої? Вони, зокрема М. Нуссбаум 
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та Р. Форст, наголошують на принциповій значущості філософського 

осмислення співвідношення таких понять як толерантність, справедливість та 

розум (Р. Форст), толерантність співчуття та милість (М. Нуссбаум) в межах 

розбудови справедливого та гідного буття (П. Рікер, А. Маргаліт). 

Йдеться про засновану на принципі рівності, тобто обов’язку рівного 

врахування інтересів усіх людей, неупередженого та справедливого захисту 

гідних цього потреб та інтересів людей, мораль «універсальної та рівної 

поваги до всіх»: тільки на засадах існування такого бачення в усіх (куди 

належить і влада) громадян справедливий суспільний устрій можливий. 

На завершення необхідно погодитися з тезою про те, що сучасна 

філософія потребує та шукає відповіді на наступне запитання, вкорінене в 

прагненні вільно справедливо діяти та домовлятися: чому ми віддаємо наше 

життя за свободу та гідність? Адже «свобода, як і інші вищі цінності, – це не 

щось безпосередньо дане, це продукт високої культурної еволюції, значною 

мірою раціональний і правничий регулятор. Але ціннісно нейтральними такі 

регулятори можуть бути тільки для крайнього, радикального лібералізму» 

[151, 7]. 

 

3.4 Методологічний сенс історико-філософського аналізу взаємин 

моралі та політики 

 

Безумовно актуальна та методологічно значуща (також і для спроб 

органічного осмислення нормативного та дескриптивного вимірів теорії 

суспільної угоди) проблема розуміння соціокультурних засад нашого 

прагнення до справедливого та безконфліктного суспільного буття має 

багато різноманітних аспектів. Важливим серед них є, безумовно, аспект 

філософський. Саме на цьому наголошує Отфрід Гьофе у вступі до своєї 

класичної роботи «Етика і політика. Основні моделі і проблеми практичної 

філософії»: «Протягом останніх років ми можемо спостерігати всезростаючу 

у всьому світі увагу філософії до питань моралі, суспільства та політики. А 
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вираз «реабілітація практичної філософії» спонукає нас до філософського 

розуміння проблем доброго и справедливого життя в особистій та політичній 

сферах, а також проблем морально-виправданих дій та справедливого 

політичного ладу» [252, 7]. З огляду на наш сучасний вітчизняний досвід, ми 

можемо ще раз пригадати пророчі слова того ж О. Гьофе про те, що 

справедливість як головна громадська чеснота (у різних її вимірах – від 

персонального до глобального) – це не просто примха чи побажання, а 

засаднича, фундаментальна умова суспільного буття, протести ж та 

революції змушують не лише визнавати сміливість повстанців, але й 

звинувачувати можновладців у відсутності морального чуття – чуття 

справедливості. А наявність спільного інтересу та заснована на взаємній 

довірі згода допоможе людям (краще за будь-який контракт) діяти 

злагоджено для досягнення спільної мети, залишитися в просторі 

справедливості та моралі. Варто також сумніватися в чесності тих, хто прагне 

за запоною турботи про суспільне благо приховати свої егоїстичні приватні 

інтереси. В цьому контексті вартим уваги та подальшого дослідження стає 

тлумачення, частково репрезентоване працями вітчизняних та західних 

філософів (Ю. Габермаса, О. Гьофе, А. Єрмоленка, В. Малахова, 

С. Пролеєва), політики і як особливої індивідуальної та інституційної 

діяльності, спрямованої на досягнення та закріплення влади, і як певного 

сутнісного виміру людського буття загалом, його особливої форми, з 

властивими лише їй спрямуваннями та властивостями. То ж осмислення 

політики як способу людського буття, критеріїв легітимності державного 

устрою, сутності політичної моралі через послідовну реконструкцію взаємин 

моралі та політики в сучасних та класичних історико-філософських 

дискурсах і є предметом нашого параграфу. 

Зауважимо також, що для цілісного та послідовного осмислення 

історико-філософських вимірів взаємин політики та моралі застосовуються 

методи історичної реконструкції, герменевтичний та соціально-

трансцендентальний методи, які дозволили активно залучити до осмислення 
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важливих проблем сучасного буття понятійний апарат політичної та 

моральної філософії та означити основні «больові точки» політичної моралі, 

які потребують свого подальшого дослідження, йдеться і в роботах класика 

сучасної німецької філософії Е. Тугендгата. Осмислюючи у своїх 

всесвітньовідомих «Лекціях з етики» співвідношення моральних прав та 

моральних обов’язків, Тугендгат наголошує на тому, що «політична мораль – 

це царина визначення того «доброю» чи «злою» є та чи інша держава (адже 

характеризуючи окремого індивіда з моральної точки зору, ми вживаємо саме 

ці слова) та засада формування моральних чуттів, передусім чуття обурення» 

[308, 337]. 

Відсутність чіткої стратегії розвитку українського суспільства та 

небезпеки його трагічних, часто пов’язаних з непоєднанністю політики та 

моралі, розломів все більше і більше наштовхує на роздуми про те, що 

розвиток морально-етичних принципів, їх послідовне дотримання не лише 

політиками, а й усіма нашими громадянами, спроможні стати на заваді 

індивідуалістичних та прагматичних інтересів можновладців, які, під 

прикриттям ідеї загального блага, захищають переважно не суспільні, а 

вузько корпоративні інтереси. 

Для пошуку відповіді на проблему взаємодії етики і політики 

звернемося як до новітньої, так і до класичної історико-філософської думки. 

Саме це звернення знову надасть нам можливість зрозуміти межі соціального 

проекту Модерну у вирішенні поставленої проблеми, проблеми розуміння 

місця моралі та права, прав окремого громадянина в сучасному складному, 

плюралістичному суспільстві. Адже саме на засадах нашого розуміння 

доброго, морального ми вирішуємо питання про визнання легітимності 

нашого соціального буття, а також про те, залишити його таким як воно є чи 

істотно змінити. Особливого методологічного сенсу для адекватного 

осмислення означених нами проблем набуває розуміння загальнолюдських 

моральних норм та цінностей як таких, що конституюються через внутрішню 

репрезентацію їх кожним окремим етносом чи культурою. Таким чином, 



189 
 
соціальне буття постає перед нами не лише у своєму інституційному вимірі, 

але й як пошук власного буття, а свобода породжується іноді навіть 

сильнішим за смерть правом бути самим собою, яке стосується не лише 

окремої особистості, але й окремої нації, цілого народу. 

Ще в епоху формування давньогрецької демократії виникла проблема 

суперечності між благом суспільства і благом окремої особистості, яка 

призвела до думки, що окремому індивідові властива етична цінність не 

лише як представникові певної спільноти, а й самому по собі. І ця 

принципово важлива для європейського світогляду суспільна інтенція та 

теоретична теза уможливили розуміння того, що дієвість моралі не може 

бути забезпечена лише силою закону, через ще не достатньо усвідомлене 

істотне значення для перебігу цього процесу і суб’єктивної позиції 

особистості. 

Зауважимо, що вже розвиток античної філософії певною мірою 

характеризувався протистоянням двох тенденцій, одна з яких моральні 

принципи виводила з життя, а інша – підводила життя під моральні 

принципи. Одним із перших з античних філософів моралі та засновником 

політичної етики (в сьогоднішньому її розумінні) варто вважати Сократа. 

Адже саме він вбачає в моральності особистості основу суспільної 

діяльності, а в соціальній відповідальності – головну характеристику 

існування індивіда. Під впливом етики Сократа склалася головна ідея 

античної, а згодом і гуманістичної етики – людина заслуговує на щастя і 

здатна власними силами його досягти. Але одразу постало питання – як 

людині будувати стосунки з іншими людьми; як співвіднести прагнення 

задоволень та обов’язок, суспільне благо та особисту вигоду, волю та розум? 

Таким чином, проблема, співвідношення співробітництва та конфлікту, яку 

О. Гьофе, наприклад, вважає першим фундаментальним питанням політичної 

антропології та істотною проблемою політичної етики, цілком природно 

доповнюється проблемою свободи як передусім свободою діяти згідно з 

власним тлумаченням не лише добра, але й щастя. 
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До того реальне функціонування античної демократії поставило 

завдання організації суспільного життя за принципами нормативної єдності, 

загальнозначущих моральних цінностей. Вирішення цього завдання – 

створення системи розумних загальносуспільних цінностей, які б мали 

примусову силу для всіх вільних громадян, взяли на себе Платон і 

Аристотель. Засадою соціально-етичних уявлень Платона став принцип 

безумовного підкорення інтересів громадян інтересам держави, на базі якого 

формується ідея єдності людини та держави, повної тотожності 

індивідуальної моральної свідомості та державного порядку. Адже, на думку 

Платона, «в державі і в душі кожної окремої людини існують одні й ті ж 

начала, і кількість їх однакова» [149, 236]. На думку Платона, держава – це 

єдино можлива морально організована форма земного буття, яка компенсує 

слабкість окремих індивідів шляхом законотворчості, з метою правильної 

організації державного життя для прилучення кожної окремої людини до 

блага. Найвища чеснота, яка властива державі в якості потенції її існування – 

справедливість як встановлення чіткої ієрархії в суспільстві, коли кожен 

прошарок займається виконанням власної функції та задоволений 

визначеним для нього місцем «…займатися своїм ділом і не втручатися в 

чужі – це і є справедливість» [149, 224]. 

Варто, на нашу думку, звернути увагу і на таку характерну особливість 

соціально-справедливої Платонівської держави як повне виключення 

свободи та індивідуальності шляхом авторитаризму. Всі питання вирішують 

правителі-мудреці, які шляхом споглядання ідеальної сфери здатні принести 

в державу небесну гармонію. Окрема людина повинна керуватися не власним 

благом, а благом держави, що дозволяє людині вийти за межі приватного 

буття і наповнити індивідуальну діяльність загально значимим суспільним 

змістом. Подібне ставлення до людини визначає пріоритет духовного над 

чуттєво-тілесним, а в суспільному значенні – пріоритет державного над 

особистісно-прагматичним. 
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Ідеї співвідношення блага особистості і блага держави, справедливості 

були систематизовані та раціоналізовані в поглядах Аристотеля, які 

базуються на вченні про чесноти. Аристотель пропонує поняття моральної 

особистості, яка є показником моральності суспільства. Не існує загальних 

правил для певних конкретних вчинків. Наявність в людині певних чеснот, 

сама моральність особистості, замінює правила. Моральна особистість 

орієнтована на моральні вчинки, тобто кожна особистість несе критерій 

чеснот в собі. Моральний індивід прагне до вищого блага, але не тільки для 

себе. Він шукає спілкування з подібними моральними особистостями, яке 

дозволяє кожному вдосконалювати себе через досвід суспільної активності, 

виконання громадянських обов’язків. Етичне вчення Аристотеля накреслило 

шляхи розвитку ідеального демократичного суспільства, в якому кожна 

особистість усвідомлює власну відповідальність за моральність кожного 

вчинку, який стане підґрунтям формування високоморальної держави. 

Після руйнації класичної античної демократії та утворення військово-

бюрократичних монархій, кардинально змінилася спрямованість етико-

соціальних уявлень. Виникло різке відчуження індивіда від держави, що 

призводить до обмеження реалізації особистості в її суспільній діяльності. В 

філософії Нового часу виникло два, засадничих для новочасового 

політичного проекту, напрямки розуміння моральної природи людини. Якщо 

Н. Макіавеллі та Т. Гоббс виходили із постулату про спотворену природу 

людини, яка є злою та грубо егоїстичною, то Т. Мор та Ж.-Ж. Руссо вважали 

природу людини первинно доброю, гуманістичною.  

Не буде перебільшенням стверджувати, що саме з Н. Макіавеллі 

починається епоха нового політичного мислення. Безумовно цікавою та 

показовою в цьому сенсі є стаття О. Гьофе, де наголошується на ролі 

творчості Макіавеллі для розуміння політичної філософії Нового часу, 

особливостей її тлумачення взаємин моралі та політики, на принциповій 

відмінності тлумачення означеної проблеми у Аристотеля та Макіавеллі 

[251, 1134-1135]. В творчості останнього політична думка прагне 



192 
 
відокремитися від царини етики та релігії, використовуючи принцип 

специфікації предмету дослідження. Макіавеллі започатковує також формулу 

«політика для політики», яка базується на принципі автономії політики від 

етики та є втіленням того процесу, який завдяки Н. Луману отримав назву 

«деморалізації модерну». Криза моральних цінностей того часу призвела до 

розходження між тим, що є (речі як вони реально існують), і тим, що повинно 

бути, а в контексті моральних цінностей – між дійсним та належним. Саме це 

розходження і стало засновком нового розуміння політичних реалій та дій та 

отримало назву «політичного реалізму». Цей принцип Макіавеллі 

сформулював як принцип «правди в сприйнятті речей такими, якими вони є», 

що дозволяє правителю, «якщо він захоче зберегти владу, набути навичок 

відступати від добра і використовувати їх, виходячи із потреби» [129, 345]. 

Макіавеллі вперше відкрито заявив, що правитель може опинитися в таких 

умовах, коли буде змушеним використовувати методи жорстокі й 

антигуманні. Екстремальне зло вимагає екстремальних заходів, тому 

необхідно уникати будь-яких компромісів, які на думку Макіавеллі 

небезпечно шкідливі. Він вважав, що людина сама по собі є ні доброю, ні 

поганою, але швидше схильна до того, щоб бути поганою. Відповідно, 

правитель не може покладатися на позитивне в людині, а повинен приймати 

домінування в ній негативного та діяти відповідно до цього. Йому не слід 

боятися виглядати страшним, а необхідно провести заходи, щоб 

підтримувати страх в державі. Ідеальний правитель повинен одночасно 

викликати загальну любов та вселяти страх – саме це Макіавеллі називає 

його чеснотами. 

Представники етико-політичної думки Нового часу розглядали людину 

як егоїстичну істоту та вважали це нормальним проявом людської природи. 

Сформувалася думка, що боротьба за владу пронизує життя будь-якого 

суспільства, а прагнення влади та панування є природною властивістю 

людини. Спочатку Н. Макіавеллі в роботі «Державець», а пізніше Т. Гоббс у 

своєму «Левіафані» обґрунтували поняття егоїзму як абсолютної 
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авторитарності репресивно організованого суспільного порядку. На думку 

Гоббса, суспільні стосунки – це угода, яка необхідно формується з потреб 

суб’єкта, оскільки суспільство складається з егоїстичних індивідів (як 

соціальних атомів), а також стосунків цих індивідів. Тому влада – це 

раціональна угода, спрямована на відчуження від індивідів самого мінімуму 

прав заради досягнення порядку (порядку через насильство). Морально 

цінним виступає все те, що викликає повагу, а повага є соціальним втіленням 

влади. Адже, на думку Гоббса, «підкорятися будь-кому – значить виказувати 

йому повагу» [62, 118]. 

Гоббс вважає, що кожна людина глибоко відрізняється від інших 

людей і прагне до обособлення (людина – атом егоїзму). Кожен прагне до 

задоволення власних інтересів, але необхідно стикається з інтересами інших і 

виникає насильство – «боротьба усіх проти усіх» – знищити іншого, щоб 

облаштувати місце для себе. Але в подібній ситуації людина ризикує 

втратити головне благо – власне життя. Тому людина знаходить вихід з 

такого становища за допомогою двох речей: інстинктів та здорового глузду. 

Інстинкти – це бажання припинити постійну боротьбу, щоб зберегти життя; 

здоровий глузд дозволяє сформувати «природні закони», які раціоналізують 

егоїзм та втілюють в реальність інстинкт самозбереження. Таких законів 

Гоббс налічує в «Левіафані» дев’ятнадцять, але самих законів замало для 

побудови гуманного суспільства. Потрібна влада, яка примусить виконувати 

закони. Так виникає «суспільна угода», яка укладається не між правителем і 

підданими, а між самими підданими. Правитель залишається за рамками 

угоди єдиним хранителем тих прав, від яких відмовилися піддані. Влада 

верховного правителя (або зборів) є абсолютною, але виводиться не з 

«Божого повеління» (як раніше), а з самої «суспільної угоди». 

Противагою атомізації людської індивідуальності постала соціально-

етична доктрина Руссо, яка мала за мету подолання морального відчуження 

людей. Добро і зло, які іншими філософами визнавалися як необхідні 

елементи волі людини, Руссо розглядає як соціальні стосунки, що можуть 
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бути усвідомленими лише з позиції розуміння стосунків власності. 

Протилежність панів та рабів виступає джерелом насильства та зради, в 

результаті чого люди втратили віру в чесноти – «в усій Європі немає ні 

моральності, ні чеснот» [163, 474]. Саме Руссо акцентує увагу на вроджених 

суспільних чуттях індивіда, які, на відміну від фізичних, не роз’єднують, а 

об’єднують людей. Методологічного сенсу набуває саме розуміння людської 

природи, запропоноване не лише Руссо, але й Гоббсом та Локком. Сутність 

цього новочасового осердя політичної антропології ґрунтовно 

сформульована та досліджена в одній із останніх праць відомого 

українського філософа С. Пролеєва. Постулюючи тезу про те, що Гоббс, 

Локк та Руссо на засадах тези про безперечне право людини на життя, 

розбудовують теорію природного закону, невід’ємних прав, суспільної угоди, 

автор розділу «Універсалізм та ідентичність» окреслює сутність розуміння 

людини в новочасовому контрактуалізмі. «Вони мислять людину як 

універсальне суще, єдиною ознакою якого серед обмежених сущих є те, що 

вона існує, має життя. При чому не як рід, а як індивід. Фактично модерний 

концепт людської природи резюмував у собі обґрунтовану ще ренесансним 

гуманізмом універсальність («велич») Людини та обґрунтовану 

реформаційним персоналізмом індивідуальну ідентичність» [154, 55]. 

На цих загальнолюдських універсальних принципах розуміння природи 

людини розбудовується і республіка Руссо на засадах народовладдя та 

рівності всіх перед законом (на відміну від проектів конституційної монархії 

Вольтера та Монтеск’є). Народ повинен постійно перевіряти дії своїх 

правителів для уникнення (з боку останніх) зловживань та беззаконня. На 

першому плані для Руссо – благо народу. Тому він і засуджує правителів, які, 

керуючись макіавеллівським принципом, вважали шкідливим дотримання 

моральних норм та принципів в царині політики. З його точки зору, вимога 

завжди бути чесним, справедливим і не переоцінювати себе є обов’язковою 

для кожного, а справжня, прогресивна політика завжди моральна. Не може 

бути будь-якої особистої влади вільної від суспільного контролю – лише за 
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умов останнього республіка стає дійсно демократичною. Таким чином, з 

одного боку, засадою справедливого політичного устрою виступають 

чесноти, а з іншого, вже цілком по-модерному поєднуючи ідею 

індивідуалізму з ідеєю суспільної угоди, Руссо вбачає в державних 

інституціях умову справедливого захисту приватного інтересу. Проте 

найістотнішим в практичній філософії Руссо є те, що його теорія суспільної 

угоди не тільки заклала основи розуміння сучасної демократичної держави, 

де влада належить не державі чи олігархії, а народу. Вона прагнула 

обґрунтувати усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та 

свободи заради колективної волі більшості. 

Продовження цієї традиції знаходимо у І. Канта, який вважав, що 

поведінка індивіда, який керується власними приватними цілями, не може 

бути необхідною, бо підкорюється закону власної користі. Кант звертається 

до індивіда з вимогою вийти за межі кінцевості власного буття і поглянути на 

себе з позиції роду. Він закликає: «вчиняй так, щоб ти завжди ставився до 

людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого, як до мети, і ніколи не 

ставився до нього тільки як до засобу» [95, 270]. Це є одним з формулювань 

категоричного імперативу, який фактично стає вищим принципом вчення про 

чесноти, за яким людина, як розумна істота, демонструє не в словах, а в 

конкретних вчинках повагу до закону (абсолютно свідомо виконує його). 

Суть категоричного імперативу не в тому, до чого конкретно людина 

повинна прагнути, а як вона повинна прагнути. Тільки повага до морального 

закону надає моральності людським діям. Кожна людина в суспільстві добре 

усвідомлює – порушує вона моральний закон чи ні. За допомогою таких 

чеснот як сумління, переконання, обов’язок та гідність, на думку Канта, 

можливо побудувати моральне суспільство майбутнього. Мораль стане 

гарантією та стимулом переходу індивідів із царства природної необхідності 

до інтелігібельного царства свободи.  

Щодо новітніх філософських аргументів на користь поєднання моралі, 

етики та політики, то необхідно виокремити суттєві способи та шляхи 
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розв’язання цієї проблеми звертаючись, на нашу думку, передусім до 

творчості Е. Тугендгата. Відповідаючи на запитання про те, чому ми мусимо 

підпорядковувати свою поведінку, зрештою, своє життя системі моральних 

норм та цінностей, Тугендгат стверджує, що мораль – це вільна нормативна 

система, а приналежна до моральної спільноти людина вільно визнає цю 

систему взаємних санкцій, за впевненості, що й інші роблять те саме. 

Розмірковуючи далі, Тугендгат конкретизує свої роздуми в тезі про те, що 

первинність рівності стосується не якоїсь особливої моралі, а моралі загалом, 

і є істотною для останньої. Адже мораль – це така нормативна система, яка 

ґрунтується не на насильстві та покараннях, а є внутрішньо визнаною: 

«кожен член моральної спільноти добровільно визнає взаємні внутрішні 

санкції» [306, 15]. 

Сучасні філософи пропонують різні підходи до проблеми 

обґрунтування моральних норм – одні міркують так, неначе такого 

обґрунтування не існує, а інші, як Габермас, стверджують, що воно є чимось 

схожим на обґрунтування висловлювань. Тугендгат же вважає: коли ми 

говоримо про обґрунтування норм, то це найбільше схоже на обґрунтування 

вчинків, через вмотивованість останніх. Варто погодитися з тезою 

Е. Тугендгата, яку поділяють, як ми намагалися з’ясувати і Ю. Габермас, 

О. Гьофе, А. Гонет, Ч. Тейлор, що наші дії свідчать, демонструють нашу 

моральну сутність, глибину нашого сумління, яке має інтерсуб’єктивний, 

діалогічний характер. Адже ми самі, наша ідентичність виникає не з самого 

мене, а «через діалог з іншими, частково відкритий, частково внутрішній» 

[181, 41]. Проте, означена Тугендгатом та Тейлором істотна залежність мого 

власного «я» від спілкування з іншими людьми, ставлення їх до мене, 

зрештою не впливають на мої уявлення про добро і зло, справедливе чи 

несправедливе. Тут я мушу (насамперед через небезпеку маніпуляцій, 

популізму) покладатися і покладаюся на самого себе.  

Обстоюючи права людини як моральні права, Е. Тугендгат акцентує 

увагу передусім не на договірному (хоча, безумовно, його визнає), а на 
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екзистенційному вимірі справедливості. Саме йому належить теза про те, що 

сором та провина є свідченнями несправедливої поведінки. Наголошуючи на 

персональному вимірі справедливості, Тугендгат не просто продовжує 

відому ідею Аристотеля про основні людські чесноти, він прагне 

витлумачити справедливість як спосіб здійснення людського буття в його 

персональному та суспільному вимірах та втілення не стільки правового, 

скільки морального обов’язку.  

Отже, ідея про можливість поєднання моралі та політики шляхом 

досягнення компромісу конкуруючих поглядів та життєвих стратегій 

пронизує творчість багатьох сучасних філософів, які прагнуть вказати шляхи 

розбудови справжньої, а не видимої «правової держави», яка знаходить своє 

виправдання та легітимацію у зверненні до загального, спільного блага, 

замість рівного, однакового для всіх права. В такій псевдо-правовій державі 

правляча еліта репрезентує не інтереси громадян, а лише свої власні інтереси 

та блага. За таких обставин визнання справедливості держави та інших 

соціальних інституцій не може базуватися лише на згоді всіх учасників 

вільного від примусу дискурсу як засаді обґрунтування моральних і правових 

норм та механізмі подолання дихотомії моралі і політики. В ландшафтах 

сучасного кризового соціального буття моральні принципи постають не лише 

як формально-процедурні, але і як (хоча і частково) матеріальні. Тож 

необхідне політикам моральне ставлення не лише до своїх, але й до чужих 

вимагає особливих, чеснот, передовсім – налаштованості на чесність, 

відкритість та справедливість. 

Відповідаючи на запитання про те, чому ми всі (і особливо – «слуги 

народу») мусимо підпорядковувати свою поведінку, зрештою, своє життя 

системі моральних норм та цінностей правил, варто розвинути далі тезу 

Е. Тугендгата про те, що мораль – це вільна нормативна система, а 

приналежна до моральної спільноти людина вільно (а не егоїстично-

примусово) визнає цю систему взаємних санкцій, своїх обов’язків, за 

впевненості, що й інші роблять те саме. А сутністю сучасної політичної 
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етики мусить стати ідея громадянських чеснот, яка не лише продовжує 

традицію Канта та Аристотеля, але й наголошує на значущості (і для 

розуміння та адекватного функціонування взаємозв’язку етики та політики) 

саме таких чеснот втілених в переході «від підданого до громадянина». 

Зрештою, увага акцентується на істотній зміні ролі Іншого в тлумаченні 

проблем свободи, добра та справедливості. 

Щодо дискурсу суспільної угоди, то йдеться як про необхідність 

компромісів та врахування індивідуальних життєвих планів, так про 

проблему легітимності влади та необхідних для функціонування 

універсальних принципів чуття справедливості та довіри. А через прагнення 

контрактуалізму пов’язати нормативне обґрунтування справедливості з 

інтересами окремих людей, виникає проблема етичного виправдання 

правових норм, які не можуть ґрунтуватися лише на примусі кращого 

аргументу. Означена настанова тісно пов’язана з соціокультурною 

практикою поваги до гідності кожного окремого індивіда та необхідністю 

подальшого їх філософського осмислення, передусім контексті проблем 

свободи та справедливості. 

 

Висновки до розділу 3 

 

В розділі зазначено, саме з появою праці «Справедливість як чесність: 

політична, а не метафізична» теорія суспільної угоди Дж Ролза поступово 

елімінує складові деонтологічного морального обґрунтування та 

спрямовується в інше, епістемологічне річище. Основною метою означених 

роздумів стає нормативно-практичне обґрунтування ідеї «перехресного 

консенсусу» у плюралістичному суспільстві, що об’єднує різні етичні 

концепції зі властивими їм уявленнями про добро та благо. Таким чином, 

йдеться про політичний лібералізм, який, на відміну від лібералізму 

морального, наполягає на автономії лише як на принципі громадянської 

участі у політичному житті суспільства. 
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Виокремлено також конструктивний сенс оптимістично-

раціоналістичного розуміння природи людини, в межах якого учасники 

угоди мають чуття справедливості й прагнуть домовитися щодо відповідних 

справедливих принципів. Саме цей «звужений» варіант політичної 

антропології, яка постулює угоду, кооперацію своїм найфундаментальнішим 

поняттям, стає змістовним засновком осмислення такого важливого для 

теорії  суспільної угоди поняття, як «спільнота».  

Важливим в означеному контексті стало дослідження критики 

контекстуалістських концепцій М. Волзера та Е. Макінтайра у праці 

В. Кимліки «Лібералізм, спільнота та культура», де доведено, що конфлікт 

між ліберальним атомізмом та комунітаристськими концепціями 

справедливого, доброго життя в спільноті життя є дещо штучним, оскільки в 

обох випадках культура є передумовою формування ідентичності. 

Таким чином, основні ліберальні принципи – неупередженість, 

рівність, свобода мусять виходити за межі простої дилеми справедливості та 

свободи, безумовно зважати на цінності конкретних культурно-історичних 

спільнот, до яких ці принципи мають бути застосовані. А адекватно 

витлумачений лібералізм аж ніяк не стверджує, що право складається лише з 

універсальних елементів та не наполягає на тому, що соціальна інтеграція 

може здійснюватися виключно за допомогою ринку та прав, вважаючи 

суспільство спільнотою спільнот. При чому остання є чимось більшим та 

істотнішим, ніж інструментальний союз та проста асоціація індивідів, які 

об’єдналися насамперед для досягнення своїх намірів. 

Методологічно значущим стало звернення в роботі саме до етики 

дискурсу, яка проголошує комунікацію універсальним надбанням людства й 

універсальною реальністю суспільного існування людини. Це означає, що 

жодна суспільна загальнозначуща справа неможлива поза її колективним 

визнанням, опосередкованим публічним обговоренням, тобто поза 

легітимацією, а публічне визнання досягається за допомогою досягнення 

консенсусу у межах дискурсу між усіма його учасниками. Адже не кожен акт 
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комунікації можна розцінювати як такий, в якому суб’єкти дотримуються 

усіх апріорних вимог, що ведуть до ситуації порозуміння. В такому випадку 

мова йде про спотворену комунікацію та нелегітимний консенсус. Під 

нелегітимним консенсусом розуміють будь-які домовленості, здійснені на 

основі стратегічної раціональності, що передбачає прийняття компромісних 

норм, які узгоджують егоїстичні інтереси учасників переговорів, чи 

переконання співрозмовника шляхом аргументації за допомогою брехні або 

неаргументативного впливу. 

Опираючись на творчість провідних вітчизняних сучасних та західних 

філософів (Р. Бубнер, Ю. Габермас, А. Маргаліт, М. Нуссбаум, П. Рікер, 

Р. Форст) автор також шукає відповідь на запитання про умови 

справедливого, однакового, толерантного поводження з людьми, а також про 

глибинну значущість філософського осмислення співвідношення таких 

понять як толерантність, справедливість, розум, співчуття та милість. До того 

ж класики новітнього філософського контрактуалізму не лише не вважають 

непотрібною ідею соціальної справедливості, а й наголошують на тому, що 

перехід від осмислення та убезпечення формальних засад та вимірів свободи 

до розуміння та характеристики нових соціокультурних її складових, 

стосується ґенези досліджуваної проблеми загалом. Йдеться про свободу як  

умову справедливого гідного життя, вкоріненого у відсутності приниження 

та злиднів, у чесності з іншими людьми та з самим собою. 
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РОЗДІЛ 4. ПОСТМЕТАФІЗИЧНІ ФІЛОСОФСЬКІ ДИСКУРСИ 

СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ: СПРАВЕДЛИВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ 

ВІДПОВІДАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ? 

 

4.1 Засадничі принципи та особливості неметафізичних версій 

суспільної угоди 

 

Звертаючись до теорії справедливості та суспільної угоди Дж. Ролза, як 

невід’ємної складової та засади сучасної політичної філософії, зауважимо, 

що у вітчизняній філософії вже досить чітко виокремлюється низка проблем, 

які мусять набути подальшого розвитку і засновані вони на тезі про те, що 

«основною підвалиною суспільної угоди має бути принцип справедливості: 

коли люди розумні та максимально чесні, вони готові визнати та 

дотримуватися концепції справедливого суспільного устрою» [158, 101]. 

Особливої актуальності, практичної та теоретичної значущості ідеї 

суспільної угоди надає й те, що остання є засадою всіх конкретних угод та 

істотних взаємин громадян та влади. В самій ідеї суспільної угоди та її 

інтерпретації Дж. Ролзом (частково досліджених в роботах А. Єрмоленка, 

Н. Кудрявцевої, Л. Ситніченко, М. Тура), її заломленні на інші істотні 

проблеми сучасної політичної філософії. Адже головним завданням, 

предметом політичної філософії, як чітко формулює Ю. Габермас, є 

«примирення через публічне використання розуму», що має на меті 

«уможливити домовленість чи порозуміння такого характеру, щоб відповідні 

результати задовольняли нашу інтуїцію однакової поваги та солідарної 

відповідальності за кожного» [48, 121]. 

Таким чином, продовжуючи висловлену вище тезу про значення ідеї 

суспільної угоди для принципу верховенства права, зауважимо, що для 

сучасної соціальної філософії, особливість цієї ідеї полягає в тому, що 

завдяки їй відбувається зв’язок з тими правами людини, які стосуються її як 

спроможної розважливо діяти та розмовляти соціальної та культурної істоти. 
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На значущості суспільної угоди наголошує й Ю. Габермас, коли всебічно 

досліджує проблему зміни авторитету повинності в плюралістичному 

десакралізованому світі. Підводячи підсумок генеалогічному тлумаченню 

проблеми, він зазначає, що «суспільний договір виникає з ідеї про те, що 

кожен претендент на вступ до нього мусить мати раціональний мотив, аби 

добровільно стати його членом і підпорядкуватися відповідним нормам і 

процедурам. Когнітивний зміст, завдяки якому порядок стає моральним чи 

справедливим, спирається, отже, на спільну згоду всіх окремих його членів» 

[48, 26]. 

Не випадково Дж. Ролз означає свою теорію справедливості як сучасну 

версію теорії суспільної угоди, коли остання розвивається та узагальнюється, 

не зважаючи на якусь конкретну форму суспільства чи врядування. Про це, 

як про основну мету роздумів класика сучасної політичної та соціальної 

філософії, йдеться вже у вступі до «Теорії суспільної угоди». Я намагався, 

наголошує Ролз, «узагальнити на піднести на вищий рівень абстракції 

традиційну теорію суспільного договору, яку представляють Локк, Руссо і 

Кант. Сподіваюся, що саме в цей спосіб цю теорію можна так розвинути, аби 

вона перестала бути беззахисною перед найочевиднішими закидами, що 

часто здавалися фатальними для неї. До того ж ця теорія пропонує, як 

видається, альтернативний системний огляд справедливості» [158, 19]. 

Завдяки версії контрактуалізму Ролза (який, спираючись на кантівську 

версію суспільної угоди, виходить з того, що необхідно поважати кожного 

конкретного індивіда, а моральні принципи мусять бути виправданими щодо 

нього, тобто вимога дотримання чесної та неупередженої угоди зумовлена 

зовнішніми щодо неї причинами) сучасний філософський та політичний 

дискурс усвідомлює тезу, що заснована на принципах свободи та рівності 

ідея суспільної угоди є втіленням основних демократичних цінностей, 

демократичних способів регулювання взаємин громадян та влади. А створена 

Ролзом (в межах сучасного контрактуалізму) система принципів соціальної 

справедливості має свою (аналітично спрямовану) теорію раціональності, що 
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віднайде своє подальше осмислення та застосування в «Політичному 

лібералізмі» Ролза. Основні положення цієї роботи найвдаліше критично 

реконструйовані О. Гьофе роздумах про «Неметафізичний лібералізм Ролза» 

[73, 117-124]. Прагнення Ролза, якщо не відмовитися, то оминути 

метафізичний спосіб мислення та «уникнути закидів в етноцентризмі, котрі 

виникають на адресу того, хто намагається надати універсалістського статусу 

розумінню права та держави у своїй культурі, витлумачуючи їх, хоча і 

непрямо, в якості зразка для інших культур» [73, 117] втілилося в розвитку 

ідеї справедливості. Проте вже в новому теоретичному контексті, намаганні 

узгодити (також через первісну угоду) розмаїті, часто протилежні світогляди, 

та не забувати про те, що «громадськість мусить відмовитися від 

всеохоплюючого світогляду, бо в іншому випадку стає потрібною репресивна 

сила держави» [73, 118].  

Осмислення, з урахуванням і останніх публікацій, зокрема його праці 

«Справедливість як чесність» [284], а також основних спрямувань роздумів 

Дж Ролза про справедливість дозволить також поставити під сумнів деякі 

спрощені тлумачення його ідей. Адже останні стали й інтелектуальною 

провокацією, і корисною «живленням» для багатьох критиків його творчості. 

Варто також наголосити на тому, що саме завдяки «Теорії 

справедливості» (про що сам Ролз постійно говорить у вступі до роботи та 

першій її частині), через обґрунтування контрактуалістичного 

характеру [256], договірна теорія знову набуває плідного методологічного та 

практичного сенсу. В її межах не просто узгоджуються плюралістично 

налаштовані інтереси та цінності, послаблюються істотні суперечності. 

Йдеться про певну домовленість вільних, розважливих, спроможних на 

непокору, громадян, які мають належні  політичні права та обов’язки, 

володіють можливостями справедливого отримання рівних основних (або 

хоча б мінімальних) гідних можливостей для життя та розвитку, участі в 

суспільному житті. «Ідея полягає не просто в сприянні тим, хто опиняється в 

програші через нещасливий випадок чи лихо, а в наданні усім громадянам 
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змоги залагоджувати свої власні справи й брати участь у соціальній співпраці 

на основі взаємоповаги за відповідно рівних умов» [158, 16]. 

Наголошуючи на тому, що усвідомити його «Теорію справедливості» 

досить складно, Ролз дивує і приваблює чіткістю та послідовністю викладу 

основних понять та принципів свого контрактуалізму. Розпочинаючи з 

розділу про «справедливість як чесність», Ролз наголошує не лише на 

неможливості втрати свободи заради тих чи інших благ, але й на тій 

обставині, що «несправедливість буває стерпною лише тоді, коли необхідно 

уникнути ще більшої несправедливості» [158, 27]. 

Вже на початку першого розділу стає зрозумілою значущість ідеї 

суспільної угоди для залагодження соціальних конфліктів, коли кожен (якщо 

подивитися на людей критично) прагне для себе більшої частки з 

громадського пирога. Через це й виникає завдання – віднайти певні 

принципи, які б уможливили «вибрати найкраще з поміж численних 

можливих соціальних домовленостей, які визначають цей розподіл переваг, і 

щоб підписати угоду про належні дистрибутивні частки» [158, 28]. 

Особливість означених принципів полягає в тому, що вони є засадами 

соціальної справедливості, визначаючи розподіл не лише благ, але й 

обов’язків, за виразом Ролза: «тягарів соціальної співпраці». 

Для того, щоб віднайти бажані принципи, варто, на думку Ролза, 

зробити декілька припущень, які й прояснять сутність його контрактуалізму. 

По-перше, припустити, що «кожен діє справедливо й робить все від нього 

залежне для підтримання справедливих інституцій» [158, 33], а тоді перейти 

до розгляду сторогої та часткової згоди. А, по-друге, уявити, що люди саме 

гуртом обирають справедливі принципи: так само як кожна розважлива 

людина визначає наміри свого життя та діяльності, так і будь-яка раціональна 

спільнота мусить в гіпотетичній ситуації рівної свободи визначати для себе 

те, що є справедливим, а що – ні. Звідси випливає значення та сенс «первісної 

позиції рівності», яка, як стверджує Ролз, відповідає природному станові у 

традиційній теорії суспільної угоди. Такий підхід має свою важливу 
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особливість, про яку ми будемо говорити нижче,  – він найповніше розкриває 

сутність визначення «справедливості як чесності» та значення свободи 

особистості в цьому процесі. 

Таким чином, ще раз наголосимо на тому, що звернення Ролза до теорії 

суспільної угоди є невипадковим, оскільки критерієм справедливості є ті 

публічні засади, на яких громадяни можуть обґрунтувати їх спільні 

інституції. Розумні індивіди не прагнуть ні до загального блага, забуваючи 

про себе, ні до власних егоїстичних цілей, забуваючи про загальний інтерес. 

Їх метою є суспільство, в якому вони могли б співпрацювати з іншими на 

засадах свободи і рівності, які вони можуть добровільно прийняти. 

Взаємність «працює» таким чином, що кожен отримує переваги від 

співпраці. Таким чином, розум та соціальна взаємодія виявляються прямо 

пов’язаними між собою. Для Ролза нерозумність (на що ніяк не хочуть 

звертати увагу критики ролзівського тлумачення особистості) полягає у 

порушенні принципу взаємності. Нерозумними є насамперед люди, які 

неначебто хочуть спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми, проте не 

дуже то збираються дотримуватися загальних принципів та домовленостей 

щодо чесних умов взаємної співпраці. Та чи не реалістичним (на відміну від 

захопленого тлумачення комунітаристами індивідів як винятково 

альтруїстичних учасників спільноти) є погляд Ролза на людей як суб’єктів, 

спроможних порушити нетривкі умови співпраці, як тільки це буде їм 

вигідно. 

Ролз постійно, за допомогою «сократичного методу» рефлексивної 

рівноваги, маневрує між теоретично обґрунтованими принципами та 

повсякденними моральними судженнями. Таке обґрунтування 

справедливості не може спиратись на самоочевидності, а передбачає певну 

конструктивну процедуру яка мусить узгодити «повсякденні» та «розумні» 

(моральні) судження. Ролз і називає такий метод «сократичним»: 

обґрунтованими принципами справедливості є ті принципи, що є 

прийнятними для вільних та рівних індивідів у вихідній ситуації, лише тоді, 



206 
 
коли умови їх обґрунтування (свобода, рівність та взаємність) є проясненими 

та викладеними у рівновазі між принципами та «нашими» повсякденними 

моральними судженнями. Наголошуючи на тому,  в гіпотетичній вихідній (чи 

як точніше перекладають) «первісній» позиції відбувається раціоналізація 

принципів справедливості, створення таких принципів, які б співпадали із 

нашими повсякденними судженнями, Ролз ставить важливе запитання: 

«Чому, коли до тієї угоди, до тієї  спілки ніхто й ніколи не входить, ми 

повинні хоч скількись цікавитися її принципами, моральними, чи ще якими?  

Відповідь буде та, що умови, втілені в описові первісної позиції, є такими, які 

ми приймаємо в дійсності. А коли не приймаємо, то нас, либонь, можна 

умовити чинити так – умовити через філософську рефлексію. Кожен аспект 

ситуації суспільного договору можна підтвердити відповідними підставами. 

Тож ми зробимо так, що зберемо докупи, в одну концепцію, багато умов, 

якими обставлено принципи, що ми їх готові, належно поміркувавши, 

визнати за розсудкові» [158, 50-51]. І це міркування Дж. Ролза свідчить, як 

ми вже наголошували вище, що він не випадково є класичним представником 

сучасного філософського дискурсу суспільної угоди, бо його головне 

завдання – створити теорію справедливості на засадах трансформованої 

теорії суспільної угоди. 

Для досягнення цієї мети «не варто уявляти первісний договір як такий, 

що входить до котрогось конкретного суспільства чи запроваджує котрусь 

конкретну форму урядування. Радше провідна ідея тут та, що принципи 

справедливості для основної структури суспільства є предметом первісної 

угоди. Це ті принципи, що вільні й розумові особи, зацікавлені в плеканні 

своїх власних інтересів, приймають їх у такій собі початковій позиції рівності 

як такі, що визначають фундаментальні умови їхнього осоціальнення. Ці 

принципи мають регулювати всі подальші домовленості; вони точно 

визначають ті типи соціальної співпраці, в які можна буде заходити, й ті 

форми урядування, що їх можна буде запроваджувати. Ось цей спосіб 
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розглядання принципів справедливості я й називатиму справедливістю як 

чесністю» [158, 36-37]. 

Таким чином, йдеться поки не про реальну угоду, а про те, що нам 

варто спочатку уявити, що люди, які спільно діють,  вибирають також і ті 

основні принципи, які визначають їх права та обов’язки (що дивним чином 

не помітили критики його теорії), а також способи розподілу суспільних 

благ. І стосується сказане не лише окремої людини, але й громади, спілки 

людей, які разом, розважливо та чесно вирішують, що є справедливим чи 

несправедливим. 

Більше того, в такому тлумаченні справедливості як чесності Ролзова 

первісна позиція рівності відповідає природному станові у традиційній теорії 

суспільної угоди. Ця первісна позиція не є реальним історичним станом 

справ. Це власне гіпотетична ситуація, якій властиві наступні риси: «ніхто не 

знає свого місця в суспільстві, свого класового становища чи соціального 

статусу; ніхто не відає ні своєї частки в розподілі природних багатств, ні 

своїх здібностей, розуму, сили тощо. Я припущу навіть, що сторони не 

знають і своїх концепцій блага чи особливих своїх психологічних 

схильностей. Принципи справедливості вибираються за такою собі запоною 

незнання. Чим забезпечується те, що ніхто не знає ні своїх переваг, ні 

недоліків у вибиранні принципів із допомогою результату природного шансу 

чи випадковості соціальних обставин. Оскільки всі перебувають у подібному 

становищі й ніхто не здатен придумувати принципи на користь своєї 

конкретної ситуації, принципи справедливості стають наслідком чесної угоди 

чи домовленості» [158, 38]. 

