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АНОТАЦІЯ 

Дойчик М. В. Ідея гідності: від Античності до Модерну (історико-

філософський аналіз). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (033 – Філософія). – Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 2019. 

Актуальність дисертаційної роботи зумовлена цивілізаційними та 

парадигмальними змінами сьогодення. Вони вимагають розробки відповідних 

новим соціокультурним умовам стратегій соціальної взаємодії. З огляду на це 

вагомого значення набуває переосмислення тих світоглядних принципів, які 

визначали своєрідність людського співжиття на усіх етапах історичного 

розвитку людини, закладаючи водночас моральні інтенції людської поведінки 

та ідентичності. На наш погляд, одним із ключових понять у цьому контексті є 

людська гідність. Вона незмінно залишалася тим світоглядно-етичним 

принципом, який ліг в основу індивідуального самовизначення людини у 

соціальній, культурній, історичній тощо реальності та формував образ, сенс і 

долю людини на різних етапах історичного розвитку у відмінних 

соціокультурних середовищах. 

Гідність як головний принцип індивідуального морального 

самовизначення, який закладає імперативи людської діяльності, в умовах 

сьогодення набуває метаетичного характеру. Наразі вона залишається тією 

сутнісною ознакою, яка забезпечує єдність розірваних елементів людського 

існування, тим самим відкриваючи можливість, з одного боку, окреслення 

цілісного образу буття людини на сучасному рівні цивілізаційного розвитку, а з 

іншого – формування концептуального фундаменту глобальної етичної 

системи. 

Мета дослідження полягає у розкритті динаміки розвитку змістового 

навантаження ідеї гідності в ході історико-філософського процесу від 

Античності до Модерну та виявленні ролі панівних на різних етапах 
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соціокультурного розвитку парадигмальних засад сутнісного самовизначення 

людини в контексті ідеї гідності. 

З огляду на те, що людська гідність розглядається як сутнісна риса 

людини, яка визначає своєрідність моральної свідомості та основні принципи 

людського співжиття, її дослідження може здійснюватися в межах антропології, 

етики, соціальної філософії та соціології, у правознавстві та релігієзнавстві 

тощо, провідну роль у дисертаційній роботі відіграв міждисциплінарний підхід. 

Не менш важливе значення у процесі історико-філософського дослідження ідеї 

гідності від Античності до Модерну посідають принципи об’єктивності, 

історизму, цілісності, системності, критичності тощо.  

Цілісну історико-філософську ретроспективу ідеї гідності від Античності 

до Модерну забезпечила єдність культурно-історичного та парадигмального 

підходів, які дають можливість усвідомити особливості тлумачення гідності у 

різні історичні періоди, в різних соціокультурних середовищах. 

У ході дослідження було використано загальнонаукові та філософські 

методи пізнання, а саме: індукцію і дедукцію, аналогію, порівняння, 

герменевтичний і феноменологічний методи тощо. 

Наукова новизна дослідження полягає у реконструкції історико-

філософської динаміки форми вираження та змісту поняття гідності людини від 

Античності до Модерну та виявленні парадигмальної та соціокультурної 

зумовленості змістового навантаження ідеї гідності. 

У результаті виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань 

обґрунтовано положення, що мають наукову новизну та виносяться на захист. 

Вперше: 

– обґрунтовано наскрізний характер ідеї гідності людини як однієї з 

фундаментальних складових антропологічної проблематики в історії філософії, 

враховуючи інваріантність лінгвістичної форми та змістового навантаження 

цієї ідеї в різні історичні епохи від Античності до Модерну та у контексті 

сучасного інтелектуального дискурсу; 
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– доведено, що провідну роль в процесі розвитку змістового навантаження 

ідеї гідності відіграють панівна на певному історичному етапі розвитку 

суспільства соціальна програма та відповідний їй антропологічний ідеал, які 

задають параметри самовизначення особистості «відповідно до» своєрідності 

світоглядно-ціннісної системи суспільства. Це, своєю чергою, зумовлює 

внутрішнє протиріччя між панівним у сучасному інтелектуальному дискурсі 

гуманітарно-антропологічним змістом гідності, що виражається у самоцінності 

особистості, та соціально-цивілізаційними й/чи ідеологічними параметрами, які 

задають систему координат для самовизначення особистості, тим самим 

закладаючи світоглядні засади соціально схвальної поведінки людини. На 

цьому тлі обґрунтовано принципове значення парадигмального підходу в 

процесі історико-філософського дослідження ідеї гідності; 

– виявлено неоднозначність тлумачення ідеї гідності в античній філософії 

та показано, що, на відміну від давніх греків, які розглядали гідність як 

критерій соціальної значимості людини з огляду на її здатність виконувати 

власне призначення у соціумі, тим самим підтримуючи його космічний 

порядок, римські стоїки тлумачили життя у злагоді з природою як здатність 

долати душевні хвилювання, пристрасті, бажання, свої страхи та смуток, а тому 

у стоїцизмі гідність набуває глибоко екзистенційного виміру і тлумачиться не 

як критерій соціальної цінності людини, а як внутрішня характеристика 

людської душі та критерій моральної самооцінки на основі розумного 

ставлення до зовнішніх щодо людини обставин; 

– показано, що започатковане Отцями Церкви поєднання теоцентризму та 

антропоцентризму утримувало християнський світогляд Середньовіччя у 

парадигмальному просторі премодерну з притаманною йому традицією 

тлумачення гідності крізь призму «відповідності» Божественному задуму та 

наперед визначеному Богом місцю людини в світі. Такий підхід істотно 

гальмував розвиток вчення про самоцінність людини та відповідно про гідність 

кожної людини без огляду на її релігійні чи інші переконання;
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– виявлено, що у філософії епохи Відродження, в результаті істотного 

переосмислення християнської антропології, людина починає розглядатися як 

носій божественних потенцій, які вона повинна реалізувати в земному житті, а 

людська гідність розглядається крізь призму здатності до творення та активної 

позиції й у громадянському житті; такий підхід, хоча й сприяє звільненню 

людини від наперед визначеної (становим походженням та божественним 

задумом) програми людської діяльності, тим самим утверджуючи ідею 

природної рівності усіх людей, все ж не виходить за рамки премодерної 

парадигми мислення завдяки збереженню загальної мети життя і діяльності 

людини; 

– обґрунтовано, що гідність у протестантизмі розглядається як етична 

категорія, яка використовується, з одного боку, для позначення моральної 

самооцінки особистості, тим самим набуваючи екзистенційного виміру, а з 

іншого – для визначення соціально значимих для підтримання єдності 

спільноти моральних якостей особистості; на цьому тлі підкреслюється ідейний 

зв'язок протестантизму з премодерною парадигмою мислення та світобачення; 

– охарактеризовано ідейні та соціокультурні підвалини трансформації ідеї 

гідності в новоєвропейській філософській думці та доведено, що посилення 

утилітарної складової ідеї гідності у модерних мислителів було закономірним 

наслідком абсолютизації свободи та культу розуму, які вважалися запорукою 

зростання особистого та суспільного добробуту; з огляду на це гідна людина – 

це не егоїст, що прагне до самозбагачення, а людина, яка здатна реалізувати 

свій підприємницький потенціал, сприяючи розвитку усього суспільства; 

– виявлено, що в некласичній філософії ХІХ ст. ідея гідності набуває 

глибоко екзистенційного змісту і тлумачиться як сутнісна характеристика 

особистості, що виявляється у здатності до постійного морального 

вдосконалення, але не у відповідності з формальними моральними законами, а 

у напрямку, визначеному глибинними внутрішніми потенціями ірраціональної 

природи людського буття. 
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Уточнено: 

– характеристику своєрідності тлумачення гідності в сучасному 

інтелектуальному дискурсі та показано, що наразі в історико-філософському 

дискурсі гідність розглядається або як етична категорія, яка позначає цінність 

людської особистості, або як критерій морального ставлення людини до самої 

себе у результаті самоактуалізації власних потенцій; обидва підходи можна 

вважати універсальними, однак у різних історичних та соціокультурних 

контекстах вони можуть набувати різного змістового навантаження; 

– розуміння своєрідності тлумачення гідності у філософії романського та 

германського Відродження та показано, що у романському Відродженні ідея 

гідності актуалізувалася в контексті антропологічного титанізму, натомість у 

германському Відродженні тривко зберігалися традиції християнського 

етичного раціоналізму. На цьому тлі виявлено органічну єдність української 

ренесансної інтелектуальної думки як з романським, так і з германським 

Відродженням, що проявилася у визнанні моральної автономії особистості, яка, 

однак, не досягала рівня необмеженого титанізму, а експлікувалася в контексті 

християнського етичного раціоналізму. 

Отримали подальший розвиток: 

– вивчення своєрідності філософського спадку Аврелія Августина, у ході 

якого показано, що, подібно до своїх сучасників, мислитель розглядає людську 

гідність крізь призму втраченої богоподібності, проте спростовує можливість її 

відновлення у процесі праведного життя. Гідність, як доводить Августин, була 

дарована людині Богом, а отже і її повернення є результатом Божої Благодаті. 

Спростування можливості самостійного відродження гідності людиною у 

підсумку праведного аскетичного життя не призвело у творчості Августина до 

етичного колапсу завдяки послідовно обґрунтованому теоцентризму, який 

орієнтує людину на самовіддану любов до Бога та сподівання на Божу 

Благодать, і водночас закладає ідейні підвалини розвитку принципу 

егалітаризму, чим формує підґрунтя для ідейного розриву з премодерном;
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– дослідження етики Імануїла Канта, в межах якої спростовується властива 

ранній модерній філософії (зокрема, Томаса Гобса) інтенція на зведення 

людської гідності до соціальної цінності індивіда. На цьому тлі показано, що 

Імануїл Кант експлікує гідність як сутнісну рису людини, що виявляється у 

здатності формувати ієрархію соціальних цінностей, які при бажанні чи 

необхідності можна змінити, продати або купити, оскільки вони мають власні 

еквіваленти. Натомість сама особистість, унікальність якої розкривається 

завдяки здатності розумно творити закони та цінності, не має еквівалентів, 

завдяки чому й володіє гідністю. На цьому ідейному тлі експліковано 

імпліцитний парадокс тлумачення гідності Імануїлом Кантом. 

Дослідження дозволило детально висвітлити актуальну історико-

філософську проблематику, визначило усталені в європейській філософії, 

починаючи від Античності до Модерну, методологічні принципи розуміння ідеї 

гідності як однієї з визначальних ідей для становлення західної цивілізації. У 

процесі дослідження застосовано парадигмальний підхід до інтерпретації 

доробку філософів різних епох та напрямків, поглиблено й розширено науково 

обґрунтовані знання з етико-антропологічної та соціально-філософської 

проблематики як ключові для розуміння світоглядно-ціннісних підвалин 

західної цивілізації. 

Ключові слова: гідність, антропологічний ідеал, самоцінність людини, 

соціальна програма, моральна поведінка, чесноти, моральна автономія, 

категоричний імператив, справедливість, пристрасті, антропоцентризм, 

теоцентризм, ригоризм, етичний раціоналізм. 
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SUMMARY 

Doichyk M.V. The Idea of Dignity: from Antiquity to Modernity (Historical-

Philosophical Analysis). – Manuscript.  

Thesis for the Degree of Doctor of Sciences in Philosophy, Speciality 

09.00.05. – History of Philosophy (033 – Philosophy). – Oles Honchar Dnipro 

National University, Dnipro, 2019. 

The topicality of the thesis is proved by the civilizational and paradigmatic 

changes in the contemporary society. They demand for the new strategies of social 

interaction to be elaborated according to the new sociocultural conditions. The above-

mentioned issue proves the exceptional significance of reinterpreting the worldview 

principles which define the specificity of human coexistence at every stage of the 

historic development of the humankind and are the bases for moral intentions of 

human behavior and identity. 

We claim that human dignity has the prominent significance in this context. It 

has always been the worldview ethical principle, basic to the individual self-

identification of a person in a social, cultural, historical etc. reality and has formed 

the image, essence, and fate of a person at various stages of the historical 

development in different sociocultural environments. 

Dignity, as the main criterion for the individual moral self-identification 

determining the imperatives of human activity, has obtained its meta-ethical character 

in present circumstances. So far it has remained the essential property providing the 

unity of the separate elements of human existence and giving the opportunity to draw 

the integral image of a human being at the present stage of civilization, on the one 

hand, and to form the conceptual basis for the global ethical system, on the other 

hand. 

The aim of the research is to reveal the dynamics of the interpretation of the 

content of the idea of dignity in the context of the historical-philosophical 

development from Antiquity to Modernity and to find out the role of the dominant 

paradigmatic premises of a person’s essential self-identification for the idea of 

dignity.
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Taking into account that dignity is one of the essential human properties 

determining the peculiarity of moral consciousness and the main principles of human 

coexistence, its historical-philosophical research can be done from the perspective of 

anthropology, ethics, sociology, social philosophy, jurisprudence, and religious 

studies, etc. The leading approach in the thesis is that of multidisciplinary. The 

principles of objectivity, historicism, integrity, systematicity, criticism, etc. play the 

leading role in the process of the historical-philosophical analysis of dignity from 

Antiquity to Modernity. 

The integral historical-philosophical retrospective of the idea of dignity from 

Antiquity to Modernity was achieved by the unity of cultural-historical and 

paradigmatic approaches enabling to reveal the peculiarities of the interpretation of 

dignity in different historical periods in various sociocultural settings.  

In the course of the research the general and philosophical methods of 

scientific research were applied, namely: deductive and inductive reasoning, analogy, 

comparison, hermeneutical, and phenomenological methods, etc. 

The scientific novelty of the research lies in tracing the historical-philosophical 

dynamics of the form and content of the idea of dignity from Antiquity to Modernity 

and revealing the paradigmatic and sociocultural determination of dignity content. 

The scientifically novel ideas proved in the dissertation according to the set 

objectives include: 

For the first time: 

– the continuous characteristics of dignity, being one of the fundamental 

constituent parts of anthropological paradigm in the history of philosophy, 

have been grounded with reference to its invariant linguistic form and 

content in different historical epochs from Antiquity to Modernity as well as 

in the context of contemporary intellectual discourse; 

– the social program ruling at the certain stage of social development as well as 

the corresponding anthropological ideal that predetermine personal 

development “according to” the society’s system of values have been proved 

to play the leading role in the process of shaping the content of the idea of 
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dignity. It results in the inner conflict between the humanitarian-

anthropological content of the idea of dignity, predominant in the 

contemporary intellectual discourse, dealing with the self-value of any 

personality, and the social-civilizational and/or ideological parameters 

coordinating the self-identification of a personality that lay down the 

ideological bases for the socially approved stereotypes of human behavior. 

The significance of the paradigmatic approach to the historical-philosophical 

research on the idea of dignity has been grounded in this context; 

– the ambiguity of dignity content in the Ancient philosophy has been revealed; 

by contrast to the Ancient Greeks dealing with dignity as the criterion of the 

social value of a person due to his/her ability to fulfill one’s role in society 

and support its cosmic order, the Roman Stoics appeared to have interpreted 

life in tune with nature as the ability to overcome inner worries, passions, 

desires, fears, and sorrow. Thus, the Stoics consider dignity to be the freedom 

from passions, gained by the conscious liberation from the influence of the 

outer factors and proved by the inner strength, calmness, and self-restraint. In 

stoicism dignity obtains its deeply existential perspective and is regarded not 

as a criterion of a person’s social value, but as the inner property of a human 

soul and the criterion of moral self-esteem based on the reasonable treatment 

of the outer circumstances; 

– the peculiarities of the interpretation of dignity in the Medieval philosophy 

have been clarified; the integrity of theocentricism and anthropocentrism 

started by the Church Fathers appeared to have kept the Medieval Christian 

worldview within the paradigmatic space of pre-modern with its tradition to 

interpret dignity from the perspective of “corresponding” to the Divine idea 

and a person’s place in the world, predetermined by God. This approach 

proved to have considerably slowed down the doctrine of a person’s self-

value and, correspondingly, of dignity as the property of every person despite 

his/her religious or other beliefs; 
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– the specific features of the interpretation of dignity in the Renaissance 

philosophy have been revealed to be the consequences of the considerable 

reinterpretation of the Christian anthropology, due to which a human being 

stated to be regarded as the bearer of the divine potential that he/she has to 

fulfill during the life. Thus, human dignity is interpreted from the perspective 

of the capability to create and to have an active civic position. This approach, 

though denying a person’s activity being predetermined by the social 

position, the divine ideas and justifying the idea of the natural equality of 

every person, still doesn’t go beyond the pre-modern paradigm of 

philosophical thought regarding the general aim of human life and activity; 

– dignity in Protestantism has been proved to be regarded as the ethical category, 

used, on the one hand, to denote a person’s moral self-esteem and thus 

obtaining its existential dimension, and on the other hand, to define a 

person’s moral qualities significant for supporting the unity of a community. 