Що ж власне є головним у тлумаченні Ролзом справедливості як 

чесності – принципи справедливості (які можна вважати масштабом для 

критики та реформи суспільних інституцій) погоджені та взаємообґрунтовані 

в початковій чесній ситуації. А громадяни суспільства, яке відповідає 

принципам справедливості як чесності, є автономними, а визнані ними 

зобов’язання – добровільними. Ще раз наголосимо на важливому принципі 
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політичної антропології Ролза: сторони суспільної угоди не є егоїстами, 

проте вони мусять припускати, що навіть їхні духовні інтереси можуть 

наштовхнутися на опір інших людей з протилежними інтересами. 

Наступний крок Ролза – це визначення принципів справедливості, що 

будуть вибрані у первісній позиції, адже кожен з нас бажає захистити свої 

інтереси, свою спроможність просувати власну концепцію блага без втрат та 

розчарувань. Тому, як видається, принцип корисності є несумісним із 

концепцією соціальної співпраці рівних та розумних людей. Проте Ролз 

переконливо доводить, що особи в окресленій вище початковій ситуації 

виберуть собі два головні принципи: перший із них вимагає рівності в оцінці 

основних прав та обов’язків, тоді як другий вважає, що соціальні й 

економічні нерівності, наприклад, нерівності багатства й авторитету, є 

справедливими тільки тоді, коли наслідком їх виступають компенсації для 

найменш привілейованих членів суспільства. 

З огляду на сказане, теорію справедливості Дж. Ролза можна коротко 

охарактеризувати як спробу поєднання принципів свободи та рівності за 

допомогою процедури, яку можна було б назвати «максимізацією мінімуму». 

А два сформульованих Ролзом основні «базові принципи справедливості» є 

осердям його контрактуалістичної «справедливості як чесності»: «1. Кожна 

особа повинна мати рівне право на щонайширший план рівних основних 

свобод, і цей план має бути сумісним із подібною схемою свобод для інших. 

2. Соціальні та економічні нерівності слід залагоджувати таким чином, щоб 

(а) можна було розважливо сподіватись на їхню корисність для кожного й 

(б) вони пов’язувалися з відкритими для всіх посадами й постами» [158, 102]. 

Ці два основні принципи видаються справедливою основою, на якій 

краще обдаровані чи щасливіші люди можуть сподіватися на співпрацю з 

іншими людьми: «Як тільки ми вирішуємо шукати таку концепцію 

справедливості, котра б запобігала використанню випадковостей природного 

обдаровання й соціальних обставин, що стає на заваді в пошукові політичної 

й економічної переваги, так це й приводить нас до цих принципів. Вони 
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виражають наслідок відкидання цих аспектів соціального світу, що 

видаються свавільними з моральної точки зору» [158, 42]. 

Не деталізуючи проблему вибору принципів, з’ясуємо чому, на думку 

Ролза, справедливість як чесність є прикладом теорії суспільної угоди. Адже 

«зміст релевантної угоди не слід відносити до котрогось даного суспільства 

чи прив’язувати до котроїсь даної форми урядування: він тільки має 

прийняти певні моральні принципи. До того ж заходи, на які я тут 

посилаюся, є суто гіпотетичними: всякий контрактаріанський погляд 

стверджує, що в добре визначеній початковій ситуації будуть прийняті певні 

принципи» [158, 44]. 

Звернемо також увагу на визначення Ролзом заслуги 

контрактуалістичного підходу, яка полягає в тому, що саме в цей спосіб 

можна пояснити й виправдати концепції справедливості. Теорію 

справедливості можна тлумачити як частину теорії розважливого вибору. А 

саме поняття «угода» натякає на розмаїття суперечливих претензій на 

переваг, що здобуваються в соціальній співпраці; цю множинність, а також 

на те, що належний розподіл переваг має здійснюватися у відповідності з 

принципами, прийнятними для всіх сторін. 

Важливою перевагою поняття «угода» є гласність принципів 

справедливості. Словами того ж Ролза, «якщо ці принципи стали наслідком 

певної угоди, то громадяни володіють знанням про принципи, якими 

керуються інші. Наголошування на громадській природі політичних 

принципів характерне для «суспільно-договорівських» теорій. Зрештою ж 

існує довга традиція вчення про суспільний договір. Вираження зв’язку з 

цією лінією філософської думки допомагає визначати ідеї й узгоджується з 

природним благочестям» [158, 44]. 

Наступна важлива для нас теза Ролза: справедливість як чесність не є 

довершеною та завершеною теорією суспільної угоди, яку можна 

розширювати далі, до перетворення в засновок тлумачення не лише 

справедливості, але й інших чеснот. Проте, як справедливо натякає Ролз, ця 
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теорія не є універсальним методологічним принципом та онтологічним 

підходом, бо не спроможна охопити «всі моральні стосунки, оскільки вона, 

як видається, зачіпатиме лише наші відносини з іншими особами, не беручи 

до уваги того, як нам слід поводитися щодо тварин і решти природи» 

[158, 45]. 

Для глибшого розуміння принципів та особливостей теорії суспільної 

угоди Дж. Ролза, варто хоча б побіжно знову звернутися до теоретичної 

спадщини Т. Гоббса, суперечки з якою стали інтелектуальною засадою 

подальшого розвитку ідей суспільної угоди в її сучасних дослідженнях. Про 

сутність опертя Ролза саме на роздуми Гоббса зазначає й Ю. Габермас: 

«Подібно до Гоббса, Ролз концентрується на питаннях політичної 

справедливості й запозичує у Гоббсової традиції ту думку, що жадана 

публічна згода мусить походити з приватних, не публічних підстав. Проте, на 

відміну від Гоббса, раціональна прийнятність пропозиції, що висувається як 

здатна бути схваленою, у Ролза спирається на моральну субстанцію різних, 

але у цьому сенсі конвергентних картин світу – а не на преференції різних 

осіб, котрі доповнюють одна одну» [48, 127]. 

Універсально-демократичний сенс ідеї суспільної угоди оприявнює 

порівняльний аналіз творчого доробку Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо. Тоді як 

Гоббс спирається в у своїх спробах обґрунтування основних норм державно-

правового суспільного ладу на інструментально-стратегічний розум та 

негативно-конфліктне тлумачення природи людини, Руссо йде принципово 

іншим шляхом, акцентуючи увагу на формальних умовах легітимації. Руссо, 

на відміну обґрунтування правових та моральних принципів поза 

історичними умовами, але на засадах конкретного договору, звертається, як 

відомо, до процедурного типу легітимації, що є, по суті, подальшим, 

продуктивним розвитком Гоббсівського бачення суспільної угоди переважно 

як угоди емпіричної. Через низку принципово важливих методологічних 

зрушень до теорії суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо 

звертаються майже всі відомі в царині сучасної політичної філософії автори, 
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наголошуючи на виправданій логічності її розвитку: розрив з природним 

станом означає новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, 

яким чином у поведінці людей місце інстинктів може заступати 

справедливість. А індивід з усіма своїми природними правами погоджується 

зі спільнотою лише за умов існування таких правил, які виражають загальний 

інтерес. Завдяки Руссо розпочинається перетворення розуму індивідуального 

приватного інтересу в осердя демократичних процедур, вихід цього розуму 

(вже як розуму практичного) за вузькі межі простого, емпіричного 

компромісу між учасниками емпіричного консенсусу. 

Необхідно звернути увагу й на те, що суспільна угода Т. Гоббса – це, 

передусім угода індивідів щодо усталеного державного устрою, якої вони 

досягають, опинившись сам на сам перед жахами «природного стану». 

Порятунком за таких обставин може стати віднайдене розумом загальне 

правило, засноване на біблійній максимі: чинити щодо інших так, як ти 

бажаєш щоб вони діяли щодо тебе. Таким чином, особливістю, чи вірніше – 

сенсом тлумачення є те, що саме в «природному законі» розуму полягають 

витоки емпіричного варіанту суспільної угоди. 

Адже Гоббс стверджує, що основні принципи суспільної угоди та 

прагнення людини діяти справедливо та неупереджено випливають не з 

безумовно-всезагальних структур розуму, а з умовно-категоричної, 

конвенційної згоди на відмову, заборону брати участь у згубному 

всезагальному соціальному конфлікті. Більше того, заснований на такій згоді 

принцип справедливості не є власне метафізичним, універсалізуючим 

справедливість, а лише тимчасовим принципом, який потребує (для його ж 

дотримання) подальшої якщо не метафізичної, то державно-політичної 

легітимації, тобто виникнення держави, правителя і т.д. Таким чином, 

завдяки Т. Гоббсу була сформульована наступна, важлива для умов 

здійснення справедливості настанова модерного світу – взаємна відмова від 

свободи мусить відбуватися в певних, спільно визнаних межах. 
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Йдеться також і про можливість осмислення (крізь призму суспільної 

угоди) й актуальної для України ролі правителя, щодо якої вже одних із 

перших критиків контрактуалізму Д. Г’юм зазначав, що життя та власність 

мусять охороняти не правителі, а загальні, обов’язкові для всіх закони. Він 

вважав дещо наївними розмисли про те, що «урядування і верховенство 

встановлюються лише шляхом згоди. Згода людей запровадити урядування 

накладає на них нові приписи невідомі природним законам. Отож люди 

зобов’язані коритися своїм правителям тільки тому, що вони це обіцяли, і 

якби вони явно чи неявно не дали слова бути вірнопідданими, це ніколи б не 

стало частиною їхнього морального обов’язку» [74, 479-480]. На його думку, 

обов’язковість суспільних приписів можливо й мала спочатку договірну 

природу, проте згодом поступово втрачає її здобуваючи самостійної, 

незалежної від домовленостей сили. Головне ж проти чого постійно 

застерігає один із найвидатніших англійських філософів – це те, що варто 

постійно пильнувати щодо небезпеки встановлення необмеженої влади 

правителя і лише на засадах загальних та обов’язкових для всіх законів 

оберігати життя та власність кожної людини. Саме ця (полемічно спрямована 

проти Гоббса) ідея верховенства права над легітимованою волею правителя і 

була послідовно зтеоретизована Руссо. Завдяки критичному переосмисленню 

теорії суспільної угоди Гоббса та нових суспільних реалій Руссо наголошує 

на необхідності принципової зміни розуміння свободи та рівності: то ж місце 

убезпеченої безправної рівності в абсолютній монархії мусить заступити 

вільна рівність усіх перед законом. 

Універсальний сенс класичної, або як він її називає, «традиційної» 

теорії суспільної угоди (особливо в контексті проблеми справедливості) й 

уможливили актуалізацію її в концепції справедливості Дж. Ролза. Він 

прагне, постійно наголошуючи на цьому, надати цій теорії нового змісту та 

послідовно виснувати з неї  принципи справедливості як такі, що їх 

приймають вільні й розважливі індивіди для регулювання всіх їхніх 

подальших домовленостей. І ще одна, важлива теза Ролза пов’язана з тим, що 
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в його справедливості як чесності первісна позиція рівності є певним 

синонімом, чимось схожим та симетричним з природним станом традиційної 

теорії суспільної угоди. 

Зауважимо також, що саме місце ідеї суспільної угоди в контексті 

конституювання модерної політичної філософії та осмислення нею 

секуляризованих, заснованих на автономії, тобто здатності людських істот 

установлювати для себе власні закони стало предметом дослідження відомих 

європейських філософів сьогодення. Звернемося хоча б до розмислів 

Ю. Габермаса. На його думку, істотно пов’язаним з ідеєю суспільної угоди 

стало перетворення права (через його десакралізацію) на фундаментальне 

джерело легітимності та атрибут людського буття. Легітимувальної сили 

набувають саме горизонтальні соціальні взаємини людей, які й втілюються 

(на чому наголошують класики європейської філософії Нового часу) в 

суспільній угоді. На її засадах виникає світська за своєю природою, 

виправдана передусім вільним прагненням її учасників, система прав 

людини: замість закону Божого починають говорити про закон природи та 

закон як сукупність правових норм. 

Нові суспільні реалії викликають необхідність по-новому осмислити 

становище людини та її відчуття свободи. В теоріях суспільної угоди, 

зокрема в працях Т. Гоббса, поняття свободи розглядається ще переважно за 

допомогою природничо-наукової термінології, наприклад, визначення його 

через поняття відсутності опору. Адже, на його думку, вільною є людина, 

якій ніщо не заважає робити бажане. Проте і в такий спосіб йдеться про 

значущість для модерного суспільства заснованого на десакралізації 

суспільних відносин реального перетворення саме угоди в засаду відносин 

правових, що й було втілено в теоріях суспільної угоди та притаманному їй 

новому баченню взаємозв’язку індивіда як суб’єкта власності та суб’єкта 

права. На цій підставі, наголошують Локк та Гоббс, лише власник, індивід з 

притаманним йому правом розпоряджатися своїм «Я» може не лише 

укладати угоду з іншими такими ж індивідами, але й відчужувати частину 
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свої прав на користь убезпечуючи його суспільних інституцій.  

Руссо починає виокремлювати таку форму соціальних взаємин, в 

тісному сплетінні яких індивід підпорядковувався б передусім своїй власній 

волі. Тож Руссо вибудовує свою теорію суспільної угоди послідовно 

розмежовуючи (саме в контексті аналізу природи соціальних взаємин) 

розуміння людини та громадянина й актуалізуючи по-справжньому 

філософський розгляд механізмів формування модерної автономної 

особистості та властивої їй солідарності. У своїй класичній для європейської 

філософської свідомості праці «Про суспільну угоду» Руссо не лише 

продовжує розвиток ідеї суспільної угоди, але й, постійно критикуючи 

Гоббса, формулює цілу низку понять та принципів модерної політичної 

філософії. 

Завдяки головній праці Руссо «Про суспільну угоду» означена в ній 

тема стала всесвітньовідомою європейською ідеєю. Він, слідом за Гоббсом та 

Локком, наголосив на тому, що саме суспільна угода є принциповою засадою 

усякого політичного устрою. То ж послідовна реконструкція ідей про 

суспільну угоду надає також можливість пошуку правдивої відповіді на одне 

із основних питань сучасної політичної філософії: який примус, яке 

обмеження свободи  може вважатися справедливим і де ми мусимо шукати 

справедливої, легітимної підстави тих кайданів, які повсюди обтяжують 

людину?  

Розповідаючи про засновані на угоді справедливі закони, Руссо прагне 

зрозуміти як пов’язані між собою право та інтерес, користь та 

справедливість. В межах ідеї суспільної угоди актуалізується, як наголосив 

Ч. Тейлор, проблема моральності як проблема нашого слідування голосу 

природи всередині нас. 

Зауважимо, що класична теорія суспільної угоди актуалізована не лише 

працями Дж. Ролза, а й договірною теорією раціонального вибору Д. Готьє, 

який стверджує, що мораль уможливлюється не примусом, а раціональністю 

учасників суспільної угоди. 
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Важливою методологічною настановою передусім «Теорії 

справедливості», а потім і «Справедливості як чесності» Ролза є доповнення 

принципу «рефлективної рівноваги» методом гіпотетичного контрактуалізму. 

Щодо першого, то Ролз розважливо припускає, що «іноді змінюючи умови 

обставин суспільного договору, а часом – забираючи назад наші судження і 

пристосовуючи їх до принципу, ми врешті-решт знайдемо такий опис 

початкової ситуації, який би й виражав розсудкові умови, й видавав 

принципи, суголосні нашим зваженим судженням. І це таки рівновага, бо 

нарешті збігаються наші принципи й судження, а рефлективна вона тому, що 

ми знаємо, до яких принципів підходять наші судження і засновки для їх 

добування» [158, 48]. 

Варто сподіватися на те, що основні неявні ідеї та принципи 

справедливості можуть бути сформульовані так, «щоб їх можна було 

поєднати у концепцію політичної справедливості, яка б відповідала найбільш 

усталеним переконанням», а «політична концепція справедливості, аби бути 

прийнятною, має бути узгоджена з нашими продуманими переконаннями на 

будь-якому рівні узагальнення за допомогою відповідної рефлексії (або за 

допомогою того, що я називаю «рефлексивною рівновагою» [162, 783]. 

Передумовою суспільної згоди, якої прагне раціональний дискурс 

справедливості має бути також поінформованість громадян та відсутність 

насильства. 

Як же можуть бути визначені чесні умови суспільної взаємодії? Яким 

чином функціонує метод рефлексивної рівноваги, на що він має спиратися – 

на метод гіпотетичної угоди. Ролз неодноразово стверджував, що він 

рухається в річищі традиційної теорії суспільної угоди, проте хоче надати їй 

сучасного вигляду. Гіпотетична ж угода Ролза – це мисленнєвий 

експеримент, властивий кожному, хто поділяє певні висхідні принципи, які 

власне й забезпечують взаєморозуміння учасників угоди. Серед головних 

висхідних інтуїцій Ролза – тлумачення суспільства «як системи чесної 

суспільної кооперації індивідів між вільними та рівними особами» [162, 784]. 
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В міру того, як особи стають учасниками чесної суспільної взаємодії, 

«ми приписуємо їм дві моральні здатності, пов’язані з елементами 

вищезгаданої ідеї суспільної кооперації – а саме, здатність до усвідомлення 

справедливості і здатність мати певне поняття добра» [162, 787]. 

Наголошуючи на необхідності виокремлення об’єктивних та суб’єктивних 

обставин досягнення угоди, Ролз не лише стверджує (слідом за Г’юмом), що 

йдеться про індивідів, які не є ані егоїстами, ані альтруїстами, але й знову 

повертається до «ідеї початкової позиції» (original position), яка й прояснює 

сутність контрактуалізму Ролза. Звернення до цієї ідеї спричиняє низку 

важливих наслідків. Вона, на думку Ролза, потрібна для того, щоб розвинути 

концепцію справедливості та «визначити найбільш придатні принципи для 

реалізації свободи та рівності, якщо суспільство розглядати як систему 

кооперації вільних та рівних осіб. Оскільки ж справедливість як чесність є 

переформулюванням теорії суспільної угоди, то «чесні умови суспільної 

кооперації слід розглядати як такі, що є наслідком згоди між тими, хто 

вступає в кооперацію – тобто між вільними та рівними особами як 

громадянами, які народилися в певному суспільстві, де й живуть» [162, 788]. 

Зауважимо, що сказане вище потребує опертя не лише на міркування Ролза в 

його статі «Справедливість як чесність: політична, а не метафізична», а й 

передусім на його класичну «Теорію справедливості». 

Ситуація раціонального вибору за умов первісної позиції дає також 

можливість зрозуміти сутність відповіді Ролза на запитання: «Чому слід бути 

моральним?», вічну дилему солідарності та справедливості, яку актуалізує 

Ю. Габермас у своєму «Залученні іншого» у вигляді ще конкретнішої 

проблеми свідомої того, що цілісність сучасного  суспільства не може 

існувати лише на засадах симпатії та довіри, а безумовно потребує ще й 

таких чеснот як справедливість, відповідальність.  

Означена ідея доповнюється принципом «запони незнання», яка й стала 

(разом в позаконтекстуальним розумінням особистості) предметом найбільш 

прискіпливої та досить суттєвої критики не лише опонентів, але й 
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прихильників та послідовників Ролза. Йдеться не лише про роздуми 

Ю. Габермаса. Послідовний критик теорії Ролза, особливо політичної 

антропології останнього, М. Волзер також постійно (особливо в статті 

«Філософія та демократія») зауважує, що комунікація в таких «дискурсивних 

спільнотах», які пропонує Ролз, не має сенсу через те, що її учасники не 

можуть повідомити один одному нічого такого, чого б вони не знали до 

спілкування, а абстрактність «я» учасників комунікації, яку створює «запона 

незнання», позбавляє сенсу саму комунікацію [312, 385]. 

Як відомо, індивіди Ролза виводять принципи справедливості за 

запоною незнання, адже брак інформації шкодить їх чесності та 

неупередженості. Тож суспільна угода щодо «базової структури суспільства» 

і в Ролза досягається через невимушене дискурсивне обговорення принципів 

справедливості під «завісою незнання» всього того, що могло б порушити 

задані умови чесності. Критикуючи ролзівську «запону незнання», варто не 

забувати про конструктивний сенс цього принципу – незнання свого 

власного майбутнього допоможе сформулювати не лише процедурну, але й 

персонально-відповідальну версію категоричного імперативу – подумки 

стати на місце іншого. А також про продуктивність спроби Ролза 

протиставити свою теорію суспільної угоди утилітаристським мотивам в 

політичній філософії, коли шкода щодо однієї людини компенсується 

успіхами іншої. Адже справедлива угода можлива лише тоді, коли кожен з її 

учасників, вибираючи суспільний устрій, не знає своїх можливостей в 

порядку розподілу основних благ. Визначаючи осердя свого бачення 

справедливості як можливість чесного розподілу життєвих шансів, Ролз 

робить співзвучною теоретичним та практичним прагненням захисту 

найслабших членів суспільства. 

Варто погодитися з тезою М. Тура про те, що «дискурсивно-етичне 

«публічне застосування розуму», оскільки воно вміщене в контекст відкритої 

процедури, вже за визначенням не виключає плюралізм різних переконань та 

картин світу мультикультурного світу. За комунікативних умов дискурсу, 
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принципово відкритого для всіх і вільного від будь-якого примусу, крім 

щонайкращого раціонального аргументу, його учасники зобов’язуються 

толерантно ставитися до настанов світорозуміння інших» [187, 224-225].  

Проте слід також критично подивитися, окреслити межі ролзівського 

способу філософування, його методологічних засад звертаючись не лише до 

«Теорії справедливості», яку ми вже досить змістовно цитували та 

інтерпретували, але й до іншого відомого твору Ролза під назвою 

«Політичний лібералізм». В цій роботі Ролз, як наголошує його відомий 

німецький популяризатор та інтерпретатор О. Гьофе, з філософського боку 

«прагне відмовитися від сумнівної для нього метафізики, а з політичного – 

уникнути закидів в етноцентризмі, котрі виникають на адресу того, хто 

намагається надати універсалістського статусу розумінню права та держави у 

своїй культурі, витлумачити їх, хоча й непрямо, в якості зразка для інших 

культур» [73, 115]. 

Якщо уважно придивися до «Політичного лібералізму», то стає 

очевидним, що Ролз позитивно тлумачить та оцінює як неминучий наслідок 

вільного людського розуму властивий сьогоденню плюралізм світоглядів, 

вчень. Прийнятним, на думку сучасних філософів, «є і його погляд на 

демократію, яка, створена вільними та рівними громадянами, припускає 

певну «теоретичну автономію», самовизначення стосовно фундаментальних 

ідей. Через це вона відмовляється від пошуків «істинного» і водночас 

всеохоплюючого світогляду, задовольняючись окремими, виключно 

політичними вченнями» [187, 118]. 

Наступним актуальним та лише частково розв’язаним Ролзом питанням 

стало питання про місце релігії в обширах остаточних підвалин суспільного 

буття. Не стільки Гоббс в своїй теорії суспільної угоди, скільки вже Кант 

розвиває в політичній філософії загалом стратегію відмови від релігійного 

обґрунтування морального людського буття. Він звертається до відмінності 

(яка залишилась поза увагою Ролза) між загальною філософією моралі та 

філософією тієї моралі, яка безпосередньо звертається до проблеми 
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суспільної природи людини, тобто моралі того, що люди винні одне одному. 

Теорія ж Ролза задовольняється лише тим, що він назвав публічним розумом 

чи розумним консенсусом. Проте тоді без відповіді залишається наступне 

запитання: «які ідеї є вирішальним, переконливим запереченням 

метафізичної теорії при спробі Ролза окреслити позбавлену будь-яких 

суперечностей політичну теорію» [73, 121].  

Йдеться про по те, що розважливі індивіди за запоною незнання будуть 

обирати чесні умови суспільної взаємодії на початково справедливих 

засадах: умови чесної угоди між вільними і рівними індивідами повинні 

усувати будь-які переваги, які виникають в межах засадничих інституцій 

будь-якого суспільства. Варто також звернути увагу на важливу особливість 

висхідних принципів концепту суспільної угоди та притаманної їй 

інтерпретації взаємин етики та політики як спроби синтезу двох головних 

засад розбудови справедливого політичного устрою: чеснот індивіда та 

державних інституцій, як умови справедливого захисту приватного інтересу.  

Отже, в означеному річищі, теорія суспільної угоди не лише заснувала 

розуміння сучасної демократичної держави, але й прагнула обґрунтування 

усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради 

колективної волі більшості через пошук такого способу соціальних взаємин, 

коли окрема людина, перебуваючи в мереживі соціальних взаємин, могла б 

бути сама собою. 

 

4.2. Філософія справедливості та свободи в контрактуалізмі 

Дж. Ролза 

 

Проблема суспільної угоди, її значущості поступово перетворюється на 

одну з академічно-теоретичних філософських тем, набуває нового життєвого 

змісту, стає все актуальнішою в сучасних суспільних реаліях. Адже ця 

проблема стосується, як ми вже зазначали, глибинних роздумів про майбутнє 

України, нових взаємин громадян і влади, стабільності, свободи і 
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справедливості. Йдеться про принципово нетеоретичний інтерес до 

механізмів та способів запобігання руйнуванню довіри учасників суспільної 

угоди один до одного, повільному спотворенню суспільного буття, 

перетворенню його в несправедливе та жорстоке. Тож необхідність 

послідовного осягнення історико-філософського виміру теорії суспільної 

угоди, яке і є предметом нашого дослідження, потребує всебічного 

доповнення аналізом трансформації основних вимірів цієї теорії в сучасній 

політичній і соціальній філософії. Особливої методологічної та практичної 

значущості в означеному контексті знову набувають роздуми Дж. Ролза, 

особливо його прагнення запропонувати своє бачення свободи і механізмів 

справедливого подолання суспільних конфліктів. Важливість запропонованої 

нами послідовної реконструкції взаємин справедливості та свободи в 

роздумах Дж. Ролза зумовлена ще й тим, що вони спричинили глибинний 

розвиток сучасної соціальної та політичної філософії, «істотно збагатили 

методологічний та понятійний ландшафти останньої, виправдовуючи її 

намагання вибудувати життєздатні, необтяжені як модерними, так і 

патерналістськими теоретичними настановами філософські стратегії 

існування людини як вільної та рівної істоти в умовах постіндустріального 

світу» [170, 86]. 

З іншого боку, потребує подальшого осмислення та розвитку теза про 

те, що в роздумах Ролза недостатньо висвітлено та розкрито принцип 

свободи дії, а проблема права на примус розгортається в річищі аргументації 

Т. Гоббса. 

Наголосимо також, що в засадничій для осмислення справедливості та 

свободи ідеї суспільної угоди чітко проявляється її загальноєвропейський, 

загальнолюдський сенс. Адже вона обстоює принцип моральної рівності 

людей, а також думку про те, що суспільство саме таких людей може 

називатися справедливим хоча б тому, що кожен його індивід має 

можливість стати не засобом для іншого, а вільним учасником суспільної 

угоди, яка й зобов’язує державу виконувати головне (покладене на неї через 
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суспільну угоду) її завдання – дотримання основних природних та 

соціальних прав людини. 

Завдяки Ролзу, особливо його останнім працям, увага новітньої 

філософії концентрується не лише на суспільній природі дискурсу, а й на 

істотній зміні ролі особистості в тлумаченні проблем свободи, добра та 

справедливості. Щодо дискурсу суспільної угоди, то йдеться як про 

необхідність компромісів та врахування індивідуальних життєвих планів, так 

про проблему легітимності влади та необхідних для її функціонування 

універсальних принципів чуття справедливості та довіри. Відтак не лише в 

творчості Ролза, але і в працях інших мислителів (Ю. Габермаса, А. Гонета, 

О. Гьофе) втілюється загальна настанова сучасної філософії на важливість 

осягнення того, що, «складні суспільства не можуть утримувати своєї 

цілісності завдяки самим лише почуттям, які подібно до почуттів симпатії чи 

довіри спрямовані на ближню сферу. Моральне ставлення до чужих вимагає 

«штучних» чеснот, передовсім – налаштованості на справедливість» [48, 24]. 

Через прагнення контрактуалізму пов’язати нормативне обґрунтування 

справедливості з інтересами окремих людей, виникає проблема етичного 

виправдання правових норм, які не можуть ґрунтуватися лише на примусі 

кращого аргументу. Означена настанова тісно пов’язана з практикою поваги 

до гідності кожного окремого індивіда. Тому цілком виправданим та 

логічним кроком в розвитку теорії суспільної угоди стало звернення до ідеї 

людської гідності. 

Осердям філософії свободи та гідності стала теза про те, що гідність 

властива всім суб’єктам правової угоди, а сама ідея людської гідності є 

нормативним витоком вкорінених в універсальності моралі основних прав 

людини, які можуть та повинні захищати цю гідність за допомогою 

справедливих інституцій демократичної держави. 

Значущою особливістю суспільної угоди є також її легітимувально-

обмежувальний сенс та органічний зв’язок з ідеєю прав людини. Адже перша 

не лише легітимує, але й обмежує панування. Насправді, за умов 
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плюралістичного розмаїття інтересів, одностайності можна досягти як 

завдяки переконливим аргументам, так і завдяки фанатизму, колективним 

маніпуляціям та популізму. То ж варто говорити не просто про спільні 

інтереси, а про ті інтереси які є дійсно спільними по-справжньому, тобто про  

інтереси вищого рівня, які філософи називають  трансцендентальними 

інтересами, і які здійснюються лише через взаємодію та згоду всіх її 

учасників і є за своєю сутністю правами людини. 

Таким чином, продовжуючи висловлену вище тезу про значення ідеї 

суспільної угоди для принципу верховенства права, зауважимо, що для 

сучасної соціальної філософії, особливість цієї ідеї полягає в тому, що 

завдяки їй відбувається зв’язок з тими правами людини, які стосуються її як 

спроможної розважливо діяти та розмовляти соціальної та культурної істоти. 

Конструктивно-критичне осмислення  сучасних вимірів 

контрактуалізму та місця в ньому проблеми свободи (про що ми вже 

говорили вище) стала праця А. Гонета «Право свободи. Нарис демократичної 

моральності» [248]. Запропоноване в ній осмислення шляхів досягнення 

«дійсної, соціальної свободи» стало всебічним розвитком ідей, розгорнутих 

Гонетом в попередніх працях. Мова йде не лише про його вже класичну на 

сьогодні «Боротьбу за визнання», а передусім про роботу «Я серед інших. 

Етюди з теорії визнання», в якій розгорнуто викладено тези про значення 

гегелівської «Філософії права» для розуміння модерної теорії суспільної 

угоди та проблеми «здійсненої свободи». У вступі до роботи «Право 

свободи», який має назву «Теорія справедливості як суспільній аналіз» 

[248, 14-43] Гонет говорить, що умовами справедливості (як і людської  

свобода) виступає людське спілкування, людське буття загалом. Він також 

намагається спростувати надмірну увагу сучасної політичної філософії  до 

нормативних, переважно кантівських по своїй природі, принципів, що 

втілилися не лише в його вже відомому вислові про те, що етичні норми 

зумовлені не лише пануючими в суспільстві уявленнями, а «виростають» 

також і знизу, з практик нашого буденного життя. А справедливим може 
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вважатися суспільство, яке убезпечує не лише позбавлені зневаги, тобто 

справедливі взаємини між людьми, а і «захист, розвиток чи здійснення 

автономії всіх членів суспільства» [248, 40].  

Для обґрунтування свого проекту «права свободи» Гонет звертається 

до філософії права Гегеля і вважає за необхідне вказати не лише на 

кантіанські, а й на гегелівські мотиви в теорії справедливості Дж. Ролза 

[248, 20], а також знаходить їх і в відомій роботі А. Велмера [41]. Саме 

Велмер наголошує не лише на негараздах індивідуалістично зорієнтованої 

негативної свободи, а і на її конструктивному сенсі (що стає зрозумілим саме 

завдяки Гегелю та його тлумаченню права не лише на засадах суспільної 

угоди) для розбудови громадянського суспільства. Велмер, звертаючись до 

Гегеля, зазначає: «гегелівська відповідь на запитання про те, як свобода може 

бути зреалізована в сучасному світі, до певної міри залишається 

неперевершеною» [41, 14-15], важливими постають також і спроби Гегеля 

пов’язати індивідуалістичне та комунітаристське тлумачення свободи. Щодо 

осмислення проблем контрактуалістичного виміру свободи, в межах 

гонетового критичного бачення взаємозв’язку гіпотетичної угоди з ідеями 

свободи і справедливості, то тут з неминучістю, в розділі «Негативна свобода 

та її уявлення про угоди» [248, 44-57], постає теорія Т. Гоббса. Загалом Гонет 

наголошує на необхідності осмислювати суспільство за допомогою трьох 

основних моделей свободи: негативної, рефлексивної і соціальної. 

Ігнорування хоча б одного з цих вимірів веде до соціальних патологій, адже 

вже наше індивідуальне самообмеження потребує дотримання певних угод. 

Дж. Ролз також виходить з того, що ідея суспільної угоди уможливлює 

пошук правдивої відповіді на одне із основних питань сучасної політичної 

філософії: який примус, яке обмеження свободи може вважатися 

справедливим і де ми мусимо шукати справедливої, легітимної підстави тих 

тягарів, що повсюди обтяжують людину?  В межах ідеї суспільної угоди 

актуалізується, як наголосив Ч. Тейлор, проблема моральності як проблема 

нашого слідування голосу природи всередині нас. З іншого боку, Тейлор 
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виокремлює основну ваду сучасного контрактуалізму –  прагнення опиратися 

на права та інтереси. Він застосовує термін «атомізм» передусім «для назви 

сучасних доктрин, які або повертаються до теорії суспільного договору, або 

намагаються захистити у певний спосіб пріоритет індивіда та його прав 

перед суспільством, або репрезентують якийсь суто інструментальний погляд 

на суспільство» [179, 233]. 

На значущості проблеми свободи в контексті суспільної угоди 

наголошує й Ю. Габермас, коли зазначає, що «суспільний договір виникає з 

ідеї про те, що кожен претендент на вступ до нього мусить мати 

раціональний мотив, аби добровільно стати його членом і підпорядкуватися 

відповідним нормам і процедурам когнітивний зміст, завдяки якому порядок 

стає моральним чи справедливим, спирається, отже, на спільну згоду всіх 

окремих його членів» [48, 26]. 

Проте, щоб досягти розлогого розуміння парадигмальних змін у теорії 

справедливості Ролза, недостатньо стверджувати, що він, за допомогою своїх 

основних принципів, намагався поєднати свободу, рівність та справедливість. 

Саме справедливості, вважає він, як і його послідовники та опоненти,  

належить особливе місце в системі суспільних цінностей і, з огляду на це 

нормативне поняття, існуюче суспільне буття  визначається або прийнятним 

для існування, або ж таким, яке потребує часткової чи повної зміни. Ідея, яка 

втілена у відомих словах Дж. Ролза про те, що «справедливість є найпершою 

чеснотою суспільних інституцій, достоту як істина для філософських систем. 

Хоч би яка доладна тай ощадлива була ця чи та теорія, але, якщо вона 

виявляється неістинною, її слід відкинути або ж переглянути, переробити; 

подібним же чином і закони й інституції мають бути реформовані чи 

скасовані, коли вони виявляються несправедливими» [315, 26-27]. 

Ролз також стверджує, що значущість виправданих, справедливих принципів 

суспільного буття є втіленням всезагальної волі, яка набуває моральних 

якостей через опертя на дискурсивно та когнітивно визначений інтерес. 

Публікація «Теорії справедливості» Дж. Ролза та його статей про 
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справедливість як чесність стала засадою відродження сучасної політичної 

філософії. Сам Ролз окреслює сутність його ставлення до усталеної 

історичного теорії суспільної угоди наступним чином: «Я спробував 

узагальнити та досягти найабстрактнішого викладу традиційної теорії 

суспільного договору Локка, Руссо та Канта. Я сподіваюся, що ця теорія 

може бути розвинута так, що уникне тих серйозних та часто фатальних для 

неї заперечень. Більше того, моя теорія – це систематичний розгляд 

справедливості та альтернатива традиційно домінуючому утилітаризмові, яка 

до того ж значно переважає його за багатьма параметрами. Наслідком усього 

цього є теорія, що багато чим нагадує теорію Канта» [158, 22]. 

Дж. Ролз означає свою теорію справедливості як сучасну версію теорії 

суспільної угоди, коли остання розвивається та узагальнюється, не зважаючи 

на якусь конкретну форму суспільства чи врядування. Йдеться не просто 

прагне до узгодження плюралістичних суспільних та персональних інтересів, 

він поступово розбудовує свою, засновану на готовності до співпраці, чутті 

справедливості, версію політичної антропології, А відомі його принципи 

справедливості стають засадою всіх подальших домовленостей в суспільстві: 

саме їх «вільні й розумові особи, зацікавлені в плеканні своїх власних 

інтересів, приймають у такій собі початкові  позиції рівності як такі, що 

визначають фундаментальні умови їхнього осоціальнення» [158, 36-37]. Далі 

Ролз уточнює: саме наголошування на громадській природі політичних 

принципів характерне для «суспільно-договорівських» теорій[158, 43]. 

Завдяки договірнім, контрактуалістичним засадам не лише теорії 

справедливості, але й політичної філософії Дж. Ролза загалом, він надає 

означеним підходам нового дихання, нового життя. Сьогодні без політичної 

філософії Ролза, без його теорії справедливості (що визнають і його 

послідовники, і його опоненти) неможливо уявити як європейські, так і 

англо-американські філософські ландшафти. У вступі до «Теорії 

справедливості» Ролз наголошує, що ідея суспільної угоди дає можливість 

розкрити сутність свободи в контексті справедливості і справжній сенс 
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останньої через її контрактуалістичні, не утилітаристські, не інтуїтивістські 

виміри та складові. Саме принципи контрактуалізму, (як свідчить не лише 

передмова, але й увесь текст «Теорії справедливості»), є суголосними 

існуванню, а також формуванню (що важливо насамперед для нас) людяного, 

справедливого, демократичного суспільства. Ми весь час звертаємося до 

тлумачення Ролзом суспільної угоди саме в контексті розуміння її як захисту 

основних прав та свобод громадян та втіленню чуття справедливості 

останніх. Його визначення  «ідеї справедливості» має декілька основних 

акцентів. Незважаючи на класичність його поглядів, головне прагнення 

«Теорії справедливості полягає в тому, що «вона дасть змогу читачеві 

виразніше розгледіти чільні структурні риси цієї альтернативної концепції 

справедливості, які прозирають в теорії суспільного договору» [158, 19]. 

Через низку принципово важливих методологічних зрушень до теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються майже всі 

відомі в царині сучасної політичної філософії автори, наголошуючи на 

виправданій логічності її розвитку: розрив з природним станом означає 

новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 

поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. А індивід з 

усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов 

існування таких правил, які виражають загальний інтерес. За сучасних умов 

варто звернути увагу на актуалізацію саме розуміння суспільної угоди 

Т. Гоббса, яка є також близькою Ролзу: це, передусім угода індивідів щодо 

усталеного державного устрою, якої вони досягають, опинившись сам на сам 

перед жахами «природного стану» («війни всіх проти всіх»), коли в світі 

панує постійна небезпека насильницької смерті самотніх та незахищених 

людей. Порятунком, виходом із такого стану речей може стати віднайдене 

розумом загальне правило, яке забороняє дії небезпечні для людського життя 

та є заснованим на біблійній максимі: чинити щодо інших так, як ти бажаєш 

щоб вони діяли щодо тебе. Тож завдяки Т. Гоббсу була сформульована, як ми 

вже зазначали вище, важлива для умов здійснення справедливості настанова 
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модерного світу – взаємна відмова від свободи мусить відбуватися в певних, 

спільно визнаних межах. 

Щодо розуміння свободи Ролзом, то вже основні принципи його теорії 

справедливості перетворюють цю теорію в ґрунтовне соціально-філософське 

бачення свободи, що й зумовило необхідність розлогого аналізу саме цього 

концепту в межах ролзівської версії теорії суспільної угоди. Адже саме Ролз і 

в «Теорії справедливості» [158], і особливо в «Політичному 

лібералізмі» [159] стверджує, що «кожна особа має рівноправні претензії на 

цілком адекватний план рівноправних основоположних прав і свобод, і цей 

план узгоджується з тим самим планом для всіх, і в цьому плані рівні 

політичні свободи, й тільки ці свободи, повинні мати гарантованою свою 

істинну цінність» [159, 31]. В лекції про «Основні свободи та їх пріоритет» 

[159, 279-350] Ролз не лише говорить про те, що саме свобода є «початковою 

метою справедливості як чесності» [159, 280-283], а й наголошує на 

особливому статусі основних свобод та їх пріоритеті.   

Дж. Ролз прагне надати, як зазначалося вище, теорії суспільної угоди 

нового змісту та послідовно виснувати з неї принципи справедливості як такі, 

що їх приймають вільні й розважливі індивіди для регулювання всіх їхніх 

подальших домовленостей. Зауважимо також, що саме місце ідеї суспільної 

угоди  в контексті конституювання модерної політичної філософії та 

осмислення нею секуляризованих, заснованих на автономії, тобто здатності 

людських істот установлювати для себе власні закони стало предметом 

дослідження відомих європейських філософів сьогодення. Легітимувальної 

сили набувають саме горизонтальні соціальні взаємини людей, які й 

втілюються (на чому наголошують класики європейської філософії Нового 

часу) в суспільній угоді. А поняття свободи розглядається ще переважно за 

допомогою природничо-наукової термінології, наприклад, визначення його 

через поняття відсутності опору: вільною є людина, якій ніщо не заважає 

робити бажане. Лише вільні громадяни можуть розбудувати суспільство, 

якого так прагне Ролз, «як систему чесної суспільної кооперації індивідів між 
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вільними та рівними особами» [162, 784]. 

У надзвичайно важливому для нашого дослідження методологічному 

сенсі проблеми суспільної угоди в роботах Ролза постійно йдеться про те, що 

він хоче надати сучасного вигляду традиційній теорії суспільної угоди. 

Зокрема, у передмові до «Теорії суспільної угоди» Ролз відзначує: «Мої 

амбіції щодо цієї книги будуть цілковито зреалізовані в тому випадку, якщо 

вона дасть змогу читачеві виразніше розгледіти чільні структурні риси цієї 

альтернативної концепції справедливості, які прозирають у традиції 

суспільного договору, – та ще якщо вкаже шлях для подальшого розвитку 

цієї традиції. Я вважаю, що з традиційних поглядів саме ця концепція 

наближається до шанованих у нас суджень про справедливість, становлячи ту 

моральну підвалину, котра найкраще підходить демократичному 

суспільству» [158, 19]. 

Ще раз, разом із Ролзом, наголосимо на тому, що такі бажані принципи 

справедливості для головних суспільних інституцій є предметом первісної 

угоди, вибору розумних, розважливих людей в «гіпотетичній ситуації рівної 

свободи» [158, 37]. Обстоювана Ролзом гіпотетична угода – це теоретичний 

експеримент чесних, вільних та розумних індивідів, учасників угоди, які й 

досягають взаєморозуміння. Іншими словами, продовжує Ролз, «нам треба 

уявити, що заняті в соціальній співпраці люди гуртом, у єдиній спільній дії, 

вибирають принципи, які повинні установити основні права та обов’язки й 

визначити розподіл суспільних благ. Люди мають визначити заздалегідь, як 

їм регулювати  свої взаємні претензії та якою повинна бути хартія заснування 

їхнього суспільства» [158, 37]. 

Наголошуючи на необхідності виокремлення об’єктивних та 

суб’єктивних обставин досягнення угоди, Ролз не лише стверджує, що 

йдеться про індивідів, які не є ані егоїстами, ані альтруїстами, але й знову 

повертається до ідеї «початкової позиції», яка й прояснює сутність 

контрактуалізму Ролза. Звернення до цієї ідеї обтяжене низкою важливих 

наслідків. Вона, на думку Ролза, потрібна для того, щоб розвинути 
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концепцію справедливості та «визначити найбільш придатні принципи для 

реалізації свободи та рівності, якщо суспільство розглядати як систему 

кооперації вільних та рівних осіб. Оскільки ж справедливість як чесність є 

переформулюванням теорії суспільної угоди, то «чесні умови суспільної 

кооперації слід розглядати як такі, що є наслідком згоди між тими, хто 

вступає в кооперацію – тобто між вільними та рівними особами як 

громадянами, які народилися в певному суспільстві, де й живуть» [162, 788]. 

Спростовуючи таким чином закиди в спрощеному, атомізовано-

індивідуалістичному тлумаченні природи та сутності головного дієвця теорії 

справедливості як чесності, Ролз зазначає,  що його учасники чесної 

суспільної взаємодії мають також дві  важливі моральні здатності: «здатність 

до усвідомлення справедливості і здатність мати певне поняття добра» 

[162, 787]. 

До того ж ситуація раціонального вибору за умов первісної позиції 

уможливить розв’язання вічної дилеми солідарності та справедливості, а 

також додасть нових вимірів до роздумів новітньої соціальної та політичної 

філософії над тим, що  цілісність сучасного суспільства не може існувати 

лише на засадах симпатії та довіри, а потребує ще й таких чеснот як 

справедливість, відповідальність, солідарність. Вже в розділі під назвою 

«Деякі зауваги  щодо моральної теорії» Розл, прояснюючи детальніше 

концепт зваженого судження у рефлективній рівновазі, говорить про 

моральні якості суб’єктів справедливості, про їх, принципово важливе для 

сучасного суперечливого та плюралістичного суспільства, «чуття 

справедливості». «Припустімо ж, що кожна особа, котра досягла певного віку 

й володіє необхідною інтелектуальною здатністю, розвиває у собі, за 

нормальних соціальних обставин, якесь чуття справедливості. Судячи про 

речі. Як про справедливі й несправедливі та підпираючи ці судження 

розсудковими підставами, ми набуваємо уміння. До того ж ми зазвичай 

маємо якесь бажання діяти у згоді з цими думками і сподіваємося на подібне 

бажання з боку інших» [158, 78]. Тому, що є вкрай важливим для адекватного 
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розуміння політичної антропології Дж. Ролза, «можна розглянути теорію 

справедливості як таку, що описує наше чуття справедливості» [158, 78]. А з 

іншого боку, «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. Ми не зрозуміємо 

нашого чуття справедливості, поки не осягнемо в який-небудь 

систематичний спосіб, що охоплював би широкий діапазон випадків, що ж це 

за принципи такі» [158, 78-79]. 

Бути вільними та справедливими допомагає людям в теорії Ролза 

«запона незнання», яка й стала, разом з його тлумаченням особистості, 

предметом критики не лише опонентів, але й прихильників та послідовників 

Ролза. Як відомо, індивіди Ролза виводять принципи справедливості за 

запоною незнання, адже брак інформації шкодить їх неупередженості. Тож 

суспільна угода щодо «базової структури суспільства» і в Ролза досягається 

через невимушене дискурсивне обговорення принципів справедливості під 

«запоною незнання» всього того, що могло б порушити задані умови 

чесності. Критикуючи ролзівську «запону незнання», варто не забувати про 

конструктивний сенс цього принципу: незнання свого власного майбутнього 

допоможе сформулювати не лише процедурну, але й персонально-

відповідальну версію категоричного імперативу – подумки стати на місце 

іншого. А також про продуктивність спроби Ролза протиставити свою теорію 

суспільної угоди утилітаристським мотивам в політичній філософії, коли 

шкода щодо однієї людини компенсується успіхами іншої. Адже справедлива 

угода можлива лише тоді, коли кожен з її учасників, вибираючи суспільний 

устрій, не знає своїх можливостей в порядку розподілу основних благ. 

Визначаючи осердя свого бачення справедливості як можливість чесного 

розподілу життєвих шансів, Ролз робить свій підхід співзвучним 

теоретичним та практичним прагненням до захисту найслабших членів 

суспільства. 
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На його думку, метою розумних індивідів є не стільки загальне благо 

чи власні егоїстичні наміри, скільки суспільство, в якому вони могли б 

співпрацювати з іншими на засадах добровільно визнаних свободи і рівності. 

І якщо, завдяки взаємодії, кожен отримує певні переваги, то порушення 

принципу взаємності є ознакою нерозважливості. Тож Ролз вважає 

нерозумними людей, котрі готові порушити чесні умови співпраці заради 

своїх егоїстичних інтересів. 

Підсумовуючи сказане, можна дійти висновку про те, що вже Роулзу, 

незважаючи на його тяжіння до нормативізму, доводилося, переважно на 

засадах принципу «рефлективної рівноваги» шукати «золоту середину» між 

теоретичними принципами та буденним розумінням справедливості та 

свободи. Тому, цілком природно, що недостатність опертя лише на моральні 

принципи, потребувало методу, названого Ролзом «сократичним». Про що 

він і говорить в «Теорії справедливості»: виправданими принципами 

справедливості є ті принципи, що є прийнятними для вільних та рівних 

індивідів у «первісній позиції», що витворює принципи, які «співпадають із 

нашими повсякденними судженнями» [158, 47]. 

Послуговуючись таким методом узгодження інтуїцій та процедурних 

принципів, Ролз сподівається прояснити смисл як справедливості, так і 

свободи. Важливі висновки в осмислені природи та значущості суспільної 

угоди допомагає нам зробити не лише сам Ролз, але й сучасні дослідники цієї 

проблеми. Зокрема, В. Нечипоренко в одній з останніх своїх публікацій 

зазначає, що насправді, «угода передбачає обмін, але обмін правами і 

свободами, а суспільна угода передбачає ще й розуміння всього правового і 

соціального порядку як такого, що передбачає рівність суб’єктів права, 

свободу громадян у всіх сферах соціального життя й обов’язковості 

соціальних, в тому числі й правових норм для кожного члена соціуму як 

члена держави» [144, 376]. 

Крім того, йдеться також і про те, що розважливі індивіди за запоною 

незнання будуть обирати чесні умови суспільної взаємодії на початково 
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справедливих засадах: умови чесної угоди між вільними і рівними 

індивідами повинні усувати будь-які переваги, які виникають в межах 

засадничих інституцій будь-якого суспільства. Варто також звернути увагу 

на важливу особливість висхідних принципів концепту суспільної угоди та 

притаманної їй інтерпретації взаємин етики та політики як спроби синтезу 

двох головних засад розбудови справедливого політичного устрою: чеснот 

індивіда та державних інституцій, як умови справедливого захисту 

приватного інтересу. В означеному річищі, теорія суспільної угоди не лише 

заснувала  розуміння сучасної демократичної держави, але й прагнула 

обґрунтування усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та 

свободи заради колективної волі інших громадян. 

Принципово важливим та майже недослідженим у вітчизняній 

літературі порівняльний аналіз творів класиків сучасного контрактуалізму 

Дж. Ролза та Ю. Габермаса. Послідовна ж критична реконструкція відповіді 

цих дійсно провідних сучасних філософів на питання про те, яким чином 

мусить бути влаштоване сучасне суспільство, щоб забезпечувати чесну 

співпрацю своїх громадян як вільних і рівноправних осіб, а також теоретичне 

з’ясування запропонованих ними механізмів взаємозв’язку морального 

універсалізму та плюралістичної етики і стане предметом цієї глави. Ми 

звернемо увагу на схожість та відмінність розуміння суспільної угоди 

Дж. Ролзом та Ю. Габермасом, а також на новітні, окреслені доповідях та 

роботах останнього перспективи дослідження проблеми. Йдеться також і про 

експлікацію проблеми раціональності в контексті співвідношення її 

нормативних та емпіричних складових, а також прояснення умов та 

принципів досягнення справжньої згоди, яка не спотворюється зовнішніми та 

внутрішніми примусами, а конституюється силою кращого аргументу. Адже 

основна мета теорії  Габермаса (що є важливим для теорії угоди) – віднайти 

можливості такого порозуміння, які б сприяли відповідальній повазі до 

гідності кожного, а раціональне вирішення конфліктів відбувалося б з 

урахуванням особливостей іншого буття. 
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Зауважимо, що створення Габермасом новітнього варіанту теорії 

суспільної угоди відбувалося в контексті відверто проголошеного в річищі 

«публічного застосування розуму» захоплення «Теорією справедливості» 

Дж. Ролза, викладеними в цій роботі ідеями та значущістю її основних 

висновків. І це невипадково, адже обидва філософи прагнуть відмовитися 

метафізичного філософування та дотримуватися, на засадах вже означеного 

публічного застосування розуму інтерсуб’єктивної та процедурної 

інтерпретації моральної автономії. Головну роль ж в створенні  

комунікативної версії суспільної угоди відіграла спрямованість соціальної, 

політичної філософії Ю. Габермаса на витлумачення дискурсу як 

засадничого принципу в подоланні «методичного соліпсизму», обґрунтуванні 

етичних норм та прав людини, з’ясуванні механізмів та шляхів практичного 

втілення «реалістичної утопії прав людини». А твори Габермаса «Залучення 

іншого», «Розділений Захід» є ще мало поцінованими в належному розумінні 

проблемного поля сучасної соціальної та політичної філософії загалом та 

місця в ній роздумів Дж. Ролза зокрема. 

Ю. Габермас, стверджуючи (в суперечках з Дж. Ролзом), що засадою 

значущості справедливих людських взаємин, є принцип суспільної угоди, 

який не можна обґрунтувати з огляду на якісь особливі інтереси чи особливе 

тлумачення блага, насправді продовжує лінію теорії суспільної угоди, 

започатковану Ж.-Ж. Руссо та І. Кантом, які обстоюють процедурну форму 

легітимації, осягнення засад визнання суспільного ладу в якості вільного та 

справедливого. Вже завдяки Канту та Руссо суспільна угода набуває якості 

принципово нового, заснованого на справедливості, алгоритму узгодження 

розмаїтих, часто суперечливих людських інтересів. І тому такий підхід стає 

значущим  для роздумів Ю. Габермаса про нормативні моделі демократії, 

демократичні процедури правової держави. Габермас, слідом за Ролзом, 

тлумачить суспільну угоду як модерний спосіб регулювання діяльності, адже 

дійсно легітимними та справедливими є ті способи суспільного буття, які 

втілюють загальний інтерес, чи загальну волю. Як класичний представник 
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теорії суспільної угоди, Габермас прагне пов’язати право людини та її 

інтерес, користь та справедливість. Йдеться про евристично плідне 

поєднання ідеалів античного полісу та новoчасового індивідуалізму, 

принципів чеснот та спільноти, як засад справедливого суспільного ладу, з 

доктриною природного права, вкоріненого в ідеї власного «Я» та розумінні 

держави як захисника приватного інтересу. На його думку, слід зрозуміти, 

що саме спільний інтерес конституює загальну волю, а встановлена 

суспільною угодою рівність громадян передбачає, що усі вони приймають 

однакові зобов’язання  і повинні користуватися рівними правами. Важливим 

в цьому в сенсі стає для нас поняття згоди, завдяки якій ми добровільно 

стаємо частиною спільноти. А відбувається це за умов «позбавленого будь-

якого примусу дискурсу вільних і рівних учасників», коли «кожен 

зобов’язаний долучатися до перспективи всіх інших і відтак поділяти їхнє 

само- та світорозуміння; з цих перспектив, які взаємне перехрещуються, 

вибудовується ідеально розширена «Ми»-перспектива, виходячи з якої всі 

можуть перевірити, чи хочуть вони зробити основою своєї практики ту чи 

іншу суперечливу норму» [48, 91]. Таким чином, й для індивіда Габермаса 

спільний інтерес творить загальну волю, а узгодження інтересу та 

справедливості вкорінене в природі суспільної угоди, яка творить 

справедливі міжлюдські взаємини через свою внутрішню, спільну для всіх 

справедливість та корисність, адже її метою є лише спільне благо, свобода та 

рівність громадян. 

Продовжуючи контрактуалістську лінію Канта, Габермас втілює її в 

своєму принципі універсалізації, який звучить наступним чином: кожна 

значуща норма має відповідати умовам, що безпосередні та побічні наслідки, 

які виникають при задоволенні інтересів кожного без примусу можуть бути 

прийняті всіма учасниками суспільної угоди. У такий спосіб відбувається 

принципово значущий перехід в царину демократичного громадянського 

суспільства та рівної, узасадниченої розумною згодою, діалогічної 

відповідальності. Тож саме завдяки Ю. Габермасу та К.-О. Апелю, 
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всезагальна воля Руссо втілюється в універсальному, вільному від примусу 

дискурсі, дискурсі, який здійснюється на засадах принципу універсалізації та 

спирається на нове розуміння раціональності і стає певною мета-

контрактуалістською інстанцією. Йдеться передусім про дискурси 

рівноправних, відповідальних та раціональних його учасників: «Суспільний 

договір виникає з ідеї про те, що кожен претендент на вступ до нього мусить 

мати раціональній мотив, аби добровільно стати його членом і 

підпорядкуватися відповідним нормам в процедурам. Когнітивний зміст, 

завдяки якому порядок стає моральним чи справедливим, спирається, отже, 

на спільну згоду всіх окремих його членів; з більшою точністю його можна 

пояснити раціональністю зважування благ, яке кожен із них здійснює з 

огляду на власні інтереси» [48, 26]. 

Дж. Ролз означає свою теорію справедливості як сучасну версію теорії 

суспільної угоди, коли остання розвивається та узагальнюється, не зважаючи 

на якусь конкретну форму суспільства чи врядування. Завдяки його версії 

контрактуалізму (який, спираючись на кантівську версію суспільної угоди, 

виходить з того, що  необхідно поважати кожного конкретного індивіда, а 

моральні принципи мусять бути виправданими щодо нього, тобто вимога 

дотримання чесної та неупередженої угоди зумовлена зовнішніми щодо неї 

причинами) сучасний філософський та політичний дискурс стає свідомим 

того, що заснована на принципах свободи та рівності ідея суспільної угоди є 

втіленням основних демократичних цінностей, демократичних способів 

регулювання взаємин громадян та влади. А запропонована Ролзом (на 

засадах модернізованої теорії суспільної угоди) інтерпретація принципів 

соціальної справедливості не обмежується лише опертям на інструментальну 

теорію раціональності, зважаючи на нагальну й до сьогодні потребу 

узгодження протилежних, часто конфліктуючих між собою намірів та 

інтересів. Згідно з детально розкритим в попередній главі розумінням Ролзом 

справедливості як чесності, саме сформульовані ним принципи 

справедливості є предметом первісної угоди. Саме ці узгоджені алгоритми 
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чесних подальших спільних дій та подальших домовленостей вільних та 

розважливих особистостей і були прийняті останніми у початкові позиції 

рівності.  

Обґрунтовуючи договірний характер своєї теорії справедливості, Ролз 

повертає договірну теорію (яка далі й далі відходила на другий план під 

натиском прагматичних та аналітичних поглядів) до життя. Він прагне, як ми 

вже наголошували вище, обґрунтувати тезу про те, ідея суспільної угоди дає 

не просто можливість об’єднати людей духовно, теоретично. Йдеться про 

готовність усіх громадян не до ворожнечі, а до співпраці. Угода є також, 

вважає Ролз, адекватнішою, ніж заснований переважно на інструментально-

технічній або ж стратегічній раціональності утилітаризм, плюралістичній 

сутності сучасного суспільства. Ролз розглядає суспільну угоду як 

домовленість, але досить широку, тобто таку, що є витоком політичних прав 

та обов’язків громадян, механізмом справедливого захисту їхніх інтересів та 

основою принципів справедливості. Описуючи основну «ідею 

справедливості», він наголошує: ми мусимо уявити собі, що ті, хто бере 

участь у соціальній співпраці, разом, у спільній соціальній дії виберуть 

принципи, які визначають їхні основні права та обов’язки, а також розподіл 

соціальних благ. Підписуючи цю суспільну угоду, люди повинні раз і 

назавжди вирішити, що є справедливим, а що – несправедливим, а ті 

принципи, які вони виберуть в якості справедливих, мусять бути головними 

для подальшої критики та реформування суспільних інституцій. 

Універсальний сенс класичної теорії суспільної угоди й уможливив 

актуалізацію її в концепції справедливості Дж. Ролза. Він прагне надати цій  

теорії нового змісту та послідовно виснувати з неї принципи справедливості 

як такі, що їх приймають вільні й розважливі індивіди для регулювання всіх 

їхніх подальших домовленостей. І ще одна, важлива теза Ролза пов’язана з 

тим, що в його справедливості як чесності первісна позиція рівності є певним 

синонімом, чимось схожим та симетричним з природним станом традиційної 

теорії суспільної угоди. 
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Зауважимо також, що саме місце ідеї суспільної угоди в контексті 

конституювання модерної політичної філософії та осмислення нею 

секуляризованих, заснованих на автономії, тобто здатності людських істот 

установлювати для себе власні закони поєднує роздуми Дж. Ролза та 

Ю. Габермаса. На їх думку, істотно пов’язаним з ідеєю суспільної угоди 

стало перетворення права (через його десакралізацію) на фундаментальне 

джерело легітимності та атрибут людського буття. Легітимувальньої сили 

набувають саме горизонтальні соціальні взаємини людей, які й втілюються 

(на чому наголошують класики європейської філософії Нового часу) в 

суспільній угоді. На її засадах виникає світська за своєю природою, 

виправдана передусім вільним прагненням її учасників, система прав 

людини: замість закону Божого починають говорити про закон природи та 

закон як сукупність правових норм. Нові суспільні реалії викликають 

необхідність нового осмислення становища людини та її відчуття свободи. 

В такий спосіб йдеться про значущість для модерного суспільства 

заснованого на десакралізації суспільних відносин реального перетворення 

саме угоди в засаду відносин правових, що й було втілено в теоріях 

суспільної угоди та притаманному їй новому баченню взаємозв’язку індивіда 

як суб’єкта власності та суб’єкта права. На цій підставі, лише індивід з 

притаманним йому правом розпоряджатися своїм «Я» може не лише 

укладати угоду з іншими такими ж індивідами, але й відчужувати частину 

свої прав на користь убезпечуючи його суспільних інституцій. То ж 

послідовна реконструкція ідей про суспільну угоду надає також можливість 

пошуку правдивої відповіді на одне із основних питань сучасної політичної 

філософії: який примус, яке обмеження свободи може вважатися 

справедливим і де ми мусимо шукати справедливої, легітимної підстави тих 

кайданів, які повсюди обтяжують людину? В межах ідеї суспільної угоди 

актуалізується й така важлива для Габермаса проблема моральності як 

проблема нашого слідування голосу природи всередині нас. 
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Звертаючись до двох основних праць Ролза – «Теорії справедливості» 

та «Справедливості як чесності», ми бачимо, на чому вже наголошувалося 

вище, як його засадничий принцип «рефлективної рівноваги» доповнюється 

методом гіпотетичного контрактуалізму. Адже справедливість як чесність 

мусить ґрунтуватися на притаманному всім чуттю справедливості. І 

теоретичні конструкції мусять коригуватися судженнями про справедливість 

до тих пір, поки суперечність між ними не зникне. Варто сподіватися на те, 

що основні неявні ідеї та принципи справедливості можуть бути 

сформульовані так, «щоб їх можна було поєднати у концепцію політичної 

справедливості, яка б відповідала найбільш усталеним переконанням», а 

«політична концепція справедливості, аби бути прийнятною, має бути  

узгоджена з нашими продуманими переконаннями на будь-якому рівні 

узагальнення за допомогою відповідної рефлексії (або за допомогою того, що 

я називаю «рефлективною рівновагою» [162, 783]. Передумовою суспільної 

згоди, якої прагне раціональний дискурс справедливості, має бути також 

проінформованість громадян та відсутність насильства. 

А вічна дилема солідарності та справедливості, яку актуалізує 

Ю. Габермас у своєму «Залученні іншого» у вигляді усвідомлення того, що 

цілісність сучасного суспільства не може існувати лише на засадах симпатії 

та довіри, а безумовно потребує ще й таких чеснот як справедливість та 

відповідальність. Саме через це «запона незнання», разом в 

позаконтекстуальним розумінням особистості, й стала предметом суворої 

критики не лише послідовників Ролза. 

Йдеться про по те, що розважливі індивіди за запоною незнання будуть 

обирати чесні умови суспільної взаємодії на початково справедливих 

засадах: умови чесної угоди між вільними і рівними індивідами повинні 

усувати будь-які переваги, які виникають в межах засадничих інституцій 

будь-якого суспільства. Варто також звернути увагу на важливу особливість 

висхідних принципів концепту суспільної угоди та притаманної  їй 

інтерпретації взаємин етики та політики як спроби синтезу двох головних 
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засад розбудови справедливого політичного устрою: чеснот індивіда та 

державних інституцій, як умови справедливого захисту приватного інтересу. 

В означеному річищі,  теорія суспільної угоди не лише заснувала розуміння 

сучасної демократичної держави, але й прагнула обґрунтування 

усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради 

колективної волі більшості через пошук такого способу соціальних взаємин, 

коли окрема людина, перебуваючи в мереживі  соціальних взаємин, була б 

сама собою. Через теорію суспільної угоди стає зрозумілим сенс легітимності 

влади – не панувати народним коштом на власний розсуд, а всіляко 

забезпечувати природні та соціальні права людини. 

Актуальність же саме дискурсу та його моральної складової для 

суспільної інтеграції в контрактуалізмі Габермаса зумовлена тим, що мета 

дискурсу – згода  людей між собою можлива лише за чесних, справедливих і 

толерантних міжлюдських взаємин загалом. Спробу ж обґрунтувати 

філософію моралі на засадах суспільної угоди та комунікативної теорії 

Габермас називає дискурсивною етикою, де місце кантівського 

категоричного імперативу заступає процедура моральної аргументації. Згідно 

з нею «лише ті норми можуть претендувати на значущість, які отримують 

згоду всіх можливих учасників практичного дискурсу» [50, 327]. 

Габермас не лише вирізняє когнітивно-інструментальну та 

комунікативну раціональності, але й наголошує на відмінності їх 

внутрішнього спрямування: якщо в першому випадку йдеться про панування, 

то в останньому – про комунікативне порозуміння. На противагу стратегічно 

зорієнтованої на задоволення інтересів учасників взаємодії Габермас 

визначає комунікативну дію, суб’єкти  якої «йдуть на те, щоб внутрішньо 

узгодити між собою плани своїх дій і дотримуватися тих чи інших своїх 

намірів лише за умови згоди щодо наявної ситуації та очікуваних наслідків, 

які вже існують між ними, чи про це ще лише будуть домовлятися» 

[211, 199]. 
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В обох випадках учасники діють раціонально, проте в першому 

прагнуть лише успіху, а в другому – досягнення згоди в процесі чесного 

спілкування. 

Вже в цьому інтелектуальному річищі можна зрозуміти захоплене 

витлумачення Габермасом теорії справедливості Ролза: саме ті суспільні 

регулювання можуть бути визнані справедливими, котрі є всезагальними і 

надають процедуру перевірки окремих дій, суджень, норм. З іншого боку, 

Габермасу, безумовно, імпонує ідея чуття справедливості Ролза, а також 

необхідність за допомогою його версії суспільної угоди визнавати, засновану 

на вимозі рівної поваги до гідності кожного, недоторканність індивіда. То ж 

заснована на справедливості індивідуальна недоторканність та прагнення до 

спілкування людей, як вільних та рівноправних, чесних особистостей на 

засадах добровільно взятих на себе принципів – те головне, що є дійсно 

спільним для всіх теоретиків суспільної угоди. І Ролз, і Габермас 

дотримуються ідеї процедурної справедливості і на засадах принципу 

суспільної угоди прагнуть відшукати універсальні процедури досягнення 

справедливих рішень, а не субстанції справедливості. Й обстоювані ними 

умови досягнення справедливості є також досить схожими: рівність 

учасників за відсутності в них прихованих мотивів та наявності вільного 

доступу до обговорюваних принципів. А істотно важливий для обох 

концепцій принцип неупередженості є синонімом ідеальної мовленнєвої 

ситуації Габермаса та принципу рефлективної рівноваги Ролза. 

Проте в роботах Ю. Габермаса, на відміну від Дж. Ролза, мова йде про 

практичний дискурс. Вже в цьому пункті Габермас йде далі запропонованого 

Ролзом в якості методологічного принципу «первісного стану», в якому 

учасники суспільної угоди виступають як рівноправні учасники, без огляду 

на їх реальне соціальне становище. Як формулює це сам Габермас? Він 

наголошує на тому, що його методу практичного дискурсу властиві істотні 

переваги над ідеєю первісного стану Дж. Ролза, в якому, як вже зазначалося,  

всі спроможні до раціональних рішень учасники виступають рівноправними 
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партнерами угоди. І, зрештою, увага акцентується не лише на суспільній 

природі дискурсу, а й на істотній зміні ролі Іншого в тлумаченні проблем 

свободи, добра та справедливості. Щодо дискурсу суспільної угоди, то 

йдеться як про необхідність компромісів та врахування індивідуальних 

життєвих планів, так про проблему легітимності влади та необхідних для 

функціонування універсальних принципів чуття справедливості та довіри. 

Таким чином, в творчості Ю. Габермаса останніх років втілюється загальна 

настанова сучасної філософії на важливість осягнення того, що «складні 

суспільства не можуть утримувати своєї цілісності завдяки самим лише 

почуттям, які подібно до почуттів симпатії чи довіри спрямовані на ближню 

сферу. Моральне ставлення до чужих вимагає «штучних» чеснот, передовсім 

– налаштованості на справедливість» [48, 24]. А через прагнення 

контрактуалізму (передусім в особі Ю. Габермаса) пов’язати нормативне 

обґрунтування справедливості з інтересами окремих людей, виникає 

проблема етичного виправдання правових норм, які не можуть ґрунтуватися 

лише на примусі кращого аргументу. Означена настанова тісно пов’язана з 

практикою поваги до гідності кожного окремого індивіда. То ж цілком 

виправданим та логічним кроком в розвитку ідеї суспільної угоди в концепції 

Габермаса стало його звернення до «концепту людської гідності» [209]. 

Осердям його «реалістичної утопії прав людини» стала теза про те, що 

гідність властива щонайменше всім суб’єктам правової угоди, а сама ідея 

людської гідності є нормативним витоком вкорінених в універсальності 

моралі основних прав людини, які можуть та повинні захищати цю гідність 

за допомогою справедливих інституцій демократичної держави. 

Завдяки дискурсу свободи в теорії Дж. Ролза ми розуміємо небезпеку 

перетворення свободи в один із «симулякрів», котрі (якщо скористатися 

відомим визначенням Ж. Бодрияра) замінюють реальність її знаками. В 

цьому сенсі варто погодитися з тезою провідних сучасних філософів про те, 

що саме свобода стане, повинна стати, головним механізмом розвитку 

справедливості та рівності в ХХI столітті. Адже властиві свободі широкі 
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можливості вибору органічно пов’язані з розумінням відповідальності 

кожного та необхідності враховувати інтереси інших людей. 

 

4.3 Комунікативна версія теорії суспільної угоди: Ю. Габермас 

 

Розв’язання сучасних проблем інтеграції суспільства за межами 

комунікативної теорії значно збіднює можливості договірних концепцій. До 

того ж, проблематика суспільної угоди в сучасних дослідженнях далеко не 

вичерпується теорією справедливості в усіх її варіантах, здебільшого 

зведених до дистрибутивності. Очевидно, що теорія суспільної угоди як 

дієвий методологічний принцип повинна включати у себе й комунікативну 

теорію Ю. Габермаса, яка слугує й адекватному осягненню проблеми 

розбудови громадянського суспільства як основної умови досягнення 

соціальної інтеграції. 

Проблемі суспільної угоди, основних шляхів та принципів її 

досягнення належить особливе та ще мало досліджене місце в доробку цього 

всесвітньовідомого німецького мислителя. Конструктивна увага 

Ю. Габермаса до означеної проблеми, створення ним свого варіанту теорії 

суспільної угоди зумовлені не лише відверто проголошеним (у відомій статті 

про публічне застосування розуму) захопленням класичною версією 

контрактуалізму – «Теорією справедливості» Дж. Ролза, викладеними в цій 

роботі ідеями та значущістю її сутнісних результатів. Головну роль ж в 

створенні комунікативної версії суспільної угоди відіграла спрямованість 

його соціальної, політичної філософії на витлумачення саме дискурсу як 

засадничого принципу в подоланні «методичного соліпсизму», обґрунтуванні 

етичних норм та прав людини, з’ясуванні механізмів та шляхів створення 

світової громадськості. 

То ж розуміння Ю. Габермасом принципів та механізмів досягнення 

суспільної угоди мусять бути (особливо в контексті численних сучасних 

західних досліджень) детально вивчені. Особливо важливими для нас 
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сьогодні стануть висновки та ідеї Ю.Габермаса не лише про те, як поєднати 

між собою особливості моральних норм та універсалізм етичних цінностей, а 

й розбудувати (чи лише на шляху «раціоналізації життєвого світу»?) 

справедливе демократичне суспільство, де живуть люди з різними, часто 

протилежними, прагненнями та інтересами. Ми мусимо (що часто не 

вписується в теорію комунікативної дії, комунікативної раціональності 

Габермаса, зважати, осмислювати наш новий соціальний і індивідуальний 

досвід, який зважає на нашу органічну, культурно-історичну та 

екзистенційну (в сенсі Гайдеггера) приналежність до світу. 

Тому особливої уваги потребує розуміння Габермасом проблеми 

раціональності в контексті співвідношення її нормативних та емпіричних 

складових, а також ролі ідеальної комунікації в досягненні справжньої згоди, 

коли перша не спотворюється не лише зовнішнім, але й внутрішнім (цій 

самій комунікації притаманним) примусом, а конституюється силою кращого 

аргументу. Адже основна мета його теорії (що є важливим для теорії угоди) – 

віднайти можливості такого порозуміння, які б сприяли відповідальній повазі 

до гідності кожного. Ми мусимо знову і знову, звертаючись до текстів 

Габермаса, спростовувати закиди його опонентів, що запропоноване 

раціональне вирішення конфліктів відбувається за рахунок нехтування 

особливостями іншого буття. 

Перед тим як розглянути можливості та основні принципи 

дискурсивно-етичної процедури та метатеорії суспільної угоди, варто 

зауважити на постійне звернення Габермаса до осмислення такої небезпечної  

маніпулятивної складової (тепер вже чи не основної  складової та чинника 

гібридної війни)  сучасного реального та віртуального світу. Адже йдеться не 

просто про спотворення реальності, а про те, що таке спотворення 

ґрунтується на певних загальних світоглядних принципах, за які люди мусять 

вмирати, або зневажати, ненавидіти інших людей. Це трагічні наслідки того, 

що замість справжнього розуміння суспільних процесів та власних проблем, 

суб’єкти спілкування перетворюються на  носіїв чужих думок та поглядів. 
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Причину виникнення і функціонування цієї форми комунікації Габермас 

вбачає в тому, що вона починає функціонувати згідно з алгоритмом 

монологічної моделі інструментальної дії. Що є наслідком не лише 

поширення на все суспільне життя ціле-раціональної діяльності, а 

насамперед – прагнення видати окремий егоїстичний інтерес за всезагальний. 

Ю. Габермас, стверджуючи (в суперечках як з Е. Тугендгатом, так і з 

Дж. Ролзом), що засадою значущості справедливих людських взаємин, є 

принцип суспільної угоди, який не можна обґрунтувати з огляду на якісь 

особливі інтереси чи особливе тлумачення блага, переконливо продовжує 

лінію теорії суспільної угоди, започатковану Ж.-Ж. Руссо та І. Кантом, які 

обстоюють, на противагу теорії суспільної угоди Т. Гоббса, формальні умови 

легітимації, її процедурну форму. Йдеться, таким чином, про філософське 

осягнення засад визнання суспільного ладу в якості вільного та 

справедливого. Починаючи з Руссо суспільна угода набуває якості 

принципово нового, заснованого на справедливості, алгоритму узгодження 

розмаїтих, часто суперечливих людських інтересів. Як наголошує в цьому 

контексті А. Єрмоленко, досліджуючи значення та сенс розвідок Руссо та 

Канта для розуміння комунікації Ю. Габермасом в сенсі демократичних 

процедур правової держави: «Процедури й передумови легітимації є 

легітимуючими підвалинами, на яких ґрунтується значення легітимацій, що й 

позначається ідеєю договору. Ідея договору, яка, окрім всього іншого, 

передбачає, свободу й рівність, визначає саме процедурний тип легітимації 

Нового часу» [80, 151]. Він також, як ми вже зазначали вище, чітко окреслює 

сенс принципу суспільної угоди для сучасної політичної та соціальної 

філософії загалом: «Суспільний договір, який характеризується розривом з 

природним станом, означає новий суспільний принцип регуляції діяльності: 

він показує, яким чином у поведінці людей місце інстинктів може заступати 

справедливість. Ситуація, в якій кожний індивід з усіма своїми природними 

правами тотально погоджується зі спільнотою, потребує умов, за якими лише 
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ті правила можна вважати легітимними, які виражають всезагальний інтерес, 

чи всезагальну волю» [80, 152]. 

Як класичний представник теорії суспільної угоди Руссо вже на 

початку своїх роздумів зосереджується на прагненні пов’язати право людини 

та її інтерес, користь та справедливість. Йдеться про евристично плідне 

поєднання ідеалів античного полісу та новoчасового індивідуалізму, 

принципів чеснот та спільноти, як засад справедливого суспільного ладу з 

доктриною природного права, вкоріненого в ідеї власного Я та розумінні 

держави як захисника приватного інтересу. На його думку, слід зрозуміти, 

що саме спільний інтерес конституює загальну волю, а встановлена 

суспільною угодою рівність громадян передбачає, що усі вони приймають 

однакові зобов’язання і повинні користуватися рівними правами. Важливим в 

цьому в сенсі стає для Руссо та й для нас поняття згоди, завдяки якій ми 

добровільно стаємо частиною спільноти. До цього, як наголошує Руссо, 

індивід є, до певної міри, «завершеним і самотнім цілим», а після, 

відмовившись від своєї суверенності на користь  цілого, – перетворюється на 

частину останнього, залишаючись вільним, індивід одночасно зникає в 

обширах нової спільноти. Руссо в другій книзі «Теорії суспільної угоди» 

зазначає, що саме спільний інтерес творить загальну волю, і це варте 

захоплення узгодження інтересу та справедливості вкорінене в природі 

суспільної угоди, яка творить справедливі міжлюдські взаємини через свою 

внутрішню, спільну для всіх справедливість та корисність, адже її метою є 

лише спільне благо, свобода та рівність громадян. 

Кант продовжує теорію суспільної угоди перетворенням всезагальної 

волі (узгодження індивідуальних та загальних інтересів) в практичний (а не 

розважливо-стратегічний) розум доброї волі, який, завдяки своєму виходу за 

межі власного інтересу, уможливлює справедливе вирішення суспільних 

проблем. 

Продовжуючи контрактуалістську лінію Канта, Габермас втілює її в 

своєму принципі універсалізації, який звучить наступним чином: кожна 
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значуща норма має відповідати умовам, що безпосередні та побічні наслідки, 

які виникають при задоволенні інтересів кожного без примусу можуть бути 

прийняті всіма учасниками суспільної угоди. У такий спосіб відбувається 

принципово значущий перехід в царину демократичного громадянського 

суспільства та рівної, узасадниченої розумною згодою, діалогічної 

відповідальності. Таким чином, завдяки Ю. Габермасу та К.-О. Апелю 

всезагальна воля Руссо втілюється в універсальному, вільному від примусу 

дискурсі, дискурсі, який здійснюється на засадах принципу універсалізації та 

спирається на нове розуміння раціональності і стає певною мета-

контрактуалістською інстанцією. Йдеться передусім про дискурси 

рівноправних, відповідальних та раціональних його учасників: «Суспільний 

договір виникає з ідеї про те, що кожен претендент на вступ до нього мусить 

мати раціональній мотив, аби добровільно  стати його членом і 

підпорядкуватися відповідним нормам і процедурам. Когнітивний зміст, 

завдяки якому порядок стає моральним чи справедливим, спирається, отже, 

на спільну згоду всіх окремих його членів; з більшою точністю його можна 

пояснити раціональністю зважування благ, яке кожен із них здійснює з 

огляду на власні інтереси» [48, 26]. 

Саме значущості дискурсу та його моральної складової для суспільної 

інтеграції присвячено здебільшого роботу Габермаса зі збірки з проблем 

дискурсивної етики під назвою: «Мораль і моральність. Чи стосуються 

гегелівські заперечення Канта також і дискурсивної етики?» [50].  

Актуальність саме цього поняття зумовлена ще й тим, що мета дискурсу – 

згода можлива лише між чесними  людьми, які, як і в межах первісного стану 

(Urzustand) Ролза, досягають справедливих угод, а всі учасники цього 

процесу виступають «рівноправними партнерами договору, незважаючи на їх 

фактичний соціальний статус» [50, 328]. 

З іншого боку, Габермаса, безумовно, надихає ідея чуття 

справедливості Ролза, а також необхідність за допомогою його версії 

суспільної угоди визнавати, засновану на вимозі рівної поваги до гідності 
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кожного, недоторканність індивіда. Отже, заснована на справедливості 

індивідуальна недоторканність та прагнення до спільної праці та спілкування 

людей як вільних та рівноправних, чесних одна щодо одної особистостей на 

засадах добровільно взятих на себе принципів – це те головне, що є дійсно 

спільним для всіх теоретиків суспільної угоди. 

У спільній з Н. Луманом роботі Габермас пише про можливість 

розрізнення двох основних форми комунікації: комунікативну дію та 

дискурс. У межах першої значення та смисли приймаються некритично з 

метою обміну інформацією, а в дискурсі темою стають проблематичні 

претензії на значення та допустимі лише логічно достеменні висловлювання. 

В межах останнього ми, використовуючи в якості засади нашого спілкування 

розважливу інтерпретацію та істинне, а не позірне, теоретичне розуміння, 

намагаємося розв’язати наше головне завдання: відновити приховану в 

комунікативних діях проблематичну згоду та досягнути дискурсивної 

обґрунтованої згоди. Таким чином, щоб уникнути порушення повсякденно-

мовного спілкування, суб’єкти дискурсу мають дотримуватися наступних 

правил: не лише розуміти, але й вміти висловити ситуацію тісного 

взаємозв’язку мови та поведінки, яка,  частіше за все,  вже ж втілюється в 

наших промовах та розмовах; Йдеться, таким чином, як постійно наголошує 

Габермас, про справжній сенс наших взаємин.  Якщо сумніви щодо 

висловлювань, які обговорюються чи повідомляються, й виникають, вони 

мусять бути перевірені силою «кращого аргументу». Як і в ситуації 

первісного стану Ролза, місце і час дискурсу, соціальний стан і психологічні 

особливості його учасників ніяк не впливають на досягнення головної мети – 

взаєморозуміння і згоди. Щодо головних типів дискурсу, то йдеться про засіб 

комунікативної дії (наприклад, розмова з метою інформації і навчання або 

заздалегідь організований диспут); комунікативну дія, котра лише зовні 

набирає форми дискурсу (всі форми ідеологічного виправдання); 

терапевтичний дискурс, де створення умов для нього править за підґрунтя 

саморефлексії (психоаналітична розмова лікаря та пацієнта); нормальний 
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дискурс, який слугує обґрунтуванню проблематичних претензій на значення 

(наприклад, наукова дискусія); нові форми дискурсу (навчання за допомогою 

дискурсу замість дискурсу як засобу для інформації та інструкцій, модель 

вільної семінарської дискусії – за Гумбольдтом) [247, 115]. 

Для ведення дискурсу і досягнення взаєморозуміння суб’єкти дискурсу 

повинні звернутися та визначити можливі засади досягнення згоди, 

порозуміння, що стає неможливим без практичного застосування того, що 

Габермас, як буде вказано нижче, називає «універсальною прагматикою» чи 

«комунікативною компетенцією». Остання ж (в інтерпретації класика 

комунікативного контрактуалізму) є синонімом такого неспотвореного нічим 

спілкування, що завершується згодою та порозумінням. Свою ж (разом з 

Апелем) спробу обґрунтувати кантівську теорію моралі (та його версію 

суспільної угоди) за допомогою комунікативної теорії Габермас називає 

дискурсивною етикою, де місце кантівського категоричного імперативу 

заступає процедура моральної аргументації. Згідно з нею «лише ті норми 

можуть претендувати на значущість, які отримують згоду всіх можливих 

учасників практичного дискурсу» [50, 327]. 

У своїй вже нині класичній «Теорії комунікативної дії» Габермас не 

лише вирізняє когнітивно-інструментальну та комунікативну раціональності, 

але й наголошує на відмінності їх внутрішнього спрямування: якщо в 

першому випадку йдеться про панування, то в останньому – про 

комунікативне порозуміння. Особливість обстоюваної Габермасом 

комунікативної раціональності є також її внутрішній зв’язок з 

відповідальністю, оскільки «раціональність» є граничним поняттям з 

нормативним змістом, що виходить за межі будь-якої локальної спільноти в 

напрямі до універсальної спільноти. Не звертаючись до вже досить детально 

описаної в нашій літературі відмінності ціле-раціональної та комунікативної 

дій, зауважимо лише їх принципову відмінність, чітко означену в роботі 

«Моральна свідомість та комунікативна дія»: «Координація дій суб’єктів, які, 

таким чином, поводяться один з одним стратегічно, залежить від того, 
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наскільки егоїстичний підрахунок власної вигоди урівноважується 

підрахунком вигоди з протилежного боку. Тоді ступінь кооперації та 

стабільності залежить від задоволення інтересів учасників взаємодії. На 

противагу цьому я говорю про комунікативну дію, коли актори йдуть на те, 

щоб внутрішньо узгодити між собою плани своїх дій і дотримуватися тих чи 

інших своїх намірів лише за умови згоди щодо наявної ситуації та очікуваних 

наслідків, які вже існують між ними, чи про це ще лише будуть домовлятися» 

[211, 199]. В обох випадках учасники діють раціонально, проте в першому 

прагнуть лише успіху, а в другому – досягнення згоди в процесі чесного 

спілкування. 

Тому, крім власне прагматичного чи цілераціонального, варто говорити 

про етико-екзистенціальний (спрямований на герменевтичне та критичне 

прояснення самосвідомості індивіда) та морально-практичний дискурси. 

Основна мета останнього – обґрунтування та застосування норм, які 

регулюють взаємні права та обов’язки і справедливе вирішення конфліктів, 

що виникають в царині суспільно нормованої поведінки. За допомогою 

морально-практичного дискурсу конституюється інтерсуб’єктивність вищого 

ґатунку, в якій інтереси кожної людини вибудовуються та реалізуються в 

контексті інтересів інших людей, завдяки неупередженості, долаються 

егоїстичні та формуються загальновизнані, спільні настанови учасників 

процесу дискурсу. 

По-перше, у Габермаса, на відміну передусім від Дж. Ролза, мова йде 

про практичний дискурс. Вже в цьому пункті Габермас йде далі 

запропонованого Ролзом в якості методологічного принципу «первісного 

стану», в якому учасники суспільної угоди виступають в якості рівноправних 

учасників, без огляду на їх реальне соціальне становище. Як формулює це 

сам Габермас? Він наголошує на тому, що його методу практичного дискурсу 

властиві істотні переваги як над ідеєю первісного стану Дж. Ролза, в якому, 

як вже зазначалося, всі спроможні до раціональних рішень учасники 
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виступають рівноправними партнерами угоди, так і теорією ідеального 

перейняття ролей Дж.Г. Міда. 

Особливістю ж практичного дискурсу є не лише визнання ним єдиної 

сили – сили кращого аргументу (тут Габермас спирається на теорію 

Р. Алексі) в спільному пошуку. Важливішим стає те, що саме «практичний 

дискурс постає як форма аргументативного волевиявлення, що має 

обов’язковий характер, форма, яка (як і первинний стан Ролза) лише на 

основі всезагальних передумов комунікації має гарантувати правильність (чи 

справедливість) будь-якого взаєморозуміння, можливого за таких умов. Таку 

роль дискурс відіграє завдяки ідеалізуючим підстановкам, які фактично 

мають здійснювати учасники дискурсу в процесі аргументації» [50, 328]. 