Here the ideological connection of Protestantism and the pre-modern 

paradigm of thought have been traced; 

– the ideological and sociocultural premise behind the content transformation of 

dignity in the New European philosophy have been characterized; and the 

reinforcement of the utilitarian component of the content of the idea of 

dignity, as developed by the New-European philosophers, has been proved to 

be the logical consequence of absolutising the freedom of mind, considered 

the pledge of the increase in personal and social welfare. Thus, a worthy 

person is not an egoist striving for self-enrichment, but a person capable of 

fulfilling his/her entrepreneurial potential and contributing to the 

development of the whole society; 

– in the non-classical philosophy of the XIX
th

 century the idea of dignity has 

been found out to obtain its deeply existential content during this period and 

to be defined as the essential characteristic feature of a personality revealed 

in the capability of constant moral perfection not according to the formal 
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moral laws, but according to the direction, determined by the deep inner 

potential of irrational human nature. 

The ideas that have been clarified include: 

– the peculiarities of the interpretation of dignity in the contemporary intellectual 

discourse; as it has been traced in the dissertation, in the contemporary 

philosophical-historical discourse dignity is regarded as the ethical category 

denoting: 1) the value of a human personality or 2) the criterion of a person’s 

moral interpreting oneself due to the self-actualization of one’s potential. 

Both approaches can be considered universal, but in different historical and 

sociocultural contexts they can acquire different content;  

– the varieties in the interpretation of dignity in the philosophies of Roman and 

German Renaissance; the idea of dignity in the Roman Renaissance proved 

to have been actualized within the context of the anthropological titanism, by 

contrast, the traditions of the Christian ethical rationalism appeared to have 

been preserved in the German Renaissance. The integrity of the Ukrainian 

intellectual thought with both Roman and German Renaissance has been 

traced as revealed in the recognition of the moral autonomy of a personality 

that, though, didn’t achieve the level of the unlimited titanism, but was 

explicated in the context of the Christian ethical rationalism. 

The ideas that have gained further development include: 

– the research on the peculiarities of the philosophical work of Saint Augustine. 

The philosopher, similarly to his contemporaries, proved to have referred to 

human dignity from the perspective of the lost God-like image, at the same 

time refuting the possibility to gain it back due to the virtuous life. Dignity, 

according to Augustine, is God’s gift, thus its gaining back is the result of 

God’s grace. Refutating the possibility to get dignity back by oneself, as a 

result of the worthy ascetic life, didn’t cause the ethical collapse in 

Augustines’ work due to the successively grounded theocentricism which 

orients a person to the selfless love for God and to the hope for God’s grace, 

and at the same time lays the ideological basis for the development of the 
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principle of egalitarianism, thus, forming the background for the ideological 

gap with the pre-modern; 

– the research on Immanuel Kant’s ethics that refutes the intention of the early 

modern philosophers (namely, Thomas Hobbes) to refer to dignity as to the 

social value of an individual. Immanuel Kant appeared to have explicated 

dignity as the essential human property that reveals itself in the capability to 

form the hierarchy of social values, which can be changed, sold or bought, if 

needed, since they have their equivalents. In return, the personality, whose 

uniqueness is proved due to the capability to reasonably make laws and 

values, doesn’t have equivalents, and thus is characterized by dignity. This 

ideological background profiles the implicit paradox of Kant’s interpretation 

of dignity. 

The research enabled the detailed highlighting of the topical historical-

philosophical problem, tracing the established in the European philosophy, from 

Antiquity to Modernity, methodological principles of interpreting the idea of dignity 

as one of the most significant ideas for the development of Western civilization. In 

the course of the research the paradigmatic approach to the interpretation of the 

works of the philosophers of various epochs and trends was applied; the scientifically 

proved knowledge in anthropological and social-philosophical range of problems was 

deepened and broadened, since the latter are the key problems for understanding the 

world-view and axiological premises behind the development of Western civilization. 

Key words: dignity, anthropological ideal, self-value of a person, social 

program, moral behavior, virtues, moral autonomy, categorical imperative, justice, 

passions, anthropocentrism, theocentricism, rigorism, ethical rationalism. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертації. Привернення уваги інтелектуального 

дискурсу до етико-антропологічної проблематики, яке чітко проявилося від 

середини ХХ ст., є одним із наслідків морального знецінення ідеалів та норм 

світського гуманізму. Як відомо, спроби його практичної реалізації не дали 

очікуваного результату, навпаки – на їхньому ідейному тлі постали новітні 

форми поневолення людини. Неспроможність людини розвинути власний 

творчий потенціал, реалізувати свої особистісні якості в межах не тільки 

тоталітарних режимів, а й ліберальних демократій зумовила знецінення 

раціоцентризму, а з ним і тих метакатегорій, що лежали в основі універсальних 

філософсько-світоглядних та етичних концепцій, які визначали особистісний 

вибір людини та закладали концептуальні основи її самовизначення у світі. 

Не меншу роль у процесі актуалізації антропологічної та особливо етичної 

проблематики мали й докорінні цивілізаційні трансформації сьогодення. 

Зокрема, зумовлене глобалізаційними тенденціями сучасності зростання 

міграційних потоків все частіше сприймається як загроза існуванню історично 

сформованих національних спільнот та притаманної їм ціннісно-світоглядної 

системи. Така ситуація зумовлює зростання рівня нетерпимості та ксенофобії, 

тим самим актуалізуючи увагу інтелектуального дискурсу до проблем 

функціонування моральної свідомості та пошуку шляхів міжкультурної взаємодії 

в нових соціокультурних умовах. 

Гостра необхідність у розробці відповідних новим соціокультурним та 

цивілізаційним умовам стратегій соціальної взаємодії актуалізує переосмислення 

світоглядних принципів, які визначали своєрідність людського співжиття на усіх 

етапах історичного розвитку людини, закладаючи водночас основні моральні 

інтенції людської поведінки та ідентичності. На наш погляд, одним із ключових 

понять у цьому контексті є людська гідність. Вона незмінно залишалася тим 

світоглядно-етичним принципом, який лежав в основі індивідуального 

самовизначення людини у соціальній, культурній, історичній тощо реальності та 
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формував образ, сенс і долю людини на різних етапах історичного розвитку у 

відмінних соціокультурних середовищах.  

Гідність, як головний принцип індивідуального морального 

самовизначення, який закладає імперативи людської діяльності, в умовах 

сьогодення набуває метаетичного характеру. Наразі вона залишається тією 

сутнісною ознакою, яка забезпечує єдність розірваних елементів людського 

існування, тим самим відкриваючи можливість, з одного боку, окреслення 

цілісного образу буття людини на сучасному рівні цивілізаційного розвитку, а з 

іншого – формування концептуального фундаменту глобальної етичної системи. 

Особливої актуальності дослідження ідеї гідності набуває у суперечливих 

умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Під час перманентної 

світоглядної та політичної кризи питання людської гідності не тільки не 

девальвується, а навпаки, екзистенційно загострюється. Це й не дивно, адже 

розвиток суспільства, науки, культури неможливо уявити без упевнених, вільних 

людей, сповнених почуття власної гідності. З огляду на це дослідження базисних 

підстав ідеї гідності як одного з центральних концептів філософії є важливим, 

оскільки має істотний світоглядний вплив та визначає шляхи можливого 

подолання сучасної суспільної кризи в Україні. 

Актуальність і своєчасність дослідження ідеї гідності у діахронному та 

синхронному вимірах супроводжується виразним дефіцитом теоретично 

узагальнюючих праць як у руслі філософської антропології, так і в історико-

філософському контексті. Окремі аспекти цієї проблематики було розглянуто у 

працях Ганни Арендт, Джеремі Волдрона, Юргена  Габермаса, Леона Каса, 

Джорджа Катеба, Джона Макреді, Стівена Пінкера, Майкла Розена, 

Роберта Спемана, Ральфа Стокера, Герберта Шпігельберга, Доріс Шредер та ін. 

Виходячи з різних світоглядних та методологічних позицій ці мислителі заклали 

ідейний фундамент дослідження змістового навантаження гідності як етичної та 

правової категорії, поміж тим не змогли подолати наявної в сучасному 

інтелектуальному дискурсі змістової невизначеності цього складного феномену. 
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Досить плідними у процесі дослідження ідеї гідності як етичної категорії 

видаються праці Тетяни Аболіної, Віктора Андрущенка, Рубена Апресяна, 

Гели Бандзеладзе, Абдасалама Гусейнова, Олени Золотухіної-Аболіної, 

Вікторії Ларіонової, Віктора Малахова, Миколи Михальченка, Віталія Надурака 

та інші. Правові аспекти досліджуваної проблеми розглядали у своїх працях такі 

сучасні українські дослідники, як Оксана Грищук, Олександр Дзьобань, 

Наталя Крестовська, Тетяна Подковенко, Христина Хвойницька, Юрій Ходанич 

та інші. Варто зазначити, що згадані дослідники зосереджують увагу на 

філософсько-правових аспектах ідеї гідності, не вдаючись при цьому до 

історико-філософської рефлексії цього параметра людського існування. 

Власне історико-філософський вимір дослідження ідеї гідності, як вона 

репрезентована мислителями від Античності до Модерну, привертав увагу таких 

відомих українських та зарубіжних дослідників, як Сергій Авєрінцев, 

Олександра Алєксандрова, Геннадій Аляєв, Даріо Антісері, Рубен Апресян, 

Гела Бандзеладзе, Аарон Барак, Ігор Бичко, Світлана Вільчинська, 

Григорій Волинка, Михайло Гарнцев, Ігор Гоян, Вілен Горський, Павло Гурєвіч, 

Ігор Євлампієв, Марія Кашуба, Віра Лімонченко, Анрі Марру, Віктор Малахов, 

Наталія Мозгова, Марія Осовська, Тетяна Павлова, Марек Печов’як, 

Тетяна Продан, Джовані Реале, Марина Савельєва, Джон Фініс, Ірвін Ялом та 

інші. 

Попри наявність чималого масиву наукової літератури, у якій прямо чи 

опосередковано розглядається ідея гідності, в сучасному соціогуманітарному 

дискурсі відчувається гострий дефіцит системного концептуального історико-

філософського дослідження ідеї гідності від Античності до Модерну. Таке 

дослідження створює можливість розкрити соціокультурні передумови 

становлення та парадигмальну своєрідність різних смислових вимірів ідеї 

гідності, що, без сумніву, сприятиме розкриттю природи цього поняття, тим 

самим закладаючи підвалини його концептуального окреслення в умовах 

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

виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» «Історичний розвиток філософії як чинник світового 

цивілізаційного процесу: історія і сучасність» (номер державної реєстрації: 0112 

U 001828). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті 

динаміки розвитку змістового навантаження ідеї гідності в ході історико-

філософського процесу від Античності до Модерну та виявленні ролі панівних 

на різних етапах соціокультурного розвитку парадигмальних засад сутнісного 

самовизначення людини в контексті ідеї гідності. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– проаналізувати ідейні джерела та теоретико-методологічну основу 

дослідження; 

– уточнити своєрідність тлумачення ідеї гідності в сучасному 

інтелектуальному дискурсі; 

– виявити специфіку античного розуміння ідеї гідності в її етико-

антропологічному та соціально-філософському аспектах; 

– з’ясувати особливості концептуалізації ідеї гідності у християнській 

філософії Середньовіччя; 

– розкрити змістову своєрідність та теоретичний потенціал інтерпретації 

ідеї гідності у філософській спадщині Аврелія Августина; 

– реконструювати етико-антропологічний зміст ідеї гідності людини в 

європейському ренесансному гуманізмі; 

– експлікувати відмінності у тлумаченні гідності в романському і 

германському Відродженні та виявити їх ідейний вплив на становлення 

української філософської думки; 

– визначити засадничі принципи формування уявлень про гідність людини 

за часів Реформації; 
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– розкрити зміст та основні методологічні принципи осмислення ідеї 

гідності у філософії Нового часу; 

– показати роль та місце практичної філософії Імануїла Канта у процесі 

концептуалізації сучасного тлумачення гідності; 

– дослідити основні тенденції розуміння ідеї гідності в європейській 

філософії ХІХ ст. в світлі індивідуалістичного підходу та окреслити його 

світоглядну перспективу. 

Об’єкт дослідження – парадигмальні трансформації змістового 

навантаження ідеї гідності. 

Предмет дослідження – історико-філософський вимір ідеї гідності від 

Античності до Модерну. 

Методи дослідження. З огляду на те, що людська гідність розглядається як 

сутнісна риса людини, яка визначає своєрідність моральної свідомості та основні 

принципи людського співжиття, її дослідження може здійснюватися в межах 

антропології, етики, соціальної філософії та соціології, у правознавстві та 

релігієзнавстві тощо, провідну роль у дисертаційній роботі відіграв 

міждисциплінарний підхід, який в рамках історико-філософського дослідження 

передбачає не тільки синтез норм (або правил) дослідження чи техніки 

дослідницької роботи з джерелами, а й теоретичні ідеї і принципи, що 

визначають шляхи дослідження об'єкта. Не менш важливе значення у процесі 

історико-філософської реконструкції ідеї гідності від Античності до Модерну 

має принцип об’єктивності. Завдяки йому зводиться до мінімуму суб’єктивна 

інтерпретація різних джерел та соціокультурних подій і фактів. Особливого ж 

значення цей принцип набуває в процесі історико-філософського дослідження 

антропологічної та етичної проблематики, яка, поряд з іншим, є формою 

саморефлексії та самопізнання. 

Водночас у процесі дисертаційного дослідження використовувалися 

принципи історизму (розгляд ідеї гідності з урахуванням конкретних 

соціокультурних умов тієї чи іншої епохи, в динаміці її змісту, в її зумовленості 

та взаємозв`язку з іншими ідеями тощо), системності (аналіз ідеї гідності як 
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складової філософських систем зі своїми закономірностями становлення та 

розвитку), цілісності (всебічне вивчення явищ і процесів, особливостей їх 

функціонування, взаємозв’язку, відношення і взаємодії з погляду єдності їхніх 

передумов, а також значення для розвитку філософської теорії) і критичності 

(аргументований аналіз філософських уявлень про гідність з одночасним 

усвідомленням, що вони можуть тільки певною мірою потенційно нести у собі 

зміст абсолютної істини та містити не тільки сильні, а й слабкі моменти, які 

потребують виявлення та об`єктивної, неупередженої оцінки). 

Цілісну історико-філософську ретроспективу ідеї гідності від Античності до 

Модерну забезпечила єдність культурно-історичного та парадигмального 

підходів, які дають можливість усвідомити особливості тлумачення гідності у 

різні історичні періоди, в різних соціокультурних середовищах. 

У ході дослідження було використано загальнонаукові та філософські 

методи пізнання. Застосування таких загальнонаукових методів пізнання, як 

дедукція (що допомогло надати авторському погляду послідовності та 

простежити цікаві причинно-наслідкові зв`язки), індукція (що дало змогу, 

вивчивши окремі міркування філософів, узагальнити їх на рівні філософських 

концепцій, тенденцій чи парадигм) та аналогія (у випадку проведення 

порівняння та виявлення на підставі цього спільного та відмінного, інваріантного 

та інноваційного), дало змогу реалізувати історико-філософську реконструкцію 

розуміння ідеї гідності визначальними постатями філософської культури від 

Античності до Модерну. Оскільки їхні погляди часто були неоднозначними, а 

часом і дискусійними, це спонукало використовувати й такі загальні філософські 

методи пізнання як герменевтичний, феноменологічний, категоріальний, 

компаративний, а також лінгвістичний метод контекстуального аналізу. 

Застосування методу герменевтики уможливило історико-філософську 

інтерпретацію з урахуванням ціннісних та наукових параметрів соціокультурних 

обставин формування ідеї гідності. Феноменологічний метод дозволив побачити 

гідність як важливий трансісторичний духовно-моральний феномен. Завдяки 

методу категоріального аналізу вдалося з’ясувати сутнісне значення категорії 
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гідності та її взаємозв`язок з іншими ключовими категоріями філософії, як-от 

істина, добро, краса, справедливість, благо, доброчесність, свобода, любов. 

Проведення компаративного аналізу дало змогу не лише зіставити міркування 

філософів у межах одного періоду історії філософії, а й визначити, як вони 

співвідносяться з ідеями представників інших епох. На підставі лінгвістичного 

методу контекстуального аналізу здійснювалося контекстуальне уточнення 

значень певних висловлювань і застосованих термінів. 