Таким чином, етика дискурсу може слугувати своєрідною метатеорією 

будь-якої концепції, що має своїм предметом обґрунтування нормативних 

принципів справедливості. Враховуючи вище викладене, дискурсивне 

обґрунтування справедливості має передбачати: 1) реконструкцію 

формально-прагматичних передумов дискурсу; 2) обґрунтування пріоритету 

права над добром у термінах переваги комунікативної над стратегічною дією; 

3) дискурсивне обґрунтування морально-правових норм; 4) комунікативні 

пресупозиції ідентичності та політики визнання. На відміну від етичних 

цінностей та правових норм, моральні норми не є розумними тільки тому, що 

вони є значущими для «нас». Моральні норми стають універсальними 

завдяки критичній силі розуму, що виявляє себе у вимозі обґрунтування. 

Спираючись на праці Ю. Габермаса ми можемо виокремити чотири 

основні характеристики процедурної теорії моральності. По-перше, це її 

деонтологічний характер: вона спрямована на нормативну значущість норм, 

що можуть бути універсально обґрунтовані за допомогою взаємно визнаних 

підстав; ця нормативна значущість є безумовною у тому сенсі, що ніхто не 

має виправданих підстав не визнавати їх значущість, що має виказати себе у 

контексті обґрунтування. Ці норми відповідають на питання про правильне (а 

не добре) життя суспільства. Деонтологічна теорія протистоїть спробам 
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відповісти на питання про універсальну значущість норм, вказуючи на 

концепцію індивідуального чи колективного блага. 

Це передбачає, по-друге, когнітивістську передумову: у принципі на 

моральні питання є раціональна, загально обґрунтована відповідь. 

Правильність моральних норм має розглядатись не тому, що їх валідність 

співвідноситься із об’єктивним моральним фактом, а у тому, що їх 

раціональна значущість зумовлена взаємним і загально обґрунтованим 

консенсусом між вільними та рівними учасниками комунікативної ситуації, 

кожен з яких здатен до сприйняття перспективи іншого.  

Звідси, по-третє, витікає також і процедурний характер обґрунтування 

деонтологічної норми. Ця характеристика не означає, що всі моральні норми 

мають формальний характер; це означає, що вони мають бути загально та 

взаємно обґрунтованими. Інтерсуб’єктивна взаємність перетворюється на 

структуру обґрунтування норм: «до тієї міри, до якої вони промовляють до 

всіх, всі повинні говорити про них». 

По-четверте, деонтологічний характер норм передбачає їх 

універсальність, оскільки універсальність є умовою значущості моральної 

норми (на противагу від політико-правових норм), а отже не може бути 

обмеженою (чи зведеною до) певної локалізованої (у часі та просторі) 

«загальності». У моральному вимірі те, що має значення для всіх, передбачає 

також і можливість обґрунтування для кожного. У моральному вимірі 

людство, як спільнота моральних індивідів, є також і спільнотою, що 

обґрунтовує моральні норми. Це передбачає, що моральні міркування можуть 

слугувати легітимацією дій «тут і тепер», а не тільки надемпіричному 

«царстві цілей». Таким чином, етичні світи не є закритими культурними 

розмаїтими світами, оскільки моральні міркування, які можуть поділяти всі 

(а також обов’язок щодо їх обґрунтування) «забезпечують» їх відкритість як 

до внутрішніх трансформацій, так і до зовнішніх взаємовпливів. 

У рамках конструктивістського підходу нормативність конструюється 

за допомогою суб’єкт-об’єктного відношення. Норми та принципи 
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справедливого суспільства «накидаються» на соціальний контекст, як на 

певний об’єкт. Проте така методологічна установка не враховує 

інтерсуб’єктивності соціального досвіду, де норми є радше «смислом», який 

твориться в рамках суб’єкт-суб’єктного відношення. Отже, 

конструктивістська методологія не здатна примирити нормативно-

деонтологічний та соціально-онтологічний рівні обґрунтування норми. 

На відміну від конструктивізму, герменевтичні підходи до визначення 

справедливості враховують інтерсуб’єктивність соціального досвіду. Проте 

для герменевтики справедливості недоступна критична позиція, з якої 

дослідник справедливості є радше безстороннім споглядачем, а не 

безпосереднім учасником. Герменевтична інтерпретація не може уникнути 

«надмірної довірливості» до герменевтичного досвіду, оскільки поле для 

діалогу з приводу «смислів, що нас об’єднують», є підготовленим 

заздалегідь.  

Під цим кутом зору головна проблема обґрунтування справедливості 

полягає у тому, яким чином можлива нормативність, що не зводиться лише 

до інтерпретації соціально-історичного контексту? Відповідь на це питання 

можлива у рамках комунікативної практичної філософії. Ми довели, що 

проект дискурсивної етики може бути успішно представлений як процедура 

обґрунтування субстанційних принципів справедливості, що заснована на 

діалогічній концепції неупередженості. Адже вона дає можливість не тільки 

подолати труднощі з якими стикаються конструктивістські та герменевтичні 

концепції справедливості, але й показати поєднуванність як 

контекстуалістських, так і універсалістських засновків, з яких вони виходять. 

Різниця між методом політичного конструктивізму та комунікативно-

практичною концепцією обґрунтування полягає у тому, що останній 

виходить із тих самих засновків що і перший, однак поряд із цим має кілька 

суттєвих переваг. По-перше, комунікативно-практична теорія обґрунтування 

так само як і політичний конструктивізм: а) уникає труднощів морального 

реалізму та релятивізму; б) розглядає пріоритет справедливості над «добром» 
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як нормативно обґрунтований, а не виправданий завдяки субстанційним 

підставам «всеохопних доктрин». По-друге, метод обґрунтування спирається 

на процедурне поняття розуму, однак на відміну від політичного 

конструктивізму: а) не спирається на субстанційну концепцію індивіда та 

суспільства; б) водночас задовольняє вимогу політичного конструктивізму 

щодо «нейтральності обґрунтування» та пріоритету права над добром. По-

третє, політична легітимність та субстанційні концепції соціальної 

справедливості є результатом принципів: а) ухвалених індивідами, що 

володіють моральною та політичною автономією; б) однак умова взаємності 

та загальності аргументування у необмеженій комунікативній спільноті не 

обмежує нормативну силу принципів контекстом ліберальної, 

конституційно-демократичної політичної спільноти. 

Слід відзначити, що така реконструкція методу політичного 

конструктивізму за допомогою засобів комунікативно-практичної філософії 

не є «абстрактною» у поганому сенсі цього слова. Скоріше навпаки, вона є 

спробою представити універсальну структуру процедури обґрунтування у 

різноманітних «практичних» дискурсах, в яких індивід інтерсуб’єктивно 

визнається як суб’єкт у етичному житті спільноти, як носій прав у правовій 

системі та, зрештою, як політично автономний громадянин у контексті 

національної держави та громадянського суспільства. Таким чином, метод 

обґрунтування «сполучає» між собою процедурну концепцію нормативного 

обґрунтування із широким спектром відносин визнання. 

Незважаючи на те, що дискурсивна етика має кантіанські витоки, проте 

на відміну від політичного конструктивізму, вона здатна врахувати Гегелеву 

критику Канта, що стосується розрізнення між мораллю та субстанційно-

етичним життям. Отже, у рамках реконструкції моральної теорії засобами 

аналізу формально-прагматичних умов комунікації є можливим поєднання 

неупередженості та чутливості до «спільних смислів». Це уможливлює 

критичну позицію стосовно традиції та історичних наративів без відмови від 

домагання їх значущості. Під цим кутом зору дискурсивна комунікативно-
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практична теорія моралі є найбільш прийнятною концепцією для розв’язання 

контроверзи універсалізму та партикуляризму в рамках проблематики 

глобальної справедливості.  

Принципово важливим для розуміння так би мовити дискурсивної 

природи новітньої філософії суспільної угоди став висновок зроблений 

Л. Ситніченко в роботі «Філософські дискурси раціональності» щодо 

теоретичної та практичної виправданості переходу Габермаса до розгляду 

проблеми прагматичного, етичного та морального застосування в царині 

соціального буття. «Цей подальший розвиток принципу об’єднання 

діалогічної та інструментальної раціональностей має декілька істотних 

наслідків. По-перше, йдеться не лише про акцентування уваги на суспільній 

природі дискурсу, а й про важливу зміну ролі Іншого в тлумаченні проблем 

свободи, добра та справедливості. І ця зміна вкорінена у факті (якого прагнув 

позбавитися, на відміну від прагматичних та етичних міркувань, морально-

практичний дискурс) реальності перетину, зіштовхування між собою різних 

прагнень та волінь. А об’єктивується вона в проблемі можливості та 

механізмах досягнення спільних намірів» [167, 133]. 

Щодо нашої проблеми – проблеми суспільної угоди, то йдеться, як про 

необхідність компромісів та врахування індивідуальних життєвих планів, так 

про проблему легітимності влади та необхідних для нормального 

функціонування універсальних принципів чуття справедливості та довіри. 

Можна без перебільшення стверджувати, що і в розвідках Габермаса, 

особливо в його «Залученні іншого» втілюється загальна тенденція сучасної 

європейської політичної та соціальної філософії, її розуміння необхідності 

осягнення по-перше того, що «складні суспільства не можуть утримувати 

своєї цілісності завдяки самим лише почуттям, які подібно до почуттів 

симпатії чи довіри спрямовані на ближню сферу. Моральне ставлення до 

чужих вимагає «штучних» чеснот, передовсім – налаштованості на 

справедливість» [48, 24]. А, по-друге, через прагнення контрактуалізму 

пов’язати нормативне обґрунтування справедливості з інтересами окремих 
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людей, перед дискурсивною етикою виникає проблема етичного виправдання 

правових норм, які не можуть ґрунтуватися лише на примусі кращого 

аргументу. На означену методологічну перешкоду теорії суспільної угоди 

Габермаса вказують як О. Гьофе, П. Колер, так і К.-О. Апель. 

Також проблематика життєвого світу стає предметом не лише 

феноменологічної філософії, а також і комунікативної філософії 

Ю. Габермаса, який за допомогою цього поняття намагався модифікувати 

апелівську теорію комунікативної етики.  

«Життєвий світ» – поняття, яке почало власне філософськи 

осмилюватися в пізніх працях Е. Гусерля в якості засади взаємоузгодженого 

досвіду, а також засади об’єктивних наук та усіх опосередкованих зв’язків 

між людьми. На думку Гусерля, яка потім дістала подальшого розвитку не 

лише в феноменології, в своїй природній настанові свідомість постає як світ 

людського досвіду, що є світом суб’єктів, інтереси, уявлення, нахили яких 

спрямовані на реальність. А життєвий світ утворює той безмежний обрій, де 

й розгортаються та втілюються в життя різні прагнення та настанови. Коли 

ми намагаємося втілити в життя наші інтереси, то просто припускаємо, що 

ми та інші люди живемо у світі. Для нас він існує як сукупність смислів, на 

котрі можна опертися, їх можна також перевіряти, модифікувати і навіть 

спростовувати. Саме розуміння сутності життєвого світу, що є сукупністю 

первинних інтенцій, повинне, за Гусерлем, розкрити процес виникнення з 

нього різних систем знання, зокрема об’єктивних наук, пояснити відношення 

останніх до життєвого світу і тим самим наділити їх людським змістом. Для 

життєвого світу характерні безпосередня очевидність, інтуїтивна 

достовірність його феноменів, що розуміються і приймаються індивідом як 

такі, тобто суб’єктивна достовірність, причому суб’єктивність життєвого 

світу – це анонімна суб’єктивність. Її зміст визначається не активністю 

суб’єкта, а наявними у сфері суб’єктивності феноменами світу, як 

суб’єктивними, так і інтерсуб’єктивними. 
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Ще одна надзвичайно важлива властивість життєвого світу: він є 

цілісним, оскільки саме в цій якості він виступає як щось самоочевидне. Це 

ціле не має чіткої архітектоніки, його структура невизначена, не 

експлікована.  Щодо активності суб’єкта, то життєвий світ постає горизонтом 

усіх його намірів, проектів, інтересів, незалежно від їх тимчасових, 

просторових, ціннісних та інших вимірів та складових. Проте будь-яка 

зорганізовна рефлективна діяльність (разом із  науковою) веде, вважає 

Гусерль, до зосередження на тому або іншому аспекті життєвого світу, до 

виникнення закритих світів (прикладом може служити світ фахівця), 

опосередкованих особливою метою і часто недоступних безпосередньому 

розумінню. Тому Гусерль вважає, що тематично присутній у нашому 

приватному світі (навіть за умов наявності в ньому якоїсь вищої мети), 

життєвий світ залишається нетематизованим. Проте це не свідчить про те, що 

життєвий світ не стосується організованої практичної діяльності. Навпаки, 

кожна мета припускає його, навіть універсальна мета – розуміння світу в  

науковій істині – припускає його, навіть і особливо в процесі людської 

діяльності, як певного роду суще. Іншими словами, життєвий світ є цілісною 

структурою людської практики, і будь-яка цілеспрямована діяльність існує 

(бо не може не існувати) в життєвому світі, спираючись навіть на не 

прояснене знання його. 

Учень Е. Гусерля А. Шюц, методологічно спирався на спадщину 

Гусерля та спроби синтезу систематичної та історичної соціології М. Вебера. 

При вивченні впродовж трьох десятиліть феномену «життєвого світу» він 

мав ті ж самі наміри, що й Гусерль, хоча предметом його пильної уваги була, 

як відомо, насамперед царина соціальних наук. Підсумком і основним 

прагненням основної праці А. Шюца «Структури життєвого світу» 

(підготовленої до друку Т. Лукманом і відомої нам вже й в українському 

перекладі під назвою «Структури життєсвіту» [225]) стало всебічне 

обґрунтування ідеї про можливість того, що суб’єктивний сенс людських дій 

може визначатися об’єктивно. А предметом всіх емпіричних наук, – писав 
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Шюц, розвиваючи в соціально-філософському вимірі близькі йому 

положення теорії Гусерля, – є світ як напереддане, але вони, ці науки, як і їх 

інструментарій, самі є складовими цього світу. Звідси випливає, що науці, 

якщо вона дійсно бажає бути строгою, необхідна не стільки формальна 

строгість, логічна формалізація і так звані об’єктивні наукові методи, скільки 

з’ясування її ґенези і зумовленості життєвим світом, який є її витоком та 

життєвим простором. Цей світ, як засада наукової рефлексії, що об’єктивує, – 

світ людської безпосередності, феноменальний світ відчуття, прагнення, 

фантазування, бажання, сумніву, твердження, спогадів про минуле і 

передбачення майбутнього і т.п., коротше, це життєвий світ. Шюц визначає 

його як світ, в якому ми, як спільнота людських істот, живемо в суспільстві і 

культурі, залежний від їх об’єктів, які впливають на нас і у свою чергу, 

піддаються нашій дії. 

У феноменологічній соціології він постає універсумом спільнот, що 

об’єднують життєві світи різних соціальних груп, є теоретичною основою 

досліджень так званого «повсякденного світу». Універсальне значення 

життєвого світу, що залишається у будь-яких смислах, знаходить прояв у 

універсальному, відкритому горизонті, котрий пов’язаний з переживанням 

свідомості, відкриваючи нові можливості розгортання смислів. 

Адекватне, притаманне й роздумам Ю. Габермаса, розуміння природи 

життєвого світу властиве вже згаданій вище праці А. Шюца та Т. Лукмана 

«Структури життєвого світу». Життєвий світ виступає перед нами в якості 

найбільш непроблематичної, всеохоплюючої та значущої  для людини 

«дійсності». Це така дійсність, яку  нормальна доросла людина сприймає в 

якості природної настанови, як просто дану.  Вже розділ перший, який має 

назву «Життєвий світ як непроблематичний ґрунт природного 

світоспоглядання», цієї класичної роботи  розпочинається з визначення 

«життєвого світу»  як природної настанови: «У природній настанові я завжди 

перебуваю у світі, «дійсність» якого не викликає в мене питань і є 

самозрозумілою. Я народився в ньому, і я сприймаю як дане те, що він 
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існував до мене. Він є непроблематичним ґрунтом усіх даностей, так само як 

і непроблематичними рамками, в яких переді мною виникають проблеми, які 

я мушу розв’язувати. Він постає переді мною у зв’язаній організації об’єктів 

із певними властивостями, які можуть бути повністю описані» [225, 17]. 

Вихідною точкою життєвого світу, так би мовити початком його системи 

координат, постає насамперед людське тіло. Питання про світ виникає після 

питання про моє тіло, про соматичне буття моєї персони у цьому світі. Крім 

того, тіло завжди є персональним «тут» у світі: стосовно нього все решта є 

«там», розміщене навкруги «тут-центру». 

Людське мислення у буденному життєвому світі базується (насамперед 

в контексті феноменологічного бачення) на двох основних ідеалізаціях: 

ідеалізації «і так далі» та «я можу завжди знов». Кожний наступний крок 

тлумачення світу спирається щоразу на запас попереднього досвіду: як на 

власний безпосередній досвід, так і на той досвід, який був отриманий від 

ближніх людей, передусім від батьків, вчителів тощо. Весь цей безпосередній 

і опосередкований досвід складають певну єдність у формі запасу знання 

індивіда, який слугує йому схемою для кожного відповідного кроку 

тлумачення світу. Весь  персональний досвід життєвого світу особистості 

пов’язаний із цією схемою в такий спосіб, що його предмети та події 

виступають перед людиною в їхній типовості, «взагалі як гори та каміння, 

дерева та тварини, більш специфічно як гірський хребет, дуб, птахи, риби 

тощо» [225, 20]. 

Будь-який буденний акт тлумачення є, отже, тлумаченням в рамках 

того, що вже було витлумаченим, всередині переважно добре знайомої 

відповідно певному типу дійсності. Крім того людина в життєвому світі 

добре знає, що світ, яким він їй дотепер був відомим, і надалі 

залишатиметься таким, і, що відповідно цьому побудований з її власного 

досвіду і запозичений в ближніх людей, запас знання і надалі зберігатиме 

свою значущість. У цьому полягає сутність ідеалізації «і так далі». 
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З цього припущення випливає інше принципове припущення, що 

людина може повторювати свої попередні успішні дії. Доки структура світу 

може сприйматися як константна, «доки мій попередній досвід залишається 

значущими, моя здатність впливати на світ у той чи інший спосіб 

принципово зберігається. Корелятивно ідеальності «і так далі» будується, як 

показав Гусерль, інша ідеальність – «я можу завжди знов». Ці ідеальності 

убезпечують, за Шюцом та Лукманом, константність структури життєвого 

світу, та значимість індивідуального досвіду, і є найбільш суттєвими 

аспектами мислення у природній настанові. 

Життєвий світ є найповнішою і загальною реальністю для індивіда, він 

є «більше ніж буденна реальність». Він включає до себе не лише природу, 

яку «я переживаю», а також соціальний і культурний світ, в якому «я 

перебуваю». Життєвий світ не складається лише з матеріальних предметів і 

подій, які «я зустрічаю» у своєму оточенні. До нього належать також усі 

смислові рівні, які перетворюють природні речі на культурні об’єкти, 

людські тіла на ближніх людей, а рухи ближніх людей на дії, жести та 

повідомлення. «Людина день у день поринає у сон; вона виключає 

повсякденну природну настанову, щоб потрапити у фіктивні світи, у 

фантазування. Вона може трансцендтувати повсякденність завдяки 

символам. Урешті-решт, як виняток, вона може свідомо вийти за межі 

природної настанови. Ми можемо тепер так широко розуміти поняття 

життєвого світу, що він включатиме до себе всі модифікації настанови та 

стану неспання, або напруження свідомості нормальної дорослої людини» 

[225, 36]. 

Людина в життєвому світі ніколи не ставить під сумнів існування 

інших людей, таких, що володіють свідомістю і поділяють з нею цей світ. «Я 

сприймаю як просто дане те, що в цьому моєму світі існують також інші 

люди, а саме не тільки тілесно, як інші предмети та поряд з іншими 

предметами, а як такі, що мають свідомість, яка «є суттєво такою ж, як і 

моя». Самозрозумілим є також і те, що основна структура дійсності 
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життєвого світу «є для нас спільною», а також, що «я певною мірою можу 

отримувати знання про переживання ближніх людей» [225, 18]. 

З цього випливає той факт, що «в природній настанові я визнаю, що 

предмети зовнішнього світу ближнього довкілля є принципово такими 

самими для ближніх людей, як і для мене». Іншими словами життєвий світ 

людини є допредикативно інтерсуб’єктивним. Інтерсуб’єктивність життєвого 

світу будується на основі двох ідеалізацій: ідеалізації взаємозаміни точок 

зору та ідеалізації конгурентності систем релевантності. Ідеалізація 

взаємозаміни точок зору полягає у тому, що людина у своїй свідомості 

припускає що, якщо б вона була на місці іншої, ближньої, людини, то вона б 

переживала речі у такій самій перспективі, у такій самій досяжності як і інша 

людина. Ідеалізація конгурентності систем релевантності полягає у тому, що 

люди звикають сприймати як дане те, що відмінності охоплення та 

тлумачення, які виникають із відмінності  біографічних ситуацій індивідів, є 

іррелевантними для їх теперішніх практичних цілей, і що вони можуть діяти 

та розуміти один одного так, ніби вони у ідентичний спосіб переживають у 

досвіді та витлумачують об’єкти, які перебувають у їх актуальній або 

потенційній досяжності, та їхні властивості. Ідеалізації взаємозаміни точок 

зору та конгруентності систем  релевантності разом будують «генеральну 

тезу взаємних перспектив», що є основою наперед даності інших людей в 

життєвому світі. Весь досвід соціальної дійсності фундується основною 

аксіомою існування інших «схожих на мене» істот. Інший сприймається 

людиною в межах життєвого світу буденності в двох основних іпостасях: як 

«Ти», тобто як безпосередній досвід іншого, та як генералізований інший, чи 

«Вони», тобто як опосередкований досвід соціального світу. Безпосередній 

досвід іншого можливий тільки тоді коли людина поділяє спільний сектор 

простору життєвого світу та світового часу з іншою людиною, що 

виражається у понятті «зустрічі», що є «єдиною соціальною ситуацією, яка 

відзначається часовою та просторовою безпосередністю».  
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Феноменологічно зустріч починається із звернення уваги на іншого, що 

закріплюється в понятті «Ти-настанова» як загальної форми, у якій «інший 

сприймається як особистість» [225, 75]. Інший у зустрічі перетворюється на 

«ближню людину». Зустріч починається з того, що «я переживаю щось у світі 

у моїй досяжності як «схоже на мене». Ти-настанова є допредикативною: 

інший схоплюється індивідом не рефлексивно, а актуально «в його існуванні 

переді мною», у часовій і просторовій безпосередності. Ти-настанова може 

бути або однобічною, або взаємною, «є можливим, що я звертаюся до тебе, 

але ти не звертаєш уваги на моє Тут-буття», але «може бути й так, що я 

звертаюся до тебе, як і ти до мене» [225, 76]. У разі взаємної Ти-настанови 

конституюється соціальний зв’язок, який, Шюц називає «Ми-зв’язок». Саме 

у «Ми-зв’язку» вперше відбувається акт комунікації. Конститутивним 

елементом «ми-зв’язку» є відображення «самого себе в чужому досвіді», «я 

переживаю себе у досвіді через ближню людину, а вона переживає себе через 

мене» [225, 80]; взаємне відображення має основоположне значення у 

процесі соціалізації. 

Таким чином, узагальнюють автори, саме у «Ми-зв’язку» будується та 

підтверджується інтерсуб’єктивність життєвого світу. Останній, таким 

чином, є «ані моїм, ані твоїм приватним світом, ані таким, що сумує мій і 

твій, але він є світом нашого спільного досвіду» [225, 81]. А буття людини в 

світі неможливо поза Іншим та поза комунікацію з Іншим, оскільки Інший 

іманентно та допредикативно присутній у кожному «Я». Життєвий світ у 

Шюца та Лукмана є дійсністю, яку ми модифікуємо нашими діями, і яка, з 

іншого боку, модифікує наші дії. «Ми можемо сказати, що наша природна 

настанова та світ повсякденного життя повністю визначається прагматичним 

мотивом. Навіть мислення в повсякденному життєвому світі «також, 

мотивоване прагматично», «я мушу настільки розуміти свій життєвий світ, 

щоб бути в змозі діяти в ньому і впливати на нього» [225, 20]. 

Метою порозуміння між людьми в рамках повсякденного життєвого 

світу А. Шюц та Т. Лукман вважають успішну діяльність. Таким чином, 
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інтерсуб’єктивний світ тлумачиться крізь призму діяльнісного підходу, що 

породжує небезпеку монологічного тлумачення інтерсуб’єктивного 

характеру світу людини. 

Означений сумнів був висловлений Ю. Габермасом, який опирався на 

поняття життєвого світу в теорії комунікативної дії, витлумачуючи 

суспільство не лише як життєвий світ, але й як систему. Габермас своєрідно 

інтерпретує класичну феноменологічну концепцію життєвого світу та 

органічно інтегрує її в свою версію теорію суспільної угоди. Іншими 

словами, він обґрунтовано доводить необхідність дослідження суспільства як 

у вимірі життєвого світу, так і в системно-функціональному вимірі, як з 

точки зору людських чеснот, норм та цінностей, так і суспільних інституцій. 

Названі виміри дослідження життєвого світу, за Габермасом, мають 

досить відмінні засади, які стать на заваді їх теоретичного та практичного 

поєднання, означені труднощі зумовлені відмінністю засад, які не сприяють 

наявній в традиційних суспільствах єдності «системи» та «життєвого світу», 

адже стратегічна, цілераціональна дія орієнтується на практичний результат, 

тоді як метою комунікативної дії стає передовсім порозуміння. Відбувається 

не просто відсторонення означених складових – суспільство як система 

починає дезінтегруюче впливати на життєвий світ. Саме тому Габермас 

зауважує, що «роз’єднання» системи та життєвого світу призводить до 

руйнування  останнього, домінування в ньому процесів уречевлення. 

Отже, Габермас, не просто продовжує міркування А. Шюца та Т. Лукмана, а 

пропонує змістовне наповнене, історичне бачення раціоналізації «життєвого 

світу», як складного та суперечливого явища. Адже йдеться не просто про 

паралельне, відокремлене існування влади та її підлеглих (те, що Габермас 

називає «системою» та «життєвим світом»). Варто передусім зважати на 

часто сумні наслідки  процесу «раціоналізації», формалізації, бюрократизації 

«життєвого світу». Головна небезпека означених Габермасом змін полягає в 

тому, що взаємини в царині нашого близького світу починають 

вибудовуватися за моделями світу віддалено-прагматичного. Хоча варто 
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погодитися і з А. Єрмоленком, який наголошує на тому, що «життєвий світ 

не може бути редукований до екзистенціалів Dasein М. Гайдеггера, а 

виражається скоріше в інтерекзистенціалах (Т. Ренч), котрі проте, не є ані 

якостями суб’єктів, ані організаціями, до яких належать індивіди як їх члени, 

ані анонімними утвореннями, що лежать за їх межами, а утворюють стійкі 

форми міжлюдських стосунків» [80, 44]. 

Важливою та плідною стала й ідея для Габермаса про необхідність 

переходу від етико-екзистеціальних до етико-політичних дискурсів, які 

мають на меті з’ясувати спільні не лише для окремої спільноти, а й для всіх 

спільнот того чи іншого суспільства цінності та ідеали. Означена настанова 

тісно пов’язана з особливістю етико-політичного дискурсу, учасники якого 

практикують раціональність поваги та довіри до кожного окремого індивіда. 

Методологічно ідея означеного переходу є співзвучною тенденції, частково 

зафіксованій в роботі французького філософа В. Декомба, спрямованій на 

подолання дуалістичного тлумачення суспільного життя та розуміння 

проблематизованої Габермасом проблеми солідарності не лише з близькими, 

але й з чужими людьми. В «Інституціях сенсу» Декомб пропонує механізми 

поєднання заснованого на добровільній згоді раціональних індивідів 

розуміння соціального буття з витлумаченою як здатність опанувати 

нормативним виміром соціальних інституцій автономією. Такого ж 

тлумачення дотримується зрештою й Габермас, наполягаючи на тому, що 

дискурс не розриває, а конституює соціальні взаємини, враховуючи інтереси 

кожного його учасника. 

Габермас у своїх останніх працях з практичної філософії (зокрема в 

роботі «Залучення іншого. Студії з політичної теорії», своєрідному 

продовженні його праці «Значущість та фактичність») наводить цілу низку 

міркувань з приводу філософії Ролза. Основою ж цієї спільної, так би мовити, 

родинної приналежності Габермаса та Ролза є, безперечно, обстоювання 

ними обома необхідності дискурсивно-комунікативної, відповідальної та 

чесної раціональності як основи, витоку принципів справедливості. Адже 
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Ролз не просто замінює традицію англосаксонського утилітаризму на 

кантівський універсалізм. Розвиваючи далі свою «Теорію справедливості», 

він сьогодні вже виступає проти принципів комунітаризму або ж 

контекстуалізму, який ставить під сумнів існування універсального, 

спільного для всіх людей розуму. Саме тому Габермас і цитує з «Політичного 

лібералізму» блискучий виклад смислу моральної та політичної автономії в 

демократичній правовій державі. В останній ми здійснюємо політичну владу 

цілком правильно у випадку здійснення її відповідно до конституції, 

принципи якої ухвалені всіма розумними та рівними громадянами з точки 

зору ідеалів та принципів, що є прийнятними для звичайного людського 

розуму. 

Акцентуючи увагу на конструктивному смислі своїх зауважень, 

Габермас зазначає, що свої міркування щодо концепції справедливості Ролза 

хотів би спрямувати в двох основних напрямах, які б ще раз 

продемонстрували нове місце та роль практичної філософії у 

постметафізичному світі. 

Габермас починає свої роздуми з традиційного філософського підходу 

до проблеми – з сумніву в тлумаченні Ролзом природи та сутності правової 

держави як такої, де основні права людини мають пріоритет перед 

демократичним принципом легітимації. Саме з цього підходу до проблеми 

випливає наступний сумнів Габермаса в тому, що проект «початкової 

ситуації» насправді можна адекватно застосовувати для з’ясування та 

підтвердження позиції безстороннього оцінювання деонтологічно 

витлумачених принципів справедливості. На думку Габермаса, Ролз повинен 

був виразніше розмежовувати дві проблеми – обґрунтування моральних та 

правових норм та їх суб’єктивне визначення. Здається, що через відсутність 

цієї виразності, через світоглядну нейтральність, концепції справедливості як 

чесності Ролза може бути відмовлено в когнітивно-універсальних претензіях 

на значущість. 
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Всебічно висвітлюючи перший аспект проблеми «початкової ситуації», 

Габермас зауважує, що розширений варіант цього поняття хоча й цілком 

можливий, проте може поставити під загрозу весь смисл цілого проекту. Бо 

як тільки суб’єкти суспільного договору все більше стають схожими на 

моральних особистостей, разом з цією схожістю зникає відмінність між 

суб’єктивною раціональністю вибору та об’єктивними обмеженнями, які 

мають бути основою прийняття цими суб’єктами моральних рішень. 

Виникають певні труднощі та непорозуміння й тоді, коли принципи 

справедливості Ролз розгортає як принципи справедливого розподілу 

основних суспільних благ. Відтак його розуміння справедливості стає таким, 

що більше пасує утилітаристському підходові до проблеми, ніж тому, що 

засновується на понятті автономії. 

Через ці непорозуміння Ролз вимушений з самого початку витлумачити 

основні свободи як основні блага, замість того, щоб ще до цього розуміти їх 

як основні права. А це призводить його теорію до необхідності подальших 

уточнень та розвитку, розширення (через теорію перехресного консенсусу) її 

контрактуалістської складової. Саме у вітчизняній літературі наголошується 

на тому, що «для сучасної німецької політичної філософії є характерною є не 

просто рецепція теорії справедливості Ролза з властивим їй баченням розуму 

та раціональності та її, хоч і конструктивна, критика, а виникнення, на основі 

цих підходів, власних бачень означених проблем. Поле сучасної німецької 

філософської думки «організує», передусім, відповідь на питання: «Що таке 

справедливий примус, справедлива влада одних людей над іншими? Чи може 

такий примус взагалі бути справедливим? Чи може раціональність, після 

смерті основних метанарацій, мати універсальний смисл?» Відповіді на ці 

питання, так само, як і самі їх формулювання, яскраво засвідчують 

відмінність підходів німецьких філософів від їхніх французьких колег, які 

принципово заперечують існування справедливості та раціональності як 

хибних через свою всезагальність мета оповідей» [167, 116]. 
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До того ж, нове визначення дискурсу справедливості та раціональності 

в німецькій філософії стосується й суперечок, які точаться в царині сучасної 

філософської етики, яка переживає своєрідне відродження. Але особливістю 

підходу останньої є принципове тлумачення нею проблем держави та права 

поза філософією. Наприклад, «етика дискурсу» Апеля та Габермаса не 

опікується проблемою раціонально-моральної легітимації права на примус. 

Зокрема, Габермас «критикує існуючі закони та настанови як агресивне 

посягання на життя сім’ї, школи, соціальної політики». Проте його критика 

могла б бути філософськи непереконливою лише в тому разі, якби він почав 

її з обговорення проблеми легітимності вільного від панування існування та 

проаналізував би принципи легітимації насильства й обмеження його 

застосування» [219, 13]. Це саме ми можемо тепер закинути й теорії 

справедливості Дж. Ролза, який проте став класиком сучасної філософської 

думки загалом та її контрактуалістського дискурсу зокрема. 

 

4.4 Етика відповідальності в ландшафтах постметафізичного 

філософського контрактуалізму 

 

Для всебічного дослідження найвпливовіших версій не лише 

європейського філософського контрактуалізму необхідно звернутися то 

творчості видатного німецького філософа К-О. Апеля та проаналізувати його 

праці крізь призму нагальної необхідності розгорнутого дослідження 

сучасного контрактуалізму та розбудови новітніх варіантів філософської 

антропології. В означеному контексті розкривається справжній сенс тези 

Апеля про те, що головною передумовою можливості порозуміння між 

людьми є ідеальна комунікативна спільнота, а також його спроби надати 

етиці дискурсу нового, практичного змісту. Адже вже в класичній на 

сьогодні своїй праці «Трансформація філософії» Апель наголошує на тому, 

що головною передумовою можливості порозуміння між людьми є ідеальна 

комунікативна спільнота. 
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Прагнучи вийти за межі монологічного категоричного імперативу 

етики І. Канта, Апель ставить на місце кантівського принципу поняття 

ідеальної комунікативної спільноти. То ж які складові та характерні риси, 

заснованої на тезі про ідеальну комунікативну спільноту, апелівської етики 

відповідальності в контексті новітніх дискурсів суспільної угоди? Відповідь 

на це актуальне й сьогодні запитання і є предметом нашого дослідження. До 

того ж варто зауважити, що Апель, продовжуючи за його учнем та 

послідовником Ю. Габермасом, також виходить з того, що суспільна угода 

«виникає з ідеї про те, що кожен претендент на вступ до неї мусить мати 

раціональний мотив, аби добровільно стати його членом і 

підпорядковуватися відповідним нормам і процедурам. Когнітивний зміст, 

завдяки якому порядок стає моральним чи справедливим, спирається отже на 

спільну згоду всіх окремих його членів; з більшою точністю його можна 

пояснити раціональністю зважування благ, яке кожен із них здійснює з 

огляду на власні інтереси» [48, 26]. 

Подальшого дослідження та всебічної реконструкції потребує також 

ґрунтовна спроба К.-О. Апеля уможливити таку угоду та порозуміння між 

людьми, яке б враховувало й такі важливі людські чесноти та прагнення як 

повага, справедливість, солідарність та відповідальність, які можуть стати 

важливими засадами нового філософсько-антропологічного дискурсу, 

соціально-екзистенційними алгоритмами подолання глибокої соціальної та 

екологічної кризи. 

З метою послідовного аналізу основних складових та принципів 

вимірів етики відповідальності К.-О. Апеля в ландшафтах контрактуалізму 

варто застосувати генеалогічний, герменевтичний та компаративістський 

методи, які дозволять висвітлити апелівську філософію як етику солідарної 

глобальної відповідальності та комунікативної взаємодії за умов глобальної 

екологічної та соціальної кризи та життєво-нагальної необхідності поєднання 

ідеї суспільної угоди, справедливості та відповідальності. 
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Репрезентуючи філософію К.-О. Апеля в якості одного із провідних 

новітніх способів комунікативної трансформації філософії, його 

послідовники та учні (Д. Бьолер, Ю. Габермас, А. Єрмоленко, В. Кульман) 

справедливо наголошують на наступних принципово важливих для нас 

речах, які також потребують подальшого розвитку. По-перше, саме твори К.-

О. Апеля є найповнішим свідченням повороту, «трансформації» сучасної 

передусім практичної філософії [172]. Йдеться, насамперед, про окреслення 

тих універсальних умов та принципів, на які спирається будь-яке людське 

спілкування. Та про наповнення новим змістом трансцендентальної 

аргументації класичної філософії. Іншими словами, варто говорити про 

відмову К.-О. Апеля від теоретико-пізнавального (або ж методологічного) 

соліпсизму філософії модерну і заміну його поняттями «порозуміння», 

«згоди», «угоди», «спілкування» та побудову на цих засадах 

трансцендентальної філософії апріорі інтерсуб’єктивного порозуміння, в 

межах якого навіть самотня людина може пізнати та зрозуміти світ. 

В роботі «Трансформації філософії» Апель на засадах комунікативного 

підходу зазначає, що «розробка ціннісних нормативів має здійснюватися не 

на основі наслідування традицій, до чого апелюють Г.-Г. Гадамер та 

неоконсерватори, і не на основі монологічного розуму, до якого звертається 

західноєвропейський раціоналізм, а на основі комунікації, яка уявляється 

останньою авторитетною інстанцією. Згідно з цим підходом, раціонально-

комунікативне обґрунтування цінностей може бути здійснено лише тоді, 

коли не існуватиме жодних авторитетів, здатних санкціонувати результати 

діяльності. Тільки комунікативна спільнота має бути зобов’язуючою 

інстанцією для всіх її членів. Інакше кажучи, лише «на основі порозуміння у 

мовленнєво-комунікативній взаємодії індивідів можуть бути витворені 

морально-практичні нормативи» [80, 30]. 

До того ж в інших своїх працях («Дискурсивна етика як політична 

етика відповідальності в ситуації сучасного світу», «Дискурсивна етика 

перед проблематикою права та політики») Апель прагне уникнути 
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звинувачень в абстрактності комунікативної теорії. Одним із способів 

подолання таких закидів стало осмислення ним проблеми легітимації, 

витлумаченої у вигляді певної угоди державних інституцій та особистості на 

право перших бути визнаними, виправданими в якості інструменту примусу 

та насильства. Адже, як наголосив свого часу Дж. Ролз в «Теорії 

справедливості», держава, як і інші суспільні інституції, є нелегітимною тоді, 

коли її вважають справедливою. Якщо в теорії суспільної угоди можна 

виокремити Гоббсівську та кантівську її версії, то Апель, дотримуючись 

останньої, перетворює кантівську спробу розбудови універсальної 

справедливості на тезу про те, що легітимними можуть бути лише ті норми 

та цінності, які укладені вільними та рівними людьми. Проте однієї згоди, як 

свідчить праця Апеля «Дискурс та відповідальність», тут недостатньо, ми 

мусимо вийти за межі емпіричного консенсусу до відкритого універсального 

громадського дискурсу. Словами самого Апеля, йдеться про легітимацію 

моральних та правових норм через згоду всіх учасників вільного, не 

примусового дискурсу.  

Зауважимо, що саме А. Єрмоленко та Л. Ситніченко, витлумачуючи 

легітимувальну силу кращого аргументу в якості «метаінституції всіх 

інституцій», одними із перших в новітній вітчизняній філософії окреслили 

сутність та межі апелівського способу філософування. Сучасні дослідники 

творчості К.-О. Апеля віддають належне його спробам виступити 

посередником у синтезі континентального та англо-американського способів 

філософування, сприяючи діалогу таких різних філософських позицій, як 

американський прагматизм, аналітична філософія та герменевтика, з 

трансцендентальною філософією у сфері мовлення, комунікативної 

спільноти. Апель назвав свою етику «трансцендентальною комунікативною 

етикою», котра спирається, як ми вже зазначали, на поняття необмеженої 

комунікативної спільноти. «Завдяки тому, що комунікація, порозуміння (як 

поставові поняття комунікативної філософії) передбачають суб’єкт-

суб’єктний зв’язок та визнання в людині суверенної особистості, 
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комунікативна філософія сутнісно збігається у засадничих питаннях з етикою 

як цариною міжособистих людських взаємин» [169, 18]. 

Заслуга К.-О. Апеля, на нашу думку, полягає в тому, що вже в 

«Трансформації філософії» (особливо в розділі «Апріорі комунікативної 

спільноти та головні положення етики») він розбудовує теорію остаточного 

обґрунтування та аргументації в межах комунікативної спільноти. На шляху 

осмислення найсприятливіших умов для людської аргументації, Апель і 

запроваджує поняття «трансцендентальної», «ідеальної комунікації», що є 

синонімом необмеженої комунікативної спільноти. У такий спосіб 

витлумачена комунікація виступає засадою будь-якої угоди, надає 

можливість досягнення справжнього порозуміння в складних життєвих 

ситуаціях. Тобто «мета правила всіх конвенційно встановлених правил», 

вкорінені не в конкретних мовних та соціальних контекстах, а в 

«трансцендентальній мовній грі або необмеженій комунікативній спільноті» 

[226, 248]. 

Істотна роль в запропонованому Апелем підході до усвідомлення 

значення порозуміння та обмеження конвенційного, власне 

контрактуалістського тлумачення можливостей угод та порозуміння 

належить з’ясуванню обмеженості реальної комунікації, яка і є власне 

процесом обговорення та досягнення згоди між її учасниками. Важливою 

перепоною для завершення осмислення місця реальної комунікації в 

досягненні на її засадах всезагальної та об’єктивної згоди є не лише її 

конкретна просторова та часова обмеженість. Проблематичним залишається 

питання про критерії емпіричної аргументації, яке для свого вирішення 

потребує, на думку Апеля, встановлення необхідних умов для аргументації, 

що є важливою умовою для досягнення згоди. Запропонована Апелем 

ідеальна (трансцендентальна) комунікація, як синонім необмеженої 

комунікативної спільноти стає засадою, про що ми вже зазначали вище, не 

лише згоди, але й комунікації, спілкування загалом. Можливість для 

важливого в розмаїтих життєвих ситуаціях людського буття взаєморозуміння 
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спирається, на думку Апеля, на певні правила, про які, люди не 

домовляються, саме останні стають засадою людського спілкування. То ж в 

його етиці дискурсу, на відміну від етики Канта, йдеться про метанорму 

аргументативного досягнення консенсусу, яка спирається на тезу про те, що 

аргументативний дискурс усіх можливих учасників спілкування стає 

ідеальною інстанцією обґрунтування та легітимації передусім 

проблематичних норм та цінностей. Важливою особливістю необмеженої 

комунікативної спільноти є її контрафактичність та, через це, апріорна 

заданість виступати в якості трансцендентальної передумови комунікації. 

На засадах істотно трансформованої «рефлексивної 

трансцендентальної філософії» Апель говорить про принципову можливість 

обґрунтування етики. Її «строго рефлексивне обґрунтування» будується на 

розрізненні пропозиціональних та перформативних аспектів мовлення та на 

теорії аргументу. «Саме з визнанням раціональної аргументації пов’язане 

визнання «спільноти аргументуючих», що є втіленням застосування 

трансцендентально-прагматичних положень остаточного обґрунтування до 

проблем практичної філософії. Сама процедура такого обґрунтування 

виходить не лише із безсумнівності для нас ситуації аргументації, а й з того, 

що сама осмислена аргументація можлива лише в площині необмеженої 

комунікативної спільноти» [172, 185]. 

В межах свого варіанту трансформації трансцендентальної парадигми 

філософського мислення К.-О. Апель знову і знову постулює, а потім 

розгортає тезу про те, що необмежена комунікативна спільнота – це та 

«передумова трансцендентально-прагматичного саморозуміння філософії, 

яка згодом перетворилася на категоричний імператив комунікативної етики – 

діяти так, ніби ти є членом ідеальної комунікативної спільноти» [172, 186]. 

При цьому він вирізняє два пласти інтерсуб’єктивної спільноти: пласт 

емпірично, історично утвореної злагоди та взаємодії (фактичного апріорі 

належності до реальної комунікативної спільноти), з одного боку, та 

нормативно-ідеальний пласт (регулятивне апріорі ідеальної комунікативної 
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спільноти), який Апель постійно обстоює в якості трансцендентально-

прагматичного принципу так необхідного для існування демократичного 

суспільства вільного порозуміння. Ця нова форма несвободи є не менш  

важкою, ніж інші її форми. Тому цілком природно, що в сучасній філософії 

виникає проблема як  осмислити та запропонувати нам способи виходу за 

межі примусово-злиденного існування через формування можливості 

вільного духовного самовизначення та, зрештою, й незалежності від занадто 

конкретних спільнот, які маніпулятивно нав’язують стереотипи, не засновані 

на правах і свободах. 

Таким чином, на думку Апеля, аби не наразитися на несправедливість і 

маніпуляцію, то кожен суб’єкт практичного спілкування та практичних дій 

мусить зважати на постульовану в трансцендентальній прагматиці «ідеальну 

комунікативну спільноту». Отже, коли Гоббс вважав, що «суспільний 

договір, який лежить в основі правової держави, сягає своїми витоками 

інтересів окремої людини» [9,65], він забував, що серед  них «є й такі, що за 

відповідних умов гарантують досить сумнівну втіху» [9, 65]. Апель також 

стверджує, що через визнання та повагу до головної норми аргументативного 

дискурсу: рівноправність та спільну відповідальність усіх його учасників, 

можливо обґрунтувати доповнювальність двох головних ідеально-типових 

позицій сучасної практичної філософії: універсалістської етики 

справедливості та прагматично-аристотелівської етики доброго життя. Адже 

ця доповнювальність притаманна самій сутності концепції 

«трансцендентального комунітаризму» дискурсивної етики, котра виходить, 

на думку Апеля, з регулятивного апріорі ідеальної комунікативної спільноти, 

з одного боку, та фактичного апріорі реальної спільноти, з іншого. Саме 

завдяки ідеальній комунікативній спільноті ми дійсно можемо вийти за межі 

«фактичного апріорі традиційної спільноти». Послідовно розкриваючи зміст 

своєї етики відповідальності, К.-О. Апель наголошує на тому, що його 

ідеальна комунікативна спільнота – це необхідна передумова серйозної 

аргументації та регулятивна ідея. Незважаючи на те, що правдива 
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аргументація мусить бути вільною від примусу (але не від примусу кращого 

аргументу), ми ставимо за мету, разом з К.-О. Апелем, йти далі і вже в межах 

етики відповідальності розглянути її філософсько-антропологічні виміри. 

Адже буде поверхово вважати, що публічно визнані норми вкорінені у 

приватній сфері, а згода-компроміс аж ніяк не змінює часто глибоко 

приховану їх егоїстичну сутність. Апель, звертаючись до проблеми етичної 

раціональності, знову і знову наголошує на відмінності між стратегічно-

економічною та стратегічно-політичною раціональностями, а також на тому, 

що «систематичне обґрунтування типології можливих форм раціональності 

людських дій шляхом трансцендентально-прагматичної рефлексії є 

принципово досяжним» [9, 60]. Він також пропонує свій абрис розмаїтих 

типів раціональності, враховуючи той факт, що «поняття раціональності 

найчастіше розуміють як ціннісно-нейтральний логічний висновок чи 

математичний апарат певного інструментального застосування – ще з часів 

Томаса Гоббса йдеться про «раціональність» як засаду теоретичного і 

практичного розуму» [9, 61]. 

Апель говорить про необхідність подальшого осмислення окресленої 

М. Вебером ідеї дуалізму ціннісно-нейтральної раціональності та 

ірраціонального вибору остаточних, останніх норм і цінностей, тобто ідею 

комплементарного дуалізму публічної (врегульованої ціннісно-нейтральною 

раціональністю науки і техніки) та приватної сфер життя. Зауважимо також, 

що К.-О. Апель цілеспрямовано прагне віднайти раціональний взаємозв’язок 

між індивідуальною та колективною, соціальною мораллю. Цьому має 

слугувати все те ж, означене вище, усвідомлення відмінності консенсуально-

комунікативної та стратегічної раціональностей: «Обидві форми 

раціональності є формами взаємодії та – якщо хто хотів би так вживати це 

слово – комунікації між людьми як суб’єктами дій та вчинків. Але лише 

консенсуально-комунікативній раціональності передують правила чи норми, 

що мають апріорний характер на відміну від інтересів окремої людини; 

стратегічна ж раціональність ґрунтується виключно на застосуванні 
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інструментально-технічної раціональності у взаєминах між людьми. І тому 

вона не може бути достатнім підґрунтям для етики» [9, 65]. 

В контексті запропонованого Апелем визначення раціональності 

актуалізується також і проблема суспільної угоди, на чому Апель наголошує 

у такий спосіб: якби засадою етичних норм та цінностей була вільна угода, то 

не виникало б питання про необхідність правових чи навіть кримінальних 

застережень для переважно більшості угод. «Показово, – зазначає Апель, – 

що вже Гоббс свого часу визнавав, що суспільна угода, на якій ґрунтується 

правова держава, тримається на інтересах кожного. Але в їхньому 

прорахованому інтересі міститься також – за умови дотримання договору 

всіма іншими – можливість принагідно відмовитися від нього, щоб 

насолоджуватися отриманими внаслідок цього паразитичними додатковими 

перевагами» [3, 51-52]. До того ж варто погодитися зі всебічно розвинутою 

учнем та колегою Апеля В. Кульманом тезою про значущість та сутність 

запропонованого в дискурсивній етиці відповідальності переходу від 

методологічного соліпсизму до обґрунтування етичних норм та цінностей 

через таку регулятивну ідею як апріорі ідеальної комунікативної ситуації. 

Якщо скористатися досить часто цитованим [80] ґрунтовним викладом 

В. Кульманом апелівського регулятивного принципу для етики 

відповідальності, то він виглядатиме наступним чином: аргументуй 

раціонально та прагни розумного консенсусу. Проте головним, важливим для 

нашого розгляду осердям комунікативної етики Апеля є формулювання 

принципу розв’язання конфліктних ситуацій. З цією метою, наголошує 

В. Кульман, ми повинні прагнути такого рішення, з яким міг би погодитися 

кожен член необмеженої комунікативної спільноти. 

В цьому контексті стає зрозумілим, що К.-О. Апель намагається 

віднайти умови можливості витлумачення суспільних явищ з моральної 

точки зору. Зазначимо, що такою умовою можливості для Дж. Ролза, 

наприклад, виступає поняття первинної позиції, яка забезпечує 

справедливість досягнутих в ній угод через рівноправність усіх її учасників. 
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Ю. Габермас же говорить про «практичний дискурс», який на засадах 

всезагальних передумов комунікації має гарантувати правильність (чи 

справедливість) будь-якого порозуміння. Послідовно реконструюючи сенс 

трансцендентально-прагматичного аргументу Апеля, Ю. Габермас передусім 

в роботі «Моральна свідомість і комунікативна дія» говорить про можливість 

його застосування до обґрунтування моральних принципів. Адже, на його 

думку, «аргументи можна назвати трансцендентальними лише тоді, коли 

вони звернені до дискурсів чи відповідних компетенцій, які настільки 

загальні, що не можуть бути замінені функціональними еквівалентами» 

[211, 131]. До того ж Ю. Габермас зазначає, що в трансцендентальній 

прагматиці Апеля йдеться про «умови можливості аргументуючої мови 

загалом», коли філософ «хоче показати, що будь-який здатний говорити та 

діяти суб’єкт, як тільки він долучається до якоїсь дискусії, щоб критично 

перевірити гіпотетичну претензію на значущість, повинен зв’язати себе 

нормативно-змістовними передумовами» [211, 134], які й можна вивести в 

трансцендентально-прагматичний спосіб. Саме К.-О. Апель, наголошує 

Габермас, «обмежує аналіз передумов не моральною аргументацією, а 

умовами можливості аргументуючої мови взагалі» [211, 135]. Іншими 

словами, будь-який дієздатний суб’єкт, який прагне вступити чи вступає в 

дискусію, обмежує себе нормативно-змістовними передумовами. Саме ця 

теза мусить нейтралізувати скептичну, передусім комунітаристську, 

інтерпретацію трансцендентального аргументу. Адже, на їхню думку, участь 

в процесі аргументації на певних, наперед визначених та визнаних засадах 

може лише поглибити перформативну суперечність. 

Критично осмислюючи комунітаризм та його закиди про 

комунікативно-дискурсивного способу філософування, ми не можемо (разом 

з Габермасом) не розуміти та не зважати на слушність таких закидів. 

Ю. Габермас наголошує на неможливості не помічати того, що алгоритми 

побудови дискусії мають відмінні внутрішні та зовнішні виміри: «Навіть 

якби учасники дискусії були б змушені приймати нормативно-змістовні 
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передумови (наприклад, поважати одне одного в якості підсудних суб’єктів, 

поводися один з одним як з рівноправними партнерами, сподіватися на 

взаємну щирість та співробітничати між собою) вони все ж могли б 

позбавитися цього трансцендентального примусу, як тільки полишили б 

царину цієї дискусії. Такий примус не переносить безпосередньо з дискурсу 

на дію» [211, 135-136]. В цьому ж контексті Габермас зазначає, що (на 

відміну від свого ж бачення проблеми співвідношення дискурсу та дії, 

викладеного у його спільній з Н. Луманом роботі), що здатність 

прагматичного аргументу регулювати ті чи інші дії потребує додаткових 

обґрунтувань. Важливим втіленням та варіантом такого обґрунтування може 

виступити етика відповідальності, К.-О. Апеля. 

Поступово розкриваючи зміст своєї етики відповідальності, К.-

О. Апель наголошує на тому, що його ідеальна комунікативна спільнота – це 

необхідна передумова серйозної аргументації. Вже цитована вище робота 

Апеля «Дискурс та відповідальність» насичена тезами, які не лише не 

застаріли, але й набули нового, сучасного, для нас навіть трагічного звучання 

й філософсько-антропологічного виміру. Зокрема в розділі першому 

«Конфлікти нашого часу і вимога ґрунтовної етико-політичної орієнтації» 

Апель зазначає: «Та обставина, що конфлікт між бідністю та багатством у 

контексті північно-південного конфлікту багато в чому збігається з 

міжнаціональним конфліктом – як зовнішньополітичною боротьбою за владу 

та престиж, – допомагає зрозуміти, що цей аспект міжлюдських конфліктів 

навряд чи пом’якшиться перед загрозою екологічної кризи, проте, що дуже 

ймовірно, може навіть загостритися» [3, 21]. 

Актуальним постає і визначення Апелем потреби в етиці 

відповідальності: «До останнього часу етика була справою особистого 

наміру, який, за Кантом, орієнтувався виключно на добру волю (як «максиму 

наміру»), а не на успішність наших дій у світі (наприклад, у світі політики). 

Проте саме за успішність наших дій – або, інакше кажучи, за ризик 

планетарного масштабу від прямих та непрямих наслідків нашої технічно-
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індустріальної активності – ми й повинні були б сьогодні нести 

відповідальність. Отже, існує потреба – кажучи словами М. Вебера – не в 

«етиці добромисності», а в «етиці відповідальності» [3, 22]. 

Вартою уваги та підтримки, на нашу думку, потребує теза Апеля про 

те, що на сьогодні за умов глобальної екологічної та соціальної кризи 

недостатньо етики екзистенціальної граничної ситуації. Йдеться про етику 

солідарної глобальної відповідальності та комунікативної взаємодії інтересів 

та обговорення кризових ситуацій. Слід наголосити на тому, що нагально 

відповідає сучасним вимогам визначена Апелем «віднесена до ситуації етика 

відповідальності за окреме політичне рішення – яку мав на увазі М. Вебер, 

коли говорив про «ситуаційну етику», що її пізніше було розроблено в 

екзистенціалізмі, наприклад, у Сартра, як етику екзистенціальної граничної 

ситуації» [3, 23]. І йдеться не лише про те, що граничні ситуації завжди 

існують, де кожен обираючи себе обирає й інших. А нагальна на сьогодні 

етика спільної, солідарної відповідальності вкорінена в персональній 

відповідальності кожного, особливо тієї людини, яка може впливати, грати 

долями, навіть життями інших людей. Адже саме людина влади, як 

міркували філософи вже з кантівських часів, мусить бути насамперед чесною 

та справедливою. З огляду на це, Апель також вважає, що запропоновані 

аналітичною філософією три аксіоматичні передумови раціонального 

обґрунтування етичних норм виглядають щонайменше схематичними і 

потребують доповнення, опертя на етичні висновки екзистенціалізму. Адже, 

констатує Апель, екзистенціалізм та аналітична філософія не є несумісними 

протилежностями, а скоріше перебувають в суперечливих взаєминах 

взаємодоповнення, як і ті сфери людського буття на які вони орієнтуються. 

Йдеться про як про достеменну царину ціннісно-нейтральної наукової 

раціональності, так і про царину особистих замірів людського сумління. Ця 

теза стала не лише теоретично плідною, але й практично значущою. В її 

межах необхідно спробувати, що й пропонує Апель, обґрунтувати таке 

поняття, як етичний обов’язок. Проблема полягає саме в переході від 
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морального чуття до цілераціонального обґрунтування обов’язків. І тут 

доречно пригадати працю Ю. Габермаса «Залучення іншого», де він 

наголошує: «Наскільки важким є прямий шлях від моральних почуттів 

симпатії та неприязні до цілераціонального обґрунтування обов’язків, 

настільки ж нелегкий і зворотний – від контрактуалістського обґрунтування 

нормативного порядку до почуттів інтерналізованого несхвалення» [48, 27]. 

Без врахування етичної складової тієї чи іншої угоди, не лише сутність 

демократичного поводження редукується до раціонально зваженої поведінки 

її учасників, а нормативній чинності домовленостей стає притаманна, 

насамперед, її ефективність в досягненні сутнісних інтересів. Адже людина 

живе разом з іншими людьми, проте існує автономно. І в цьому контексті 

важливими стають не лише раціональні, але й екзистенційні регулятиви 

наших дій та вчинків.  

Незважаючи на те, що вказана праця Апеля «Дискурс та 

відповідальність» є засадничою для осмислення його творчості, принципове 

значення мають і його праці спрямовані на критику, допрацьовану тезами 

про доповнювальність універсалізму та партикуляризму, сучасного 

комунітаризму та на розбудову своєї власної версії політичної антропології. 

Важлива ж для розуміння як класичного так і сучасного контрактуалізму 

сутність політичної антропології викладена насамперед в роботах О. Гьофе. 

Зокрема в його «Політичній справедливості» та в статті «Політична 

антропологія в особливому полі уваги права». Якщо безпосередньо 

звернутися до першої з означених праць, то викладу основних понять та 

принципів політичної антропології у Гьофе передують роздуми про те, що 

адекватне осягнення сучасного суспільства вкорінене в нашому соціальному 

досвіді. Йдеться про досвід соціальної кризи, а також про досвід пригнічення 

та експлуатації, а для нас – ще й трагічний досвід втрати частини нашої 

території та повної непевності на майбутнє. Наше суспільство, як мало хто в 

сучасній Європі можемо зрозуміти слова Гьофе про те, що «найсильніші 

потрясіння в державі – політико-релігійні війни, тобто як раз ті умови, за 
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яких виникла теорія суспільної угоди Гоббса і які, (і тут ми вже, на жаль, не 

можемо погодитися з професором Гьофе – Д.У.) в пом’якшеній формі, 

продовжують існувати і в сучасних плюралістичних демократіях, 

втілюючись в боротьбі інтересів розмаїтих груп та союзів» [219, 10]. 

То ж і Апель мусить погодися з Гьофе про необхідність цілісного 

осмислення системного взаємозв’язку права, держави та справедливості: 

«якщо соціальне буття людей хоче бути легітимним, то воно, по-перше, 

мусить бути правовим, по-друге, право мусить бути справедливим і, по-

третє, справедливе право мусить бути захищеним громадським 

правопорядком, тобто справедливою державою» [219, 11-12]. 

Таким чином, дійові методологічні принципи дали можливість 

послідовно з’ясувати, що Апель вважає витоком суспільної угоди 

раціональне прагнення кожного її учасника добровільно підпорядковуватися 

відповідним нормам і процедурам. А справжня свобода та відповідальність 

ґрунтуються на взаємозв’язку прав та обов’язків, повазі до них, що є 

істотнішим за конвенційне чи примусове їх визнання. Досліджено також 

спробу К.-О. Апеля уможливити таку угоду та порозуміння між людьми, яке 

б враховувало  наступні важливі людські чесноти та прагнення: повагу, 

справедливість та солідарність. І насамперед – в якості важливих, соціальних 

та екзистенційних засад нового філософсько-антропологічного дискурсу. 

Послідовно доведено, що саме в цьому річищі ґрунтовної зацікавленості 

алгоритмами обґрунтування універсальних цінностей вкорінена новітня 

філософська антропологія, осердям якої й стане апелівська людина 

відповідальна. Без врахування етичної складової тієї чи іншої угоди, сутність 

демократичного поводження редукується до раціонально зваженої поведінки 

її учасників, а нормативній чинності домовленостей стає притаманна лише 

ефективність в досягненні основних інтересів їх учасників. Реконструйовано 

роздуми К.-О. Апеля та Ю. Габермаса про необхідність та методологічну 

значущість відмови від теоретико-пізнавального (або ж методологічного) 

соліпсизму філософії модерну і заміну його поняттями «порозуміння», 
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«згоди», «угоди», «спілкування», в межах яких навіть самотня людина може 

пізнати та зрозуміти світ. Важливою особливістю новітніх філософських 

теорій, до яких належить і комунікативна філософія К.-О. Апеля, є їх 

органічна приналежність до царини дискусій про пошуки моральних засад 

сучасного суспільства, коли основні етичні настанови та цінності мусять 

полишити і, зрештою, полишають сферу приватного життя, що свідчить про 

реальні спроби подолання розпорошення відповідальності та фрагментації 

особистості. Саме К.-О. Апель наголошує на тому, що колективну 

безвідповідальність необхідно замінити колективною відповідальністю. 

Актуалізації етики відповідальності в минулому столітті послугували і 

праці видатного німецького філософа Г. Йонаса, зокрема його головний твір, 

відповідь на виклики нашого складного кризового буття – «Принцип 

відповідальності» [89]. Основна ознака кризового стану сучасного 

суспільства, на думку Г. Йонаса подібно до представників критичної теорії 

суспільства вбачає в інструменталізації розуму, домінуванні вільної від 

цінностей раціональності та етичного нігілізму. Всесвітньовідомий класик 

сучасної німецької філософії першим звернув увагу на екологічну загрозу, 

пов’язану зі складним характером науково-технічного прогресу та 

непередбачуваністю його далекосяжних наслідків. що особливо гостро 

проявилися протягом останньої третини ХХ століття. Саме він подивився на 

означену проблему як філософ, зрозумів екологічну кризу як онтологічну, як 

загрозу буттю як такому, розробляючи новаторську стратегію не тільки 

реабілітації практичної філософії, а й створення нової етики, яка б 

відповідала вимогам сьогоднішньої доби. Ця стратегія спрямована на те, щоб 

звільнитися від глибоко вкорінених передсудів модерної метафізики, зокрема 

постулатів про ціннісно-нейтральну природу, про дуалізм душі й тіла, про 

безодню між буттям і належністю. Природа з погляду модерної метафізики, 

на відміну від її трактування за доби античності позбавляється душі, мети і 

будь-якої внутрішньої цінності, що особливо гостро позначилося 

картезіанським поділом сущого на протяжну та мислячу субстанції. Цих 
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трьох певностей позбавляється й органічний світ, вони приписуються тільки 

людині, яка вже не тлумачиться як органічна частина природи. Зворотним 

боком такої метафізики стала проблематизація наївного античного погляду 

на те, що природа сама по собі є доброю, більше того, є джерелом усього 

блага. Фундаментальна аксіома модерної метаетики г’юмівсько-кантівського 

ґатунку, проголошуючи неможливості виведення належності з буття, саме й 

передбачає позбавлення будь-якої цінності поняття природи та буття взагалі, 

переносячи моральні належності у світ самовизначення волі. «Усі взаємини 

людини з навколишнім світом… були (за винятком медицини) етично 

нейтральні і з огляду на об’єкт, і з огляду на суб’єкт діяльності», або 

«коротко кажучи, дія на оточуючі людини об’єкти не мала етичного 

значення» [89, 17]. Все це спонукає Йонаса до проголошення програми 

реабілітації цінності буття у вигляді онтологічного обґрунтування етики, яке 

варто прояснити наступним чином (у вигляді необхідності вирішення трьох 

основних питань): «По-перше, просто не можна збагнути, як воля  може бути 

водночас і суб’єктом і об’єктом обов’язку. По-друге, строге роз’єднання 

буття й належності навіює те, що не існує чогось такого у світі, що має 

незаперечну цінність, що призводить до релятивізму і навіть до нігілізму. І 

по-третє, виникає запитання, якщо світ (окрім людської волі) виключає будь-

яку цінність, чому ми повинні прагнути реалізувати в ньому моральний 

закон?» [79, 364] 

Для обґрунтування етики Йонас цілком природно звертається до 

метафізики М. Гайдегера, а точніше, до інтерпретації, правильніше – 

застосування, його парадигми та екзистенціалу «буття до смерті» до 

розуміння та попередження загрози ядерного знищення, екологічних та 

інших глобальних проблем. Згідно справедливого зауваження відомого 

українського дослідника та перекладача творів Г. Йонаса А. Єрмоленка 

йдеться вже не лише про «можливість тут-буття окремої людини», а про 

«можливість тут-буття людства в цілому», загрозу буттю як такому [79, 365]. 
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Життя може проявлятися тільки у бінарних опозиціях буття і небуття, 

самості й світу, форми й матерії, свободи й необхідності, проте ця бінарність 

загострює проблему належності, а точніше, – належного буття, або ціннісної 

переваги буття над небуттям. Буття в нього стає не тільки онтологічною, а й 

аксіологічною категорією. Буття здійснює себе в тому, що містить вимогу 

належності, сенс якої полягає в тому, щоб стати дійсною. Йонас зазначає, що 

«те, що Буття не є індиферентним щодо самого себе, робить його відмінність 

від Небуття основною цінністю понад усі інші цінності, першим 

утвердженням взагалі» [89, 126]. Буття має складну структуру, куди з 

необхідністю належить і життя, яке так само отримує цінність як частина 

буття. За Йонасом, наголошує А. Єрмоленко (і ми не можемо цього не 

зацитувати): «життя є самоціллю, тобто активною метою, що воліє і прагне 

саму себе» [79, 368]. 

Якщо природа має самоціль, то вона має і самоцінність, а отже, уся 

структура буття має властивість того, щоб перетворити належність у буття, а 

тому має в собі об’єктивну, самодостатню цінність. Людина як організм, є 

частиною природи, тому людське життя має самоціль у його збереженні. А 

це означає, що людина і природа, яка її оточує, завдяки відчуттям, 

доцільності поєднані одна з одною, а відтак мають спільну цінність. На цих 

засадах Йонас і розбудовує свою концепцію моральної відповідальності за 

природу: завдання людини полягає у турботі як про своє життя так і про 

збереження життя природи. Ця турбота є обов’язком, що має подвійний 

зміст. По-перше, вона містить у собі безпосередній обов’язок уможливлення 

людського майбутнього як продовження людського життя; по-друге, 

непрямий обов’язок солідарності людства щодо майбутнього природи як 

довкілля людей. Природа і буття загалом, за Йонасом, можуть бути етичними 

феноменами, які ми, як вищі істоти, повинні сприйняти, і які мають до нас 

причетність, а відтак можуть висувати щодо нашої практики вимоги, до яких 

нам слід прислуховуватися і ставитися відповідально. Оскільки люди є 

організмами, а антропологія – частиною філософії живого, то це спонукає, за 
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Йонасом, до подолання антропоцентризму в етиці. Йонас зазначає, що уся 

попередня етика є антропоцентричною, тому що мала справу лише з 

міжлюдськими стосунками: «значення етичної сфери обмежувалося 

безпосереднім спілкуванням людини з людиною, а також її ставленням до 

самої себе» [89, 17]. 

Таким чином, онтологічна етика відповідальності закликає до 

подолання антропоцентризму, бо за словами Йонаса, «закладені в сучасній 

технології апокаліптичні можливості навчили нас, що антропологічна 

винятковість може бути забобоном і потребує принаймні перевірки» [89, 76]. 

Іншим важливим аспектом етики Г. Йонаса стає впровадження 

темпорального виміру в етику. Він зазначає що моральний універсум 

традиційної етики «утворюють сучасники, і горизонт того місця, в якому 

зустрічаються той, хто діє, та хтось інший – сусіда, друг або ворог… Уся 

моральність окреслена цим ближнім горизонтом діяльності» [89, 18]. Йонас 

проголошує вимогу збереження життя майбутніх поколінь, що 

відображається у його тезі про те, що «людство має існувати» [89, 72], тим 

самим він впроваджує в етику вимір майбутнього. Отже, за Йонасом, 

забезпечення існування людства, його виживання стає першим імперативом 

етики. При цьому Йонас відкидає радикальні ідеї повернення до природи, що 

передбачає відмову від науково-технічного прогресу. Використання 

потенціалу науки для передбачення якомога далеких можливих наслідків тих 

чи інших дій людства та єдність науки, техніки та моралі – ось основні 

вимоги, імперативи етики відповідальності Ганса Йонаса. Важлива роль 

належить і принципу переваги негативних прогнозів над позитивними: наука, 

у справі передбачення майбутнього має зосередитися на передбаченні 

можливих негативних наслідків дій. Евристика страху спрямована на те, щоб 

визначити можливості, які загрожують майбутньому, щоб можна було 

здійснювати етично відповідальну перед майбутнім діяльність. «Саме зі 

страху має виводитися наступна максима для наших наукових досліджень, 

економічної стратегії, виробництва і ринку, прийняття політичних рішень 
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тощо, а саме – передбаченню не блага слід надавати більшої уваги, ніж 

передбаченню блага» [89, 55]. 

Розуміння сутності етики відповідальності Йонаса неможливе без 

розуміння сенсу поняття відповідальності, яка є монологічною 

відповідальністю за що-небудь чи кого-небудь та діалогічною 

відповідальністю перед кимось. Перше монологічне значення передбачає 

відповідальність людини за свої вчинки, за наслідки своєї діяльності, і 

відповідальність за когось чи задля когось. Діалогічна відповідальність 

передбачає існування Іншого: іншу людину, групу людей, суспільство тощо. 

Вже з часів засновників екзистенціалізму (а тепер – в роздумах К.-О. Апеля 

та Б. Вальденфельса) загальновизнаним стало формулювання поняття 

«відповідальність» як важливого способу актуалізації особистих мовних та 

соціальних взаємин. Таким чином, здатність відповідати комусь (на цьому 

наполягає і М. Рідель у своїй відомій українському читачеві статті «Свобода і 

відповідальність») вкорінена в загальній здатності людини говорити, що 

будується на взаємній грі звертання і відповіді. Відповідати – означає 

передусім вміти говорити. В такому розумінні відповідальність передбачає 

висування чи пропозиції певної відповіді в рамках комунікативних стосунків 

та висування певних домагань значущості щодо цієї відповіді. Такі відносини 

передбачають симетричність та рівноправність участі людей в дискурсі, в той 

час як монологічна відповідальність асиметрична.  

Отже, Йонас засадою своєї етики все ж вважає монологічну 

відповідальність за природу та життя майбутніх поколінь. В такому контексті 

відповідальність розглядається як «універсальна здатність людини, так само 

невідокремлена від неї, як здатність говорити» [79, 383]. Виходячи з 

міркування А. Єрмоленко, Г. Йонас апелює до почуття відповідальності, яке 

притаманне людині, універсальним архетипом якої є відповідальність за 

дитину, яка не може аргументувати і обстоювати свої права. «Безпомічна 

дитина є тим архетипом сущого, де перетинаються буття й належність: 

дитина повинна бути» [79, 384]. Теж саме стосується і природи, яка не 
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будучи рівноправним партнером дискурсу, домагається існування, 

висуваючи до людині свої вимоги, що мають етичний характер. 

Отже, Йонас за доби кризи розуму стверджує необхідність звернення 

саме до морального почуття людини, що уособлюється у почутті 

відповідальності, існування цього морального почуття у всіх людей і є 

основою для обґрунтування його моралі. Іншими словами, він здійснює 

онтологічну аргументацію моральних норм на основі метафізичної дедукції 

певного обов’язку відповідальності, а саме – відповідальності за майбутнє 

людства, із феномена відповідальності як такого, який задається передусім як 

факт досвіду.  

Проте, на чому наголошує вже й Апель, з точки зору 

трансцендентальної прагматики, таке монологічне трактування 

відповідальності, яке виключає інтерсуб’єктивний вимір цього поняття є 

суттєвою вадою, що обмежує дієвість даної концепції. Саме апеляція до 

інтерсуб’єктивного виміру відповідальності в змозі вирішити проблему, що 

виникає у Йонаса під час обґрунтування можливості ставлення комусь в 

обов’язок бути відповідальним, адже це, за Апелем, вже передбачає первинну 

взаємність спів відповідальності «всіх членів комунікативної спільноти» (про 

що ми вже говорили в попередньому розділі), тобто діалогічне значення 

поняття відповідальності. Іншими словами традиційне формально логічне 

обґрунтування, за Апелем, не зможе дати відповідь на скепсис щодо 

необхідності відповідальності. Це подолання скепсису стає можливим лише 

завдяки залученню трансцендентально-прагматичної інструментарію у 

рефлексії щодо передумов серйозної аргументації. До того ж аргументація 

Йонаса ґрунтується на певних «недоведених, аксіоматичних передумовах, а 

саме на тому, що здатність до відповідальності сама по собі є благом; і що 

взагалі існують «цінності самі по собі», які укорінені в бутті, а останнє має 

телеологічну структуру, а відтак і є об’єктивно цінним, тобто благом» 

[79, 385-386]. 



286 
 

Таким чином, і К.-О. Апель, і А. Єрмоленко стверджують, що 

обґрунтування цінностей Йонасом відбувається за допомогою дедуктивного 

методу виведення із принципу, який сам лишається необґрунтованим. 

Цінності приймаються шляхом інтуїції, яка доповнюється зверненням до 

практики прийняття рішень. Бо коли йдеться про відповідальність за буття, 

то етика мусить вирішувати два головні завдання: завдання мотивації щодо 

виконання норми та завдання обґрунтування її обов’язковості. Якщо 

виокремити в якості мети роздумів Йонаса вирішення мотиваційного 

завдання, то він її, зрештою, досягає. І при цьому стверджує, що емоційна 

мотивація є остаточною ланкою, складовою раціонального обґрунтування 

значущості моралі. 

Проте, на думку Апеля, універсалізовані відносини взаємності тих, хто 

намагається розв’язати проблему етики відповідальності в аргументативному 

дискурсі, у теоретичному відношенні становлять більш фундаментальне 

обґрунтування моральної відповідальності, ніж наведені Йонасом феномени 

підпорядкування буттю чи переваги влади. Йонас рішуче відкидає 

можливість формально логічного обґрунтування етики, стверджуючи, що це 

обґрунтування неможливо зробити в рамках самої етики, і що вона потребує 

саме метафізичного обґрунтування, коли об’єктивний характер морального 

закону постає зовнішнім щодо волі, на противагу принципу самовизначення 

волі формального ґатунку. Попри видиму протилежність формально логічної 

нормативної етики дискурсу та матеріальної аксіології етики 

відповідальності Йонаса, вони багато в чому можуть доповнювати одне 

одного. Так представники комунікативної філософії акцентують увагу на 

неоціненному вкладі, зробленому Йонасом, що полягав у реактуалізації 

відповідальності в наш час. А основні теми властиві «Принципі 

відповідальності» стають предметом теоретичної розробки комунікативної 

етики дискурсу, яка й доповнює принцип Йонаса «ти мусиш, тому що ти 

можеш» кантіанським принципом «ти можеш, тому що ти мусиш». Таким 

чином, Апель говорить про існування вихідної аргументативної спільноти, 
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що представляє інтереси усіх живих істот. Його членами можуть бути однак 

лише представники людського роду. То ж необмежена комунікативна 

спільнота, що складається із усіх потенційно зацікавлених, інтереси яких 

мають бути принаймні представлені і враховані, розповсюджується на усіх 

живих істот. А дискурсивна етика пропонує теоретичний інструментарій, що 

здатен вирішувати актуальні проблеми глобального масштабу, зокрема 

екологічну проблему відповідальності перед буттям, та за буття, перед 

майбутніми поколіннями, та за них, дозволяючи поєднати монологічну 

відповідальність «за», за діалогічною – «перед». 

Іншими словами, постаючи колективною етикою спів-відповідальності 

за наслідки та далекосяжні наслідки діяльності людини та людства, 

дискурсивна етика може виступати не тільки персональною деонтологічною 

етикою обов’язку, але й етикою колективною, що таким чином дозволяє 

покласти її в якості етичного фундаменту устрою суспільної сфери, чи 

іншими словами, дозволяє здійснити процедуру моральної раціональної 

аргументації правових норм. 

Важливою особливістю новітніх філософських дискурсів є їхня 

органічна приналежність до царини дискусій про пошуки моральних засад 

сучасного суспільства, коли основні етичні настанови та цінності мусять 

полишити і, зрештою, полишають сферу приватного життя, що свідчить про 

реальні спроби подолання розпорошення відповідальності та фрагментації 

особистості. Саме К.-О. Апель наголошує на тому, що колективну 

безвідповідальність необхідно замінити колективною відповідальністю. 

Таким чином, у цьому річищі ґрунтовної зацікавленості алгоритмами 

обґрунтування універсальних цінностей вкорінена новітня філософська 

антропологія, осердям якої й стане апелівська людина відповідальна. То ж 

Апель мусить вийти за поріг свого охайного європейського будиночку й 

подивиться на несподівано суперечливий світ нашого століття крізь призму 

не лише своєї так доладно вибудованої дискурсивної етики. Адже «криза 

розуму», яку він так прагнув подолати, постає перед нами знову і знову, 
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набуваючи нових жахливих вимірів. Тож ґрунтовно та справедливо 

наголошує С. Пролеєв, характеризуючи комунікативно-дискурсивний 

контрактуалізм Габермаса у своєму вже цитованому нами розділі: «Фактично 

комунікативний дискурс вже відтворює в новій формі модерний суспільний 

договір. Габермас, оскільки він дотримується комунікативної парадигми, не 

може не визнати «проект модерну» ще не завершеним, адже протилежне 

позбавило б сенсу його філософську позицію. Те, що було актом 

установлення суспільства (громадянської спільноти) для мислителів 

модерної доби, перетворилося на перманентний процес певної реактуалізації 

соціальності (тканини соціального життя) у Апеля, Габермаса» [154, 60]. 

 

Висновки до розділу 4 

 

В розділі проаналізовано схожість та відмінність розуміння суспільної 

угоди Дж. Ролзом та Ю. Габермасом, а також запропоновані ними 

перспективи дослідження проблеми. Йдеться насамперед про експлікацію 

проблеми раціональності в контексті співвідношення її нормативних і 

емпіричних складових та про прояснення умов досягнення справжньої згоди, 

яка не спотворюється зовнішніми та внутрішніми примусами, а 

конституюється силою кращого аргументу. З’ясовано, що основна мета теорії  

Габермаса (що є важливим для теорії угоди) – віднайти можливості такого 

порозуміння, які б сприяли відповідальній повазі до гідності кожного, а 

раціональне вирішення конфліктів відбувалося б з урахуванням особливостей 

іншого буття.  

Послідовно з’ясовано, що розбудова Ю. Габермасом свого варіанту 

теорії суспільної угоди зумовлена не лише відверто проголошеним (у відомій 

статті про публічне застосування розуму) захопленням класичною версією 

контрактуалізму – «Теорією справедливості» Дж. Ролза, викладеними в цій 

роботі ідеями та значущістю її сутнісних результатів. Головну роль ж в 

створенні комунікативної версії суспільної угоди відіграла спрямованість 
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його соціальної, політичної філософії на витлумачення саме дискурсу як 

засадничого принципу в подоланні «методичного соліпсизму», обґрунтуванні 

етичних норм та прав людини, з’ясуванні механізмів та шляхів створення 

світової громадськості. 

Доведено також, що через прагнення контрактуалізму пов’язати 

нормативне обґрунтування справедливості з інтересами окремих людей, 

перед дискурсивною етикою виникає проблема етичного виправдання 

правових норм, які не можуть ґрунтуватися лише на примусі кращого 

аргументу. На означену методологічну перешкоду теорії суспільної угоди 

Габермаса вказують як О. Гьофе, П. Колер, так і К.-О. Апель. 

Підсумовуючи дослідження контрактуалізму Апеля, в розділі 

наголошується на тому, що  апеляція до інтерсуб’єктивного виміру 

відповідальності в змозі вирішити проблему, що виникає під час 

обґрунтування можливості ставлення комусь в обов’язок бути 

відповідальним, адже це, за Апелем, вже передбачає первинну взаємність 

співвідповідальності «всіх членів комунікативної спільноти», тобто 

діалогічне значення поняття відповідальності. Таким чином, дискурсивна 

етика пропонує теоретичний інструментарій, що здатен вирішувати актуальні 

проблеми глобального масштабу, зокрема екологічну проблему 

відповідальності перед буттям, та за буття, перед майбутніми поколіннями, 

та за них, дозволяючи поєднати монологічну відповідальність «за», за 

діалогічною – «перед». 
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РОЗДІЛ 5. ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТРАКТУАЛІЗМ В ЕПОХУ 

ПОСТМОДЕРНУ: СУТНІСТЬ, МЕЖІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

5.1 Доля трансцендентального контрактуалізму в сучасній 

політичній філософії 

 

Політична філософія відомого далеко за межами європейського 

інтелектуального простору німецького професора О. Гьофе має цілу низку 

принципово важливих ідей, понять та принципів. Найістотніші з них вже 

виокремленні та дістали подальший розвиток в працях його вже добре знаних 

учнів (Ш. Гозепата, Х. Горна, А. Пінцані, Х. Рапа, Н. Скарано) та знаменитих 

сучасників (Ю. Габермаса, В. Гінша, В. Керстінга, М. Кетнера, Р. Форста). У 

вступі до збірки праць, присвячених творчому доробку професора Гьофе, 

зазначається, що «Гьофе був одним із перших, хто не лише інтерпретував ідеї 

Ролза, але й продуктивно розвинув їх у своїх роботах» [239, 9]. 

Можливість порівняння роздумів про справедливість, свободу та 

демократію Дж. Ролза та О. Гьофе має безумовний конструктивний сенс для 

осмислення як творчого доробку останнього, так і важливих для нас 

особливостей новітніх філософських дискурсів суспільної угоди. 

Акцентуючи увагу на трансцендентальному контрактуалізмі О. Гьофе та 

поглиблюючи розуміння його творів, розпочатого в Україні публікаціями 

С. Максимова, В. Нечипоренка, Л. Ситніченко, М. Тура, ми знову 

потрапляємо в епіцентр дискусій з означеної теми. 

Сам німецький мислитель наголошує на необхідності осмислення 

суспільної угоди, як засадничого поняття та методологічного принципу, вже 

на початку своєї класичної нині роботи «Політична справедливість» (відомої 

нашому читачеві під назвою «Политика. Право. Справедливость. 

Основоположения критической философии права и государства», якa є, 

разом із перекладеними на українську роботами «Розум і право. Складові 

інтеркультурного правового дискурсу» і «Демократія в епоху глобалізації», 
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принципово важливою для усвідомлення творчого доробку мислителя саме в 

царині політичної філософії). Зауважимо, що вже тут він не лише прагне 

вийти, але й виходить за межі комунікативної філософії К.-О. Апеля і 

Ю. Габермаса та теорії справедливості Дж. Ролза, чітко окреслюючи річища 

та ландшафти своїх подальших філософських роздумів. Як відомо, саме з 

виступів та публікацій Ролза розпочалося відродження політичної філософії 

та властивого їй методологічного принципу – традиційної теорії суспільної 

угоди. В передмові до англійського видання «Теорії справедливості» 

Дж. Ролз окреслює основну мету своїх зусиль, як намагання «узагальнити й 

піднести на рівень абстракції традиційну теорію суспільного договору, яку 

представляють Локк, Руссо і Кант. «Сподіваюся, що саме в цей спосіб цю 

теорію можна так розвинути, аби вона перестала бути беззахисною перед 

найочевиднішими закидами, що часто здавалися фатальними для неї. До того 

ж ця теорія пропонує, як видається, альтернативний системний огляд 

справедливості» [158, 19]. 

Завдяки версії контрактуалізму Ролза, (яка виходить з того, що 

необхідно поважати кожного конкретного індивіда, а моральні принципи 

мусять бути виправданими щодо нього та спиратися на вимогу дотримання 

чесної та неупередженої угоди) сучасний філософський та політичний 

дискурс набуває нової якості. Він стає свідомим того, що заснована на 

принципах свободи та рівності ідея суспільної угоди є втіленням основних 

демократичних цінностей, демократичних способів регулювання взаємин 

громадян та влади. Адже саме крізь шати традиції суспільної угоди й можна 

розгледіти те життєздатне бачення справедливості, яке визначило суперечки 

довкола неї аж до сьогодні. 

До дискурсів суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо, через 

низку властивих їм принципово важливих методологічних зрушень, 

звертаються майже всі відомі в царині сучасної політичної філософії автори, 

наголошуючи на тому, що розрив з природним станом означає новий 

суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 
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поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. А індивід з 

усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов 

існування таких правил, які виражають загальний інтерес. За сучасних умов 

варто звернути увагу на актуалізацію саме розуміння суспільної угоди 

Т. Гоббсом, яка є також близькою Ролзу: це, передусім угода індивідів щодо 

усталеного державного устрою, якої вони досягають, опинившись сам на сам 

перед жахами «природного стану» («війни всіх проти всіх»), коли в світі 

панує постійна небезпека насильницької смерті самотніх та незахищених 

людей.  

Оновлений О. Гьофе дискурс справедливості також ґрунтується, як 

вважає він сам, на ідеях «Теорії справедливості» Дж. Ролза. Хоча сам Гьофе 

користується новітніми методами аргументації, проте означений дискурс має 

«глибинний історичний вимір; він сягає таких значних філософів права і 

держави як Гоббс, Локк, Руссо та Кант і реабілітує цим опертям класичну 

фігуру аргументації, фігуру суспільної угоди» [219, 5].  

На значущості, актуальності для сучасної соціальної, політичної 

філософії та філософії права творів, ідей та аргументації О. Гьофе та 

необхідності їх подальшого дослідження та розвитку наголошують такі 

українські філософи, як В. Нечипоренко та С. Максимов. Cаме 

В. Нечипоренко розмірковує над органічною приналежність теорії суспільної 

угоди Гьофе до проблеми справедливості, свободи, соціальної держави. В 

одній зі своїх останніх публікацій він зазначає, що насправді, «угода 

передбачає обмін, але обмін правами і свободами, а суспільна угода 

передбачає ще й розуміння всього правового і соціального порядку як такого, 

що передбачає рівність суб’єктів права, свободу громадян у всіх сферах 

соціального життя й обов’язковості соціальних, в тому числі й правових 

норм для кожного члена соціуму як члена держави» [144, 376]. 

В роздумах С. Максимова досліджується тлумачення Гьофе 

справедливості як найвищого принципу спільного людського життя. 

Виокремлюючи змістовні, формальні та процедурні теорії справедливості, 
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С. Максимов наголошує на тому, що «змістовні теорії справедливості 

відносяться до типу договірних теорій і спираються на погляди Канта. Серед 

сучасних договірних теорій найбільш значущими є теорії Дж. Ролза, 

Р. Нозіка і О. Гьофе. Ці теорії акцентують увагу переважно на питанні «що?», 

тобто що таке справедливість і які її критерії» [133, 282]. Іншими словами: «у 

змістовних теоріях справедливість розглядається в якості морального 

критерію, що застосовується до держави як способу панування. В межах 

проблеми справедливості вирішується питання про умови і принципи 

легітимації держави. Умовою легітимації виступає угода як зразок 

взаємовигідної добровільної обов’язковості. При цьому йдеться не про 

історичну угоду, а про метафору «суспільної угоди» [133, 283]. 