Ключове теоретичне та методологічне значення в процесі вивчення 

становлення ідеї гідності у діахроннному вимірі мали філософські погляди 

Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Епіктета, Марка Аврелія, 

Юстина Мученика, Афінагора Афінянина, Климента Олександрійського, 

Орігена, Тертуліана, Афанасія Великого, Василя Великого, Григорія Богослова, 

Івана Золотоустого, Аврелія Августина, Данте Аліг`єрі, Джовані Піко дела 

Мірандоли, Мішеля Монтеня, Мартіна Лютера, Жана Кальвіна, Рене Декарта, 

Френсіса Бекона, Джона Лока, Томаса Гобса, Жана-Жака Русо, Імануїла Канта, 

Фрідріха Ніцше, Федора Достоєвського, Памфіла Юркевича, 

Артура Шопенгауера, Сьорена К’єркегора. Праці цих мислителів стали 

своєрідним теоретичним узагальненням тих світоглядно-парадигмальних 

орієнтацій, які визначали людську гідність на різних етапах історичного 

соціокультурного розвитку людства, тому саме їх тексти склали джерельну базу 

історико-філософського аналізу становлення ідеї гідності від Античного до 

Модерну в цій роботі, – що не виключає можливості залучення до такого аналізу 

й доробку інших мислителів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у реконструкції 

історико-філософської динаміки форми вираження та змісту поняття гідності 

людини від Античності до Модерну та виявленні парадигмальної та 

соціокультурної зумовленості змістового навантаження ідеї гідності. 

У результаті виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань 

обґрунтовано положення, що мають наукову новизну та виносяться на захист. 
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Вперше: 

– обґрунтовано наскрізний характер ідеї гідності людини як однієї з 

фундаментальних складових антропологічної проблематики в історії філософії, 

враховуючи інваріантність лінгвістичної форми та змістового навантаження цієї 

ідеї в різні історичні епохи від Античності до Модерну та у контексті сучасного 

інтелектуального дискурсу; 

– доведено, що провідну роль в процесі розвитку змістового навантаження 

ідеї гідності відіграє панівна на певному історичному етапі розвитку суспільства 

соціальна програма та відповідний їй антропологічний ідеал, які задають 

параметри самовизначення особистості «відповідно до» своєрідності 

світоглядно-ціннісної системи суспільства. Це, своєю чергою, зумовлює 

внутрішнє протиріччя між панівним у сучасному інтелектуальному дискурсі 

гуманітарно-антропологічним змістом гідності, що виражається у самоцінності 

особистості, та соціально-цивілізаційними й/чи ідеологічними параметрами, які 

задають систему координат для самовизначення особистості, тим самим 

закладаючи світоглядні засади соціально схвальної поведінки людини. На цьому 

тлі обґрунтовано принципове значення парадигмального підходу в процесі 

історико-філософського дослідження ідеї гідності; 

– виявлено неоднозначність тлумачення ідеї гідності в античній філософії та 

показано, що, на відміну від давніх греків, які розглядали гідність як критерій 

соціальної значимості людини з огляду на її здатність виконувати власне 

призначення у соціумі, тим самим підтримуючи його космічний порядок, 

римські стоїки тлумачили життя у злагоді з природою як здатність долати 

душевні хвилювання, пристрасті, бажання, свої страхи та смуток, а тому у 

стоїцизмі гідність набуває глибоко екзистенційного виміру і тлумачиться не як 

критерій соціальної цінності людини, а як внутрішня характеристика людської 

душі та критерій моральної самооцінки на основі розумного ставлення до 

зовнішніх щодо людини обставин; 

– показано, що започатковане Отцями Церкви поєднання теоцентризму та 

антропоцентризму утримувало християнський світогляд Середньовіччя у 
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парадигмальному просторі премодерну з притаманною йому традицією 

тлумачення гідності крізь призму «відповідності» Божественному задуму та 

наперед визначеному Богом місцю людини в світі. Такий підхід істотно 

гальмував розвиток вчення про самоцінність людини та відповідно про гідність 

кожної людини без огляду на її релігійні чи інші переконання; 

– виявлено, що у філософії епохи Відродження, в результаті істотного 

переосмислення християнської антропології, людина починає розглядатися як 

носій божественних потенцій, які вона повинна реалізувати в земному житті, а 

людська гідність розглядається крізь призму здатності до творення та активної 

позиції й у громадянському житті; такий підхід, хоча й сприяє звільненню 

людини від наперед визначеної (становим походженням та божественним 

задумом) програми людської діяльності, тим самим утверджуючи ідею 

природної рівності усіх людей, все ж не виходить за рамки премодерної 

парадигми мислення завдяки збереженню загальної мети життя і діяльності 

людини; 

– обґрунтовано, що гідність у протестантизмі розглядається як етична 

категорія, яка використовується, з одного боку, для позначення моральної 

самооцінки особистості, тим самим набуваючи екзистенційного виміру, а з 

іншого – для визначення соціально значимих для підтримання єдності спільноти 

моральних якостей особистості; на цьому тлі підкреслюється ідейний зв'язок 

протестантизму з премодерною парадигмою мислення та світобачення; 

– охарактеризовано ідейні та соціокультурні підвалини трансформації ідеї 

гідності в новоєвропейській філософській думці та доведено, що посилення 

утилітарної складової ідеї гідності у модерних мислителів було закономірним 

наслідком абсолютизації свободи та культу розуму, які вважалися запорукою 

зростання особистого та суспільного добробуту; з огляду на це гідна людина – це 

не егоїст, що прагне до самозбагачення, а людина, яка здатна реалізувати свій 

підприємницький потенціал, сприяючи розвитку усього суспільства; 

– виявлено, що в некласичній філософії ХІХ ст. ідея гідності набуває 

глибоко екзистенційного змісту і тлумачиться як сутнісна характеристика 
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особистості, що виявляється у здатності до постійного морального 

вдосконалення, але не у відповідності з формальними моральними законами, а у 

напрямку, визначеному глибинними внутрішніми потенціями ірраціональної 

природи людського буття. 

Уточнено: 

– характеристику своєрідності тлумачення гідності в сучасному 

інтелектуальному дискурсі та показано, що наразі в історико-філософському 

дискурсі гідність розглядається або як етична категорія, яка позначає цінність 

людської особистості, або як критерій морального ставлення людини до самої 

себе у результаті самоактуалізації власних потенцій; обидва підходи можна 

вважати універсальними, однак у різних історичних та соціокультурних 

контекстах вони можуть набувати різного змістового навантаження; 

– розуміння своєрідності тлумачення гідності у філософії романського та 

германського Відродження та показано, що у романському Відродженні ідея 

гідності актуалізувалася в контексті антропологічного титанізму, натомість у 

германському Відродженні тривко зберігалися традиції християнського етичного 

раціоналізму. На цьому тлі виявлено органічну єдність української ренесансної 

інтелектуальної думки як з романським, так і з германським Відродженням, що 

проявилася у визнанні моральної автономії особистості, яка, однак, не досягала 

рівня необмеженого титанізму, а експлікувалася в контексті християнського 

етичного раціоналізму. 

Отримали подальший розвиток: 

– вивчення своєрідності філософського спадку Аврелія Августина, у ході 

якого показано, що, подібно до своїх сучасників, мислитель розглядає людську 

гідність крізь призму втраченої богоподібності, проте спростовує можливість її 

відновлення у процесі праведного життя. Гідність, як доводить Августин, була 

дарована людині Богом, а отже і її повернення є результатом Божої Благодаті. 

Спростування можливості самостійного відродження гідності людиною у 

підсумку праведного аскетичного життя не призвело у творчості Августина до 

етичного колапсу завдяки послідовно обґрунтованому теоцентризму, який 
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орієнтує людину на самовіддану любов до Бога та сподівання на Божу Благодать, 

і водночас закладає ідейні підвалини розвитку принципу егалітаризму, чим 

формує підґрунтя для ідейного розриву з премодерном; 

– дослідження етики Імануїла Канта, в межах якої спростовується властива 

ранній модерній філософії (зокрема, Томаса Гобса) інтенція на зведення 

людської гідності до соціальної цінності індивіда. На цьому тлі показано, що 

Імануїл Кант експлікує гідність як сутнісну рису людини, що виявляється у 

здатності формувати ієрархію соціальних цінностей, які при бажанні чи 

необхідності можна змінити, продати або купити, оскільки вони мають власні 

еквіваленти. Натомість сама особистість, унікальність якої розкривається 

завдяки здатності розумно творити закони та цінності, не має еквівалентів, 

завдяки чому й володіє гідністю. На цьому ідейному тлі експліковано 

імпліцитний парадокс тлумачення гідності Імануїлом Кантом. 

Практичне значення отриманих результатів. Це дослідження детально 

висвітлює актуальну історико-філософську проблематику, визначає усталені в 

європейській філософії, починаючи від Античності до Модерну, методологічні 

принципи розуміння ідеї гідності як однієї з визначальних ідей для становлення 

західної цивілізації. У процесі дослідження застосовано парадигмальний підхід 

до інтерпретації доробку філософів різних епох та напрямків, поглиблено й 

розширено науково обґрунтовані знання з етико-антропологічної та соціально-

філософської проблематики як ключові для розуміння світоглядно-ціннісних 

підвалин західної цивілізації. 

Матеріали дисертації можна використовувати для підготовки лекційних 

курсів з історії філософії, історії української філософії, філософії історії, 

соціальної філософії, етики тощо. 

Репрезентовані в дисертації дослідницькі матеріали автор застосовував у 

практичній викладацькій діяльності під час читання навчальних курсів 

«Філософія», «Зарубіжна філософія ХІХ–ХХ ст.», «Філософія історії», 

«Філософія управління» (для студентів філософського факультету 
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), а 

також у процесі роботи над навчальними посібниками. 

Особистий внесок здобувача полягає в історико-філософській 

реконструкції та концептуальній систематизації основних підходів до розуміння 

ідеї гідності людини в європейській філософії від Античності до Модерну, 

встановленні її передумов, особливостей та перспектив розвитку, зіставленні з 

іншими важливими етико-антропологічними та соціально-філософськими 

ідеями, у тому числі з урахуванням ідейного здобутку української філософської 

думки. Висновки та положення наукової новизни дисертації отримані автором у 

процесі самостійного дослідження. Для аргументації власної авторської позиції 

використано україномовні та російськомовні філософські першоджерела, 

критичну літературу, не перекладені раніше (переважно англомовні) монографії і 

статті та інші дослідницькі матеріали, на які здійснено відповідні посилання. 

Дисертація є самостійним науковим дослідженням. Усі публікації з теми 

дослідження підготовлені без співавторів. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорені на науково-теоретичних семінарах кафедри філософії, соціології та 

релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, 

зокрема: «Дні науки філософського факультету – 2009» (Київ, 21–22 квітня 2009 

р.); «Дні науки філософського факультету – 2010» (Київ, 21–22 квітня 2010 р.); 

«Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного 

українського суспільства» (Івано-Франківськ, 10-11 травня 2010 року); 

«Українська філософська думка в контексті європейської філософії» (Івано-

Франківськ, 19-20 травня 2011 р.); «Дні науки філософського факультету – 2012» 

(Київ, 18–19 квітня 2012 р.); «Аврамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні 

взаємовпливи, міжконфесійні взаємини» (Галич, 25 травня 2013 р.); «Соціальне 

прогнозування та проектування майбутнього України» (Запоріжжя, 29 березня 

2013 р.); «Дні науки філософського факультету – 2013» (Київ, 16–17 квітня 2013 

р.); «Філософія у сучасному соціумі» (Донецьк, 24-26 квітня 2013 р.); «Із Києва 
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по всій Русі: наукова богословсько-історична конференція, присвячена 1025-

літтю Хрещення Київської Руси-України» (Київ, 15 травня 2013 р.); «Творчість 

як спосіб буття свободи» (Київ, 16 травня 2013 р.); «Творчі пошуки в галузі 

мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи» (Луганськ, 

17 квітня 2013 р.); «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (Харків, 25-

26 квітня 2013 р.); «Проблеми моралі: теорія та практика» (Яремче, 24-25 травня 

2013 р.);  «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної 

особистості» (Донецьк, 26 квітня 2013 р.); «Роздуми про глобальну політичну 

теорію (в контексті енцикліки «Caritas in Veritate»)» (Львів, 13–14 березня 

2014 р.); «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 15–16 квітня 2014 

р.); «Дні науки філософського факультету – 2015» (Київ, 21–22 квітня 2015 р.); 

«Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави» (Київ, 

13–14 травня 2015 р.); «Творчість у філософських вимірах» (Київ, 14-15 травня 

2015 р.); «Українська філософська думка в контексті європейської філософії: 

історія і сучасність» (Івано-Франківськ, 29-30 травня 2015 р.)»; «Людина, 

культура, техніка в новому тисячолітті» (Харків, 21-22 квітня 2015 р.); 

«Стратегія майбутнього: соціально-філософський вимір» (Одеса, 19 листопада 

2015 р.); «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» 

(Дніпропетровськ, 4–5 грудня 2015 р.); «Сучасні проблеми управління: 

діалектика централізації та децентралізації» (Київ, 10 грудня 2015 р.); «Феномен 

української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя 

заснування Донецького національного технічного університету)» 

(м. Красноармійськ, 17-18 березня 2016 р.), «Дні науки філософського 

факультету – 2017» (Київ, 25–26 квітня 2017 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

одноосібну монографію «Ідея гідності в історії європейської філософії» (Івано-

Франківськ, 2018), 24 статті у наукових виданнях, спеціалізованих з 

філософських наук, з них: 14 – у фахових виданнях України; 10 –у періодичних 

виданнях іноземних держав за напрямком дисертації і фахових виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Додатково 
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відображають матеріали дослідження: 2 статті в інших наукових виданнях, та 27 

тез, надрукованих у збірках матеріалів наукових конференцій за напрямом 

підготовленої дисертації. Усі публікації написані без співавторів. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена метою та 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів (кожен 

з них містить підрозділи), висновків до кожного розділу, загальних висновків і 

списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 510 стор., з них 399 стор. 

основного тексту. Список використаних джерел складається з 427 найменувань, з 

яких 114 – англійською мовою. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У першому розділі розглядаються джерела, історіографія та методологічна 

основа дослідження. З цією метою розкривається зміст основних понять, 

винесених у назву дослідження, здійснюється критичний аналіз джерел за темою 

дисертації, розкриваються основні підходи до осмислення ідеї гідності у сучасній 

науці. 

 

1.1. Ідея гідності в історико-філософському дискурсі  

 

Знецінення гуманістичних ідеалів, яке відбулося під впливом суспільно-

політичної історії ХХ ст. призвело до втрати людиною того світоглядно-етичного 

підґрунтя і, що важливо, критеріїв, за якими, з одного боку, формується людська 

самооцінка, а з іншого – визначається соціальна значимість особистості. 

Подобається нам це чи ні, однак усупереч усім соціокультурним та світоглядним 

трансформаціям у житті кожної людини (так само, як і спільноти) бувають 

ситуації, коли вона ставить перед собою болюче питання про те, як залишитися 

людиною і не впасти до жалюгідного та пригніченого існування нижчої істоти. 

Що робить людину людиною і в чому проявляється сутність людського? Такі 

ситуації зазвичай називають межовими, тому наше зауваження може наразитися 

на різку критику, щонайменше з огляду на те, що у своєму буденному житті люди, 

як правило, не замислюються над змістом такого фундаментального поняття як 

гідність. Звісно, така альтернативна точка зору має право на життя, однак лише до 

того моменту, коли людина у вирі життєвих турбот не опиняється у кризовій 

ситуації, яка з необхідністю порушує питання гідності власних вчинків стосовно 

рідних і близьких людей. 

Індивідуальне етичне самовизначення, особливо на буденному рівні, 

наповнене цілим спектром етичних відтінків гідного й негідного, честі і безчестя, 
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які у випадках межових ситуацій, що перевершують інстинкт самозбереження, 

набувають засадничого значення [55, с. 36]. Так, наприклад, війна, ставлячи 

людину у межову ситуацію, вимагає від неї самопожертви в ім’я близьких та 

рідних, а ще частіше – заради ідей та феноменів, які мають високий рівень 

абстрактності, як-от: Батьківщина, нація, віра тощо. Люди віддавали за них власне 

життя, і таку самопожертву розглядали як прояв найвищої гідності. Водночас саме 

війна найбільш чітко демонструє актуальність питання про сутність людського, а з 

ним і питання людської гідності. 

Підкреслюючи засадниче значення межових ситуацій для актуалізації 

питання людської гідності та сутності людського, ми не заперечуємо, що це це 

питання вже неодноразово порушували в історико-філософському дискурсі. В 

цьому контексті доречно згадати Платона [80; 81], Аристотеля [7; 8], 

Аврелія Августина [3], Джованні Піко дела Мірандолу [79], Імануїла Канта [48], 

Георга Гегеля [15], Томаса Гобса [17], Джона Лока [62], Артура Шопенгауера 

[109], Фрідріха Ніцше [73; 74; 75] та ін. мислителів, чиї праці прямо чи 

опосередковано торкалися проблеми людської гідності. Адже саме їхня 

інтелектуальна діяльність стала концептуальною основою для утвердження 

визнання гідності невіддільною і невідчужуваною якістю кожної людини. Це 

відбулося у 1948 році, тобто після завершення Другої світової війни, і закріплено у 

Загальній декларації прав людини. Так, у преамбулі вказаного документа, мова 

йде про «визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї» та про «віру 

в гідність і цінність людської особи», яка закріплюється у ст. 1., де однозначно 

стверджується, що всі «люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 

правах» [14]. 

Попри те, що Загальна декларація прав людини офіційно визнала гідність 

кожної особистості, чим зумовивши залучення цього поняття до міжнародних та 

національних документів і нормативів, донині немає жодного чіткого та 

однозначного визначення цього поняття, тож не тільки в інтелектуальному 

дискурсі, а й у буденному світогляді панує повна термінологічна невизначеність. 

Так, в одних випадках це поняття використовують для позначення соціальної 
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цінності особистості, в інших – якості, що не зводиться до ціни. Останнім часом 

це поняття все частіше використовують тоді, коли йдеться про право людини на 

самостійні рішення, вимогу шанобливого ставлення і заборону приниження. 

Водночас необхідно підкреслити, що у сучасному інтелектуальному дискурсі 

концептом і поняттям «гідність» оперують віруючі й атеїсти, консерватори і 

ліберали, прихильники і противники евтаназії, абортів, трансгуманізму тощо. У 

кожному з цих випадків зацікавлена сторона обґрунтовує власне тлумачення 

гідності, яке зазвичай несумісне з аргументами опонентів. 

З огляду на сказане маємо всі підстави погодитися з Ральфом Стокером у 

тому, що гідність людини є одним із ключових концептів сучасних наукових 

розвідок в західній науці: філософії, праві, політології, біомедицині, а також у 

щоденному житті. Щоправда, в моральній філософії гідність є складною для 

вирішення проблемою. Але саме це, на думку вченого, дає надію на розробку 

привабливої для філософії концепції гідності, з урахуванням основних ракурсів 

вирішення цієї проблеми. Першим, на думку дослідника, є негативний ракурс, 

який вимагає розпочати пізнання із тих аспектів, де свідомо порушується людська 

гідність. Другий – індуктивний: у цьому ракурсі необхідно врахувати весь спектр 

застосування концепту гідності людини в різних сферах етики. І, нарешті, 

історичний ракурс, особливо важливий для нашого дослідження, який вимагає 

врахувати історичні зв’язки між гідністю людини і традиційними концепціями 

гідності. Взяті разом, вони вказують напрям розуміння людської гідності як 

універсальної якості [163, c. 7]. 

Визнаючи правомірність запропонованої Ральфом Стокером логіки 

дослідження ідеї гідності взагалі, варто звернути увагу на те, що вчений вимагає 

розпочати дослідження із негативного ракурсу, тобто чіткого окреслення тих 

випадків, у яких порушується людська гідність. На наш погляд, такий підхід 

навряд чи можна вважати цілком правомірним, насамперед через те, що сам 

концепт гідності має чітко виражений парадигмальний характер. Це означає, що 

коли йдеться про порушення людської гідності, ми маємо чітко враховувати 

історичні, парадигмальні та соціокультурні особливості. Це, своєю чергою, 
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істотно ускладнює чітке й однозначне визначення тих випадків, в яких 

порушується людська гідність. Гідність – це не тільки етична категорія, а й 

психологічний феномен, який постає в процесі особистісної ідентифікації з 

певною системою соціокультурних цінностей, тож свідоме порушення людської 

гідності в одних світоглядних та соціокультурних умовах у інших може 

розглядатися як її найвищий прояв. 

Очевидно, що саме соціокультурна зумовленість концепту «гідність» 

зумовила суперечливі його тлумачення. Приміром, деякі дослідники вважають 

гідність метафізичною якістю, якою однаково володіють всі людські істоти і яка 

служить фундаментальною основою моралі (Кіанфан Жанг [173, c. 2], Леон Кас 

[141], Джордж Катеб [142, с. 6], Марта Нусбаум [152, с. 31], Ральф Стокер [163], 

Герберт Шпігельберг [161]). Натомість інші трактують будь-які спроби вести 

мову про гідність як беззмістовні (Рут Маклін [143], Стівен Пінкер [155], Доріс 

Шредер [158]). 

З огляду на це маємо всі підстави погодитися з Джоном Макреді [144] в тому, 

що сучасна філософія пропонує різні погляди та шляхи розв’язання проблеми 

гідності. В одних випадках цей концепт критикують чи/та спростовують його 

евристичний потенціал (Стівен Пінкер [155]), в інших, навпаки, захищають, 

водночас обґрунтовуючи його непересічну роль в процесі пояснення та 

утвердження (Джеремі Волдрон [170], Джордж Катеб [142], Майкл Розен [157], 

Роберт Спеман [160]). Одні вчені розглядають гідність як статус, інші – як 

внутрішню цінність людської екзистенції, ще інші – як вираження характеру, а 

деякі взагалі заперечують її як безпідставну вигадку (Майкл Розен [157]). 

Найбільш скептично зорієнтовані дослідники вважають, що неоднозначність 

розуміння людської гідності пояснюється її концептуальною невизначеністю, 

тому без певного окреслення свого змісту вона не може слугувати нормативним 

концептом для етичних обговорень (Стівен Пінкер [155], Дорон Шульцінер [159]). 

Зауважимо, що саме такий підхід підводив окремих вчених до висновку, що 

змістове навантаження терміна «людська гідність» визначається культурним 

дискурсом та політичним режимом, а тому є культурно і соціально зумовленим 
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(Рода Говард, Джек Донелі [134; 134]). На думку Роди Говард, у кожному окремо 

взятому суспільстві під впливом історично сформованої культури формуються 

власні погляди на гідність людини, що так чи інакше віддзеркалюють її 

внутрішню моральну цінність. У такому випадку гідність визначається в контексті 

суспільних цінностей, традицій і норм, і за умови недотримання або відмови від 

цих норм людина визнається негідною [134, c. 83]. 

Вказаний підхід має раціональне зерно, однак без урахування 

парадигмального підходу він здатен ставити під сумнів той факт, що гідність 

може виступати засадничою нормативною засадою прав людини. Тобто, 

визнаючи соціокультурну зумовленість концепту «гідність», ми водночас 

закладаємо підвалини для спростування гідності людини та/або окремих 

соціальних груп на підставі певної культурної чи ідеологічної оцінки. Найбільш 

показовим прикладом у цьому контексті є нацистська Німеччина [144, с. 2]. 

Звісно, далеко не усі дослідники вважають, що неоднозначність концепту 

«гідність» є вироком, який спростовує її нормативний характер. Так, Норель Лікіс, 

Джеф Малпас [153; 146] вважають, що гідність варто розглядати як висхідний 

(початковий) концепт, який функціонує подібно до таких фундаментальних 

категорій, як правда, справедливість, добро, краса, які є визначеними самі по собі. 

Очевидно, що такий підхід навряд чи може задовольнити вдумливого дослідника, 

який чітко усвідомлює, що правда, добро, справедливість і тим паче краса – це 

історично змінні категорії, які в різних історичних та світоглядних умовах можуть 

набувати докорінно відмінного змістового навантаження. Натомість, на 

буденному рівні вони зазвичай позначені високим рівнем суб’єктивізму, який не 

має нічого спільного з ґрунтовним науковим дослідженням. 

Попри те, що у сучасному інтелектуальному дискурсі виразно проявляється 

дефіцит науково та ідеологічно неупереджених підходів до тлумачення людської 

гідності, все ж не варто ігнорувати, що нині дослідники схильні доводити 

необхідність розробки метатеорії, осердям якої стане ідея гідності (Реймі Дебес 

[122], Герберт Шпігельберг [161]). Очевидно, що такий підхід вимагає 

цілковитого переконання у можливості концептуального визначення гідності та її 
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здатності перетворюватися на осердя людського буття. На наш погляд, такий 

підхід хоча й має право на життя, все ж не враховує того, що на сучасному рівні 

соціокультурного буття осердям антропологічної проблематики є ідентичність, 

яка визначає рівень тотожності особистості світоглядним, культурним, ціннісним 

характеристикам спільноти, а відтак може претендувати на роль первинної 

парадигмальної настанови сучасного інтелектуального дискурсу. 

Наявна нині різноманітність тлумачення концепту «гідність» поєднується із 

виразним домінуванням метафізичного підходу. Свого концептуального 

окреслення він набув у творчості Імануїла Канта, який одним із перших 

обґрунтував самоцінність людської особистості. В межах такого підходу гідність 

експлікується як унікальний ранг (вищість) людського виду у природі і як 

корелятивний статус рівності, який поділяє кожен індивід. Вказана позиція досить 

чітко представлена Джорджем Катебом, який вважає, що ідея гідності містить дві 

фундаментальні тези: «всі індивіди є рівні; жоден інший вид не прирівнюється до 

людини» [142, c. 6]. У цьому випадку гідність визнається за всіма представниками 

людського роду, в результаті чого юридичні документи та законодавчі акти 

вимагають гідного ставлення навіть до злочинців, що вчинили найганебніші 

вчинки. Очевидно, що такий підхід не міг задовольнити значну кількість 

дослідників, серед яких і Джон Макреді, який цілком виправдано запитує: «що 

такого особливого є в людському виді і в кожному людському індивіді, що надає 

їм цієї унікальної вищості і статусу?» [144, c. 2]. 

Без сумніву, поставлене Джон Макреді запитання є центральним 

філософським питанням у процесі дослідження людської гідності. Кожен філософ, 

який застосовує це поняття, зобов’язаний дати йому свою оцінку або ризикнути 

знівелювати твердження про людську гідність як беззмістовні. Власне в такій 

ситуації формується та неоднозначність ідеї гідності, яка кидає, як цілком резонно 

зазначив Герберт Шпігельберг, «виклик усій сучасній філософії» [161, с. 175]. 

У пошуку відповіді на виклики, з якими стикаються вчені у процесі 

дослідження людської гідності, Герберт Шпігельберг висловив вісім тез, які, як 

він вважає, слугують пролегоменами до будь-якої філософії гідності: 1. Людська 
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гідність є центральною ідеєю в соціальній і політичній думці й дії. 2. Ідея 

людської гідності є відносно новою. 3. Наші дискусії щодо гідності суперечливі й 

туманні. 4. Ідея людської гідності є вразливою. 5. Людська гідність ще не була 

адекватно експлікована філософами. 6. Адекватне філософське осмислення 

гідності повинно чітко розмежовувати гідність як таку і підстави для неї. 

7. Людська гідність – це феномен людського досвіду. 8. Людська гідність 

базується на різних підставах, співвіднесених з поглядами різних філософій [161, 

c. 175]. 

Цілком погоджуючись із зауваженнями Герберта Шпігельберга, вважаємо за 

необхідне зазначити, що підкреслений ним виклик ставить цілий ряд запитань: яка 

природа людської гідності? Чи існують універсально нормативні підстави 

стверджувати, що всі людські істоти мають цю цінність? І чи є ці підстави 

достатньо вагомими для визнання людських прав? Такі питання визначають коло 

філософської проблематики для роздумів кожного філософа, який досліджує це 

поняття, особливо у зв’язку з правами людини [144, c. 2]. 

Цікавою та плідною в контексті окреслених вище питань видається типологія 

гідності, розроблена Даніелем Салмасі відповідно до сфер вербалізації цього 

поняття. Зокрема, дослідник виокремлює внутрішню (вроджену), атрибутивну й 

інфлоресентну гідність [164, с. 470-474]. Внутрішня позначає природну цінність 

кожної людини просто за те, що вона людина (гідність у цьому значенні 

вживається, наприклад, в контексті расизму як образи гідності). Внутрішній тип 

гідності є логічно первинним стосовно двох наступних і фундаментальним з точки 

зору моралі. Атрибутивна гідність визначається суспільною (конвенційною) 

оцінкою вагомості чи цінності індивідуальної людської особистості (цей тип 

гідності позначений, наприклад, у фразах «гідна кандидатура», «гідна поведінка» 

чи «гідні умови для життя»). Інфлоресентний тип гідності описує цінність 

розкриття людиною власної досконалості й чеснот. Той факт, що поняття гідності 

існує в трьох вимірах і використовується в різних контекстах, також свідчить про 

необхідність її концептуального прояснення [165, c. 938-939]. 
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Звісно, типологія гідності Даніеля Салмасі має право на життя і на перший 

погляд може видаватися цілком раціональною. Проте, вона істотно ускладнює 

розуміння концепту гідності, водночас обмежуючи його вивчення у різних 

соціальних сферах. Наприклад, останнім часом все більшої актуальності 

набувають дослідження, в межах яких гідність експлікується як процес і результат 

конституювання людини взагалі, що повертає інтелектуальний дискурс до 

метафізичного підходу, в межах якого гідність визнається навіть за аморальним 

соціальним суб'єктом, життя якого визнається самоцінним. Показовими у цьому 

контексті є зауваження Юргена Габермаса, який доводить, що гідність є вищим 

рангом цінності на службі інтегративної концепції прав людини. Гідність, 

зауважує дослідник, – це своєрідний сейсмограф політичної спільності; це портал, 

через який егалітарно-універсалістський зміст моралі імпортується в право; це 

поняттєвий шарнір, який з'єднує мораль рівнозначної поваги до кожного з 

демократичними правами декларацій [100]. 

Подібну думку розвиває й Леонід Євменов, який вважає, що «ідея і поняття 

гідності людської особистості відображають щось більш складне, тобто явище 

гідності особистості» [42, c. 62]. «Гідність людської особистості, – продовжує 

свою думку дослідник, – це її світовідчуття як творця цивілізації, що виражається 

в домаганнях і вимогах людини до навколишньої дійсності, держави і суспільства, 

до себе самої та іншого, що виявляється в її почуттях, ідеях і поняттях, діях і 

вчинках» [42, c. 63]. Отже, за Леонідом Євменовим, гідність людини – це 

інтегративний феномен, що проявляється крізь призму морального 

самовизначення людини і виражається у певному психоемоційному і діяльнісному 

вимірах. Очевидно, що такий підхід має право на життя, принаймні з огляду на те, 

що психоемоційний стан людини помітно залежить від повноти реалізації 

моральних, юридичних та соціальних домагань людини, що дає повне право 

розглядати ідею гідності в контексті базових прав людини. 

З огляду на сказане маємо всі підстави визнати правомірність зауважень 

Юргена Габермаса про те, що поняття людської гідності переносить моральну 

вимогу поваги до кожної людини в контекст державного громадянства. 
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Самоповага кожного громадянина забезпечується тим, що він визнається іншими 

суб'єктом права. Звісно, мислитель цілком свідомий того, що філософи й раніше 

не вибудували міст між рівністю та гідністю, що засвідчує той факт, що в 

Античності між поняттями dignitas і persona було встановлено тісний зв'язок. 

Проте, у попередні епохи ніколи не йшла мова про недоторканність гідності 

окремої особистості. Ідея індивідуалізації сформувалася тільки в сучасному 

суспільстві, що й сприяло утвердженню абсолютної цінності особистості і її 

моральної гідності. 

Загалом у сучасному суспільному світогляді ідея гідності і прав людини 

перетворилася на своєрідний категоричний імператив, який забороняє 

перетворення людини в засіб для досягнення різних цілей і визнає її автономію як 

розумної істоти. У цьому контексті формується самоповага людини та визнається 

її соціальна самоцінність, а відтак і гідність.  