Дж. Ролз також виходить з того, що ідея суспільної угоди уможливлює 

пошук правдивої відповіді на одне із основних питань сучасної політичної 

філософії ще з часів Руссо: де межа та засади, підстави справедливого та 

несправедливого суспільного ладу? В складних ландшафтах ідеї суспільної 

угоди актуалізується (на чому наголошують як Ч. Тейлор, З. Бауман, так і 

Дж. Ролз та О. Гьофе) проблема моральності як проблема нашого слідування 

голосу природи всередині нас. Проте, прагнення сучасного контрактуалізму, 

якщо не тлумачити його спрощено, звернутися до проблеми прав людини, її 

честі та гідності, заслуговую подальшого розвитку та пильної уваги. 

Саме справедливості, вважає Ролз належить особливе місце в системі 

суспільних цінностей і, з огляду на це нормативне поняття, існуюче 

суспільне буття визначається або прийнятним для існування, або ж таким, 

яке потребує часткової чи повної зміни. Іншими словами, «справедливість є 

найпершою чеснотою суспільних інституцій, достоту як істина для 

філософських систем. Хоч би яка доладна та й ощадлива була ця чи та теорія, 

але, якщо вона виявляється неістинною, її слід відкинути або ж переглянути, 

переробити; подібним же чином і закони й інституції мають бути 

реформовані чи скасовані, коли вони виявляються несправедливими» 

[158, 26-27]. Ролз також стверджує, що значущість виправданих, 
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справедливих принципів суспільного буття є втіленням всезагальної волі, яка 

набуває моральних якостей через опертя на дискурсивно та когнітивно 

визначений інтерес. 

Таким чином, йдеться  про контрактуалістичне осердя концепту 

справедливості Дж. Ролза, яка набуває свого подальшого розвитку в його 

подальших роботах з історії моральних та політичних вчень, викликає ще й 

до сьогодні, численні дискусії та суперечки. А також потребує (завдяки своїй 

універсальності та стрункості) цілісного, проясненого викладу (вступу) і на 

вітчизняних теренах та розвитку принципів справедливості,  «які вільні й 

розумові особи, зацікавлені в плеканні своїх власних інтересів, приймають у 

такій собі початкові  позиції рівності як такі, що визначають фундаментальні 

умови їхнього осоціальнення. Ці принципи мають регулювати всі подальші 

домовленості» [158, 36-37]. Зауважимо також, що визначені Ролзом (саме в 

межах теорії суспільної угоди) принципи соціальної справедливості 

потребують і опираються на розширену, інструментально-комунікативну 

теорію раціональності. 

Неметафізичний, проте розподільний характер своєї теорії  соціальної 

справедливості Ролз розпочинає з визначення справедливості як чесності, яка 

є важливим вступом до його принципу «рефлективної рівноваги». Саме цей 

принцип спроможний коригувати теорію справедливості чуттям 

справедливості, яке й дає зрозуміти «чи застосування цих принципів приведе 

нас до тих самих суджень про основну структуру суспільства, які ми вже 

тепер робимо інтуїтивно і на які найдужче покладалися» [158, 47]. Коли 

чесні, вільні  люди теоретизують та обирають принципи справедливості з 

метою трансформації суспільства у справедливе річище, вони мусять також 

зважати на об’єктивні та суб’єктивні обставини справедливості. Якщо перші 

«роблять людську співпрацю і можливою, й необхідною» [158, 186], то 

останні є «релевантними аспектами суб’єктів співпраці, себто осіб, що 

працюють разом. Тож, хоча сторони й мають приблизно подібні потреби й 

інтереси, чи то в численних відношеннях взаємодоповнюючі потреби й 
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інтереси, що уможливлюють взаємовигідну співпрацю між ними, кожен із 

них, незважаючи на це, має свої власні життєві плани» [158, 186]. 

Звертаючись до роздумів Ролза над проблемами справедливості та 

свободи, ми бачимо та розуміємо як його засадничий принцип «рефлективної 

рівноваги» доповнюється методом гіпотетичного контрактуалізму. Варто ще 

раз звернутися до сутності цих принципів, які Ролз постійно прояснює та 

доповнює розділом про чуття справедливості. А також наголосити на тому 

якого сенсу набуває Ролзова «запона незнання». Її основні ознаки та 

принципи викладені в параграфі «Теорії справедливості» під такою ж 

назвою. То ж для розбудови справедливого суспільства та досягнення угоди, 

порозуміння людей між собою, варто, на думку Ролза, абстрагуватися від 

цілої низки конкретних обставин та фактів: від свого класового та 

соціального становища, а також від свого, звуженого партикулярними 

інтересами та обставинами, розуміння добра. Йдеться про абстрагування від 

цілої низки тих випадковостей, які перетворюють людей не в однодумців, а в 

опонентів. Підсумком сказаного стало визначення принципу «запони 

незнання» в контексті теорії суспільної угоди: «Якщо первісна позиція має 

породити угоди, що є справедливими, то сторони повинні бути чесно 

розташовані і ставлення до них має бути однакове як до моральних осіб. 

Свавільність світу слід виправляти, прилагоджуючи обставини початкової 

договірної ситуації» [158, 203]. З іншого боку, Ролз частково не зважає на те, 

що передумовою суспільної згоди, якої прагне раціональний дискурс 

справедливості, має бути також поінформованість громадян та відсутність 

насильства. 

Ролз неодноразово стверджував, що він рухається в річищі традиційної 

теорії суспільної угоди, проте хоче надати їй сучасного вигляду шляхом 

інтерпретації суспільства як системи чесної взаємодії вільних та рівних 

індивідів, яким властиве чуття справедливості. Наголошуючи на необхідності 

виокремлення об’єктивних та суб’єктивних обставин досягнення угоди, Ролз 

не лише стверджує, що йдеться про індивідів, які не є ані егоїстами, ані 
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альтруїстами, але й знову повертається до ідеї «початкової позиції», яка й 

прояснює сутність контрактуалізму Ролза. Звернення до цієї ідеї обтяжене 

низкою важливих наслідків. Вона, на думку Ролза, потрібна для того, щоб 

розвинути концепцію справедливості та «визначити найбільш придатні 

принципи для реалізації свободи та рівності, якщо суспільство розглядати як 

систему кооперації вільних та рівних осіб. Оскільки ж справедливість як 

чесність є переформулюванням теорії суспільної угоди, то «чесні умови 

суспільної кооперації слід розглядати як такі, що є наслідком згоди між тими, 

хто вступає в кооперацію – тобто між вільними та рівними особами як 

громадянами, які народилися в певному суспільстві, де й живуть» [162, 788]. 

Бути вільними та справедливими допомагає людям в теорії Ролза 

«запона незнання», яка й стала, разом з його тлумаченням особистості, 

предметом критики не лише опонентів, але й прихильників та послідовників 

Ролза. Як відомо, індивіди Ролза виводять принципи справедливості за 

запоною незнання, адже брак інформації шкодить їх неупередженості. Тож 

суспільна угода щодо «базової структури суспільства» і в Ролза досягається 

через невимушене дискурсивне обговорення принципів справедливості під 

«завісою незнання» всього того, що могло б порушити задані умови чесності. 

Критикуючи ролзівську «запону незнання», варто не забувати про 

конструктивний сенс цього принципу: незнання свого власного майбутнього 

допоможе сформулювати не лише процедурну, але й персонально-

відповідальну версію категоричного імперативу – подумки стати на місце 

іншого. Адже справедлива угода можлива лише тоді, коли кожен з її 

учасників, вибираючи суспільний устрій, не знає своїх можливостей в 

порядку розподілу основних благ. Визначаючи осердя свого бачення 

справедливості як можливість чесного розподілу життєвих шансів, Ролз 

робить свій підхід співзвучним теоретичним та практичним прагненням до 

захисту найслабших членів суспільства. На його думку, метою розумних 

індивідів є не стільки загальне благо чи власні егоїстичні наміри, скільки 

суспільство, в якому вони могли б співпрацювати з іншими на засадах 
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добровільно визнаних свободи і рівності. І якщо завдяки взаємодії, кожен 

отримує певні переваги, то порушення принципу взаємності є ознакою 

нерозважливості. 

Якщо Ролз, як ми з’ясували, пропонує розглянути справедливі засади 

демократичного суспільства як деяку гіпотетичну ситуацію вибору вільними 

та раціональними індивідами, то яким шляхом пішов О. Гьофе? Адже він, як 

і учень та послідовник Ю.Габермаса – А. Гонет, вважає за необхідне увагу до 

розробки тих нормативних правил, які убезпечують теоретичну легітимацію 

суспільного ладу. То ж яким чином, на думку цього провідного представника 

німецької філософської думки, можна не просто спростувати, але й 

розвинути, доповнити кантівський нормативізм Дж. Ролза та Ю. Габермаса? 

Йдеться передусім про нову концепцію соціальної справедливості та свободи 

як конструктивній противазі нормативному індивідуалізму та абстрактному 

контрактуалізму. Позаяк, на думку Гьофе, моральні норми, уявлення про 

свободу та справедливість не можна обґрунтувати лише на засадах 

гіпотетичного дискурсу та гіпотетичної угоди. 

Важливим для розуміння контрактуалізму О. Гьофе став відомий 

українському читачеві розділ одинадцятий «Два суспільні договори для 

Європи: тринадцять тез» із вже цитованої нами роботи «Розум і право», де 

німецький філософ прагне поєднати філософські роздуми з «діагнозом 

нашого часу». Адже саме філософська думка, – наголошує Гьофе, – 

«окреслює межі, в яких вирішальна інстанція, європейська воля, втілюється в 

життя. Безумовно, що ідея договору лежить в основі всіх суспільних угод та 

виконує роль засадничої легітимації та належить до загальноєвропейської 

спадщини» [73, 204]. 

Аналізуючи глибинне коріння цієї спадщини, О. Гьофе справедливо 

наголошує на тому, що в одному з перших європейських текстів з теорії 

держави, діалозі Платона «Критон» (хоча про ідею суспільної угоди договору 

йдеться і в «Політеї», і в «Законах») говориться про одного з перших 

класиків західної філософії Сократа та його поведінку в ніч перед стратою. 
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Критон, як описує Платон, за дорученням друзів повинен умовити Сократа 

втекти. Сократ не пристає на таку пропозицію. І яким був його головний 

аргумент? Це – його внутрішнє переконання про неможливість порушити 

навіть неписану угоду з Афінами. 

Таким чином, Європа не лише не втратила ідею суспільної угоди, але й 

зробила її (завдяки творам Гоббса, Локка та Руссо, до яких ми вже зверталися 

в попередніх розділах), всесвітньо відомою. Що й зрезюмовано Гьофе в 

першій тезі про те, що суспільна угода «є, завдяки своєму грецькому 

походженню та подальшому розвитку за доби Нового часу, 

загальноєвропейською ідеєю» [73, 205]. Який подальший розвиток мусить 

набути та набуває ця теза в критичному та позитивному ставленні до неї. 

Варто говорити та розвивати тезу про універсальний сенс суспільної угоди та 

про засадничий сенс останньої для будь-якого суспільного ладу. 

Разом з Гьофе нам необхідно також зауважити, що теза про 

універсальний сенс суспільної угоди має три істотні складові. Йдеться не 

лише про оприявнену вже в ситуації з Сократом публічну владу, яка стає 

легітимною через відверто висловлену або ж мовчазну згоду учасників. Ідея 

про те, що вся влада йде від народу, вкорінена в тезі, що «договірна теорія 

пов’язує політичну легітимацію зі згодою кожного, тобто не просто з 

колективною, а з дистрибутивною вигодою» [73, 206]. 

Варто також подивитися на означену проблему не лише з точки зору 

окремих громадян. Адже насправді федеративні держави (Німеччина, 

Австрія, Швейцарія та США) складаються з земель, кантонів чи окремих 

держав. В федеративних державах суспільна угода є наслідком подвійної 

згоди як народу, так і окремих держав. Вже з часів епохи Просвітництва 

філософи вважали, що необхідно пов’язувати угоду та легітимацію публічної 

влади, бо суспільна угода легітимує та одночасно обмежує панування. А 

відповідь на запитання про природу угоди, яка убезпечує не просто 

колективний, але й дистрибутивний зиск і, через те, заслуговує на 

одностайну підтримку знаходиться, на думку Гьофе, про що ми ще будемо 
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говорити, в контексті  філософії «трансцендентального інтересу» та 

«трансцендентального обміну». Зараз ця ідея є важливою передусім в 

контексті  того, що одностайності можна досягти не лише завдяки розумній 

згоді, але й шляхом фанатизму та колективного засліплення. 

По-іншому виглядає ситуація з трансцендентальними інтересами, які 

можна реалізувати лише через взаємодію з собі подібними. Під час взаємодії, 

без якої не можна обійтись, мова йде про права людини. Іншими словами, 

суспільна угода «пов’язує принцип одностайності («демократії») з трьома 

групами прав людини, з тими правами, які стосуються людини як здатної 

розмовляти живої, розумної, соціальної та культурної істоти» [73, 207]. 

Опираючись на таких великих класиків теорії суспільної угоди як 

Т. Гоббс та І. Кант, О. Гьофе робить принципово важливий і для нас 

висновок про значущість для суспільної угоди громадянського суспільства.  

Адже «не сама угода про заснування держави легітимує причини її існування 

держави і встановлює для цього критерії, а права людини та народний 

суверенітет: істоти, які можуть перешкоджати собі або, навіть, воювати 

проти себе, засновують у вільній угоді мир. Мова їх угоди складається, 

здебільшого, з прав, які кожному йдуть на користь. А законна форма життя 

цих прав – це відома нам як держава організація публічної влади» [73, 208]. 

Важливим для нас є й аналіз О. Гьофе європейської угоди про 

обов’язки, яка, як і суспільний договір окремих держав, відповідає, 

щоправда, по-новому, за трансцендентальний обмін та права людини: за 

трансцендентальний обмін та права людини європейських держав. Адже 

насправді існує два чітко окреслених права: держави, як і індивіди, мають 

право на життя, на власність, під якою розуміють, насамперед, територіальну 

недоторканість, право на політичне та культурне самовизначення. 

Важлива для розуміння сутності суспільної угоди запропонована 

Габермасом теорія соціальної дії спирається на дві її фундаментальні форми 

– цілераціональну дію, яка втілюється передусім у праці, та комунікативну 

дію, що відноситься відповідно до сфери інтеракції. Цілераціональна ж дія 
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може бути інструментальною – у випадку відношення суб’єкт-об’єкт, та 

стратегічною – йдеться відношення суб’єкт-суб’єкт. До того ж 

інструментальні дії лише пов’язані із соціальними взаємодіями, а стратегічна 

дія завжди є соціальною дією. Інструментальна дія направлена (вже за своїм 

задумом) на вторгнення в довкілля та встановлення контролю над ним, 

стратегічна ж дія ставить собі за мету перетворити суб’єкта взаємодії на 

об’єкт власної діалектики цілей і засобів. Стратегічна дія націлена на зміну 

волевиявлення суб’єкта, коли переслідується мета вплинути на прийняття 

рішення раціонально діючого суб’єкта.  

Стратегічна дія відрізняється від комунікативної тим, що її учасник 

намагається не раціонально мотивувати опонента, а вплинути на нього через 

погрози чи мотивації, що не мають комунікативної природи. Опонент 

прирівнюється до об’єкта, яким діяч намагається маніпулювати для 

досягнення успіху. Діючи стратегічно, індивід розглядає інших діючих осіб 

лише як частину навколишнього середовища, яку він прагне переробити з 

метою здійснення своїх намірів. Габермас постійно наголошує: на відміну від 

стратегічній дії, якій взаємини є емпіричними, заснованими на санкціях чи 

винагороді, в комунікативній дії йдеться про раціональні мотиви  згоди та 

угоди. 

Тобто остання дія – це символічно опосередкована засаднича соціальна 

взаємодія, коли основною метою дії є досягнення взаєморозуміння або 

консенсусу, засноване на переконанні. Комунікативно діючі суб’єкти мають 

узгоджувати свої дії з діями інших учасників інтеракції. У випадку 

комунікативної дії плани учасників узгоджуються і постійно 

видозмінюються внаслідок досягнення нового спільного бачення ситуації. В 

комунікативній дії суб’єкт комунікації не може розглядатися як засіб для 

досягнення власних цілей, а лише як рівноправна особистість, інтереси якої 

враховуються так само як і власні. Іншими словами, комунікативна 

раціональність вимагає від суб’єкта бути в повній мірі комунікативно 

компетентним, тобто мати змогу знайти засоби вираження для досягнення 
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згоди без артикуляції власних стратегічних інтересів. Таким чином, саме 

комунікативна дія має слугувати основою для суспільної взаємодії, оскільки 

лише в рамках комунікативної раціональності можливо досягнення 

принципово не викривленого стратегічними інтересами консенсусу. 

Розбудова суспільної сфери за дискурсивним принципом уможливлюється в 

рамках правової демократії, найвищим проявом якої є проаналізована 

О. Гьофе в роботі «Демократія в епоху глобалізації» форма «кваліфікованої 

демократії» або «демократії за участю громадськості». Згідно його 

принципово важливих для нас роздумів, сутність демократії за участю 

громадськості полягає у тому, що проблематика панування і підкорення 

знімається, оскільки народ тут виступає як такий, який усвідомлює себе не 

тільки об’єктом, але й суб’єктом права, іншими словами, на даному етапі 

розвитку демократії вона стає більше ніж просто формою здійснення 

панування, вона стає життєвою формою чи суспільною практикою, в якій 

«народ стає не просто тимчасовим суб’єктом, що обирає, а носієм політики, 

навіть якщо він приймає усі рішення опосередковано» [72, 103]. 

У межах такого типу демократії громадськість, за Гьофе, повинна 

виконувати багато функцій, на підставі відповідних мас-медіа: «від дебатів у 

трактирі щодо преси, радіо та телебачення до відповідних наук, симпозіумів, 

академій і, не останньою чергою, громадських ініціатив – вона стає не просто 

форумом, на якому обговорюються інтереси та погляди, а й ареною, на якій 

сперечаються за впливи та владу» [72, 104]. Крім того, саме громадськість, 

громадянське суспільство є критичним масштабом здійснюваної державою 

політики, перед нею має виправдовуватись політика та правосуддя, особливо 

конституційне. Наголосимо ще раз – дієздатна громадськість сприяє миру 

всередині країни, оскільки вона вможливлює висловлення своїх думок і для 

опозиції. 

Проте така форма демократії вимагає від кожного громадянина, чи 

принаймні більшої частини громадян відповідного рівня кваліфікації, що 

уособлюється за Гьофе у певному наборі громадянських чеснот, як то, чуття 
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права та справедливості, чуття солідарності. На думку інших авторів, 

зокрема Габермаса, дієвішою на сьогодні є модель так званої деліберативної 

політики, сутність якої полягає у тому, що необхідність дотримання 

комплексу громадянських чеснот переходить від сукупності громадян як 

суб’єктів права, до суспільних інститутів. Адже громадяни при цьому 

розуміються як такі, що мають також і певні приватні інтереси, що засновані 

на їх буденних уявленнях про благо. 

До того ж така модель демократії перебуває між двома полюсами 

найбільш популярних моделей демократії: республіканської і ліберальної. 

Відповідно республіканська модель, що спирається на Аристотеля і Руссо, 

характеризується тим, що розуміє суспільство як певну політичну величину 

та цілісність, яка в змозі усвідомити свої проблеми та вирішити їх за 

допомогою інституту держави. Відповідно демократія – це політична 

самоорганізації суспільства загалом. Держава при цьому розуміється лише як 

інструмент реалізації встановлених суспільством програм. На противагу 

цьому ліберальна модель демократії розглядає суспільство як сукупність 

атомарних індивідів, що кооперуються для досягнення певної мети. 

Відповідно демократія розуміється як система конституційних норм, як влада 

законів, що забезпечує можливість досягнення компромісів між 

стратегічними інтересами членів суспільства. Державі відповідно віддається 

першорядна роль, як арбітру, що урівноважує стратегічні інтереси членів 

суспільства, здійснювані в сфері господарства. 

Таким чином, республіканська модель зводить суспільну діяльність до 

комунікативної дії, в той час як ліберальна – до інструментальної. Проте, 

насправді в суспільній діяльності мають місце обидва принципові відмінні 

типи дії. Важливим наслідком того чи іншого розуміння сутності демократії є 

спосіб розуміння конституювання права як такого, що відбувається в межах 

первинної угоди, щодо заснування держави. Лібералізм розглядає право як 

певного роду вищий закон, заснований на розумному доказі або на 

одкровенні з поза меж політики, який покликаний захищати приватні 
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інтереси громадян, частково обмежуючи їхню свободу. Відповідно право 

покликане панувати над людьми, які є по своїй суті дополітичними істотами, 

та частково обмежувати їх свободу, урівноважуючи сукупність стратегічних 

інтересів. Республіканський погляд на право полягає у тому, що воно постає 

наслідком колективного самообмеження громадян для забезпечення власної 

приватної та публічної автономії. Іншими словами, в основі 

республіканського погляду можна прогледіти дискурсивну процедуру 

консенсуального затвердження тих чи інших норм. Відповідно до цього 

норми стають раціонально обґрунтованими та  морально заснованими. 

Проте, як зазначає Габермас, помилка республіканізму, полягає у тому, 

що вони у такий спосіб занадто обмежують політичний дискурс, зводячи 

його до дискурсу етичного. Відповідно, метою деліберативного розуміння 

права є врівноваження приватних та суспільних інтересів громадян у 

комунікативній дії. 

О. Гьофе намагається обґрунтувати теорію суспільної угоди на засадах 

принципу легітимуючого індивідуалізму, заснованого на 

трансцендентальному інтересі. Відповідно до його концепції в основу 

легітимації покладається дискурсивний принцип консенсуального прийняття 

норм, проте, до нього додається елемент приватного інтересу, іншими 

словами, усі учасники первинної правової угоди на основі комунікативної 

раціональності намагаються консенсуально узгодити свої приватні інтереси. 

Відповідно до цього основний принцип легітимуючого індивідуалізму Гьофе 

звучить як «згода усіх на користь кожного» [72, 39-42]. При цьому оскільки 

партикулярні приватні інтереси усіх громадян є настільки різноманітними, і 

такими, що в принципі не можуть бути узгодженими в рамках 

комунікативної дії, Гьофе приходить до поняття трансцендентального 

інтересу, який може бути властивий одночасно кожному окремому індивіду, 

так і усьому соціуму в цілому, і може слугувати тим фактором що консолідує 

соціум у політичне об’єднання. Сутність цього трансцендентального інтересу 

полягає у забезпеченні загальної здатності індивіда до дії [72, 47-49]. 
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Перш ніж окреслити виокремлені Гьофе фундаментальні поняття 

політичної філософії, вкладені в праці «Політична справедливість», а 

особливо в статті «Політична антропологія в особливому полі уваги права», 

знову виокремимо принципово важливі ідеї праці «Розум та право». Адже 

саме тут німецький філософ пропонує філософський дискурс ідеї суспільної 

угоди, яка є засадою всіх суспільних угод, їй також належить роль 

«засадничої легітимації», вона є як загальноєвропейською, так і 

загальнолюдською ідеєю. Словами самого Гьофе: «Для Європи типовим є як 

розмаїття, в якому розгорталась ідея договору, так і досить скептичне 

ставлення до цієї ідеї, уособлене іменами від Г’юма та Берка, через Гегеля та 

Шлегеля до Дюркгейма. Саме це розмаїття та скепсис засвідчують те, що є 

найтиповішим для Європи: суперечка. Проте засадничі ідеї права, держави та 

політики мають бути несуперечливими. Який же вигляд має ідея суспільного 

договору з цього боку? Відповідь така: не лише за своїм походженням, а й за 

своїм сенсом, суспільний договір є європейською ідеєю. І наступна теза: 

суспільний договір є філософською підвалиною будь-якого політичного 

порядку; йому притаманний, незважаючи на європейське походження, 

інтеркультурний, а отже універсальний сенс» [73, 205]. 

Наступний крок в роздумах Гьофе – осмислення проблеми легітимації 

публічної влади, яка стає такою через відверто висловлену або ж мовчазну 

згоду її учасників. Таким чином, в межах договірної теорії влади та її 

легітимації, визнання влади в якості прийнятної та справедливої засноване на 

згоді всіх і кожного зокрема. Проте суспільна угода (як зазначали вже і 

Гоббс, і Руссо) не лише легітимує владу, але й обмежує її. Проте на складне 

запитання про сутність угоди, яка може претендувати на одностайну 

підтримку може відповісти філософія «трансцендентального інтересу» та 

«трансцендентального обміну», основні засади якої були закладені вже в 

«Політичній справедливості».  

Розпочинаючи свій виклад з необхідності моральної критики 

суспільних інституцій, Гьофе наголошує на тому, що започаткована ним 
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критика «досліджує умови та критерії справедливого панування, 

протиставляє справедливі форми панування несправедливим і, спираючись 

на моральні аргументи, окреслює межі всевладної у своєму прагненні  

держави – Левіафана» [219, 4]. А з іншого боку, завдяки зверненню до 

новітніх способів аргументації, дискусія щодо умов та критеріїв 

справедливого панування не хибує на моралізаторство. Опертя ж на глибинні 

історичні засади, уособлені творами таких філософів як Гоббс, Локк, Руссо та 

Кант, «реабілітує класичну фігуру аргументації, фігуру суспільної угоди» 

[219, 5]. 

Гьофе, розмірковуючи на сутністю політичного проекту сучасності, 

також чітко окреслює проблемне поле класичних версій суспільної угоди, до 

якого ми зверталися вище, як осердя «політичного проекту Просвітництва». 

Особливістю означеного проекту Гьофе вважає прагнення уникнути 

крайнощів двох протилежних тенденцій в соціально-філософському дискурсі 

Нового часу – анархізму та позитивізму. Принципово важливим стає також і 

усвідомлення історичних, актуальних і до сьогодні, витоків осмислення 

суспільного буття: йдеться про досвід «радикальної кризи суспільства, яка 

найгостріше переживається в епоху потрясінь засад правого та державного 

ладу, а також про досвід пригнічення та експлуатації. Найістотнішою рисою 

останніх стає зневага до елементарних прав людини» [219, 10]. Саме ця 

зневага та нестерпна несправедливість стає причиною громадянської війни, а 

мир, справжній суспільний мир може бути заснованим лише на 

справедливості. Започаткований Гьофе дискурс справедливості та суспільної 

угоди має важливу принципову відмінність, яка поступово була розвинута 

ним в цілісну теорію справедливості як обміну. На його думку, навіть 

близька йому «етика дискурсу» К.-О. Апеля та Ю. Габермаса не ставила 

питання про існування моральних обов’язків, які визнаються такими, які 

люди винні одне одному і не виключають при своєму здійсненні 

застосування примусу. Не зважив на цю важливу обставину і Дж. Ролз в 

своєму обґрунтуванні справедливих принципів облаштування суспільного 
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ладу. В самому осерді запропонованої ним теорії бракує моральної 

легітимації права на примус. Попри те, що Гьофе вважає співвідношення 

кооперації та конфлікту першим фундаментальним поняттям політичної 

антропології, проте про Гоббса та його вчення він говорить в межах 

осмислення дилеми свободи та щастя. 

Тепер, разом з Гьофе, ми мусимо зробити наступні кроки. Спочатку – в 

царину політичної антропології, яка тісно пов’язана з розумінням ним 

сутності та семантики поняття «справедливість». Особливої уваги 

заслуговують три складові розуміння справедливості: «Якщо розуміти 

справедливість як найвищий принцип людського життя та основу здійснення 

людської суспільної сутності, то вона має природу морального обов’язку; 

найближче вона знаходиться до обов’язків, які визнаються добровільно і 

стоять вище простого примусу; її міра полягає в дистрибутивній користі: 

справедливим є корисне для кожної людини» [72, 15]. 

Якщо теорія справедливості Гьофе є розробкою ідеї справедливості як 

обміну, з орієнтування на принцип рівноцінності придбання та втрати, то як 

тлумачиться сам обмін, особливо в контексті того, що людина – не лише 

позитивна, але й негативна соціальна істота, спроможна бути загрозою та 

небезпекою? І як обмежити боротьбу за владу, коли (якщо дивитися на 

проблему справедливості крізь призму боротьби інтересів) в цьому річищі 

можливі лише три варіанти: «досягнення спільних інтересів, конкуренція 

протилежних інтересів і боротьба за владу без будь-яких правил, не 

структуровано і автономно. Але людина ніколи не піде на те, щоб погодитися 

на життя (принаймні протягом довгого часу) без будь-якої впорядкованості, 

без будь-якого права» [72, 46]. Тому й обмін тлумачиться не у вузькому 

економічному сенсі, а як людяна, демократична форма співробітництва. 

Реконструюючи (слідом за Гоббсом, твори якого Гьофе знає досконало, 

демонструючи це однією зі своїх останніх робіт [252]) природній стан, як 

вільне від панування та будь-яких суспільних обмежень, співіснування 

людей, він вважає цей стан ситуацією постійних конфліктів. І подолати їх 
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можливо лише через взаємну відмову від насильства. Саме такий негативний 

обмін стає дистрибутивно вигідним і тому справедливим. Він стає також 

умовою можливості вільних дій та вчинків. Щоб запропонована відповідь 

про справедливий обмін була насправді філософською та дала відповідь на 

запитання: чому громадяни мають користатися таким обміном? І що краще: 

«бути як жертвою насильства, так і насильником, чи – ні тим, ні іншим?» 

[220, 282]. 

Гьофе уточнює відмінність між звичайними та вищими людськими 

інтересами. Чітким прикладом останніх є недоторканність тіла та життя, що є 

умовою можливості самого життя. «Умови можливості в філософії 

називаються трансцендентальними, тому й вищеназвані інтереси можна 

охарактеризувати як трансцендентальні. Проте як умови дії, а не пізнання, 

вони мають не трансцендентально-теоретичний, трансцендентально-

практичний характер» [220, 283]. Проте, ми говоримо про 

трансцендентальний контрактуалізм. То й мусимо, слідом за Гьофе, зробити 

наступний крок до нього та легітимувати право суспільства на справедливий 

примус, на справедливе обмеження свободи. Для цього трансцендентальні 

інтереси, яким істотно властива соціальність, мають виконувати ще одну 

умову. Серед означених інтересів саме «захист життя та свободи думки 

належить до того типу інтересів, які можуть бути реалізованими лише через 

взаємні дії, на їх засадах. А оскільки зразком взаємних «дати» і «взяти» є 

обмін, то та взаємність, яка стосується трансцендентальних інтересів та є 

іманентною до них, може називатися трансцендентальним обміном» 

[220, 284]. 

Отже, мова йде про ідею справедливості обміну, яка ґрунтується, 

насамперед, на негативному сенсі цього поняття – взаємна відмова, 

примирення, визнання (під натиском влади) свободи думки, совісті, а також 

власності інших людей дає можливість вирішити проблему справедливого 

подолання конфліктних ситуацій. Головний аргумент на користь теорії 

справедливості обміну виглядає наступним чином: коли відбувається ця 
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взаємна відмова, примирення, тоді й здійснюється обмін. І якщо кожен, 

відмовляючись від чогось, отримує внаслідок цього щось рівноцінне, то тоді і 

сам обмін є справедливим. На відміну ж від Ролза, Гьофе стверджує, що 

сучасна політична антропологія мусить розпрощатися з нормативними та 

телеологічними поняттями і говорити про умови можливості соціального 

буття цієї суперечливої істоти. В цьому річищі можлива також і адекватна, 

плідна відповідь таким критикам проекту Просвітництва як, наприклад, 

Е. Макінтайр, до критичного осмислення поглядів якого ми звернемося у 

наступному розділі. 

У висновках варто наголосити на тому, що роздуми і О. Гьофе, і 

Дж. Ролза, особливо їх прагнення запропонувати своє бачення свободи и 

механізмів справедливого подолання суспільних конфліктів, перетворюються 

на предмет не лише теоретичних роздумів про майбутнє нашої держави, 

нових взаємин громадян і влади, стабільності, свободи і справедливості. 

Адже істотною особливістю суспільної угоди є її легітимувально-

обмежувальний сенс та органічний зв’язок з ідеєю прав людини. Насправді, 

за умов плюралістичного розмаїття інтересів, одностайності можна досягти 

як завдяки переконливим аргументам, так і завдяки фанатизму, колективним 

маніпуляціям та популізму. То ж варто говорити не просто про спільні 

інтереси, а про ті інтереси які є дійсно спільними по-справжньому, тобто про 

інтереси вищого рівня, які філософи називають трансцендентальними 

інтересами, і які здійснюються лише через взаємодію та згоду всіх її 

учасників, і є за своєю сутністю правами людини. Тож продовжуючи 

висловлену вище тезу про значення ідеї суспільної угоди для принципу 

верховенства права, ще раз зауважимо: особливість цієї ідеї полягає в 

актуалізації тих прав людини, які стосуються її, як спроможної розважливо 

діяти та домовлятися соціальної і культурної істоти. Варто також звернути 

увагу на важливу особливість висхідних принципів концепту суспільної 

угоди та притаманної їй інтерпретації взаємин етики та політики як спроби 

синтезу двох головних засад розбудови справедливого політичного устрою: 
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чеснот індивіда та державних інституцій, як умови справедливого захисту 

приватного інтересу. В означеному річищі теорія суспільної угоди не лише 

заснувала розуміння сучасної демократичної держави, але й прагнула 

обґрунтування усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та 

свободи заради колективної волі інших громадян. І запропонована О. Гьофе 

справедливість обміну дає можливість відповісти на запитання, яке виникає 

перед людьми як безпосередня, практична дилема: віддати частину своєї 

свободи державним, владним структурам чи бути незалежними від них, при 

неможливості в ситуації небезпеки скористатися ними? І люди роблять, тому 

що змушені це робити, наступний крок – взаємно відмовляються від 

частинки своєї свободи як суб’єкта права, щоб скористатися своїм правом на 

свободу у приватному житті. 

 

5.2 Морально-етичні дискурси суспільної угоди 

 

Глибокі трансформації та кризові явища сучасного суспільства знову і 

знову актуалізують осмислення місця і ролі суспільної угоди в сучасному 

соціумі. Особливої актуальності її новітні, часто критичні, спрямовані на 

розуміння евристичного сенсу та меж сучасного контрактуалізму набувають 

для країн пострадянського простору, які прагнуть розбудови своїх держав як 

правових та демократичних. А демократія, принаймні найістотнішому її 

визначенні, це ніщо інше як влада, заснована на суспільній угоді. До того ж, 

все більш наполегливим стає прагнення поєднати емпіричний та 

нормативний виміри сучасної соціальної та політичної філософії і відшукати 

відповідь на запитання: як гідно війти з описаного свого часу Т. Гоббсом 

стану «війни всіх проти всіх» та знецінення, заснованих на свободі та 

мужності, моральних чеснот, соціальної справедливості загалом? 

Безумовно, що наявність спільного інтересу та заснована на взаємній 

довірі згода допоможе людям (краще будь-якого контракту) діяти злагоджено 

для досягнення спільної мети. І для того, щоб залишитися в просторі 
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справедливості та моралі, потрібно звільнитися від формальних угод, 

замінити їх угодами реальними. Саме цієї думки дійшов Ю. Габермас в його 

відомих студіях з політичної теорії. Перш ніж викласти суть його міркувань, 

зауважимо, що вони виоформилися в межах плідної суперечки з одним із 

останніх класиків сучасної німецької філософії Е. Тугендгатом, творчість 

якого, саме через її соціально-філософську та метафізичну значущість 

потребує не простих згадок, а всебічної пильної уваги, яка лише 

розпочинається у вітчизняній філософії, на відміну від філософії західної, 

передусім німецької. Розуміння новітніх філософських дискурсів суспільної 

угоди, на нашу думку, неможливе без осмислення основних понять та 

принципів критичного осягнення теорії суспільної угоди Е. Тугендгатом, а 

також порівняння його метафізичних дискурсів з роздумами Дж. Ролза та 

Д. Г’юма. Адже, саме Тугендгат може не лише долучитися, але й всебічно 

розгорнути наступне міркування Д. Г’юма з його вже цитованого вище 

«Трактату про людську природу»: «Моральність – це предмет, який цікавить 

нас більше, ніж усі інші. Ми можемо уявити, що кожне наше рішення 

стосовно цього питання матиме вплив на усі частини суспільства і, очевидно, 

що цей інтерес повинен додавати висновкам більшої реальності і значущості, 

ніж це буває, коли предмет розгляду зовсім байдужий нам. Ми приходимо до 

висновку, що усе те, що стосується нас самих, не може бути химерою, і 

оскільки наша пристрасть схиляється то на один бік, то на інший, ми, 

природно, вважаємо, що дане питання перебуває в межах людського 

розуміння, хоча в інших випадках схожого характеру ми схильні в цьому 

сумніватися. Якби не ця перевага, я б навіть не зважився на третій том 

настільки абстрактної філософії, та ще у такі часи, коли більшість людей, 

здається, перетворили читання книг на втіху і відкидають усе, що вимагає 

чимало уваги для розуміння» [74, 409]. 

Численні розвідки західних колег, особливо в царині соціальної та 

політичної філософії, філософії права та моралі, осмислення природи та меж 

теорії «суспільної угоди» (уособлених іменами Ш. Гозепата, Ю. Габермаса, 
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А. Гонета, О. Гьофе, П. Колера, Г. Ломана, Р. Форста) неможливо уявити 

поза посиланнями на вже класичні «Лекції з етики» Е. Тугендгата, його 

роздумів про владу, справедливість, рівність та права людини. Вся його 

творчість спрямована на доведення започаткованої вже Д. Г’юмом та 

висловленої в класичній формі Ю. Габермасом ідеї про те, що «складні 

суспільства не можуть утримувати своєї цілісності завдяки самим лише 

почуттям, які подібно до почуттів симпатії та довіри спрямовані на ближню 

сферу. Моральне ставлення до чужих вимагає «штучних» чеснот, передовсім 

– налаштованості на справедливість» [48, 24]. А, по-друге, що 

«контрактуалізм зі самого початку послаблює аспект солідарності, оскільки 

він безпосередньо пов’язує питання про нормативне обґрунтування системи 

справедливості з інтересами окремих людей, переорієнтовуючи при цьому 

мораль з обов’язків на права» [48, 25]. 

Відповідаючи на запитання про те, чому ми мусимо підпорядковувати 

свою поведінку, зрештою, своє життя системі моральних норм, цінностей та 

правил, Тугендгат стверджує, що мораль – це вільна нормативна система, а 

приналежна до моральної спільноти людина вільно визнає цю систему 

взаємних санкцій, за впевненості, що й інші роблять те саме. То ж справжня 

справедливість ґрунтується на взаємозв’язку прав та обов’язків, повазі до 

них, що є істотнішим за конвенційне чи примусове визнання суспільних 

норм та цінностей. Розмірковуючи далі над проблемою справедливого 

розподілу, Тугендгат конкретизує свої роздуми в тезі про те, що первинність 

рівності стосується не якоїсь особливої моралі, а моралі загалом, є істотним 

для останньої. Адже мораль – це така нормативна система, яка ґрунтується не 

на насильстві та покараннях, а є внутрішньо визнаною: «кожен член 

моральної спільноти добровільно визнає взаємні внутрішні санкції» [306, 15]. 

Сучасні філософи пропонують різні підходи до проблеми 

обґрунтування моральних норм – одні міркують так, неначе такого 

обґрунтування не існує, а інші, як Габермас, стверджують, що воно чимось 

схоже на обґрунтування висловлювань. Тугендгат же вважає: коли ми 
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говоримо про обґрунтування норм, то це найбільше схоже на обґрунтування 

вчинків, через вмотивованість останніх. Більше того, саме у вчинках 

найвиразніше проявляються засвоєні норми чи моральні принципи, яким 

людина добровільно підпорядковується. Коли ж ми говоримо про мотиви не 

лише індивідуальних, але й колективних вчинків, то саме на порушення цих 

норм ми реагуємо обуренням чи чуттям провини. Е. Тугендгат, як Ч. Тейлор, 

наголошує на принципово інтерсуб’єктивному характері морального чуття: 

«Моральні чуття – обурення, гнів, чуття провини – втрачають свій сенс, коли 

немає впевненості в тому, що й інші люди (члени моральної спільноти) 

поділяють їх» [306, 16]. 

Ідея справедливості примушує нас запитувати про значення для неї 

рівності, адже розподіл мусить бути рівним, якщо не існує підстав для іншого 

підходу. Саме пошуки засад справедливого рівного розподілу своєю чергою 

актуалізує запитання про особливу роль рівності та її межі і царині 

справедливості, яка для Тугендгата в даному випадку є синонімом моралі. 

Обстоюючи права людини як моральні права, Е. Тугендгат акцентує увагу 

передусім не на договірному (хоча, безумовно, його визнає), а на 

екзистенційному вимірі справедливості. Саме йому належить теза про те, що 

сором та провина є свідченнями несправедливої поведінки. Наголошуючи на 

персональному вимірі справедливості, Тугендгат не просто продовжує 

відому ідею Аристотеля про основні людські чесноти, він прагне 

витлумачити справедливість як спосіб здійснення людського буття в його 

персональному та суспільному вимірах та втілення не стільки правового, 

скільки морального обов’язку. 

Через те, що в сучасній філософії моралі можна виокремити два річища 

– мораль контрактуалізму і мораль співчуття, що сягає Шопенгауера, то може 

нам варто розраховувати на останню? Проте, аналізуючи й мораль співчуття, 

Тугендгат робить висновок: «проблема полягає не в тому, що контрактуалізм 

не може пояснити природу морального припису чи обов’язку, а в тому, що ні 
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в контрактуалізмі, ні в іншій моральній філософії немає понять для 

розуміння морального припису» [306, 19]. 

Тугендгат доводить, що без взаємного обґрунтування, тобто без 

визнання членів моральної спільноти в якості принципово рівних, не існує 

можливості для розвитку морального чуття та чуття справедливості. На його 

думку, мораль – це система взаємних вимог, котрі мусять бути взаємно 

обґрунтовані: на засадах інтересів всіх членів моральної спільноти. У такий 

спосіб і обґрунтовується рівність всіх приналежних до цієї спільноти: бо 

йдеться про обґрунтування моральних приписів не лише для мене, а про 

взаємне обґрунтування, коли всі разом створюють систему регулювань, яка 

обмежує свободу кожного, але людяним та демократичним шляхом через 

обмеження свободи інших індивідів. 

Незважаючи на присутність в цих тезах контрактуалістської складової, 

Тугендгат наголошує на відмінності свого бачення від звичайного 

контрактуалізму: мораль є взаємообгрунтованою і тому мусить бути доброю 

для всіх. Тоді, коли контрактуалізм зазвичай вважає, що краще, навіть 

вигідніше, брати участь в угоді, дотримуватися її, Тугендгат доповнює 

контрактуалістську складову своєї теорії справедливості зверненням до 

аналізу меж означеної складової, що тісно пов’язано з проблемою влади та її 

легітимності.  

Зауважимо також, що роздуми Тугендгата над місцем та роллю 

суспільної угоди в обґрунтуванні справедливості тісно пов’язані і з 

проблемою обґрунтування прав людини та тезою (яка так імпонує багатьом 

його колегам та послідовникам) про відкритість тієї чи іншої спільноти не 

лише для своїх, але й для інших та чужих. В інтерпретації ж Е. Тугендгатом 

універсальної природи прав людини останні постають як складова сучасних 

уявлень про легітимність, що свідчить про органічний зв’язок проблеми 

влади та проблеми справедливості. І це не випадково, адже не лише 

існування влади людини над людиною, а це більше – її несправедливість з 

необхідністю тягне за собою питання легітимності цієї влади. Особливе 
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значення це питання має для підвладної сторони, яка завжди, часто болісно 

мусить обирати: визнавати владу лише через властиву останній систему 

зовнішніх примусів та санкцій (що робить саму владу вкрай нестабільною), 

або приймати встановлені останньою правила та способи поведінки в якості 

власних керівних принцип. У традиційних суспільствах джерелом 

легітимності постає традиція. Але по мірі модерного «розчаклування» світу, 

традиційні форми легітимації втрачають свою переконливість і єдиним 

джерелом, з якого влада може отримати власну легітимність та 

самолегітимність, стають інтереси окремих індивідів. Зникають підстави 

вважати, що одні індивіди мають більшу «цінність», порівняно з іншими, а 

тому більшою мірою заслуговують на владу. Виникає необхідність рівного 

врахування інтересів всіх, а значить, ці «всі» наділяються правами на захист 

своїх інтересів, у тому числі і на їх політичну репрезентацію через ідею та 

принцип суспільної угоди. Проте, послідовно розмірковуючи далі, 

Е. Тугендгат вказує на обмеженість заснованого лише на принципах 

контрактуалізму, розуміння свободи та справедливості. І насправді, 

витлумачуючи ідею контракту як уявлення про суспільний устрій людей, 

спроможних до його укладання, ми мусимо не забувати про те, «що людина 

може скористатися свободою, вільним простором для дій за наявності певних 

фундаментальних передумов, які становлять ще фундаментальніші інтереси» 

[306, 53], тобто будуть ще істотнішими за право на свободу. 