Подібний підхід цілком і повністю поділяє Ганна Арендт, яка осмислює 

категорію гідності в контексті обмеження політичної свободи та людської 

здатності до дії [112], тиранії й небезпечних форм негуманності [113]. З цих 

позицій людська гідність мислиться як інтерсуб’єктивна подія, яка має бути 

збережена й утверджена людьми і гарантована та визнана політичною спільнотою; 

як «право мати права» [113, c. 296]. Людська гідність, таким чином, виступає 

умовним феноменом світової людської екзистенції. Умовність гідності є двоякою: 

гідність залежить, по-перше, від збереження та вираження її особою, яка її має, по-

друге, від визнання іншими. Такий погляд на людську гідність робить її крихкою 

(вразливою), і як політичний концепт вона є результатом співпраці й діалогу [144, 

с. 7]. 

Таку думку загалом поділяє Кіанфан Жанг [173], акцентуючи увагу на тому, 

що саме через величезні звірства, скоєні протягом Другої Світової війни, ООН 

апелювала у прийнятій у 1948 році «Декларації прав людини» до «визнання 

невід’ємної гідності, рівності та непорушності прав усіх членів людської сім’ї» як 

умови «утвердження свободи, справедливості й миру в світі» [169]. Наступного 

року Головний Закон Федеральної Республіки Німеччини (Grundgesetz, 1949) 
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вшанував людську гідність у своїй найпершій статті як контрольну норму. З того 

часу людська гідність визнається центральним моральним і судовим концептом, 

який повинен враховуватися як на національному, так і на міжнародному рівнях 

[145, с. 371]. Важливість концепту гідності, як зазначає Кіанфан Жанг, не 

зменшується і в новому тисячолітті, коли економічне зростання і технологічний 

прогрес швидко зближують людей різних культур, відокремлених географічними 

бар’єрами. Зближення відстаней сприяє можливостям взаємного розуміння й 

співпраці та водночас створює нагоди для конфліктів та недовіри, які іноді ведуть 

до кривавих протистоянь. Культурні та політичні конфлікти в сучасному світі 

чималою мірою відбуваються через зіткнення різних позицій у сприйнятті гідності 

в різних культурах, коли захист своєї гідності досягається шляхом приниження 

гідності інших, нехтування прав переможених. Видається першочерговим, щоб 

гарантувати світовий мир, справедливість і процвітання, необхідно створити 

глобальний конституційний лад, заснований на моральному дискурсі людської 

гідності, щоб знизити рівень напруги між націями різних культур [173, c. 2]. 

Хоча поствоєнні рухи за права людини дійсно сприяли покращенню 

соціального, економічного, політичного статусу пригноблених верств населення, 

проте вони змістили фокус політичних, судових та філософських дебатів з 

центрального питання про зміст людської гідності, навіть не намагаючись 

відповісти на це питання, через що багато людських прав залишилися 

невизнаними [173, c. 2]. Нещодавно, однак, відновився інтерес до ідеї людської 

гідності серед філософів і вчених-правників. У межах західної ліберальної 

традиції деякі філософи почали трактувати гідність як філософську основу для 

існування прав (Алан Ґевірт [127, с. 11]). Протягом останніх ста років основні 

конфесії, суверенні країни й міжнародні організації декларативно визнали гідність 

людини фундаментальною моральною та правовою цінністю, а термін «гідність» 

з’явився в Конституціях 157 країн [115, с. 2]  

Попри те, що поняття «гідність» широко використовується нині не тільки в 

інтелектуальному дискурсі, а й у політичній та правовій практиці країн західного 

світу (Джон Фініс [125, с. 205-210]), досі не маємо чіткого тлумачення змісту 
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цього складного і неоднозначного феномену. Адже у тих академічних працях, де 

цей концепт використовується, він не достатньо прояснюється й застосовується на 

позначення моральних переконань, які автори вважають очевидними та 

належними (Ернест Блох [118]). 

Відсутність чіткого й однозначного підходу до розуміння змістового 

навантаження ідеї гідності поєднується із зростанням масиву праць, в межах яких 

гідність експлікується як вихідна підстава конституційних прав і свобод людини 

(Джеремі Волдрон [170], Алан Ґевірт [127], Рода Говард [133; 134; 137], Рубін 

Готескі [128], Рональд Дворкін [123], Елейн Вебстер, Паулус Кауфман [139], 

Мат’є Луц-Бахман [138], Мат’є Мальман [145], Майкл Мейєр [148], Джон 

Монтгомері [151], Едвард Сіх, Джуді МакГрегор [136], Джон Фініс [125], Вільям 

Талбот [166], Джеймс Тулі [168]). Це, на думку Єчіля Барілана, зумовлене 

переходом від мови блага до мови прав, від розмов про людську гідність як 

моральне очікування людей до розмов про те, що належить людям через їхню 

приналежність до людства. Тобто ми спостерігаємо перехід від агентоцентризму 

(етика доброчесності, кантіанство) до реципієнтоцентризму (утилітаризм, право) в 

етичному дискурсі (Єчіль Барілан) [115, с. 9]. 

Обговорення конституційно-правового аспекту гідності та фокусування на 

гідності як конституційній цінності в конституційному праві знайшли своє місце в 

дослідженні Аарона Барака [114]. Протилежну йому позицію має Доріс Шредер, 

яка заперечує точку зору, згідно з якою права людини зумовлюються гідністю 

[158]). Джеремі Волдрон звертає увагу на потребу уточнення концепту «гідність», 

оскільки він зберігає багато характеристик, які в очах багатьох критиків роблять 

релігійну та філософську мову нераціональною – пафосність, ривок до 

трансцендентного, нечіткість та брак визначень тощо [171, c. 6]. 

На думку Девіда Чана, незалежно від того, чи гідність є підставою прав 

людини, чи гідність і права є окремими рівноправними уявленнями, як належне 

сприймається той факт, що будь-які дії супроти гідності мають уникатися, а ті, які 

поважають гідність, мають заохочуватися [120, с. 275]. Сьогодні поняття людської 

гідності є навіть більш контроверсійним, аніж концепт прав людини. Спроби його 
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прояснення не дали повної чіткості. Іншими словами, на запитання «чому людські 

істоти мають певні права тільки через те, що належать до людського виду?» 

відповідь «завдяки людській гідності» залишається недостатньою [158, с. 326-

327]. 

Досить поширені останнім часом також біоетичні уявлення про гідність 

людини в контексті проблем біоетики, генетики тощо (Джеймон Беннет [116], 

Фабріс Джотеран [140], Барбара Міцтал [149], Даніель Салмасі [164], Ернст Блох 

[118], Чарльз Фостер [126], Девід Чан [120; 135]). Окрім того, поняття гідності 

людини розглядається в контексті розвитку нових технологій, зокрема у вимірі 

концепцій трансгуманізму, тому що багато питань майбутнього включатимуть 

застосування технологій з метою зміни та впливу на людську природу та організм 

[140, с. 45]. 

Концепт «гідність», на думку Роналда Дворкіна, є нечітким, проте 

фундаментально важливим [123, с. 198]. Саме це спричинило значну плутанину в 

літературі. Автори різних переконань використовують це поняття в різних 

значеннях та підтекстах, часто не пояснюючи їх. Поряд з іншими воно вживається 

для позначення кантіанського категоричного імперативу щодо трактування 

людської істоти завжди як мети і ніколи як засобу (Роналд Дворкін [123]), 

«внутрішньої людяності, позбавленої всіх соціально нав’язаних ролей і норм» 

(Пітер Бергер [117, с. 89]), внутрішньої цінності, однаково належної всім 

людським істотам (Алан Ґевірт [127, c. 12]), розвинутого і взаємно визнаного 

морального статусу особи (Авраам Мелден [147]), акту і здатності заявляти свої 

права або самоконтрольованого вираження прав (Майкл Мейер [148, с. 527], 

Джоель Файнберг [124, с. 257]), якості або стану ціннісності, яка передбачає 

повагу до власної фізичної чи психологічної суті (Луї Генкін [132, с. 210]), 

екзистенціалістської «автентичної гідності людини», яка виявляється при 

зануренні людини в правду Буття (Герберт Шпігельберг [161]), універсально 

поділюваної людської реальності, наданої Богом або унікальної цінності людської 

істоти, створеної на подобу Божу (Юрген Молтмен [150, с. х], Бред Стетсон [162, 

с. 15]), всеохоплюючого конфуціанського ідеалу людства, який складається з 
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«концентричних кіл» себе, сім’ї, держави, людського суспільства і космосу (Ту 

Веймінг [121, с. 302]). На думку Кіанфана Жанга, поточні дискусії щодо людської 

гідності перебувають на стадії концептуального хаосу. І, як показує огляд цієї 

проблеми в філософських, релігійних та наукових здобутках різних цивілізацій 

світу, є ще багато нез’ясованих питань щодо концепту гідності [167, с. 42; 173, 

с. 3]. 

Загалом визнаючи правомірність зробленого Кіанфаном Жангом зауваження, 

все ж вважаємо за необхідне звернути увагу на колективну роботу «Логіка 

гідності і сводоби особистості» [61], представлену колективом Інституту філософії 

НАН Білорусі. У цій колективній праці зроблено спробу вийти за межі 

концептуального хаосу та сформувати загальну схему зростання знань про 

гідність, розкрити діалектичний взаємозв’язок між ідеями гідності, свободи, 

відповідальності, прав особистості та показати, що як явища практичного життя 

вони об’єднані прямими та зворотними зв’язками. З огляду на це білоруські 

дослідники здійснили проекцію у площину філософської антропології, антропо- і 

культурогенезу, намагаючись зрозуміти зміст навантаження ідеї гідності; в 

онтологічну сферу, де намагалися розкрити особливості розвитку уявлень про 

свободу особистості; в етичну площину, центральним питанням якої стала ідея 

відповідальності, та, зрештою, соціально-правову площину, тобто сферу, в межах 

якої гідність проявляється вже не тільки як ідея, а й як явище. 

Головним здобутком цієї роботи, на наш погляд, стала розробка культурно-

антропологічних підстав гідності особистості. Тобто в цій праці гідність 

розглядається як висхідна точна, субстанційна основа чи, якщо бути більш 

точними, конституента, буття «світу людей». Саме в цьому розумінні вона 

виступає передумовою утвердження прав та свобод людини. Плідність цілого 

ряду висновків, зроблених білоруськими мислителями, не викликає жодних 

сумнівів, однак окремі аспекти людської гідності розглядати вкрай ситуативно, а 

історико-філософська її ретроспекція взагалі відсутня, що актуалізує подальше 

вивчення гідності і як поняття, і як феномену. 
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Вказана праця є одним із перших на пострадянському просторі 

дослідженням, в якому гідність стала предметом спеціального розгляду. Звісно, 

окремі розвідки були й до цього. Приміром у 1912 р. опублікована книга 

Веніаміна Хвостова «Етика людської гідності» [102], в якій автор використовує 

цей концепт значною мірою метафорично в контексті критики песимізму і 

оптимізму. Людську гідність у співвідношенні з поняттями «честь» і «гордість» 

досліджував Володимир Блюмкін [10]. Ще раніше з’явилася монографія 

Юрія Феофанова «Приватне надбання й особиста гідність» [95]. Особливе місце 

посідає монографія Гели Бандзладзе «Про поняття людської гідності» [9]. Близьку 

до тематики гідності проблему честі в зв'язку з явищем «потлача» розглядав 

Йохан Хейзінга [103], в загальнотеоретичному контексті вивчали Олег Ткаченко 

[91] та інші.  

Згодом окремі аспекти людської гідності були проаналізовані російськими 

дослідниками. У цьому контексті можна згадати дисертаційні роботи 

Сергія Шаракшане «Гідність людини: досвід філософсько-антропологічного 

осмислення» (2007) [105], Юлії Зайцевої «Почуття власної гідності як 

психологічний феномен» (2003) [43], у яких акцентувалася увага на комплексному 

характері концепту «гідність», навіть попри виразне домінування 

психоемоційного виміру цього концепту у самих дослідженнях. Усупереч 

ситуативному характеру дослідження різних аспектів та проявів людської 

гідності, згадані дисертаційні роботи були одними з перших, однак есенційних, 

підходів до осмислення такого складного феномену як гідність, а отже можуть 

розглядатися як пропедевтика розробки більш ґрунтовних філософських підходів 

до осмислення цього феномену, в тому числі й у історико-філософському 

контексті. 

Більш плідними у процесі комплексного дослідження ідеї гідності видаються 

праці цілого ряду дослідників пострадянського інтелектуального простору, які 

розглядають гідність як етичну категорію та моральний феномен. В цьому 

контексті особливу увагу привертають праці Тетяни Аболіної [1; 2], 

Віктора Андрущенка [4], Гели Бандзеладзе [9], Віктора Малахова [68], 
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Рубена Апресяна [5; 6; 23], Абдасалама Гусейнова [23; 24], Єлени Золотухіної-

Аболіної [45], Вікторії Ларіонової [57; 58], Миколи Михальченка [4], 

Віталія Надурака [71; 72], Володимира Ярошовця [46] та ін. Варто одразу вказати, 

що деяких правових аспектів досліджуваної проблеми торкалися у своїх працях 

сучасні українські дослідники Оксана Грищук [19], Олександр Дзьобань [27], 

Наталя Крестовська [53], Тетяна Подковенко [82], Христина Хвойницька [101], 

Юрій Ходанич [104]. Проте в них фіксується загальна філософсько-правова база 

без подальшої історико-філософської рефлексії цього параметра людського 

існування. 

Загалом немає підстав сумніватися, що у сучасному інтелектуальному 

дискурсі концепт гідності людини ще далекий від з’ясованого, саме тому його 

прояснення залишається серйозним викликом для всієї сучасної філософії. 

Вочевидь, що таке дослідження насамперед потребує уточнення поняттєвого 

апарату. 

 

1.2. Етимологічні витоки та змістові конотації терміна «гідність» 

 

Численні філософсько-антропологічні, етичні, соціально-правові 

дослідження ідеї гідності зазвичай не вносять істотної чіткості у її визначення. 

Через те гідність поступово перетворилася на поняття зі змістом, який має 

антиномічний характер, що у етико-моральних дебатах дає можливість захистити 

будь-яку позицію. Це й не дивно, адже сучасна криза світського гуманізму 

зумовила істотне знецінення тих світоглядних та аксіологічних принципів, які 

протягом тривалого часу визначали правові механізми західноєвропейського 

суспільства, тим самим актуалізуючи постання цілого спектра нових стратегій 

самовизначення людини в світі. Вказані зміни помітно позначилися своєрідності 

тлумачення ідеї гідності, водночас сформувавши підвалини її «семантичної 

інфляції». 

Змістове знецінення концепту «гідність» у сучасному інтелектуальному 

дискурсі найчіткіше виразив Юрген Габермас. У статті «Концепт людської 
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гідності і реалістична утопія прав людини» [100] мислитель розглядає гідність 

тільки як моральну ідею та/або поняття, яке є джерелом іншої ідеї, іншого 

поняття – ідеї і поняття прав людини. З цією метою він неодноразово наголошує, 

що «ідея прав людини отримує додаткове моральне навантаження у вигляді 

поняття людської гідності», підкреслює «моральне завантаження ідеї прав людини 

через поняття її гідності» та вказує на існування «тісного зв’язку між цими 

концептами» [100]. 

Звісно, сперечатися із висновками авторитетного дослідника дуже складно, 

адже Юрген Габермас, спростовуючи наявні в сучасному інтелектуальному 

дискурсі підходи, які доводять беззмістовний характер поняття «гідність», 

наполягає на тому, що саме це поняття можна вважати моральним «джерелом» 

природних прав людини, водночас дистанціюється від розкриття змістового 

навантаження поняття «гідність» [100]. Останнє, на наш погляд, і розкривається як 

складова моралі, водночас виступаючи соціально-психологічним феноменом. 

Вочевидь, цю складність інтуїтивно відчував і сам мислитель, ставлячи питання 

про те, чи не варто розглядати людську гідність як «слово для вираження 

нормативного поняття... або це всього лише порожнє, ще не заповнене 

позначення» [100]. 

З огляду на те, що простої й однозначної відповіді на це запитання ми не 

знаходимо ні у праці Юргена Габермаса, ні у багатьох інших дослідників, 

вважаємо за необхідне звернутися до етимологічних витоків цього поняття. Так, 

сучасне слово «гідність» черпає своє змістове коріння у давньогрецькому слові 

«αξιοπρέπεια» (гідність), яке своєю чергою походить від «ἄξιος» – «вартий, 

заслуговуючий, той, що має вагу», а далі від слова «ἄγω» в значенні «приймати, 

зважувати» [111, с. 1-2]. Зауважимо, що слово «αξιοπρέπεια» зазвичай 

використовувалося для позначення соціальної гідності, тобто у випадках визнання 

соціальної цінності індивіда. Натомість у випадках, коли мова йшла про почуття 

власної гідності, як свідчать етичні твори Аристотеля, зазвичай використовували 

слово «σεμνóτης», яке означало «величавість, серйозність» [90, с. 306]. 
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Варто зазначити, що ідея гідності у давньогрецькому світогляді та філософії 

зазвичай експлікувалася крізь призму гносеологічної проблематики, яка часто 

набуває етико-антропологічного виміру. Це було зумовлено тим, що 

давньогрецькі мислителі досліджували проблему гідності в контексті пошуку 

людиною своєї «arete» (ἀρετή) – «чесноти», яка забезпечувала здатність 

виконувати власне призначення [85, с. 102]. Зазначимо, що «призначення» (arete) 

кожної речі або істоти було пов'язане з наявністю у них «гідностей», які зазвичай 

тлумачили як ціль, відповідність чи придатність. Приміром, гідністю очей 

вважався зір, а відтак при наявності цієї чесноти очі добре виконують своє 

призначення, натомість при її відсутності – погано [85, с. 102]. За тим самим 

принципом розглядалися і гідності душі, до яких належать справедливість, 

чесність, помірність, мудрість тощо. Саме завдяки їм людська душа може 

виконувати своє призначення – визначати напрям та своєрідність людської 

діяльності у соціальному житті. Показово, що таке призначення, а відтак і гідність 

людини, на думку давніх греків, визначали здатністю підпорядковуватися 

природним і соціальним законам [43, с. 15]. 

Смислові конотації давньогрецького слова «αξιοπρέπεια» дещо згодом 

відобразило латинське слово «dignitas». Воно походило від прикметника «dignus» 

(«цінний, відповідний») і використовувалося для позначення соціальних заслуг і 

статусів, що, своєю чергою, заклало фундамент для зародження філософсько-

етичної та правової традиції, в межах якої гідність почала розглядатися крізь 

призму прав людини і громадянина. Такий підхід до тлумачення гідності цілком 

закономірний з огляду на те, що римське суспільство ґрунтувалося на ряді 

особистісних цінностей, які визначали соціальну гідність і статус римського 

громадянина. Серед них:  

1) «libertas» – самостійність особистості і її свобода обстоювати свої інтереси 

в рамках закону;  

2) «iustitia» – сукупність правових норм, які визначають гідність людини 

відповідно до її суспільного становища;  

3) «fides» – вірність обов'язку, моральна складова виконання законів; 
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4) «pietas» – борг перед богами, батьківщиною і співгромадянами, що вимагає 

завжди віддавати перевагу їхнім інтересам, а не своїм;  

5) «virtus» – громадянська доблесть і мужність бути попри все [52, с. 20-21]. 

Усупереч позірній спорідненості тлумачення людської гідності у 

давньогрецькій та давньоримській суспільно-політичній думці, які рівнозначно не 

знали самоцінності людського індивіда, між ними лежить нездоланна прірва. У 

давньогрецькому суспільстві, яке вибудовувалося на родоплемінній основі, 

гідність, що актуалізувалася як специфічна соціальна якість, яка визначала роль 

особистості в суспільстві, була вродженою ознакою, натомість у римській імперії 

право громадянина, а з ним і гідність можна було отримати завдяки особистим 

досягненням та заслугам перед римською державою. Отже, гідність («dignitas») у 

давньоримському світі хоча й означала «відповідність» соціальним вимогам, або 

цінність для суспільства, стала індивідуальним надбанням, а відтак позначала 

цінність особистості в суспільстві. 

Подібні змістові конотації концепту «гідність» панували й у 

комунікативному середовищі слов’янських народів. Так, етимологічні витоки 

сучасного слова «гідність», можуть сягати своїм корінням старослов’янського 

«достоить», котре означало «гідно, варто, можна, доречно, належить» [44]. При 

цьому, як зауважує Володимир Даль, частка «досто-» зазвичай використовувалася 

для посилення значення або цінності. З огляду на це, продовжує свою думку 

дослідник, спільнослов'янське «достоинство» (воно має свої еквіваленти в 

українській, чеській, словацькій, болгарській та російській мовах) походить від 

іменника «достой» – «пристойність, домірність, доцільність». Згідно зі словником 

Володимира Даля, слово «достоинство» мало три основних значення: «вартість, 

цінність, добротність, ступінь придатності // відмінна якість або перевага // сан, 

звання, чин», від нього ж слова «достоять» – «бути гідним», «вартим» тощо [26, 

с. 537–538]. Однокорінним зі словом «достоить», наразі є слово «стояти», в 

українській, російській, польській і чеській мовах означає «стояти нерухомо», а в 

окремих випадках воно перегукується зі «стоит», тобто «вартує» або «коштує» 

[54, с. 50]. 
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Так чи інакше, мусимо визнати, що етимологічні витоки концепту «гідність» 

і його змістові конотації в різних соціокультурних та комунікативних 

середовищах чітко вказують на те, що це слово спочатку використовували для 

позначення «відповідності» соціокультурним вимогам, становому походженню, 

моральним вимогам, космічному закону буття тощо. Саме з цього 

концептуального тла, на наш погляд, бере своє коріння сучасне українське слово 

«гідність», яке має змістову конотацію з висловами «згідно з», або «відповідно» 

певним вже встановленим правилам, нормам чи законам. На перший погляд, 

слово «гідність» менше відображає змістову спорідненість із вартістю, проте це 

далеко не так. «Відповідність» у міфологічній свідомості взагалі та слов’янському 

світогляді зокрема означала відповідність «од віку» встановленим законам, що 

забезпечують гармонію світу. На цьому теоретичному тлі формувалася ідея 

гідності «достоинства монети», як мінової вартості. Остання має бути такою, щоб 

забезпечувати гармонію та порядок завдяки визначенню еквівалента. 

Очевидно, що саме на цьому змістовому тлі постали сучасні економічні 

конотації ідеї гідності, які, за твердженням Сергія Шаракшане, апелюють, з 

одного боку, до сфери бізнесу, в межах якої йдеться про гідність підприємця, а з 

іншого – до сфери споживання, в якій не повинна порушуватися гідність 

споживача [105, c. 61]. Звісно, спочатку зауваження дослідника може 

зумовлювати суперечність, однак, як цілком справедливо зауважує 

Степан Мякчило, такий підхід закладає основи для утвердження прагматичної 

складової у змістовому навантаженні гідності [61, с. 80]. У такому випадку, як 

справедливо зауважував Едуард Фукс, «людська гідність визначається ринковою 

вагою» та перетворюється на річ з міновою вартістю, що, на наш погляд, знецінює 

значення моральної складової цього концепту [98, с. 42]. 

Визнаючи правомірність зауважень Едуарда Фукса, все ж вважаємо за 

необхідне звернути увагу на зауваження німецького дослідника Міхаеля Кванте 

щодо змістових конотацій поняття «якість життя». Зокрема, у праці «Якість 

оцінки життя та людської гідності: проти несумісності-припущення» дослідник 

веде мову про «натуральний» (фізіологічний), соціальний, персональний та 
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інтерсуб’єктивно-раціональний виміри концепту «якість життя» [156]. Такий 

підхід дозволяє досліднику показати, що якість життя, особливо у персональному 

та інтерсуб'єктивно-раціональному вимірах, є основою гармонійної свідомості 

людини, а відтак має безпосередній зв'язок із «правом на повагу». У такому 

випадку якість життя перебуває у безпосередньому зв’язку з гідністю, яка у 

демократичних суспільствах позначає цінність автономної особистості [172, 

с. 602]. 

Попри те, що запропоновані Міхаелем Кванте виміри у тлумаченні якості 

життя дають можливість спростувати ті підходи, які не враховують прагматичної 

складової ідеї гідності, все ж, на наш погляд, його підхід не дозволяє зрозуміти 

етичного виміру цієї проблеми. Адже в межах такого підходу проглядається 

логічна помилка – поняття «гідність» використовується для визначення іншого 

поняття – «права на повагу», а це, своєю чергою, є примноженням «сутнього без 

потреби», а відтак потребує «Лезо Оккама». Отже, в межах такого підходу гідність 

перетворюється на «пусте, не заповнене позначення», яке існує для підсилення 

значимості природних прав людини – на гідне життя, гідні умови праці та гідну 

винагороду і в цьому випадку повертає нас до первинного етимологічного 

значення слова «відповідно до». 

Здавалося б, ідея гідності може набувати морального окреслення у випадках, 

коли мова йде про гідність підприємця. Однак такий висновок буде аж надто 

передчасним з огляду на зауваження Джорджа Сороса. Зокрема, відомий 

американський фінансист, аналізуючи особливості функціонування ринку, 

акцентував увагу на тому, що у ринкових відносинах «особисті переживання 

учасника гри ніяк не позначаються на її кінцевому результаті: якщо я утримаюся 

від гри, моє місце займе хтось інший» [89, с. 197]. Таким чином, у ринкових 

відносинах альфою і омегою є фінансова вигода, що ігнорує будь-які соціальні 

наслідки. Учасники фінансових ігор не обмежені соціальною відповідальністю, 

моральним вибором, їх мета – збільшення прибутку. 

Визнаючи правомірність зауваг Джорджа Сороса щодо особливостей 

функціонування ринкових відносин, маємо всі підстави говорити про те, що 
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підприємець позбавлений гідності, щонайменше, з огляду на первинне 

етимологічне значення, яке передбачало певну «відповідність» соціальним 

нормам та правилам. Керуючись принципом зиску, підприємець не враховує і не 

зважає на соціальний ефект, а це означає, що у такому випадку його діяльність 

набуває асоціального характеру. Звісно, ми цілком свідомі того, що на сучасному 

рівні соціокультурного розвитку такі прояви асоціального істотно обмежуються 

державними та міжнародними нормами. Проте у даному випадку нас цікавлять ті 

внутрішні мотиви, які визначають поведінку підприємця як соціального суб’єкта. 

Натомість у випадках, коли ми розглядаємо гідність у її давньогрецькому 

контексті, тобто як здатність виконувати власне призначення – здійснювати 

ринкові відносини, маємо всі підстави говорити про гідність підприємця. 

Дискусійний та амбівалентний характер ідеї гідності у ринкових відносинах 

та сфері підприємництва істотно нівелюється у випадках, коли ця якість не 

суперечить історичним, ментальним, національним чи цивілізаційним стандартам. 

У такому випадку підприємець діє «відповідно», завдяки чому може претендувати 

на повагу та визнання, а відтак і на гідність. Найбільш повно ця думка була 

представлена економічним лібералізмом Адама Сміта. У «Дослідженні про 

природу і причини багатства народів», опублікованому ще у 1776 році, мислитель 

обґрунтовує думку про те, що вільна підприємницька діяльність окремих 

індивідів, які керуються тільки власним зиском, у кінцевому результаті повинна 

сприяти зростанню добробуту усього суспільства [88, с. 644-648]. Адже, як 

доводить мислитель, кожен підприємець, намагаючись отримати якнайбільший 

зиск, розпоряджається власним капіталом так, як буде краще для всього 

суспільства. Зокрема, він завжди намагається застосувати свій капітал якомога 

ближче до дому, тим самим підтримуючи власну промисловість та наймаючи 

співвітчизників. Водночас підприємець прагне підняти вартість своєї продукції, 

що сприяє зростанню суспільного добробуту завдяки тому, що «прибуток 

кожного суспільства точно дорівнює міновій вартості всієї річної продукції цього 

суспільства» [88, c. 645]. Отже, зазвичай, свідомо того не бажаючи, підприємець 
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здатен сприяти зростанню суспільного добробуту, тим самим отримуючи 

суспільну повагу та визнання.  

Загалом погоджуючись із тим, що головною метою підприємця є 

економічний зиск, все ж вважаємо за необхідне закцентувати увагу на тих 

особистісних мотивах, що спонукають до підприємницької діяльності. На наш 

погляд, отримання прибутку – це самоціль підприємницької активності, яку 

проявляє певна конкретна особистість. Її ж головним мотивом виступає не стільки 

зиск сам собою, скільки потреба соціального визнання та поваги. Концептуальним 

тлом нашого зауваження є піраміда потреб Абрахама Маслоу, який аргументовано 

показує, що досягнення успіху, в тому числі й фінансового, є проявом потреби в 

повазі і навіть вшануванні [69]. У такому випадку гідність підприємця може 

розглядатися як перевага, яка проявляється як сукупність особистісних рис, що 

забезпечують плідну підприємницьку діяльність. Отже, фінансовий успіх – це не 

самоціль, а запорука соціальної значимості і переваги над іншими, що, наш 

погляд, повертає гідність у контекст соціальної значимості особистості. Проте 

такий підхід закладає ідейні підвалини для обґрунтування соціальної ієрархії 

«відповідно до» тих особистісних якостей, які забезпечують особистий та 

суспільний добробут. 

З огляду на зроблені зауваження щодо економічних конотацій змістового 

навантаження концепту гідності маємо всі підстави погодитися із твердженням 

Юргена Габермаса про те, що перенесення ідеї гідності людини на «гідність життя 

як такого» в кінцевому підсумку заплутує етичний аналіз проблеми, що, звісно, 

мало сприяє її вирішенню [99, с. 22-27]. Висновки німецького дослідника цілком і 

повністю підтверджуються вищенаведеним прикладом підприємницької гідності, 

який чітко й однозначно демонструє, що гідність – це не тільки концепт, поняття 

чи філософська категорія, гідність – це передусім світовідчуття чи, якщо бути 

більш точним, спосіб самоідентифікації, який передбачає високий рівень 

моральної напруги. Наші зауваження цілком суголосні висновкам Імануїла Канта, 

який доводив, що все те, «що має ціну, може бути замінене також і чимось іншим 

як еквівалентом, а те, що вище за всіляку ціну, отже, не допускає жодного 
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еквівалента, володіє гідністю» [49, с. 212]. Подібну думку зустрічаємо і у 

Гели Банзеладзе, який вважає, що людська гідність є сутнісною ознакою, яка 

виявляє перевагу людини над іншими істотами» [9, с. 11]. ІЦе означає, що 

гідністю володіє тільки людина як творець культури і цивілізації, і саме це 

вирізняє її серед інших живих істот у світі. 

Запропоноване Гелою Бандзеладзе тлумачення людської гідності, на наш 

погляд, стало своєрідним узагальненням тих підходів, що постали на 

концептуальному тлі Просвітництва та докорінних соціокультурних змін, що 

відбулися під впливом індустріалізації. Останні найбільш повно розкрив 

Елвін Тофлер у «Третій хвилі» [93]. Зокрема, акцентуючи увагу на впливі 

індустріалізації на усі сфери людського буття, американський дослідник доводить, 

що першим і головним принципом другої хвилі цивілізаційних змін стала 

стандартизація. Вона передбачала не тільки високий рівень уніфікації продуктів 

виробництва, а й стандартизацію суспільного буття, а саме: процедури найму, 

норм оплати, свят, надання пільг, подання скарг, норм робочого дня та тижня 

тощо. Водночас із цим було запроваджено стандартизовану оцінку шкільної 

освіти та правила акредитації [93]. Ці та багато інших аспектів стандартизації 

суспільного буття призвели до стандартизації образу самої людини та відповідно 

тих якостей, які визначають її відповідність чинним нормам. Так, у наскрізь 

стандартизованому суспільстві людина може набувати «відчуття власної 

значущості» тільки у випадку відповідності базовим соціальним вимогам.  

В егалітарному індустріальному суспільстві найбільш ефективними засобами 

формування суспільних стандартів, як доводить Елвін Тофлер, стали преса та 

реклама. Вони продукують систему норм і цінностей, які поступово 

перетворюються на критерії для визначення суспільної значимості людини, 

сприяючи тим самим формуванню почуття власної гідності. Тобто у модерному 

суспільстві в результаті процесу стандартизації усіх сфер суспільного буття 

повнота людського буття починає розглядатися крізь призму відповідності тим 

соціальним нормам і правилам, які підтримували буття самого індустріального 

суспільства. У протилежному випадку, тобто коли мова йде про «невідповідність» 
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соціальним стандартам, людина вважається асоціальною, а відтак її поведінка не 

отримує соціального схвалення, а сама людина не визнається гідною. 

Правомірність висновків Елвіна Тофлера вповні підтверджує досвід сучасної 

української педагогічної науки та шкільної освіти. Попри усі реформи та зміни 

українська школа залишається модерним соціальним інститутом, що орієнтований 

на уніфікацію та стандартизацію особистості. Цей процес здійснюється завдяки 

стандартизованим засобам акредитації, що зазвичай не враховують 

індивідуальних особливостей формування дитини. Відповідно у випадках, коли 

поведінка чи рівень розвитку дитини не відповідають продиктованим зверху 

соціальним очікуванням, дитина не отримує схвалення ні у групі ровесників, ні 

серед представників старшого покоління, в тому числі й педагогів. Очевидно, що 

вказана невідповідність істотно обмежує усвідомлення власної значущості, а з 

ним і повноту індивідуального буття та можливості реалізації у соціумі. А це, 

своєю чергою, означає, що дитина перестає почуватися гідним членом соціуму, 

навіть попри декларативне та нормативне утвердження гідності кожної 

особистості. 