Роздуми Е. Тугендгата є методологічно значущими саме в цьому 

контексті – контексті обґрунтування легітимації, справедливості чи 

несправедливості влади одних людей над іншими. Інтерпретуючи ідею 

контракту як уявлення про соціальний устрій людей, спроможних укладати 

угоду та доходити згоди, не варто забувати про декілька принципово 

важливих обставин. По-перше, що справедливий суспільний лад не може 

будуватися лише на підставі внеску його громадян в контракт. По-друге, (і на 

цьому варто наголосити окремо, як на тому, яка багато що прояснює в 

новітніх суперечках лібералізму та розмаїтих його критиків та окреслює 
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відмінність в розумінні «природного стану», «первісної позиції» Дж. Ролзом 

та Е. Тугендгатом) причина, через яку гіпотетичний природний стан і 

заснований на ньому контракт є невдалим тому, що він стосується лише 

спроможних убезпечити себе дорослих та здорових людей. І насамкінець, ми 

мусимо тлумачити висхідну ситуацію як ситуацію необхідності виходу 

навіть за межі «позитивної свободи» та створення для кожного індивіда (і 

лише тоді суспільство може називатися справедливим) по-справжньому 

вільного простору для життя та розвитку. 

Е. Тугендгат також вважає, що та чи інша норма є виправданою, коли 

вона однаково добра для всіх, кого вона стосується, а також наголошує на 

істотній значущості таких внутрішніх санкцій проти несправедливості, як 

обурення, провина та моральний сором. Більше того, саме моральні уявлення 

він вважає «джерелом» інституційної соціальної справедливості. Таким 

чином, сказане Тугендгатом дає підстави зробити висновок, якого 

дотримується і Дж. Ролз – тільки на засадах існування в усіх громадян, а 

також і їх правителів чуття справедливості можлива розбудова 

справедливого суспільства на інституційному рівні. В протилежному випадку 

навіть зовнішній острах перед покаранням, так звані зовнішні санкції не 

стануть на заваді несправедливих дій. Лише взаємна повага може 

перешкодити агресивній, чи байдужій, егоїстичній поведінці людей та 

породити не лише солідарність та співробітництво, але й справедливість. 

Щодо приналежності означених роздумів до сучасних дискусій про 

можливості обґрунтування моральних норм та прав людини, зауважимо, що 

лібералізм, акцентуючи увагу на ідеї свободи та соціальної рівності на 

моральному характері основних прав людини,  прагне створити свій «образ» 

людини та її прав. Втіленням цього прагнення  стає розуміння людини як 

раціональної істоти, здатної дистанціюватися від особливих «життєвих 

світів» та раціонально обирати власні способи та стилі життя. Через це 

пріоритетним правом людини є право на свободу, підкріплене 

різноманітними соціальними правами, що уможливлюють його реальне 
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здійснення. Повага до основних свобод людини є повагою до її автономної 

сутності, яка не залежить від громадянства і маніфестує себе, так би мовити, 

«до» різноманітних соціальних інтеграцій.  

Комунітаризм вперто критикує таке, часто визначене ним як «слабке», 

розуміння природи людини та її прав. Наприклад, згідно з М. Волзером та 

М. Сенделом, ліберальна політична антропологія прав хибно базується на 

гіпотетичному досвіді абстрактних чоловіків та жінок, громадян абстрактної, 

ідеальної держави. Проте права людини це, насамперед, права громадянина, 

пов’язані з реальним колективним політичним та життєвим досвідом 

відповідної спільноти, в якій людина завжди вкорінена. Здатність 

абстрагуватися від цього досвіду дуже обмежена, іноді навіть неможлива. 

Звертаючись, разом з Е. Тугендгатом, до класичних версій теорії 

суспільної угоди в творах Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо та Дж. Локка, варто 

пригадати й їхніх опонентів. Реконструкція роздумів Д. Г’юма в контексті 

новітніх критичних інтерпретацій ідеї суспільної угоди є досить плідною.  

Відомі лекції з «Історії політичної філософії» Дж. Ролза є тому яскравим 

прикладом. Дж. Ролз розпочинає аналіз творчості Д. Г’юма [283, 243-285] з 

розуміння обмеженості тлумачення ним теорії суспільної угоди на засадах 

утилітаризму, який узалежнює засновані на справедливості права від 

розрахунку суспільних інтересів. 

Йдеться також і про можливість аж надто сучасного осмислення (крізь 

призму суспільної угоди) й ролі правителя, щодо якої Д. Г’юм зазначав, що 

життя та власність мусять охороняти не правителі, а загальні, обов’язкові для 

всіх закони. Він вважав дещо наївними розмисли про те, що владні структури 

встановлюються лише шляхом згоди. На його думку, обов’язковість 

суспільних приписів можливо й мала спочатку договірну природу, проте 

згодом поступово втрачає її, здобуваючи самостійної, незалежної від 

домовленостей сили. Головне ж проти чого постійно застерігає Г’юм – 

небезпека встановлення необмеженої влади правителя, та наполягає – лише 

на засадах загальних та обов’язкових для всіх законів можна оберігати життя 
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та власність кожної людини. Саме ця (полемічно спрямована проти Гоббса) 

ідея верховенства права над легітимованою волею правителя і була згодом 

послідовно осмислена Руссо. 

Завдяки Руссо тема суспільної угоди стала всесвітньовідомою 

європейською ідеєю. Він, слідом за Гоббсом та Локком, наголосив на тому,  

що саме суспільна угода є принциповою  засадою усякого політичного 

устрою. Таким чином, послідовна реконструкція ідей про суспільну угоду 

надає можливість пошуку адекватної відповіді на одне із основних питань 

сучасної політичної філософії: який примус, яке обмеження свободи  може 

вважатися справедливим і де ми мусимо шукати справедливої, легітимної 

підстави тих кайданів, які повсюди обтяжують людину? 

Якщо Гоббс схиляється до переваг політичного ладу та «царства 

земного», Г’юм тяжіє до внутрішнього морального закону, що актуалізує 

його роздуми в контексті новітніх критичних дискурсів суспільної угоди 

(Е. Тугендгат, Дж. Грей, Е. Макінтайр) та конвенційного тлумачення 

природи та сутності моралі. І якщо острах хаосу є (за Гоббсом) засадою 

переходу від стану природного до стану соціального, то на які причини 

такого переходу вказує Г’юм? Адже він також виходив з того, що люди 

починають активно діяти не через симпатію, а через власний інтерес. В 

«Трактаті про людську природу» Г’юма віднайдемо послідовну логіку 

означених міркувань з властивим британським просвітникам опертям на 

здоровий глузд, як засади співзвучної суспільним проблемам моральної 

філософії. Тоді як І. Кант завжди стверджував, що основою морального 

зобов’язання є не природа людини і спосіб її життя, а розум: закон є 

моральним зобов’язанням для кожного, кому властиві розум та воля, Г’юм 

розпочинає свої роздуми з прояснення моральних ідей, які не спираються на 

розум. Він наполягає, що розум неспроможний визначити чесноту чи ваду, 

адже оцінка – не головна перевага розуму, який лише допомагає в нашій 

оцінці людських рис та поведінки, вказуючи на їх наслідки. То ж опертя не 

на розум, а на здоровий глузд породжує суспільство та консенсус його 
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громадян, а також стає підставою для критики теорії суспільної угоди. 

Особливо відверто про це йдеться в міркуваннях Г’юма про роль людської 

природи в конструюванні суспільного буття людини на засадах згоди, 

зазвичай прийнятої поведінки, а не формального контракту. Він чітко 

окреслює відмінність свого дискурсу згоди від теорії суспільного договору 

Гоббса: якщо окремі члени суспільства доходять згоди для мирного 

користування власними надбаннями, то їм не бракує такої конструкції як 

суспільний договір. 

Метою ж згоди людей є спокійне користування своїми надбаннями і 

підживлюється вона не острахом, як вважав Гоббс, а симпатією та 

розважливістю, схожою на поведінку веслярів у човні. Тому йдеться про дії, 

засновані на припущенні, що аналогічні, вигідні мені дії іншої людини, 

слугують і її власним інтересам. «Ця угода не має характеру обіцянки, бо 

згодом ми побачимо, що самі обіцянки виникають з домовленостей між 

людьми. Це не що інше, як загальне відчуття суспільного інтересу; усі члени 

суспільства висловлюють це відчуття один одному, і воно змушує їх 

підкоряти свою поведінку певним правилам. Я бачу, що мені вигідно 

визнавати за іншою людиною право володіння її власністю за умови, що вона 

робитиме те саме стосовно мене. Вона відчуває, що теж зацікавлена так само 

регулювати свою поведінку. Коли це спільне розуміння вигоди 

висловлюється взаємно і зрозуміле для обох, воно спричиняє відповідні 

рішення і поведінку. І це можна по праву назвати угодою або домовленістю 

між нами, хоча й укладається вона без посередництва обіцянки; оскільки дії 

кожного з нас мають відношення до дій інших людей і ми їх робимо, 

припускаючи, що й інші повинні щось зробити» [74, 445]. 

Тобто наявність спільного інтересу та заснована на взаємній довірі 

згода допоможе людям (краще будь-якого контракту) діяти злагоджено для 

досягнення спільної мети. За Г’юмом, на відміну від Е.Тугендгата, для того, 

щоб залишитися в просторі справедливості та моралі, потрібно звільнитися 

від формальних угод, замінити їх угодами реальними.  
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До того ж, на думку Г’юма, зникає, ціла низка складностей та 

суперечностей, пов’язаних із дотриманнями взаємних обіцянок, коли 

обов’язковість дотримання оцінок розглядати як зручний та розважливий 

винахід людей, який вкорінено в суспільних інтересах. Самі ж зобов’язання 

виконуються людьми через поєднання в них і морального чуття й інтересу: 

через властиву, по домовленості з іншими людьми, нашим обіцянкам 

моральної зобов’язувальності, ми схильні виконувати їх. «Можна сказати, що 

моя повага до справедливості і зневага до підлості та ницості є для мене 

достатньою причиною, якщо мені властива хоча б якась чесність або ж 

почуття обов’язку. І така відповідь, без сумніву, є правильною і достатньою 

для людини і цивілізованого суспільства, вихованої відповідно до правил 

зобов’язання та обов’язку» [74, 428]. Адже «існують такі чесноти, які 

породжують задоволення та схвалення через свою штучність чи вигаданість 

в силу різних обставин та потреб людства. Я вважаю, що до цього виду 

належить справедливість» [74, 428]. А через те, що головним мотивом, який 

спонукає людей виконувати обіцянки є зобов’язання, то саме в них 

поєднується як моральне чуття так і інтерес. 

Сказане вище дає можливість зробити висновок про те, що вже в 

роздумах Г’юма, йдеться як про домовленості громадян між собою, так і про 

взаємини громадян та держави, які можуть бути легітимними лише на 

засадах добровільної згоди усіх громадян визнавати існуючу владу. Саме в 

справедливості поєднується власний та суспільний інтерес, тому діяти 

справедливо – це означає діяти на свою користь і на благо всіх членів 

суспільства. І лише тоді, коли держава виконує свої обов’язки, спрямовані на 

розширення меж справедливості та координацію соціальних взаємин,  вона є 

не лише ефективною, але й легітимною. А цінність досвіду критичного 

осягнення засад контрактуалізму полягає передусім в пошуках такого 

способу соціальних взаємин, коли окрема людина і в царині соціального 

буття, підпорядковувалась би як інституціям, так і собі самій. 
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Е. Тугендгат, шукаючи відповідь на запитання: за яких умов є 

справедливою влада одних людей над іншими, не зупиняється на тезі про 

інтереси індивідів як єдиній засаді справедливості влади. І не лише тому, що 

індивіди, отримуючи певний правовий простір, мусять узгоджувати свою 

індивідуальну автономію з функціонуванням всього суспільства. Таким 

чином, намагаючись обрати неупереджену позицію в суперечці лібералізму 

та комунітаризму, Тугендгат вважає комунітаристську критику ліберального 

світогляду досить спрощеною та вказує на слабкі сторони цієї критики, адже 

лібералізм аж ніяк не забуває про суспільну природу людини. Проте йому 

властива інша вада – неспроможність врахувати інтереси всіх членів 

суспільства, особливо несправедливо обділених, яким нібито просто не 

пощастило. То ж адекватне сьогоденню формулювання проблеми 

справедливості можливе лише в річищі соціально-політичної легітимності. І 

найголовніше (для розуміння критики Е. Тугендгатом засадничого для 

лібералізму принципу контрактуалізму, як ідеологічного конструкту 

спроможних укласти певний контракт): «Причина, через яку гіпотетичний 

природний стан і заснований на ньому контракт не можуть бути вдалим 

вихідним пунктом, є зовсім не та, яку мав на увазі консервативний 

антиіндивідуалізм (за яким ми назавжди вплетені в соціальні відносини, які 

так чи інакше маємо прийняти). Причина в тому, що цей вихідний пункт є 

таким лише для членів привілейованого класу лібералізму, тобто для 

дорослих та здорових чоловіків, що здатні самі забезпечити себе і є 

достатньо сильними. 

Обстоюючи права людини як моральні права, Е. Тугендгат акцентує 

увагу передусім не на договірному (хоча, безумовно, його визнає), а на 

екзистенційному вимірі справедливості. Саме йому належить теза про те, що 

сором та провина є свідченнями несправедливої поведінки. Наголошуючи на 

персональному вимірі справедливості, Тугендгат не просто продовжує 

відому ідею Аристотеля про основні людські чесноти, він прагне 

витлумачити справедливість як спосіб здійснення людського буття в його 



321 
 
персональному та суспільному вимірах та втілення не стільки правового, 

скільки морального обов’язку. Наголосимо також на тому, що його теорія 

орієнтується на кантівське розуміння моралі, проте прагне вийти за межі 

договірних теорій. Йдеться передусім про теорію угоди Д. Готьє, викладену в 

його роботі «Мораль за угодою», та дослідження П. Штемера. Для 

подальшого розуміння сутності критики Тугендгатом контрактуалізму, 

звернемося до викладу німецьким філософом його суті. «Характерною рисою 

контрактуалізму є те, що він не прагне звертатися до існуючої моральної 

свідомості, а передусім намагається показати, що всі, або майже всі люди 

мусять прагнути моралі на засадах власних інтересів і дотримуються її тоді, 

коли вона є сумірною цим інтересам» [185, 17]. Крім того, що такому підходу 

властиве не дескриптивне, а лише конструктивне спрямування, він воліє 

спиратися лише на автономію. Головна ж його небезпека полягає в тому, що 

теорія суспільної угоди не може бути засадою стабільної соціальної системи і 

є насправді теоретичним захистом бюрократичного індивідуалізму. Сам же 

Тугендгат говорить про наступні труднощі контрактуалізму, першою з них є 

невдала спроба осмислити проблему морального обов’язку. Через те, що в 

сучасній філософії моралі можна виокремити два річища – мораль 

контрактуалізму і мораль співчуття, що сягає Шопенгауера, то може нам 

варто розраховувати на останню? Аналізуючи й мораль співчуття, Тугендгат 

робить висновок про те, що «проблема полягає не в тому, що контрактуалізм 

не може пояснити природу морального припису чи обов’язку, а в тому, що ні 

в контрактуалізмі, ні в іншій моральній філософії немає понять для 

розуміння морального припису» [185, 19]. 

Для обґрунтування своєї точки зору Тугендгат спирається на параграф 

66 «Теорії справедливості» Дж. Ролза, де йдеться про те, що морально 

добрими є члени моральної спільноти, якщо вони вимагають один від одного 

взаємного морального поводження. Йдеться про такі важливі поняття як 

схвалення та осуд. Кожна особа може розважливо дотримуватися принципів 

справедливості лише припускаючи, що й «інші особи здебільшого ці засади 
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визнають і подібно діють у згоді з ними. Ось чому репрезентативний член 

добре організованого суспільства з’ясовує, що він хоче, аби й інші мали ті 

основні чесноти, зокрема – чуття справедливості. Його раціональний 

життєвий план узгоджується з примусовими обмеженнями права, й він, 

звісно, хотітиме, щоб і інші визнавали ті самі обмеження» [158, 593]. А та чи 

інша норма лише тоді є виправданою, коли вона є однаково доброю для 

кожного з тих, кого вона зачіпає, а також надає можливість розрізнення 

справедливої людини від несправедливої та лихої. Лиха людина «жадає 

доскочити несправедливого панування саме тому, що воно порушує засади, 

до яких домовилися б незалежні особи у первісній позиції рівності, а тому 

здійснення й вияви того панування, демонструючи його зверхність, кривдить 

самоповагу інших. Саме цього демонстрування й кривдження і домагається 

така особа» [158, 597-598]. 

Тугендгат також стверджує та доводить, що без взаємного 

обґрунтування, тобто без визнання членів моральної спільноти в якості 

принципово рівних, немає ніякого шляху для розвитку морального чуття та 

чуття справедливості. Адже, на думку Тугендгата, мораль – це система 

взаємних вимог, котрі мусять бути взаємно обґрунтовані: на засадах інтересів 

всіх членів моральної спільноти. У такий спосіб і обґрунтовується рівність 

всіх приналежних до цієї спільноти: бо йдеться про обґрунтування 

моральних приписів не лише для мене, а про взаємне обґрунтування. Якщо 

порівняти розуміння автономії Тугендгатом і Кантом, то в останнього 

йдеться про автономію розуму, а не особи та її емпіричної волі. А Тугендгат 

(наголосимо – в річищі обґрунтування ним антиавторитарної моралі) 

говорить «про взаємини, в яких ніхто не може робити те, що він хоче, або що 

є для нього найліпшим, а всі разом створюють систему регулювань, яка хоч і 

обмежує автономію кожного, проте через обмеження автономії всіх інших» 

[306, 25]. Тобто «автономія кожного обмежується рівною автономією, а 

також рівною владою та рівною вигодою інших» [306, 26]. 
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Пояснюючи роль та місце рівності в своїй філософії справедливості, 

Тугендгат наголошує, що йдеться про розуміння рівності в різних, хоча й 

тісно пов’язаних між собою контекстах, які іноді можуть вступати в 

суперечність. Якщо в «Лекціях з етики» йдеться про рівність як основний 

принцип справедливого розподілу – якщо немає інших підстав для 

пропорційного розподілу, то він є справедливим, в інших роботах – про роль 

останньої в обґрунтуванні моралі. На закиди про те, що навіть рівний 

розподіл є морально свавільним, Тугендгат зазначає, що сказане не 

стосується неавторитарних спільнот. Він також наголошує на тому, що 

врахування інтересів всіх і кожного, ще не означає встановлення певного 

суспільного ладу, тобто певного розподілу матеріальних благ. А часто 

вживаний Тугендгатом приклад зі справедливим розподілом пирога виходить 

з того, що діти впевнені в справедливому ставленні до них матері незалежно 

від розмірів виділеного їм шматка. Такий, застосовний і до інших ситуацій, 

підхід робить принцип рівності Тугендгата не пустою формулою. Він сам 

також вважає, що ідея Р. Дворкіна про необхідність поваги до кожної людини 

є вкрай необхідною регулятивною ідеєю для всіх людських взаємин, котрі 

хочуть називатися справедливими. А для їх реалізації і потрібні реальні 

процедури. 

Осмислюючи властиву йому, як представнику егалітаризму, тезу та 

переконання про нормативну рівність всіх людей, Тугендгат знову і знову 

звертається до питання про витоки цих тверджень та способи їх зв’язку зі 

справедливістю. Тим більше, що і в Німеччині, і за її межами є філософи, які 

сумніваються в цих тезах. Наприклад, відома на європейському континенті 

А. Кребс у вступі до книги, яка розпочала дискусію щодо рівності та 

справедливості, наголошує, що постулювання первісної значущості рівності 

для справедливості вкорінена в змішуванні понять «рівність» та «спільність»: 

коли йдеться про права для всіх, то говорять швидше не про рівні, а про 

спільні права. Проте ці помилкові твердження Кребс (що їх спростовує вже 

Загальна декларація прав людини) засновані, як слушно вважає Тугендгат, 
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ще на одному непорозумінні – нібито егалітаризм захищає насамперед рівний 

розподіл матеріальних благ. Проте сутністю егалітаризму є переконання в 

рівних для всіх правах в межах справедливого суспільства. Позаяк, як вже 

відзначалося, поняттю «рівності» належить особливе місце в нормативних 

поглядах Тугендгата, особливо в його дискурсі справедливості, (що він і 

доводив у своїх мюнстерських доповідях та в інших ранніх творах, зокрема в 

«Лекціях з етики», «Діалозі з Летицією»), він знову і знову прагне відповісти 

на витоки свого теоретичного переконання. Адже люди насправді є дуже 

різними, проте, всупереч своїй нерівності, нормативно вони мусять 

визнаватися рівними. 

Може І. Кант та його послідовники зможуть нам допомогти в пошуках 

відповіді на це запитання? Проте, наголошує Тугендгат, кантівське 

тлумачення людини лише як розумної істоти є скромним помічником в цій 

складній справі. Сумніваючись в своїх «Лекціях з етики» (особливо в сьомій 

лекції) в значущості для обґрунтування ідеї рівності категоричного 

імперативу Канта, а також в переконливості своїх аргументів на корить 

справедливості та рівності в «Діалогах», Тугендгат прагне розширити своє 

бачення проблеми. Він знову спирається на певне розуміння моралі, права та 

справедливого суспільства. По-перше, мораль є визнаною, обґрунтованою 

лише тоді, коли вона є такою для всіх членів моральної спільноти. До того ж, 

на думку Тугендгата, «існує лише два шляхи обґрунтування моральних норм 

– традиційне та авторитарне, а також таке, що має своїм витоком інтереси 

спільноти членів спільноти» [308, 141]. 

Незважаючи на присутність в цих тезах контрактуалістської складової, 

Тугендгат наголошує на відмінності свого бачення від звичайного 

контрактуалізму: мораль є взаємообгрунтованою і тому мусить бути доброю 

для всіх, в іншому випадку її норми не є обґрунтованими. Тоді, коли 

контрактуалізм зазвичай вважає, що краще, навіть вигідніше, брати участь в 

угоді, дотримуватися її, Тугендгат, стверджуючи, що справедливість та інші 

моральні цінності можуть бути реконструйовані лише на означених засадах. 
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Він доповнює контрактуалістську складову своєї теорії справедливості 

наступною методологічною умовою – нормативні системи мусять бути 

обґрунтованими для всіх. Звернення до нормативного характеру рівності (в 

контексті не авторитарної моралі) було темою ранніх творів Тугендгата, 

проте згодом і він сам, і деякі його опоненти помітили труднощі такого 

підходу, що полягали в певній самовільності відповіді на запитання про те, 

чому саме так ми мусимо розуміти неавторитарну мораль. Що зумовило 

необхідність для Тугендгата подальших пояснень. Останні набули 

подальшого вигляду: якщо примус моралі та влади є протилежно-відмінним, 

то що є засадою цієї відмінності, а також їх обох? Тугендгат звертається до 

аналізу природи людської діяльності, яка тісно пов’язана з феноменом влади 

та, що є найістотнішим для нас, істотно причетна до зв’язку рівності зі 

справедливістю. Більше того, перспектива справедливості є ідентичною з 

рівністю, коли обидві постають як протилежність однобічному примусу в 

питанні про взаємодію волі учасників спільної для них діяльності. За умов 

тиранічної влади, коли одна особа все вирішує та розподіляє, люди доходять 

розуміння – ми мусимо так діяти, навіть якщо це несправедливо. А 

справедливість виникає разом із рівністю у спільній діяльності як 

альтернатива однобічному примусу. 

Варто зауважити, що основне спрямування принципу універсалізації 

поділяється Е. Тугендгатом, адже він також вважає, що та чи інша норма є 

виправданою, коли вона однаково хороша для всіх, кого вона стосується. 

Хоча означений аргумент не є остаточним, до сказано він додає ще й інші 

вагоміші аргументи. Які? Над осмисленням цих аргументів Тугендгат почав 

працювати досить давно, але цілісне їх осягнення пропонується в його 

загальновідомих «Лекціях з етики». Адже саме тут він продовжує 

започатковані 1984 року в роботі «Проблеми етики» пошуки відповіді на 

засадничі для всієї своєї творчості запитання, які стосуються насамперед 

виправдання, обґрунтування моральних норм, коли вони тепер не можуть 

опиратися на метафізику, релігію чи традиції. Саме тут один з небагатьох 
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живих класиків сучасної німецької філософії наголошує на принциповій 

значущості таких внутрішніх санкцій проти несправедливості, як обурення, 

провина та моральний сором. Більше того, саме моральні уявлення він 

вважає «джерелом» інституційної, державної справедливості. 

Таким чином, роздуми Тугендгата дають підстави зробити висновок, 

якого дотримується і Дж. Ролз – тільки на засадах існування в усіх громадян, 

а також і їх правителів та інших достойників, спільних моральних уявлень, 

чуття справедливості, можлива розбудова справедливого суспільства на 

інституційному рівні. В протилежному випадку навіть зовнішній острах 

перед покаранням, так звані зовнішні санкції не стануть на заваді 

несправедливих дій. Проте варто піти далі, що й робить Тугендгат, та 

з’ясувати сутність моралі, яка обґрунтовує осердя справедливості – людські 

права та людську гідність. 

На яку мораль варто при цьому спиратися? Йдеться про мораль 

«універсальної та рівної поваги до всіх» [308, 336]. Сутністю цієї моралі є 

принцип рівності, тобто обов’язку рівного врахування інтересів усіх людей, 

неупередженого та справедливого захисту гідних цього потреб та інтересів 

людей. При цьому Тугендгат не просто критикує традиційний (властивий 

нібито й теорії справедливості Ролза) ліберальний захист індивідуальної 

свободи, як свободи негативної, а доповнює це негативне поняття свободи 

позитивним його тлумаченням. Його роздуми доповнюються та 

проясняються тезою про те, що право на життя та на недоторканність 

людини не вписуються в перше тлумачення свободи. І цьому сенсі він 

частково продовжує критику бачення Ролзом основних благ як свобод. 

Перш ніж звернутися до розгляду задекларованого Тугендгатом 

розуміння моралі, права та справедливості, зауважимо, що він, 

витлумачуючи права людини з точки зору моралі [308, 332] говорить про 

«слабкі» та «сильні» (вже як певний синонім юридичних) моральні права. І в 

такий спосіб наражається на справедливу критику свої опонентів, до яких 

належить не лише Ю. Габермас. Сутністю цієї критики є теза про те, що 
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навіть справедливе демократичне суспільство легітимується як таке не лише 

моральними міркуваннями. Воно потребує інших способів своєї легітимації. 

Як зазначає, наприклад, Г. Ломанн [124], що висунута з моральної точки зору 

вимога, згідно з якою чинне право є легітимним лише тоді, коли воно 

задовольняє моральним домаганням, на чому зупиняється Тугендгат, є, отже, 

сама легітимною, необхідною, але аж ніяк не достатньою підставою для 

оцінки права. Натомість саме право спроможне виступити підґрунтям для 

визнання інших положень як лише моральних на принципово легітимних 

засадах. Саме ця перевага права над мораллю дає змогу припустити, що 

засноване на праві врегулювання відносин між позитивними та негативними 

обов’язками може розв’язати наведену проблему краще, ніж у спосіб, 

запропонований Тугендгатом, тобто суто на моральних засадах. 

 

5.3 Про теорію «чесного контракту» Д. Готьє 

 

Дискурс суспільної угоди відомого американського філософа Д. Готьє 

все більше і більше привертає увагу як вітчизняних та російських дослідників 

(Б. Кашніков, Н. Литвиненко, Л. Ситніченко), так і західних філософів 

(Б. Беррі, М. Мур, М. Нуссбаум). Йдеться, передусім, про запропоновану ним 

ґрунтовну спробу раціонального обґрунтування моральної філософії, 

розбудову її основних ідей та принципів на засадах не практичного, а 

інструментального розуму, чистої раціональності. Метою й нашого 

дослідження є аналіз особливостей теорії «чесного контракту» Д. Готьє та її 

істотних відмінностей від теорії справедливості як чесності Дж. Ролза: тоді 

як контрактуалізм Ролза спирається на кантівське тлумачення раціональності 

як раціональності  практичного розуму, Готьє вважає, що індивіди 

орієнтуються, насамперед, на раціональність розуму інструментального, а 

для досягнення найбільшого результату приходять до необхідності 

прийняття певних моральних норм, що ефективно та плідно будуть 
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зумовлювати та регулювати їх індивідуальні та соціальні (глибоко 

індивідуалістичні) взаємини. 

В загально ж методологічному сенсі особливої актуальності ідеї 

суспільної угоди надає те, що остання є засадою всіх конкретних угод та 

істотних взаємин громадян та влади. В самій ідеї суспільної угоди та її 

інтерпретації В. Керстінгом, Д. Готьє, Р. Дворкіним, Дж. Ролзом, А. Сеном, 

Е. Тугендгатом, (частково досліджених в роботах вітчизняних – 

А. Єрмоленко, Н. Кудрявцева, Л. Ситніченко, М. Тур та російських філософів 

– Т. Алєксєєва, Г. Канарш, Б. Кашніков, Е. Соловйов), її визначальному 

зв’язку з найістотнішими проблемами сучасної етики, політичної філософії 

та філософії права висвітлюється її як загальноєвропейське, так і 

загальнолюдське значення. 

Осмислюючи засновані на угоді справедливі чи несправедливі закони, 

сучасна політична філософія (передусім завдяки працям Дж. Ролза та 

Д. Готьє) прагне зрозуміти: як пов’язані між собою право та інтерес, користь 

та справедливість, що й зумовило особливості всебічного аналізу вкорінених 

в Гоббсівському дискурсі суспільної угоди основних принципів теорії 

справедливості Д. Готьє. До того ж в межах ідеї суспільної угоди 

актуалізується, як наголосив відомий канадійський філософ Ч. Тейлор, 

проблема моральності як проблема нашого слідування голосу природи 

всередині нас. А з іншого боку, Ч. Тейлор наголошує й на основній ваді 

сучасного контрактуалізму, його прагненні опиратися на права та інтереси. 

Тейлор, як ми вже зазначали вище, застосовує термін «атомізм» передусім 

«для назви сучасних доктрин, які  або повертаються до теорії суспільного 

договору, або намагаються захистити у певний спосіб пріоритет індивіда та 

його прав перед суспільством, або репрезентують якийсь суто 

інструментальний погляд на суспільство» [179, 233]. 

Зауважимо, що критика нібито неправдивого універсалізму ліберальної 

теорії суспільної угоди та властивого їй спрощеного бачення принципів 

справедливого розподілу розмаїтих соціальних благ в відомій книзі Дж. Грея 
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«Помини по Просвітництву» є також певним аргументом на користь 

реконструкції основних методів та принципів неметафізичної теорії 

суспільної угоди та раціональності і Дж. Ролза, і Д. Готьє. Адже, як свідчить 

уважне прочитання роботи Грея, його критичні закиди про сутнісну 

приналежність принципу індивідуалізму стосується не лише праць Ролза, але 

й творів Р. Дворкіна, Б. Акермана, Д. Готьє. Як наголошує Дж. Грей (та чи 

справедливо?) роботи названих авторів нібито об’єднує з працею Ролза 

прагнення поставити «неісторичний та абстрактний індивідуалізм на службу 

легалістській та юридичній парадигмі в політичній філософії. Завдання  

політичної філософії розуміється як створення ідеальної конституції, в ідеалі 

– конституції на всі часи і для країн та народів» [70, 22]. До того ж звідси 

робиться висновок про те, що коли хоча б мінімальний рівень політичної 

моралі втілюється в принципах справедливості та права, то права людини 

відтісняють на другий план права спільнот, їх норми та цінності. 

Наполягаючи на тому, що найістотнішим для успішного укладання 

контракту («чесного контракту» – так ми перекладаємо російське поняття 

«честная сделка») є чесність та неупередженість самої процедури договірної 

ситуації, Готьє спирається на Гоббсівський дискурс суспільної угоди та 

політичної антропології. Якщо з дискурсом суспільної угоди Готьє роздуми 

Т. Гоббса пов’язані безпосередньо, на чому наголошує сам Готьє, то відгомін 

Гоббсівських ідей ми можемо віднайти також і в роздумах про владу Макса 

Вебера, проте розуміння першим влади є дещо ширшим, йдеться про три 

типи влади (не як мети, а як засобу): над природою, іншими людьми та над 

собою. 

В чому ж полягає ця схожість та відмінність. Принципово важливим є 

також узасадничений Гоббсом  принцип суспільної угоди як новий 

суспільний принцип регуляції діяльності, що засвідчує про істотний для 

сучасної політичної філософії та філософії права перехід від телеологічних 

(античних та середньовічних) до правових (сучасних) уявлень про 

справедливість. Дійсно, суспільна угода для Гоббса є синонімом 
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домовленості індивідів щодо стійкого державного порядку спроможного 

врятувати людей від жахів «природного стану» з його «війною всіх проти 

всіх». Цю трагічну картину самотнього, бідного та короткочасного життя 

Гоббс переконливо зображує в своєму «Левіафані». Т. Гоббс неодноразово 

наголошує на притаманності індивіду в його «первісному стані» почуття 

страху та взаємної небезпеки, яке і породжує можливість угоди індивідів 

щодо припинення «війни всіх проти всіх»  та досягнення громадянського 

миру. Саме в Гоббса (що безумовно імпонує Д. Готьє та його послідовникам) 

інтерес став способом опосередкування двох вимірів регулювання поведінки 

індивіда вже в громадянському суспільстві – особистої, персональної 

заборони на поведінку властиву «первісному станові» та простої можливості 

домовитися щодо відмови від агресивної поведінки. Взаємний інтерес надає 

також можливість продовження дії спочатку лише простої мирної угоди 

переконаних хижаків та певного пом’якшення незворушно-жорсткої 

Гоббсової концепції держави в межах якої індивід змушений жертвувати не 

лише своїми пристрастями, але й самим правом, спираючись на особисту 

здатність розрізнення добра та зла. Саме тут виникає нова для Гоббса, проте 

актуальна й до сьогодні проблема суперечливості індивідуальної та 

суспільної свідомості  – як можна поєднати власний інтерес з об’єктивністю 

незацікавленого розуму? Відповідь Гоббса є досить простою – спочатку 

думай не про щастя, а про те, як уникнути смерті. Але простота цієї відповіді 

корегується його розумінням неупередженості, раціональності, якому 

властиве непідвладне зовнішньому примусу вільнодумство. Таким чином, 

вже завдяки Гоббсу (а це він наголошує В «Левіафані») ми можемо 

стверджувати,  що жодна людина навіть під страхом смерті не може думати 

інакше, ніж її переконує власний розум. 

Зауважимо також, тоді як Гоббс у своїх спробах обґрунтування 

основних норм державно-правового суспільного ладу спирається на 

інструментально-стратегічний розум та негативно-конфліктне тлумачення 

природи людини, Руссо йде принципово іншим шляхом, акцентуючи увагу 
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на формальних умовах легітимації. Руссо, на відміну обґрунтування 

правових та моральних принципів поза історичними умовами, але на засадах 

конкретного договору, звертається, як відомо, до процедурного типу 

легітимації, що є, по суті, подальшим, продуктивним розвитком 

гоббсівського бачення суспільної угоди переважно як угоди емпіричної. 

Через низку принципово важливих методологічних зрушень до теорії 

суспільної угоди Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються майже всі 

відомі в царині сучасної політичної філософії автори, наголошуючи на 

виправданій логічності її розвитку: розрив з природним станом означає 

новий суспільний принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином у 

поведінці людей місце інстинктів може заступати справедливість. А індивід з 

усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов 

існування таких правил, які виражають загальний інтерес. Завдяки Руссо 

розпочинається перетворення розуму індивідуального приватного інтересу в 

осердя демократичних процедур, вихід цього розуму (вже як розуму 

практичного) за вузькі межі простого, емпіричного компромісу між 

учасниками емпіричного консенсусу. «Суспільна угода» Т. Гоббса – це, 

передусім, угода індивідів щодо усталеного державного устрою, якої вони 

досягають, опинившись сам на сам перед жахами «природного стану» 

(«війни всіх проти всіх»), коли в світі панує постійна небезпека 

насильницької смерті, а життя людське є самотнім та незахищеним. 

Порятунком, виходом із такого стану речей може стати віднайдене розумом 

загальне правило, яке забороняє дії небезпечні для людського життя та є 

заснованим на біблійній максимі: чинити щодо інших так, як ти бажаєш щоб 

вони діяли щодо тебе. Таким чином, особливістю, чи вірніше – сенсом 

тлумачення «природного закону» розуму є те, що саме в ньому полягають 

витоки емпіричного варіанту «суспільної угоди». 

Адже, Гоббс стверджує, що основні принципи суспільної угоди та 

прагнення людини діяти справедливо та неупереджено випливають не з 

безумовно-всезагальних структур розуму, а з умовно-категоричної, 
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конвенційної згоди на відмову, заборону брати участь у згубному 

всезагальному соціальному конфлікті. Більше того, заснований на такій згоді 

принцип справедливості не є власне метафізичним, універсалізуючим 

справедливість, а лише тимчасовим принципом, який потребує (для його ж 

дотримання) подальшої якщо не метафізичної, то державно-політичної 

легітимації, тобто виникнення держави, правителя і т.д. Таким чином, 

завдяки Т. Гоббсу була сформульована наступна, важлива для умов 

здійснення справедливості, інтенція модерного світу – взаємна відмова від 

свободи мусить відбуватися в певних, спільно визнаних межах. 

Зауважимо також, що саме місце ідеї суспільної угоди в контексті 

конституювання модерної політичної філософії та осмислення нею 

секуляризованих, заснованих на автономії, тобто здатності людських істот 

установлювати для себе власні закони стало предметом дослідження відомих 

європейських філософів сьогодення. На думку Ю. Габермаса, істотно 

пов’язаним з ідеєю суспільної угоди стало перетворення права (через його 

десакралізацію) на фундаментальне джерело легітимності та атрибут 

людського буття. Легітимувальньої сили набувають саме горизонтальні 

соціальні взаємини людей, які й втілюються (на чому наголошують класики 

європейської філософії Нового часу) в суспільній угоді. На її засадах виникає 

світська за своєю природою, виправдана передусім вільним прагненням її 

учасників, система прав людини: замість закону Божого починають говорити 

про закон природи та закон як сукупність правових норм. 

Нові суспільні реалії викликають необхідність по-новому осмислити 

становище людини та її відчуття свободи, прав. В теоріях суспільної угоди, 

зокрема в працях Т. Гоббса, поняття свободи розглядається ще переважно за 

допомогою природничо-наукової термінології, наприклад, визначення його 

через поняття відсутності опору. Адже, на його думку, вільною є людина, 

якій ніщо не заважає робити бажане. Проте і в такий спосіб йдеться про 

значущість для модерного суспільства заснованого на десакралізації 

суспільних відносин реального перетворення саме угоди в засаду відносин 
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правових, що й було втілено в теоріях суспільної угоди та притаманному їй 

новому баченню взаємозв’язку індивіда як суб’єкта власності та суб’єкта 

права. На цій підставі лише власник, індивід з притаманним йому правом 

розпоряджатися своїм «Я» може укладати справедливу угоду з іншими 

такими ж індивідами. 

Порівняння двох сучасних теорій суспільної угоди як теорій 

справедливості – Дж. Ролза (справедливість як чесність) та Д. Готьє 

(справедливість як взаємна користь), є принципово важливим для їх 

повноцінного розуміння. На цьому наголошує, наприклад, Б. Беррі, 

означаючи їх відмінність, яка полягає в тому, що Ролз спирається на принцип 

«запони незнання», для досягнення з його допомогою рівноправності 

учасників суспільної угоди. Людина ж в політичній антропології Д. Готьє є 

конкретною людиною, якій властива вся інформація і про себе, і про інших. І 

висхідний простір такої людини перетворюється на територію, вивільненою 

від моральних принципів, а принципи справедливості перетворюються на 

принципи самообмеження, заснованих на раціональних, іноді егоїстичних 

інтересах [228, 9]. 

Дж. Ролз означає свою теорію справедливості як сучасну версію теорії 

суспільної угоди і завдяки його версії контрактуалізму (який, спираючись на 

кантівську версію суспільної угоди, виходить з того, що необхідно поважати 

кожного конкретного індивіда, а моральні принципи мусять бути 

виправданими щодо нього, тобто вимога дотримання чесної та 

неупередженої угоди зумовлена зовнішніми щодо неї причинами) сучасний 

філософський та політичний дискурс стає свідомим того, що заснована на 

принципах свободи та рівності ідея суспільної угоди є втіленням основних 

демократичних цінностей, демократичних способів регулювання взаємин 

громадян та влади. А запропонована Ролзом (на засадах модернізованої 

теорії суспільної угоди) інтерпретація принципів соціальної справедливості 

не обмежується лише опертям на інструментальну теорію раціональності, 

зважаючи на нагальну й до сьогодні потребу узгодження протилежних, часто 
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конфліктуючих між собою намірів та інтересів. Згідно з розумінням Ролзом 

справедливості як чесноті, «принципи справедливості для основної 

структури суспільства є предметом первісної угоди. Це ті принципи, що 

вільні й розважливі особи, зацікавлені в плеканні своїх власних інтересів, 

приймають у такій собі початкові позиції рівності як такі, що визначають 

фундаментальні умови їхнього осоціальнення. Ці принципи мають 

регулювати всі подальші домовленості» [228, 36-37]. 

Обґрунтовуючи договірний характер своєї теорії справедливості, Ролз 

повертає договірну теорію (яка далі й далі відходила на другий план під 

натиском прагматичних та аналітичних поглядів) до життя. Йому 

надзвичайно імпонує те, що ідея суспільної угоди стає теоретичною та 

практичною засадою узгодження розмаїтих, конкурентно-спрямованих 

прагнень індивідів. Вона є також, вважає Ролз, більш адекватною (ніж 

заснований переважно на інструментально-технічній або ж стратегічній 

раціональності утилітаризм, котрий прагне лише до зиску) плюралістичній 

сутності сучасного суспільства. Ролз розглядає суспільну угоду як 

домовленість, але досить широку, тобто таку, що є витоком політичних прав 

та обов’язків громадян, механізмом справедливого захисту їхніх інтересів та 

основою принципів справедливості. Описуючи основну «ідею 

справедливості», він наголошує: ми мусимо уявити собі, що ті, хто бере 

участь у соціальній співпраці, разом, у спільній соціальній дії виберуть 

принципи, які визначають їхні основні права та обов’язки, а також розподіл 

соціальних благ. Підписуючи цю суспільну угоду, люди повинні раз і 

назавжди вирішити, що є справедливим, а що – несправедливим, а ті 

принципи, які вони виберуть в якості справедливих, мусять бути головними 

для подальшої критики та реформування суспільних інституцій [205]. 