Отже, завдяки індустріалізації людина втрачає своє наперед визначене 

народженням і соціальним походженням місце у соціумі і перетворюється на 

рівного усім інших людським істотам соціального суб’єкта, поведінка і прагнення 

котрого визначаються соціальними очікуваннями та нормами. Окреслена 

соціальна програма чітко проглядається у тих численних визначеннях гідності, які 

ми знаходимо у вітчизняних тлумачних словниках та філософських 

енциклопедіях. Так, у тлумачному словнику української мови зауважується, що 

«гідність – це «сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості…» 

та/або усвідомлення «своєї громадської ваги, громадського обов'язку» [87]. 

Подібну змістову інтенцію зустрічаємо й у загальновідомому в українському 

інтелектуальному просторі «Філософському словнику» за редакцією 

Івана Фролова. Тут гідність експлікується як «поняття моральної свідомості, що 

виражає уявлення про цінність особистості» та «категорія етики, що відображає 

моральне ставлення людини до самої себе і суспільства до індивіда» і 
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підкреслюється, що «свідомість власної гідності є формою самоконтролю 

особистості, на якій ґрунтується вимогливість індивіда до себе; в цьому 

відношенні вимоги, що йдуть від суспільства, набирають форму специфічно 

особистих (чинити так, щоб не принизити своєї гідності)» [96]. 

Наведені визначення яскраво засвідчують, що у вітчизняному 

інтелектуальному дискурсі ХХ ст. гідність розглядали як моральну категорію, яка 

розкриває рівень самоконтролю, або рівень відповідності людини соціальним 

очікуванням та вимогам, тобто гідність тут продовжує розглядатися через 

«відповідність». Звісно, що в умовах тоталітарного суспільства такий підхід є 

цілком логічним, принаймні з огляду на жорстку світоглядну визначеність та 

регламентацію соціальних норм. Однак подібне тлумачення гідності панувало у 

ХХ ст. і в англомовному комунікативному просторі. Приміром, у Кембріджському 

словнику гідність тлумачиться як «спокійна, серйозна та керована поведінка, яка 

змушує людей поважати вас» та/або «цінність, завдяки якій людину поважають 

інші, і яка сприяє формуванню самоповаги» [119]. Попри зовнішню спорідненість 

цих визначень із тими, які панували у радянській інтелектуальній традиції, тут 

вже наявна інтенція не тільки на «відповідність», а й на самоцінність людини, що 

фіксують подальші роз’яснення змістового навантаження вказаного поняття і 

передусім апеляцію до самоцінності кожної людини. 

Очевидно, що відмінність в інтерпретації змісту гідності значною мірою була 

зумовлена світоглядними та ідеологічними відмінностями цих двох 

соціокультурних середовищ. Це засвідчує той факт, що в українському 

інтелектуальному дискурсі одразу після руйнування тоталітарної ідеології 

намітилися істотні зміни в інтерпретації змісту гідності. Так, у словнику за 

редакцією Володимира Шинкарука, опублікованому 2002 року, гідність 

розглядається як «одна з основних позитивних ознак людини як особистості; міра 

ствердження в людині особистісного начала. Психологічно постає як належний 

рівень самооцінки і дійовий механізм самоконтролю, що спирається на чітке 

розрізнення особою припустимого для неї і неприпустимого. Як етична категорія 

гідність позначає загальнообов’язкове визнання самоцінності людини, її здатності 
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і доконечної потреби бути моральним суб’єктом» [97, с. 199]. Натомість у 

«Сучасному словнику з етики» гідність тлумачиться як «особливе моральне 

ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні нею своєї самоцінності 

й моральної рівності з іншими людьми; ставлення до людини інших людей, в 

якому визнається її безумовна цінність» [92, с. 94]. 

Попри помітні зрушення в українській інтелектуальній традиції щодо 

особливостей тлумачення змістового навантаження концепту «гідність», все ж не 

варто ігнорувати того, що принаймні на рівні буденної свідомості гідність і надалі 

продовжує експлікуватися як «розумний спосіб життя і розумний спосіб 

мислення, а також самостійність, незалежність, відчуття власної значущості та 

самореалізації» [105]. Тобто, на буденному рівні гідність постає такою 

константою буття особистості, яка закладає підвалини для усвідомлення людиною 

повноти власного життя. Показово, що остання завжди визначається сукупністю 

тих парадигмальних принципів, які визначають особливості суспільної свідомості 

різних прошарків населення на різних рівнях їхнього соціокультурного буття. А 

це означає, що в різних соціокультурних середовищах та на різних етапах їхнього 

історичного буття «розумний спосіб життя і розумний спосіб мислення», як і 

«відчуття власної значущості», можуть набувати різного змісту. У цьому 

контексті надзвичайно плідними видаються висновки сучасного американського 

соціолога Джонатана Хайдта, який чимало уваги приділив дослідженню 

психології моралі та показав роль інтуїтивних переконань у розвитку ціннісної 

системи суспільства. Зокрема, дослідник аргументовано доводить, що мораль – це 

продукт культурної еволюції, а відтак її зміст може істотно змінюватися у процесі 

соціокультурного розвитку суспільства [130]. На цьому концептуальному тлі 

американський вчений розкриває вплив капіталізму на своєрідність ціннісної 

системи суспільства [129]. 

Висновки Джонатана Хайдта, на наш погляд, є надзвичайно плідними і 

можуть стати концептуальною основою дослідження тих історичних змін, що 

відбувалися у змістовому навантаженні ідеї гідності. Водночас вони закладають 

фундамент для усвідомлення причини гострої світоглядної кризи, яка увійшла в 
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історію як «червоний травень 1968 року» [70, с. 219] і спочатку стосувалася тільки 

найбільш індустріально розвинутих країн. Зокрема, вчений акцентує увагу на тих 

світоглядних відмінностях, що існують між містом і селом всередині одного 

суспільства, і водночас на тих парадигмальних засадах, які визначають життєві 

пріоритети та суспільні цінності на різних стадіях розвитку капіталізму. Так, за 

твердженням дослідника, сільське населення надзвичайно консервативне, тому 

тут стійко утримуються традиційні цінності – релігійність, орієнтація на сім’ю. 

Натомість цінності міського населення, як зазначалося вище, космополітичні, 

населення тут більш відкрите до інновацій [131]. Тобто, «червоний травень 1968 

року» став «проявом глибокої кризи основних соціальних (світоглядних, 

культурних, освітньо-виховних тощо) цінностей західного суспільства» [70, 

с. 219], які відтепер ставали все більш відкритими та космополітичними, однак 

зазвичай тільки у представників молодого освіченого міського населення. 

Не вдаючись до детального аналізу тих світоглядних змін, які відбулися у 

західноєвропейському суспільстві у другій половині ХХ ст., закцентуємо увагу 

тільки на тому, що безпосередньо стосується нашої проблематики. В цьому 

контексті хотілося б звернути увагу на те, що виступаючи проти традиціоналізму 

європейського суспільства, студентська молодь істотно змінила його базові 

принципи та соціальну програму, осердям якої виступала не стільки соціалізація, 

як ідентифікація. Остання проявлялася як самовираження, самоутвердження, 

маніфестація власної значимості, підтвердження незалежності і самостійності 

навіть тоді, коли передбачала опору на зовнішні культурні форми. Інакше кажучи, 

акцент на ідентифікації передбачав звільнення людини від руйнівної сили 

соціалізації (котра завжди передбачає прилучення до суспільних норм, цінностей 

та ідеалів) завдяки зосередженню головної уваги на неповторно-індивідуальних 

способах осмислення та оцінювання особистісного існування у контексті 

культурних смислів та цінностей [18, с. 172]. 

Очевидно, що вказані зміни істотно змістили акценти в антропологічній 

проблематиці, де відтепер головна увага приділялася внутрішньому потенціалу 

особистості. Зокрема, на зміну просвітницькому ідеалу всебічно і гармонійно 
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розвиненої особистості, яка володіє, а відтак і розвиває сукупність сутнісних або 

родових сил, чим і визначається її соціальна гідність, приходить нова соціальна 

програма. В її основі лежить переконання в тому, що кожна людина має власний 

потенціал, а це, своєю чергою, означає, що потенціал у людей різний. Тож 

розвивати власний потенціал варто відповідно до власних внутрішніх потреб, а не 

у відповідності із соціальними стандартами. Натомість повнота такого розвитку 

визначається ситуативною реалізацією наявних сил і можливостей. 

Отже, докорінні світоглядні зміни другої половини ХХ ст. призвели до 

формування соціальної програми, яка не передбачає розвиток певного цілісного 

образу людини та її життя. Навпаки, відтепер її життя розглядається як сукупність 

окремих фрагментів, що резонують. Це, своєю чергою, призводить, з одного боку, 

до знецінення тих соціальних норм, які утримували стабільність індустріального 

суспільства, а з іншого – до постання нового антропологічного ідеалу, в межах 

якого, гідність продовжує визначатися як моральне ставлення людини до самої 

себе та інших, яке формується на основі її здатності розкрити та реалізувати 

власний потенціал [18, с. 175]. Звісно, в нових світоглядних умовах ми вже не 

ведемо мову про «розумний спосіб життя і розумний спосіб мислення», оскільки 

саме поняття «розумне» швидко втрачає свій сенс. Йому на зміну приходить 

шизопроцесуальність, яка тлумачиться як спроба вирватися із гальмівної 

нормалізуючої сорочки соціальних кодів, які роблять життя людини жорстко 

регламентованим. Тобто, шизопроцес покликаний закцентувати увагу людини на 

імпульсах і бажаннях, що йдуть ізсередини людського єства, тим самим 

забезпечивши життя людини у відповідності з власною природою та 

суспільством. 

Загалом шизопроцес експлікується не як розвал чи розпад меж та кордонів, а 

як життя на межі, що передбачає постійне утримання балансу. Отже, останнім 

часом людина все частіше розглядається не в контексті певних її якостей – родової 

сутності, природи людини тощо, а як вільна особистість, що перебуває у 

перманентному процесі становлення і не потребує жодного субстанційного 

фундаменту, завдяки чому перетворюється у безмежний резервуар творчої 
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дифузії. Вказане звільнення людини від нормативності та зовнішнього примусу 

покликане зробити соціальну дійсність більш гнучкою, піддатливою, а людину – 

самостійною та творчо ініціативною. 

Очевидно, що зміна антропологічного ідеалу з необхідністю зумовлює 

істотну трансформацію ідеї гідності, яка, з одного боку, швидко втрачає свій 

евристичний потенціал, оскільки життя на межі – це постійний баланс, що не 

передбачає жодної кінцевої мети, соціального стандарту, «відповідно до» якого 

визначається соціальна значимість людини, а з іншого – набуває нового 

смислового звучання. У сучасному інтелектуальному дискурсі гідність може 

розглядатися як моральне ставлення людини до самої себе з огляду на здатність 

максимально і вільно реалізовувати власний потенціал, не руйнуючи при цьому 

соціальні норми та стандарти. Тільки реалізація власного потенціалу забезпечує 

повноту людського життя, тим самим визначаючи соціальну значущість та 

цінність людини в соціумі. 

Звісно, коли гідність експлікується як самовідчуття, самооцінка, вона втрачає 

і соціокультурні, і трансцендентальні підвалини. Проте, на наш погляд, саме в 

межах такого підходу найбільш повно розкривається її моральний зміст. Він 

виявляється в системі відносин «Я – Інший», яка передбачає, з одного боку, 

визнання Іншого рівним «Я», а з другого – прийняття щодо нього моральних 

зобов’язань. З огляду на це правомірними є зауваження Юргена Габермаса про те, 

що «людська гідність» у моральному і правовому вимірах тісно пов'язана із 

симетрією відносин. Тобто, гідність «не є власністю, якою можна «володіти» за 

своєю природою. Скоріше, вона позначає ту «недоторканність», яка має сенс 

виключно в міжособистісних відносинах взаємного визнання, в егалітарному 

ставленні особистостей одна до одної через інтерсуб'єктивні відносини з 

Іншим [99, с. 45–46]. 

Зроблені Юргеном Габермасом зауваження узагальнюють іманентно наявну, 

однак не експліковану нами думку про те, що просвітницькі егалітарні інтенції 

призвели до визнання гідності невіддільною сутнісною рисою людини. Це, своєю 

чергою, сприяло утвердженню віри у те, що кожна людина володіє гідністю як 
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певним внутрішнім потенціалом, який реалізується крізь призму міжособистісних 

взаємин. Попри це, в історико-філософському дискурсі досить чітко 

проглядаються два основні підходи до тлумачення гідності. З одного боку, 

гідність розглядається як етична категорія, котра позначає цінність людської 

особистості, а з іншого – як моральне ставлення людини до самої себе в результаті 

самоактуалізації власних потенцій. Обидва підходи можна вважати 

універсальними, однак в різних історичних та соціокультурних контекстах вони 

можуть набувати різне змістове навантаження. Отже, концепт гідності має 

динамічний та історично змінний характер, навіть попри те, що моральне 

усвідомлення власної гідності може залишатися сталою константою, яка 

формується на основі «відповідності» тим світоглядним настановам, якими 

людина керується у власному житті. 

 

1.3. Теоретико-методологічні основи дослідження 

 

Попри те, що на перший погляд ідея гідності може видаватися простою, 

насправді це далеко не так. Її філософське осягнення можливе тільки в контексті 

цілісного концептуального образу людського буття у світі на різних етапах 

соціокультурного розвитку. Адже сутність та призначення людини – це не 

метафізичні константи, а характеристики, що мають історично зумовлений та 

динамічний характер, який проявляється як сукупність якісних ознак, що 

набувають особливого значення в певний історичний період, визначаючи 

соціальну значимість людини. З огляду на це маємо всі підстави говорити про те, 

що ідея гідності є невіддільною складовою антропологічної проблематики і 

завжди зумовлена тими світоглядно-парадигмальними настановами, які панували 

в різні історичні періоди. 

Наше припущення цілком суголосне із заувагами Еміля Дюркгейма щодо 

своєрідності сприйняття простору і часу. Зокрема, мислитель акцентує увагу на 

тому, що «простір не є тим невиразним і невизначеним середовищем, як це уявляв 

собі Імануїл Кант: суто й абсолютно однорідний, він не придатний ні для чого й 



48 

 

навіть не може бути охоплений думкою. Космічне уявлення полягає здебільшого у 

першій координації, введеній у дані чуттєвого досвіду. Але ця координація була б 

неможлива, якби частини простору якісно врівноважувалися одна з одною, якби 

вони й справді могли замінювати одні одних. Щоб розкласти в просторі речі, 

треба мати можливість розташувати їх по-різному: одні покласти праворуч, інші – 

ліворуч, перші – вгорі, другі – внизу <...> простір не зможе бути сам собою, якщо 

достоту так само, як і час, його не поділити й не диференціювати. Але звідки 

беруться ці поділи, які є такими головними для простору? Сам собою простір не 

має ні лівого боку, ні правого, ні горішнього, ні долішнього, ні північного, ні 

південного тощо» [40, с. 14]. Ці суперечності дають підстави Емілю Дюркгейму 

стверджувати, що уявлення про простір та час мають соціальне походження і 

залежать саме від своєрідності панівних у певному соціальному середовищі 

світоглядних уявлень. І на теоретичному тлі тлумачення останніх формуються 

уявлення про роль та значення усіх речей, в тому числі й людини, в світі. 

Цілком раціональні, на наш погляд, теоретико-методологічні настанови 

Еміля Дюркгайма актуалізують парадигмальну історико-філософську 

ретроспективу ідеї гідності. Здійснення останньої неможливе без залучення до 

джерельної бази дослідження теоретичних напрацювань Вільгельма Віндельбанда 

[12], Георга Гегеля [15], Петра Гнатенка [16], Павла Гуревича [20; 21; 22], 

Еміля Дюркгайма [40, 41], Моїсея Кагана [47], Ернста Касірера [50], 

Феохарія Кесіді [51], Родіона Кузнецова [56], Люс`єна Леві-Брюля [59], 

Клода Леві-Строса [60], Олексія Лосєва [63; 64; 65; 66], Тетяни Павлової [77, 78], 

Бертрана Расела [83; 84], Макса Шелера [106] та ін. Попри те, що у працях 

більшості з цих дослідників ідея гідності розглядається тільки опосередковано, все 

ж, на наш погляд, вони мають концептуальне значення в процесі її дослідження з 

огляду на представлену у них розлогу характеристику особливостей соціального 

буття на різних стадіях історичного розвитку, тим самим забезпечуючи ґрунтовне 

історико-філософське дослідження ідеї гідності. 