Якщо раціонального суб’єкта Ролза спіткала далеко неоднозначна доля, 

то ще більшою мірою сказане стосується героя політичної антропології 

Д. Готьє, основна інтенція якої сформульована ним на початку роботи 

«Мораль за угодою», де справедливість є одночасно і взаємовигідною, і 
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неупередженою межею для егоїстичних інтересів: «Обов’язок є вищим від 

користі, проте дотримання обов’язку є насправді вигідним» [237, 2]. Якими ж 

є ті обмеження, про які невпинно повторює Готьє – моральними (якщо він 

називає свою теорію «теорією моралі») чи нормативно-раціональними (що 

випливає з самої суті його теорії)? Засадою теорії моралі Д. Готьє варто 

справедливо вважати розуміння раціональності як максимізації 

обґрунтованих переваг так би мовити «людини економічної». Саме таке 

розуміння людини має стати, на думку Готьє, осердям розважливої 

політичної антропології, яка орієнтується не інтерес, а на вигідне надання 

переваг, тобто на користь. Проте як узгодити такий суб’єктивний підхід з 

бажаннями інших людей? Тут Готьє звертається до теорії ігор, адже 

максимізація надання переваг неможлива без ситуації вибору. Готьє 

звертається до особливого гри – контракту. Таким чином, його теорія 

раціонального вибору починає називатися «теорією раціонального 

контракту». 

Якщо М. Сендел та Ч. Тейлор були першими, хто розкритикував, 

строго та прискіпливо окреслив межі раціонально-антропологічної складової 

теорії Дж. Ролза, власне відкинувши властивий їй погляд на людину як на 

вільну й раціональну істоту, то ще більшою мірою сказане стосується теорії 

Готьє. Адже він, так само як і інші прихильники останньої, йде хибним 

шляхом і для ствердження переваг принципу справедливості перед 

принципом блага змушений черпати силу з неправдивого метафізичного 

джерела витлумачення первинного смислу та значущості раціональності 

індивіда та його індивідуалізму. Готьє вважає, що неупереджені норми 

раціонального вибору, яких потребують індивіди у своєму суспільному 

житті, є одночасно схожими на моральні норми і відмінними від них. А сам 

контракт, наголошує філософ, є різновидом угоди обумовленої 

взаємовигідним обміном. Яка ж роль тут належить справедливості, коли 

наступає її черга регулювати взаємини індивідів? 
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Відповідь Готьє є по-справжньому філософською – справедливість, як 

особлива форма раціональності, потрібна не лише для того щоб 

залагоджувати та дотримуватися контракту, але й для визначення самих умов 

досягнення контракту як справедливих, умов, за яких неможливо зловживати 

інтересами інших людей та перекладати на плечі інших свої витрати. Таким 

чином, Готьє прагне якомога більше уваги приділити породженій західною, 

переважно ринковою за своєю суттю, цивілізацією ринковій взаємодії, яка 

потребує досить жорстких заборон [237, 19]. 

Осмислюючи поставлене теоретичне та практичне завдання, Готьє 

вважає, що необхідність моралі органічно пов’язана із практичним 

застосуванням стратегічної раціональності та розумінням справедливості як 

раціональної кооперації і зрештою дуже нагадує власне моральну норму. 

Пропонуючи всім можливим учасникам суспільних відносин досягти 

справедливого контракту, Готьє називає свою концепцію «максимальною 

відносною поступкою», точкою, де перетинаються інтереси усіх учасників 

контракту. Важлива для цього висхідна позиція, яка в традиційних теоріях 

суспільної угоди має назву «природного стану», є звільненою від моралі 

територією, а принципи справедливості виступають способами 

самообмеження, погодження яких є раціональною відповідністю власним 

інтересам. Осердям критики Готьє теорії Ролза є те, що останній 

абстрагується від цілої низки важливих людських якостей, здібностей та 

талантів, які є надто істотними і мусять бути притаманними будь-якій теорії 

справедливості [237, 254]. 

В означеному дискурсі Готьє окреслює три основні принципи 

справедливості: перший полягає в максимальній відносній вигоді. Для 

досягнення раціональної взаємовигідної угоди Готьє вводить другий 

принцип – справедливими та раціональними мусять бути не лише умови 

досягнення контракту, але й його дотримання. Такий крок є цілком логічним 

– коли контракт підписано, саме тоді виникає практична спокуса (та 

теоретична проблема подолання конфлікту сущого та належного) – досягти 
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найбільшої користі для себе, навіть через порушення взаємовигідного 

контракту. Саме в цьому принципі сконцентровано наступне прагнення Готьє 

– сподіватися на раціональність моралі учасників суспільної взаємодії. І 

зрештою, звертаючись до осмислення засад контракту у вигляді третього 

принципу справедливості, Готьє зазначає, що навіть добровільний контракт 

не може бути заснований на несправедливості, на обмані та насильстві, а 

його виконання не можна вважати раціональним. Тобто взаємовигідне 

укладання угоди, передбачене останнім принципом справедливості, можливе 

лише між вільними та рівноправними індивідами. 

На відміну від Готьє та на противагу йому, Е. Макінтайр приходить 

невтішних висновків, що модерна епоха зробила головне – позбавила наше 

життя наративної єдності. До того ж ми, як і сучасна людина загалом, дедалі 

більше покладається у здійсненні вибору на інституційні структури, а не на 

традиційні норми доброчесності, що призводить до появи «одновимірної 

людини», тобто зникнення власне моральних вимірів людськості. Витоки цієї 

кризи вбачаються мислителю у радикальному розмежуванні між належним і 

сущим у західній новоєвропейській філософській думці (згадаймо принцип 

Г’юма про неможливість виведення належного із сущого). Макінтайр 

наголошує на підміні моральної поведінки та думки орієнтацією на 

виконання формальних правил, які, своєю чергою, спираються або 

утилітаристський принцип корисності, або на кантівський принцип 

безпосередньої імперативності морального закону. Таким чином, сучасна 

людина неначе потрапляє в зачароване коло, де налаштованість лише на 

виконання обов’язку перетворюється у відверту сваволю, а сваволя – у 

відверту здатність людини перетворитися на об’єкт маніпулювання. 

Позбавлені історичної наративності мораль та право мають вкоріненість 

лише в особистому виборі суб’єкта, який мислить та діє з огляду на певний 

«життєвий наратив» [130, 318]. І ця конкретно-історична зумовленість є 

принциповою для автора цитованої праці «Поза чеснотою». Адже насправді 

кожен із нас є чиїмось сином чи донькою, «я чийсь двоюрідний брат або 
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дядько; я громадянин цього міста, член цієї професійної спілки, належу до 

певного клану, племені, роду, нації. У результаті із минулого своєї сім’ї, мого 

міста, мого роду, племені, нації я отримую велику кількість прав та 

обов’язків, спадків, очікувань тощо. Вони становлять даність мого життя» 

[130, 209-210]. Таким чином, із численних «належностей» особи до різних 

історично нам даних та безпосередніх спільнот, виникає низка міжлюдських 

взаємин, які стають засадою справедливості. То ж остання – не абстрактний 

виплеканий кабінетним філософом, принцип. Вона – плід розмаїтого дерева 

життя, якому мало загрожує наша критична рефлексія. 

Розмірковуючи на тим, де шукати порятунок від сучасних проблем та 

конфліктів, Макінтайр, як і інші комунітаристи, звертається до Аристотеля, 

його етики чеснот, та до спільнот, як бажаних, єдино людяних форм 

соціального буття. Саме спільнотам, на його думку, належить особлива 

соціально-інтегративна роль: адже їх головні чесноти не лише сприяють 

спільним колективним діям, але  й відновлюють традицію, як втілення 

необхідного людині історичного контексту. Слідом за Аристотелем, 

Макінтайр вважає політичну спільноту найвищою формою соціальності, а 

найвищою етичною чеснотою – патріотизм. «Патріотизм визначається як 

особлива  лояльність стосовно даної нації: таку лояльність може виявити 

лише той, хто сам до цієї національності належить» [132, 525]. 

Проте конфлікт, несумісність універсалістської моралі та вимоги 

патріотизму означає, за Макінтайром, що патріотизм, як сукупність певних 

вимог щодо підтримки та захисту свого народу, є передумовою моралі як 

такої. Захищаючи свою землю, країну чи народ, патріот не просто захищає 

певну територію виходячи із інтересів самозбереження, він захищає свій 

«моральний спадок», який дає можливість йому бути саме тією чи іншою 

людиною. Проте питання про можливість універсалістської моралі 

залишається для філософії чеснот Е. Макінтайра відкритим: адже мораль є 

незвідною до моральних правил окремої спільноти, яка не може замінити 

людям їх соціальне буття загалом. І йдеться не лише про теоретичні 
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труднощі, які переконливо експлікує О. Гьофе. Важливішими є актуальні для 

нас практичні складності, пов’язані з можливістю та необхідністю 

розв’язання різноманітних конфліктів. Адже Е. Макінтайр, постулюючи 

необхідність збереження смислового універсуму політичної спільноти, 

істотно проблематизує можливість нормативного урегулювання конфліктів 

між цими спільнотами. 

Не лише Макінтайр, але й інші комунітаристи наполягають на тому, що 

принципи справедливості не мають виходити абстрактних деонтологічних 

принципів. Так, на думку М. Сендела, деонтологічний універсалізм І. Канта 

та Дж. Ролза неможливий без концепції індивіда як «беззмістовної самості», 

яка завжди зберігає певну дистанцію між своїми обставинами і певною 

частиною своєї самості. Іншими словами про те ж саме говорить і Ч. Тейлор 

не лише в «Етиці автентичності», але й «Джерелах себе». І йдеться , на думку 

останнього, не лише про значущість для особистості її багатовимірного 

морального та мовного простору, який окреслює межі певної спільноти. 

Адже ми, шукаючи відповідь на запитання про те, ким я є, занурюємося в 

проблему ідентичності. 

Відповідь на питання про ідентичність суб’єкта полягає у визначенні 

його інтерсуб’єктивних відношень, у цьому сенсі «неможливо бути самістю 

на самоті, самість існує лише в тому, що можна назвати діалогічними 

мережами» [180, 55]. За Тейлором, визначення ідентичності нагадує 

орієнтування у просторі смислів, основні точки якого задаються певними 

контекстуально-зумовленими чіткими оцінками, які впливають на розуміння 

того, що є основним благом. Тому право не може бути пріоритетнішим за 

добро, оскільки підставою моральності є не абстрактне розуміння належного, 

а контекстуально зумовлені інтерсуб’єктивні оцінки, що впорядковують 

моральний простір. Таким чином, згідно з Ч. Тейлором, Е. Макінтайром та 

М. Волзером, справедливим є те суспільство, яке розбудоване на засадах 

спільних цінностей, а головним стає питання про наші спільні смисли. 
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Заснований працями «За чеснотою» Е. Макінтайра, «Лібералізм та межі 

справедливості» М. Сандела та «Спільнота, анархія та свобода» Майкла 

Тейлора, претендуючи на роль теорії ідентичності з метою створення ніби 

нового, більше орієнтованого на чуття солідарності, суспільства, 

комунітаризм мусив би визнати в якості своєї основної засади морально-

політичний лібералізм. Проте наголосимо – розумній лібералізм, здатний 

забезпечити головну запоруку розумності наших дій та вчинків лише на 

обширах певної традиції. Адже саме розум (контекстуально зумовлений, 

комунікативний чи трансцендентальний) виступає запорукою 

справедливості. Так, за Дж. Ролзом, розумність справедливості полягає у 

готовності пропонувати та слідувати чесним умовам співпраці, які такими 

можуть бути визнані публічно. І не лише справедливість, але, визнання, 

свобода, відповідальність, толерантність можуть включати розумні 

аргументи, також чуття симпатії та солідарності. 

Саме в цьому, непоміченому і Готьє, контексті, О. Гьофе вважає за 

доцільне говорити про комунітаризм не лише як альтернативу лібералізму, а 

як про доповнення до нього. Головним же предметом критики 

комунітаристського світобачення мають стати сумніви щодо можливості 

позаісторичного, заснованого на суспільній угоді, обґрунтування моралі. 

Знову звернемося, разом із О. Гьофе, до зразка комунітаристського мислення 

– до творів Е. Макінтайра. Як засвідчує назва його другої головної праці 

«Чия справедливість? Яка раціональність?», він не визнає ніяких 

універсально значущих принципів справедливості. Аргументи ліберальної 

теорії прав людини також не видаються йому переконливими. Він ні разу не 

звертається до двох основних складових ліберальної теорії: соціально-

філософської (де найважливішими є конкуренція та конфлікт) та моральної, 

яка тлумачить справедливість, як те, що люди винні одне одному. 

Протилежний ліберальному проект Макінтайра ґрунтується на життєвих 

формах та звичаях спільноти. Місце універсалізму в етиці заступає тут, якщо 

повторювати дослівно, вузька, парафіяльна етика. В осмисленні суспільного 
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буття Макінтайра цікавлять не закономірності існування останнього, а 

насамперед така його складова як спільнота, яка є витоком, простором 

існування наших норм, цінностей, уявлень про добро, істину та 

справедливість.  

Ч. Тейлор, М. Сендел, М. Нуссбаум говорять про цінності та 

переконання, які поділяють між собою люди. Та вже Ролз намагався 

уникнути спрощеної критики і своєї теорії, і лібералізму загалом. Він, по-

комунітаристськи пом’якшуючи жорсткий універсалізм, шукав в своїх 

роботах не просто значущі принципи справедливості, а передусім такі, яких 

можуть дотримуватися громадяни його культури та епохи. Макінтайр, не 

звертає увагу на те, що «універсалістська мораль визнає цінності та 

переконання (включаючи право на існування та самовизначення) спільнот, їй 

не імпонує лише їх релятивізація. А форми суспільного буття лише тоді 

можна вважати легітимними, коли вони відповідають універсалістській 

правовій моралі. До того ж право на існування та самовизначення однієї 

спільноти мусить узгоджуватися із відповідним правом інших спільнот. 

Оскільки Макінтайра задовольняє релятивістський підхід, то він мусить (для 

переконливості своєї критики) показати, що соціальні форми не можуть і не 

повинні бути відносними; але він не робить відповідного доведення» 

[130, 142]. Те ж саме стосується ідеї про справедливість та суспільну угоду як 

загальнозначуще, універсальне надбання людства. 

І наступна швидше літературно-есеїстична, а ніж виважено-теоретична 

теза комунітаристів про атомарного, не зв’язаного ніким і нічим ліберального 

індивіда. Проти неї у О. Гьофе є два заперечення: «Перше, емпіричне, 

засноване на тому, що людина, як ми знаємо є історичною реальною 

людиною, пустою та безсубстанційною без своїх внутрішніх та зовнішніх 

перспектив. Друге, легітимаційно-теоретичне заперечення пов’язане з тим, 

що такий суб’єкт, якщо він все-таки існує, не може вибирати ніяких 

принципів справедливості. Тож ідея Ролза про походження справедливості з 

духу мудрості насправді неможливе. Бо справедливість вимагає від 
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ліберального суб’єкта відмови від власних інтересів» [73, 152]. А сучасний, 

вже визнаний та розвинутий Ролзом, моральний лібералізм же спирається не 

на онтологічний, а легітимаційно-теоретичний індивідуалізм. «Згідно з ним, 

суб’єкту притаманні конституюючі потреби та бажання; якщо вони не 

кримінальні, то мова не йде про правову відповідальність, а ці потреби та 

бажання не належать до сфери теорії легітимації. Невизначеним є, з точки 

зору лібералізму не лише реальний, а й будь-який суб’єкт як основа 

легітимації. Але цей суб’єкт не є таким з усіх точок зору. З огляду на права 

людини, лібералізм визнає певні притаманні будь-якій людині інтереси. 

Замість своєї безсубстанційності, людина також віддає перевагу 

загальнородовим, спільним бажанням та потребам. За Ролзом вони 

орієнтуються на основні блага, з моєї точки зору, вони є умовами здатності 

до діяльності, трансцендентальними інтересами» [73, 153]. 

На відміну від наведених вище аргументів проти комунітаризму, до 

яких, на нашу думку, Готьє радо б долучився і про які ми вже згадували в 

попередньому розділі роботи, аргументи О. Гьофе на користь адекватного, а 

не упередженого тлумачення комунітаристами спадщини Аристотеля. 

Зокрема йдеться про перевагу в філософії Аристотеля дружби, яка ніби то 

уможливлює вирішення конфліктів. Та підхід Аристотеля не є таким 

однозначним. Адже людські взаємини потребують всезагальних, прийнятних 

для всіх справедливих законів. І тезу Аристотеля про перевагу дружби варто 

розуміти наступним чином: «справедливість в умовах конфлікту є одночасно 

і проблематичною і вигідною. Ще краще, коли конфлікт вирішується 

справедливо та малою ціною, проте він рідко виникає за умов дружніх 

відносин між людьми. Можна було б піти далі та говорити про можливість 

безконфліктного спільного життя людей. Та Аристотель не робить цього. 

Він, навпаки, говорить про справедливість як про чесноту, спроможну 

вгамовувати конфлікт. І хоча він і замислюється над дружбою, та все ж 

найбільше уваги, майже цілу книгу, приділяє справедливості» [73, 157]. І ті 

взаємини, які ми називаємо дружбою, не роблять зайвою справедливість, 
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навіть тоді, коли в суспільстві немає ні конкуренції, ні конфліктів. Обираючи 

філософування Аристотеля замість кантівського світобачення, ми можемо, на 

жаль, замість розбудови правового демократичного суспільства опинитися на 

теренах невеликих, гомогенних (та невідомо чи вільних від примусу одних 

людей над іншими) спільнот. Таким чином, не просто економічний, а 

морально-політичний лібералізм має заступити шлях наступному досить 

сумному теоретичному та практичному повороту, в річищі якого забуваються 

складні механізми поєднання (передусім через суспільну угоду) 

справедливих механізмів суспільного буття загалом зі свободою, правом на 

свій спосіб, стиль життя («форму життя», як часто говорять західні 

філософи), як окремої людини, так і окремих спільнот. 

В означеному контексті новітньої суперечки лібералізму та 

комунітаризму, варто конструктивно-критично подивитися і на теорію Готьє. 

Він дещо схематично, без опертя на здобутки та роздуми сучасних йому 

авторів (до яких ми зверталися вище) прагне вивести моральні принципи з 

чистої раціональності, постулюючи кооперацію як основний шлях для 

прийняття основних принципів справедливої взаємодії. Згідно з його 

концепцією моралі за згодою принципи справедливості або моралі, як 

постійно наголошує Готьє, є засадою можливої згоди раціональних індивідів. 

Що виступає в якості взаємовигідного контракту убезпечення власних 

інтересів, а самі чесні та справедливі умови кооперації можуть бути 

визначені як принципи моралі. Останній притаманні наступні важливі риси: 

вони є внутрішніми, оскільки зачіпають волю індивіда, та неупередженими. 

Оскільки теорія раціональної угоди є осердям моральної концепції Готьє, то і 

її, як теорію справедливості Ролза, можна (разом з його ученицею Мартою 

Нуссбаум) назвати досить обмеженою, бо вона не залишає гідного місця тим, 

хто не може чи не хоче брати участь у взаємовигідній кооперації. 

Можна також погодитися із закидами на відсутність уваги Готьє до 

проблеми стабільності суспільства, яка у Ролза, наприклад, забезпечується 

чуттям справедливості. Проте не переконливими видаються тези про те, що 
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теорії чесного контракту Д. Готьє та справедливості як чесності Дж. Ролза 

набувають теоретичного сенсу переважно в межах західної культури (як 

досить однобічно, щоб не сказати упереджено, вважають російські 

дослідники Г. Канарш, Б. Кашніков), а нам варто спиратися та сподіватися на 

притаманний слов’янській душі альтруїзм та співчуття. Але на співчуття ми 

можемо сподіватися, а справедливості, як істотної компоненти суспільного 

буття, ми мусимо вимагати, бо без неї останнє є неможливим. То ж насправді 

справедливим та чесним бути щонайменше вигідно. 

 

5.4. Довіра та солідарність: новітні філософські дискурси 

 

Осмислення та критична реконструкція як класичного, новочасового, 

так і новітнього контрактуалізму, дає підстави стверджувати, що суспільна 

угода виступає у вигляді певного алгоритму, який уможливлює моральну 

трансформацію індивідів, які з переходом від природного стану до стану 

цивільного та за допомогою угоди, починають керуватися не власним 

егоїстичним інтересом, а вимогами раціональної волі та загального блага. 

Саме завдяки суспільній угоді ландшафти політичного буття, спотвореного 

егоїстичним інтересом, перетворюються в олюднений справедливий 

політичний простір. Головне питання, на яке ми повинні відповісти: як 

обмежити, зупинити несправедливість, в таких її формах як зневага, примус, 

невизнання, чи достатньо для цього вдалого застосування справедливих 

нормативних принципів та які подальші шляхи осмислення цього 

застосування? 

Якщо ми приречені домовлятися, то чи варто, як вважав ще І. Кант, 

лише «подумки ставити себе на місце іншого», а для успішного 

функціонування складного сучасного суспільства плекати такі чесноти, як 

свобода відповідальність, справедливість, толерантність? Дж. Ролз, в межах 

своєї політичної антропології, не лише виокремлював типи людського 

егоїзму [158, 181], але й не мав сумніву, що не за сконструйованою в межах 
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його теорії «запоною незнання», а «у практичних справах усякий індивід 

дійсно володіє знанням свого становища й може, за бажанням, мати вигоду з 

випадковостей» [158, 211]. А властива людям конкуренція, «воля до влади» 

супроводжуються конфліктами, які бажано справедливо подолати. І не лише 

недовіра учасників суспільної угоди один до одного, а їх вперте бажання 

бути вищим за ближнього позбавляють наші стосунки людяності, 

солідарності і визнання, спотворюють наше буття. То ж знову і знову постає 

перед нами проблема моральної рівності людей, а також ідея про те, що 

суспільство саме таких людей може називатися справедливим хоча б тому, 

що кожен його індивід має можливість стати не засобом для іншого, а 

вільним учасником суспільної угоди, яка й зобов’язує державу не просто 

панувати над нами (в ролі розважливих та самовпевнених батьків над 

нерозумними дітьми-підлітками), а убезпечувати головне (покладене на неї 

через суспільну угоду) – дотримання основних природних та соціальних прав 

людини. Адже вже завдяки Гоббсу ми можемо стверджувати, що жодна 

людина навіть під страхом смерті не може думати інакше, ніж її переконує 

власний розум. А звідси випливає ідея про зовнішню покору при непокорі 

внутрішній, що має привести філософа і згодом приводить до ідеї свободи 

совісті як права людини і громадянина, до уявлення про індивідуальну 

незалежність і пошуку такого способу соціальних взаємин, коли окрема 

людина, перебуваючи в царині соціального буття, підпорядковувалась би як 

інституціям, так і собі самій. Там, де свідомо культивується та підтримується  

(описане вже А. Токвілем та досліджене Ч. Тейлором, як ми зазначали вище), 

прагнення людей обмежитися своїм особистим, приватним світом та 

упослідити, зневажити суспільні проблеми та виклики, суспільство має 

небезпеку (спочатку через комфортний та м’який патерналізм) перетворитися 

в авторитарне. Свобода і справедливість є мотивом для вчинків громадян 

вільних та незалежних, яких обурює несправедливість, відсутність основних 

свобод (думки, переконань, власності) та права людини на гідне, саме на 

гідне, а не просто сите існування. Йдеться про справді людські взаємини, 
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вкорінені в нашій спроможності визнавати інших, не завдавати їм болю та 

принижень. Що й можливо в межах справедливих законів, спільно визнаних 

універсальних норм та цінностей. 

Особливої актуальності темі європейської значущості ідеї суспільної 

угоди надає необхідність роздумів про майбутнє України, яке виявилося 

набагато глибше, ніж видається, закоріненим у її сьогоденні, властивому 

йому способі взаємин громадян та влади. Корені цього не лише теоретичного 

інтересу сягають усвідомлення того, що недовіра учасників суспільної угоди 

один до одного спотворюють суспільне буття в усіх його вимірах та 

перетворюють переважну більшість нашого народу не на вільних громадян, а 

на німотних атомів несправедливого та жорсткого соціального буття. В самій 

ідеї суспільної угоди та її заломленні на інші істотні проблеми сучасної 

політичної філософії висвітлюється дещо істотне та вкрай необхідне нам 

сьогодні в нашому прагненні приналежності до європейської демократичної 

спільноти. Як влучно наголошує О. Гьофе, філософська думка окреслює 

межі, в яких вирішальна інстанція, європейська воля, втілюється в життя. 

Безумовно, що ідея договору, яка лежить в основі всіх суспільних угод та 

виконує роль засадничої легітимації, тобто ідея суспільного договору 

належить до загальноєвропейської спадщини. Розбудова суспільної сфери за 

дискурсивним принципом уможливлюється в рамках правової демократії, 

найвищим проявом якої є проаналізована О. Гьофе в роботі «Демократія в 

епоху глобалізації» форма «кваліфікованої демократії» або «демократії за 

участю громадськості». Згідно до його принципово важливих для нас 

роздумів, сутність демократії за участю громадськості полягає у тому, що 

проблематика панування і підкорення знімається, оскільки народ тут 

виступає як такий, який усвідомлює себе не тільки об’єктом, але й суб’єктом 

права, іншими словами, на даному етапі розвитку демократії вона стає 

більше ніж просто формою здійснення панування, вона стає життєвою 

формою чи суспільною практикою, в якій «народ стає не просто тимчасовим 
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суб’єктом, що обирає, а носієм політики, навіть якщо він приймає усі 

рішення опосередковано» [72, 103]. 

Подальше дослідження ідеї суспільної угоди мусить базуватися не 

лише на осмисленні таких людських чеснот та способів людського буття як 

чесність, справедливість та відповідальність. Важливого сенсу набуває наша 

толерантність та визнання особливостей та права на існування іншого 

соціокультурного буття. Проте, головним має стати теоретичне та практичне 

визнання людської гідності та довіри людей одне до одного та до державних, 

суспільних інституцій. А громадянська гідність та солідарність є запорукою 

свободи та самодисципліни, коли дисципліна  забезпечується «зсередини», а 

не нав’язується ззовні, за допомогою страху та насильства. 

Зауважимо, що актуалізація ідеї прав людини та суспільної угоди 

безпосередньо пов’язана з розпадом традиційних інститутів та алгоритмів 

етичної солідарності. Таким чином, роль єдиного критерію легітимації 

публічної влади, який залишається після такого розпаду, набувають 

індивідуальні права. А засадою державної, власне договірної форми 

самоорганізації соціального буття людини стає повага до неї, як до вільної та 

відповідальної особистості, та її здатності до раціонального та толерантного 

самовизначення. Звичайно, було б вкрай однобічно розглядати принципи 

поваги та солідарності виключно у перспективі запобігання загроз конфліктів 

інтересів та деспотичного правління. Обидва ці принципи відсилають до 

більш широких горизонтів моральних сенсів, які аж ніяк не вичерпуються 

негативною функцією запобігання загроз. Для конституювання прав 

недостатньо однієї лише поваги або солідарності, якими б важливими вони 

не були в суспільному житті. 

Будь-яка, а тим більше дієва та чесна, легітимна угода, неможлива без 

довіри громадян до владних персон та інституцій. Основні тези щодо довіри 

як настанови та прагнення чесної та передбачуваної угоди  громадян та влади 

(а також зорієнтованої на певні норми та цінності, поведінки, не лише з боку 

близьких, але й усіх, або переважної більшості громадян) варто розширити та 
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підкріпити роздумами Ф. Фукуями та інших дослідників цього значущого 

суспільного феномену. Особливо варто наголосити на такій складовій довіри 

як можливість очікування чесного та справедливого ставлення до далеких 

незнайомих людей. Саме з роздумів над здатністю учасників суспільного, 

публічного життя довіряти чужим та незнайомим людям і розпочинається 

ґрунтовне дослідження Ф. Фукуями. Адже, означена здатність свідчить про 

рівень цивілізованості суспільства, спроможність його громадян не лише 

жити в межах старих громад та спільнот, але й успішно творити нові форми 

суспільного, громадського життя. Фукуяма переконливо наголошує на тому, 

що довіра до незнайомої, іншої людини є важливим чинником не лише 

публічного, політичного життя громадян, але й для успішної, плідної їх 

господарської діяльності. Саме дослідження шляхів та способів останньої дає 

можливість стверджувати, що «добробут країни, а також її 

конкурентоспроможність на тлі інших країн визначається однією культурною 

характеристикою – притаманним її суспільству рівнем довіри» [207, 20-21]. 

Щодо проблеми взаємовідносин, взаємодії та взаємодоповнюваності 

довіри та угоди, то цілком очевидними стають наступні обставини, важливі 

для нашого буття в сучасному, постіндустріальному світі. По-перше, «закон, 

договір, економічна доцільність є необхідними, проте недостатніми засадами 

стабільності та благополуччя за постіндустріальної доби – вони мають 

спиратися й на такі речі, як взаємодія, моральні зобов’язання й довіра, які, 

своєю чергою, живуть традицією, а не раціональним розрахунком» [207, 29]. 

Важливою складовою нормального суспільного та економічного життя стає й 

заснований на довірі соціальний капітал, передусім проінтерпретований як 

здатність до утворення солідарних людських спільнот: «Окрім навичок та 

знань, людський капітал полягає й у здатності утворювати один з одним 

певну спільноту. Причому ця частина людського капіталу має принципове 

значення не тільки для господарського життя, а й буквально для кожного 

аспекту соціального життя загалом. Своєю чергою, така здатність до 

асоціації залежить від існування всередині спільноти норм і цінностей, що їх 
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поділяють всі її члени, а також від готовності останніх підпорядковувати 

власні інтереси інтересам групи. Результатом спільності норм і цінностей 

стає взаємна довіра, якій властива і чимала економічна складова» [207, 26]. 

Суттєвою для нашого дослідження особливістю довіри є те , що саме 

вона є важливою засадою взаємодії та порозуміння людей в суспільстві, 

принциповою умовою самого існування останнього. І це зумовлено самою 

природою довіри, адже насправді всі учасники соціальної взаємодії, кожна з 

її сторін «повинна хоч якоюсь мірою вірити в добрі наміри іншої і бути 

готовою не обстоювати свої права будь-якою ціною» [207, 506]. Так 

витлумачена довіра передбачає взаємні зобов’язання, які не лише є 

важливими принципами спільного буття людей в тій чи іншій спільноті, а й 

запобіжником зрадливої, корисливої та нечесної поведінки суб’єктів 

соціальної взаємодії. 

Окрім всесвітньовідомої праці Ф. Фукуями, який звертається передусім 

до аналізу взаємозв’язку довіри та солідарності з мірою ефективності 

соціальних інституцій, заслуговує на увагу праця Роберта Патнема: «Задіяти 

демократію: громадянські традиції в сучасній Італії». В ній не лише 

проаналізовано низку факторів, що вплинули на розвиток місцевого 

самоуправління в Італії, але й зроблено висновок (який, до речі, помітили й 

українські заробітчани, щонайменше в північній Італії) про те, що основною 

умовою, яка органічно впливає на плідність діяльності регіональних 

інституцій є глибока довіра до останніх, а також солідарна готовність до 

активної участі в громадському житті свого міста чи селища. Засадою та 

втіленням такої солідарної поведінки стають будь-які добровільні громадські 

організації. Наголошуючи на значущості довіри та солідарності для 

формування громадянського суспільства, Патнем рухається в річищі, 

проторованому розмислами Ю. Габермаса. Як було зазначено вище, саме 

Габермас вважає громадянське суспільство складовою життєвого світу, тобто 

того способу соціальної інтеграції, яка вкорінена в солідарності. 

Ототожнюючи довіру та соціальний капітал (саме Патнем акцентував увагу 
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наукової спільноти на цьому понятті), солідарність та соціальній капітал, 

Патнем, як Фукуяма, наголошує на тому, що довіра стає основою соціальної 

спонтанної відкритості людей одне до одного, їх здатності створювати нові 

спільноти та активно співпрацювати в їх межах. До того саме такі спільноти 

(на відміну від традиційних та державно-інституційних), саме через їх 

спонтанне утворення та спроможність до самостійного функціонування, 

набувають ефективності і в інноваційно-економічному сенсі. До того ж, на 

чому наголошує як Патнем, так і Фукуяма, відсутність довіри впливає і на 

функціонування правових суспільних утворень, які, через формальність та 

примусовість свого функціонування, не сприяють суспільному розвитку, а 

лише стримують його. На засадах довіри базується й толерантність як 

готовність критично оцінювати власні погляди та спосіб життя та визнавати 

таке право не лише за близькими, але й за чужими,  а не нав’язувати їм норми 

та цінності своєї спільноти. 

На особливу увагу в контексті теорії суспільної угоди заслуговує й 

проблема толерантності, спроможності терпіти не лише близьких, але й 

чужих. Для її глибшого розуміння варто передусім звернутися до праці 

(добре знаного фахівцями в Україні) відомого німецького філософа 

Б. Вальденфельса «Топографія Чужого: студії до феноменології 

Чужого» [35]. У його розумінні мова йде не просто про негативне визначення 

чужого буття, яке розкриває своє буття через розуміння, розкриття нашого. А 

«чужість», визначена як відмінність, є одночасно і встановленням зв’язку з 

іншим, нашим буттям. Йдеться про складний зв’язок свого і чужого, де «є 

перехідні зв’язки і немає ніяких центрів» [35, 121]. Спілкування з іншими 

людьми передбачає відмінність між Своїм та Чужим, яка набуває 

позитивного сенсу в процесі толерантного дискурсу. Останній наповнюється 

новим змістом, бо гарантує взаємовідносини як засаду та джерело 

добровільних зобов’язань та угод, взаємодоповнюваність стилів життя та 

мислення. Як ми вже намагалися довести впродовж нашого дослідження, 

цілісність сучасного суспільства не може існувати лише на засадах симпатії 
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та довіри, а потребує ще й таких чеснот як справедливість, відповідальність, 

солідарність, а також визнання людської гідності, поваги до неї. На 

важливості гідності наполягає в одній зі своїх останніх робіт «Концепт 

людської гідності і реалістична утопія прав людини» і Ю. Габермас: саме 

«гідність людини є тим порталом, через який егалітарно-універсалістський 

зміст моралі імпортується в право. Ідея людської гідності – це той 

понятійний шарнір, який поєднує мораль рівної поваги до кожного з 

позитивним правом і демократичними правовими деклараціями» [209, 70]. А 

відомий дослідник проблеми людської гідності А. Маргаліт звернув увагу на 

те, що вимога поваги до людської гідності не виконується тоді, коли вона 

стає не частиною системи чесного розподілу соціальних благ та чесної 

суспільної угоди громадян та влади, а є наслідком милості держави чи 

державних службовців. 

На теренах аналізу цієї проблеми, як і проблем відповідальності, довіри 

та визнання, можливим стане розуміння обмеженості, заснованого лише на 

просвітницькому баченні, тлумачення соціального світу як світу 

раціонального пізнання та раціональної дії. Цілком логічною та 

методологічно плідною виглядає й необхідність опертя на властивий 

сучасній українській філософії онтологічний принцип осмислення такої 

особливості людського буття як його ідентичність.  

 

Висновки до розділу 5 

 

Останній розділ дисертації, в якому аналізуються новітні версії 

контрактуалізму, свідчить про органічну приналежність теорії суспільної 

угоди О. Гьофе, Е. Тугендгата до проблем справедливості, свободи, 

соціальної держави, довіри та визнання. Вони критично осмислюють та 

розвивають роздуми Дж. Ролза, який, обґрунтовуючи договірний характер 

своєї теорії справедливості, зазначає, що ідея суспільної угоди дає 

можливість досягти взаєморозуміння та солідарності. Все актуальнішим стає 
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для нас і аналіз О. Гьофе європейської угоди про обов’язки, яка, як і 

суспільні угоди окремих держав, відповідає, щоправда, по-новому, за 

трансцендентальний обмін та права людини: за трансцендентальний обмін та 

права європейських держав. Адже насправді існує два чітко окреслених 

права: держави, як і індивіди, мають право на життя, на власність, під якою 

розуміють, насамперед, територіальну недоторканість, право на політичне та 

культурне самовизначення. В розділі також наголошується: оскільки 

партикулярні приватні інтереси громадян є різноманітними, і такими, що в 

принципі не можуть бути узгодженими в рамках комунікативної дії, Гьофе 

приходить до поняття трансцендентального інтересу, який може бути 

властивий одночасно кожному окремому індивіду, так і усьому соціуму в 

цілому, і може слугувати тим фактором що консолідує соціум у політичне 

об’єднання. В означеному річищі теорія суспільної угоди не лише заснувала 

розуміння сучасної демократичної держави, але й прагнула обґрунтування 

усвідомлення індивідом обмеження власного егоїзму та свободи заради 

колективної волі інших громадян. Безумовно, що наявність спільного 

інтересу та заснована на взаємній довірі згода допоможе людям (краще будь-

якого контракту) діяти злагоджено для досягнення спільної мети. І для того, 

щоб залишитися в просторі справедливості та моралі, потрібно звільнитися 

від формальних угод, замінити їх угодами реальними. Осмислюючи 

необхідність означеного кроку в якості теоретичного та практичного 

завдання, Д. Готьє вважає, що необхідність моралі органічно пов’язана із 

практичним застосуванням стратегічної раціональності та розумінням 

справедливості як раціональної кооперації і зрештою дуже нагадує власне 

моральну норму. Важлива для цього висхідна позиція, яка в традиційних 

теоріях суспільної угоди має назву «природного стану», є звільненою від 

моралі територією, а принципи справедливості виступають способами 

самообмеження, погодження яких є раціональною відповідністю власним 

інтересам. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснене дослідження засвідчує, що саме історико-філософське 

осмислення ідеї суспільної угоди дозволило автору якщо не бути в річищі, то 

принаймні долучитися до такої важливої особливості сучасної української 

філософії як невпинне розширення інтелектуальних горизонтів та обширів її 

пошуків. 

Оскільки проблема суспільної угоди є засадою проблем 

справедливості, свободи, відповідальності, то й збагнути сутність тих 

істотних змін, що властиві не лише філософії Нового часу, але й 

філософській думці останньої чверті ХХ століття та початку століття ХХІ, 

неможливо без розгляду означеної в  роботі проблеми, істотно важливих на 

сьогодні аспектів сучасного та новітнього контрактуалізму. Саме осмислення 

та реконструкція основних понять та принципів, ґенези, меж та перспектив 

розвитку ідеї суспільної угоди в контексті її найістотніших, новочасових та 

новітніх історико-філософських вимірів, уможливлює висновок, що  в самій 

ідеї суспільної угоди та її заломленні на інші істотні проблеми сучасної 

політичної філософії висвітлюється ціла низка ґрунтовних та вкрай 

необхідних на сьогодні (в нашому прагненні приналежності до європейської 

демократичної спільноти) понять та принципів. 

Таким чином, здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що 

ґрунтовні розвідки відомих західних та вітчизняних дослідників, особливо в 

царині соціальної та політичної філософії, філософії права та моралі, 

осмислення природи та меж теорії суспільної угоди, неможливо уявити поза 

роздумами про свободу, владу, справедливість та несправедливість, рівність 

та права людини, її ідентичність та відповідальність. Особливого сенсу для 

такого висновку набули численні українські переклади класиків  соціальної, 

політичної, комунікативної філософії та коментарі до них, які надали та 

будуть надавати унікальні можливості для розуміння нашого вітчизняного 

індивідуального та суспільного буття. 
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В роботі доведено, що ідея суспільної угоди тісно пов’язана з 

проблемою обґрунтування прав людини, які постають як складова сучасних 

уявлень про легітимність, що свідчить про органічний зв’язок проблеми 

влади та проблеми справедливості. Особливе значення це питання має для 

підвладної сторони, яка завжди, часто болісно мусить обирати шляхи 

визнання існуючої влади. Адже традиційні форми легітимації втрачають 

свою переконливість і єдиним джерелом, з якого влада може отримати 

власну легітимність та самолегітимність, стають інтереси окремих індивідів. 

Виникає необхідність рівного врахування інтересів всіх, а значить, ці «всі» 

наділяються правами на захист своїх інтересів, у тому числі і на їх політичну 

репрезентацію через ідею та принцип суспільної угоди. 

Як засвідчує здійснений аналіз, принципу суспільної угоди властивий 

евристичний методологічний сенс для сучасної та новітньої політичної 

філософії, спрямованої на осмислення проблем свободи, рівності, 

легітимності соціальних інституцій. Важливим та плідним в подальших 

розвідках має стати опертя на надбання фахівців «київської філософської 

школи» в галузі соціальної, політичної та практичної, комунікативної 

філософії, філософської антропології. Особливого методологічного сенсу для 

дисертаційної роботи набули також праці відомих не лише в Україні 

київських та харківських дослідників в галузі методології історико-

філософської науки. Саме запропонований цими авторами аналіз історико-

філософського дискурсу теорії суспільної угоди надали можливість 

дисертанту подати власне розуміння та тлумачення запропонованої ще у Ж.-

Ж. Руссо спроби синтезу голістського та індивідуалістичного підходів, а 

також переконали в плідності всебічного розкриття тези про те, що договірна 

теорія пов’язує політичну легітимацію зі згодою кожного її учасника. 

Як з’ясовано в дисертації, саме з прагнення теоретиків контрактуалізму 

від Нового часу до сьогодення пов’язати нормативне обґрунтування 

справедливості з інтересами окремих людей, виникає проблема етичного 

виправдання правових норм, які не можуть ґрунтуватися лише на примусі 
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кращого аргументу. Означена настанова тісно пов’язана з практикою поваги 

до гідності кожного окремого індивіда. То ж цілком виправданим та 

логічним кроком в розвитку ідеї суспільної угоди стало звернення до 

проблеми людської гідності. А осердям «реалістичних», за висловом 

Ю. Габермаса, «утопій прав людини» стала теза про те, що гідність властива 

щонайменше всім суб’єктам правової угоди, а сама ідея людської гідності є 

нормативним витоком вкорінених в універсальності моралі основних прав 

людини, які можуть та повинні захищати цю гідність за допомогою 

справедливих інституцій демократичної держави. 

Обґрунтовуючи договірний характер своєї теорії справедливості, Ролз 

відроджує договірну теорію (яка далі й далі відходила на другий план під 

натиском прагматичних та аналітичних поглядів) та окреслює подальші, ще 

не досліджені, перспективи та межі її застосування в сучасному не 

модерному, частково рефеодалізованому та консервативно-орієнтованому 

суспільстві. 

Важливим та безумовно перспективним є подальше осмислення місця, 

ролі та впливу ідеї суспільної угоди в її новочасових європейських варіантах 

на розвиток вітчизняної філософської думки. Йдеться, наприклад, про інтерес 

«могилянських інтелектуалів» до творів загальноєвропейських 

ранньомодерних філософсько-правових ідей, який пояснювався 

притаманними цим творам викладами концепцій природного права і 

суспільної угоди. Особливо популярною для того часу була ідея Г. Гроція 

щодо (розвинутої згодом Локком) сутнісної властивості людської натури, як 

її прагнення до спілкування, до утворення спільнот, що й насправді було 

подальшим засновком новочасового, і не лише, вчення про суспільну угоду, 

про договірне походження державних інституцій. 

Як свідчить послідовна експлікація основних вимірів сучасного 

контрактуалізму, подальшого розвитку потребує також теза про значення ідеї 

суспільної угоди для принципу верховенства права. Адже особливість цієї 

ідеї полягає в актуалізації тих прав людини, які стосуються її, як спроможної 
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розважливо діяти та розмовляти соціальної та культурної істоти. На особливу 

увагу заслуговує також й інтерпретація взаємин етики та політики як спроби 

синтезу двох головних засад розбудови справедливого політичного устрою: 

чеснот індивіда та державних інституцій, як умови справедливого захисту 

приватного інтересу. 

В дисертації послідовно доведено, що в подальшому розгортанні та 

дослідженні ідеї суспільної угоди засадничим має стати теоретичне та 

практичне визнання людської гідності та довіри людей одне до одного та до 

державних, суспільних інституцій. А осмислення таких людських чеснот та 

способів людського буття як чесність, справедливість та відповідальність має 

доповнюватися їх реальним застосуванням в царині істотних соціальних 

практик. Важливого сенсу набуває наша толерантність та визнання 

особливостей та права на існування іншого соціокультурного буття, а 

громадянська гідність та солідарність є запорукою свободи та 

самодисципліни, коли гідне людське буття убезпечується «зсередини», а не 

нав’язується ззовні, за допомогою страху та насильства. 
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