Розкритий у працях вищезгаданих дослідників динамічний характер якісного 

самовизначення людини, а з ним і тлумачення людської гідності зумовлює 
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включення у контекст дослідження методу діахронного аналізу. Його 

застосування забезпечує відтворення хронологічного розвитку тих філософських 

вчень та підходів, які визначали динамічний характер змісту гідності. Водночас 

ми свідомі того, що цілісне історико-філософське дослідження ідеї гідності 

забезпечує єдність культурно-історичного та парадигмального підходів, які 

дозволяють усвідомити специфіку тлумачення гідності у різні історичні періоди, в 

різних соціокультурних середовищах. Будь-яка спроба «вилучити» змістове 

наповнення цієї категорії з тих соціокультурних та історичних умов, в яких воно 

зародилося, на теоретичному рівні, може призвести до його вульгаризації та 

спрощення, тоді як у практичній площині такий підхід здатен породжувати 

антигуманну громадянську політику. 

Найбільш показовим прикладом у цьому контексті, звісно, є нацизм, у межах 

якого було істотно гіперболізоване значення «арійської раси», котрій приписували 

усі здобутки європейської культури. З цього приводу Адольф Гітлер однозначно 

стверджував, що вся «людська культура, всі досягнення мистецтва, науки і 

техніки, свідками яких ми сьогодні є, – це результати творчості арійців <...> Він 

[арієць] – Прометей людства, зі світлого чола якого в усі часи злітали іскри 

геніальності, що розпалюють вогонь знань, що висвітлює імлу похмурого 

невігластва, що дозволило людині піднятися над іншими істотами Землі» [107, 

с. 57]. Наведені слова Адольфа Гітлера не тільки істотно гіперболізують значення 

«арійської раси», а й виявляють міфологічний характер ідеології нацизму, в тому 

числі й стосовно тлумачення змісту гідності. Ця ідеологія вибудовується на 

засадах притаманного міфологічній свідомості антагонізму між «Ми» і «Вони» 

(чужі, ворожі, варвари), в результаті чого гідність – це якість, що властива тільки 

представникам «арійської раси», оскільки тільки вони є носіями «іскри 

геніальності». Натомість усі інші народи – це позбавлені гідності варвари, тож 

постають своєрідним «сміттям», від якого необхідно очистити територію 

германських народів. 

Приклад нацизму, як жоден інший, чітко виявляє значення парадигмального 

підходу в процесі дослідження антропологічної проблематики не тільки у 
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діахронному, а й у синхронному вимірі. Особливого ж значення він набуває в 

єдності з методом компаративного аналізу, оскільки в такому випадку ми маємо 

можливість виявити та порівняти ті світоглядні настанови, які визначали роль та 

місце людини в світі, водночас закладаючи фундамент для формування базових 

суспільних цінностей та стратегій самовизначення особистості та спільноти на 

різних стадіях цивілізаційного розвитку людства. 

Попри історичний характер парадигмального підходу, який передбачає 

виокремлення трьох основних етапів у розвитку європейської свідомості, а саме 

премодерн (домодерн), модерн і постмодерн, все ж не варто применшувати його 

значення на синхронному рівні, принаймні з огляду на нерівномірний 

соціокультурний розвиток суспільства. Тобто, премодерн, модерн і постмодерн – 

це історично сформовані парадигми мислення, які наразі проявляються у 

діахронному та синхронному рівнях. Це, своєю чергою, істотно ускладнює 

формування сучасного концепту гідності як універсальної основи соціального 

самовизначення особистості. Синхронне співіснування трьох парадигм мислення 

призводить до того, що людина губиться у розмаїтті взаємовиключних соціальних 

орієнтирів та, відповідно, втрачає чіткі критерії етичної оцінки різних аспектів 

соціальної взаємодії, що істотно ускладнює розуміння нею гідного й негідного, 

морального та аморального. Тому застосування методу компаративного аналізу 

дає можливість виявити ту духовну ситуацію, в якій живе та самовизначається 

кожна конкретна особистість, та показати її відповідність запитам сьогодення. 

Незважаючи на те, що ідея гідності зазвичай розглядається в контексті 

етичної теорії, останніми роками все більше дослідників акцентують увагу на її 

психологічних, екзистенційних, правових тощо складових. Це, своєю чергою, 

наводить на думку, що комплексне історико-філософське дослідження цього 

концепту можливе тільки на основі міждисциплінарного підходу, який підкреслює 

інтегративний характер сучасного етапу наукового пізнання [67]. 

Підкреслюючи непересічне значення міждисциплінарних досліджень на 

сучасному рівні наукового пізнання, ми водночас цілком свідомі того, що 

міждисциплінарність зазвичай розглядається як «методологічне оформлення 



51 

 

реального синтезу наукових досягнень різних дисциплін у великих наукових 

проектах і дослідженнях» [94]. Однак на думку Жана Піаже, таке розуміння 

міждисциплінарності є досить однобоким, оскільки у дійсності можна виокремити 

кілька відмінних форм взаємодії дисциплін: мультидисциплінарна – вона постає 

формою доповнення результатів та висновків, зроблених у межах однієї 

дисципліни, результатами іншої, та формування своєрідного інтегративного 

знання, інтердисциплінарність – як взаємодія дисциплін, а трансдисциплінарність 

постає формою побудови інтегральних структур [154, с. 139]. Отже, у процесі 

міждисциплінарного підходу науковці працюють незалежно один від одного 

попри те, що прагнуть вирішити спільне завдання, натомість інтердисциплінарний 

підхід передбачає створення змішаної команди, хоча її учасники працюють у 

рамках своїх дисциплінарних баз. Своєю чергою, трансдисциплінарний підхід 

передбачає спільну роботу усіх учасників дослідження та об’єднання концепцій 

окремих дисциплін для вирішення проблеми [86, с. 27-28]. 

З огляду на своєрідність та неоднозначність тлумачення 

мультидисциплінарності, на наш погляд, цілком доречно закцентувати увагу на 

тому, що міждисциплінарний підхід в історико-філософському дослідженні 

передбачає не тільки синтез норм (чи правил) дослідження чи техніки 

дослідницької роботи з джерелами, а й теоретичні ідеї і принципи, що визначають 

шляхи дослідження об'єкта. Тобто, історико-філософське дослідження ідеї 

гідності має вибудовуватися на основі синтезу наукових узагальнень та висновків, 

які сформувалися у філософській антропології, етиці, культурології, психології і 

дають можливість зрозуміти особливості тлумачення природи та образу людини 

на різних етапах соціокультурного розвитку, а також ті соціальні програми, які 

визначали особливості індивідуальної ідентичності на різних етапах 

соціокультурного розвитку. 

З огляду на сказане, історико-філософське дослідження ідеї гідності потребує 

включення у контекст дослідження цілого спектра методів і підходів, які 

забезпечують об’єктивне і неупереджене розуміння місця і ролі людини в соціумі 

на різних етапах її розвитку. У цьому контексті одне із провідних місць посідає 
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принцип єдності соціально-антропологічних явищ, середовища і активності та 

соціально-антропологічного розвитку. Перший свідчить про залежність 

антропологічних явищ від впливу зовнішнього середовища і суспільної діяльності 

людей, тим самим підкреслюючи, що соціоантропологічна реальність перебуває 

на вищому рівні щодо індивідуально-психологічних та моральних феноменів. 

Натомість концептуальною основою другого є переконання в тому, що зміни 

соціального середовища призводять до трансформації змісту свідомості [13, 

с. 172]. Звісно, цей процес, як показав Джонатан Гайдт,відбувається надзвичайно 

повільно і залежить від цілого ряду різних факторів: місця проживання людини, 

історичних подій, політичної ідеології, ментальних особливостей тощо [129]. 

Особливо важливого значення в контексті нашого дослідження набуває 

метод соціально-антропологічного аналізу, який дає можливість розкрити вплив 

соціального середовища на своєрідність ментально-психологічних та ціннісних 

характеристик кожної конкретної особистості. Натомість в історико-

філософському дослідженні метод соціально-антропологічного аналізу 

використовується у поєднанні з методом соціокультурного аналізу, які загалом 

дають можливість пояснити вплив соціального середовища на ціннісні орієнтації 

його представників. Очевидно, що об’єктивність і повноту результатів, отриманих 

у результаті використання вказаних методів, забезпечує використання принципу 

історизму, «який розглядає всі процеси суспільного життя в закономірному 

логічному розвитку, фіксованому в історичному часі та просторі» [11, с. 205]. 

Його використання під час дослідження зумовлене необхідністю історично 

коректного дослідження тих філософських концепцій, які визначали спосіб 

мислення на кожному конкретно-історичному етапі соціокультурного та 

цивілізаційного буття і водночас закладали фундамент для зародження нового 

способу мислення чи соціокультурних змін.  

Принцип історизму, постаючи методологічним осердям історико-

філософського дослідження, забезпечує коректність наукового дослідження – він 

дає можливість досліджувати історичні джерела з огляду на їх місце в 

історичному процесі. Завдяки цьому правилу у процесі історико-філософського 
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дослідження концепту гідності відкривається можливість визначити своєрідність 

тлумачення останнього на кожному історичному етапі розвитку соціуму, водночас 

експлікуючи особливості тлумачення ролі та місця людини в світі.  

Підкреслюючи потребу використання принципу історизму, ми все ж свідомі 

того, що історико-філософське дослідження завжди вибудовується на засадах 

єдності історичного й логічного і, на відміну від принципу історизму, не зводиться 

до простого відтворення хронологічної послідовності історичного розвитку 

досліджуваного об'єкта. Наявність логічного перетворює відображення 

історичного розвитку в абстрактну форму, звільнену від емпіричної історії та 

властивих їй випадковостей. Тобто, принцип єдності історичного та логічного дає 

можливість більш чітко окреслити ті антропологічні ідеали та соціальні цінності, 

які існували на різних етапах соціокультурного буття суспільства. 

Як і кожне наукове дослідження, ґрунтовна історико-філософська праця 

вибудовується на засадах принципу об’єктивності. Завдяки йому зводиться до 

мінімуму суб’єктивна інтерпретація різних джерел та соціокультурних подій і 

фактів. Особливого ж значення цей принцип набуває в процесі історико-

філософського дослідження антропологічної та етичної проблематики, яка, поряд 

з іншим, є формою саморефлексії та самопізнання. Очевидно, що за такої умови 

наукове дослідження може хибувати цілим спектром суб’єктивних оцінок та 

висновків.  

Ґрунтовне і повне історико-філософське дослідження ідеї гідності неможливе 

без використання принципів філософської герменевтики. Розвиток останніх був 

започаткований у працях Фрідріха Шлейєрмахера, який одним із перших показав 

роль розуміння в процесі побудови гуманітарного знання. Так, за твердженням 

мислителя, саме завдяки розумінню ми «... розуміємо автора краще, ніж він сам 

розуміє себе, бо він не усвідомлює чимало з того, що усвідомлюється нами» [108, 

с. 77]. Досягти розуміння, за твердженням Фрідріха Шлейєрмахера, ми можемо 

тільки завдяки співпереживанню, яке, своєю чергою, досягається завдяки чіткому 

дотриманню ряду методологічних правил. По-перше, всі історичні, літературні та 

філософські тексти необхідно розглядати не в ізоляції, а у загальному контексті, 
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тобто цілісній структурі твору. По-друге, для того, щоб зрозуміти будь-який текст, 

ми повинні сформувати якнайповніше уявлення про його автора. При цьому не 

варто забувати, що більшість мислителів та філософів постають типовими 

персонажами своєї доби, тож їхня творчість завжди відображає те культурне та 

історичне середовище, яке визначило своєрідність їхнього способу мислення та 

продуковані ними цінності. Тобто, розуміння філософських текстів, в яких 

розкривається своєрідність змістового навантаження ідеї гідності в різні історичні 

періоди, потребує залучення типологічного методу та реконструкції того 

історичного і культурного середовища, в якому жив і творив певний автор. 

Повноцінна інтерпретація можлива лише у тому випадку, якщо слово 

розуміється тільки у реченні, речення – в абзаці, абзац – у контексті усього твору, 

а твір – у контексті історичної доби та соціокультурного середовища. Інакше ми 

не зможемо сформувати цілісного уявлення про твір та продуковану ним ідею, в 

нашому контексті – ідею гідності, оскільки її відтворення проявляє усю повноту 

свого смислового навантаження тільки в контексті цілого твору, який, своєю 

чергою, постає закономірним результатом певної доби.  

Базові методологічні принципи герменевтики мають високий евристичний 

потенціал у процесі інтерпретації історичних, філософських та культурологічних 

творів. Вони слугують теоретичним тлом не тільки для виокремлення 

особливостей розуміння ідеї гідності в різні історичні періоди, а й для окреслення 

історичного і культурного середовища, яке породжувало історично специфічні 

аспекти змістового навантаження ідеї гідності, беручи до уваги розуміння ролі та 

призначення людини в світі. На це звертає увагу і український дослідник 

Віктор Окороков у своєму дослідженні антропології часу крізь призму методології 

структуралізму [76]. 

Попри вагомість історико-філософських та культурологічних текстів для 

розуміння динаміки змісту ідеї гідності, їхнє розуміння неможливе без певного 

передрозуміння. Останнє базується на забобонах, які неможливо здолати. Однак, 

на думку Ганса Гадамера, їх наявність має принципове значення для 

гуманітарного знання, оскільки саме вони забезпечують діалог поколінь, який 
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реалізується у формі запитань та відповідей. Тож кожна історична чи літературна 

праця покликана відповісти на певне запитання, водночас маючи здатність 

відповідати на багато запитань завдяки тому, що її розуміння відбувається в 

контексті певної історичної епохи у суб’єкт-суб’єктній взаємодії [25]. 

Підкреслюючи надзвичайно важливу роль герменевтичного методу та 

парадигмального підходу в процесі історико-філософського дослідження ідеї 

гідності, ми все ж цілком свідомі того, що в такому випадку досліджуваний 

концепт ніколи не набуватиме певного універсального смислу, який формувався в 

процесі його історичного розвитку. За такого підходу історико-філософське 

дослідження трансформується у своєрідне теоретичне тло, підготовчу стадію 

філософських рефлексій щодо ідеї гідності. Проте, як цілком справедливо 

зауважують Володимир Ярошовець та Генадій Аляєв, таке розуміння історії 

філософії не можна назвати правильним, оскільки, як писав ще Георг Гегель, 

«вивчення історії філософії є вивченням самої філософії» [110, с. 2]. Тобто, 

історико-філософське дослідження, як специфічний різновид філософського 

пізнання, передбачає формування певного цілісного концептуального окреслення, 

в нашому випадку ідеї гідності. В процесі формулювання останнього 

принципового значення набуває феноменологічний метод. Він дає можливість 

дистанціюватися від зовнішніх, історично змінних смислових конотацій концепту 

гідності і виявити ті характеристики та якості, які «само-в-собі-самому-

показуються» (Мартін Гайдегер) у кожному з історично та парадигмально 

сформованих смислових навантажень. 

Отже, феноменологічний метод в процесі історико-філософського 

дослідження ідеї гідності є засадничим, оскільки саме він забезпечує можливість 

віднайти те, що, попри істотні історично сформовані та парадигмально зумовлені 

смислові конотації ідеї гідності, залишалося сталою, сутнісною характеристикою 

цього концепту. Реалізація цього завдання досягається за допомогою 

феноменологічної редукції. Вона дає можливість дистанціюватися, тобто взяти у 

дужки ті історичні змінні характеристики, які визначали змістове навантаження 
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ідеї гідності, та виокремити її незмінні сутнісні характеристики, які залишалися 

незмінними у всі історичні періоди.  

Поряд із вказаним важливу роль у процесі дослідження відіграли такі 

загальнонаукові методи як індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація тощо. 

 

Висновки до першого розділу 

 

 Спалах цікавості до проблеми гідності, який спостерігається від середини 

ХХ ст., став цілком закономірним результатом інтенсивного залучення поняття 

«гідність» до міжнародних та національних нормативних і законодавчих 

документів, яке відбувалося без належного концептуального та парадигмального 

окреслення його змістового навантаження. Як наслідок цього у сучасному 

інтелектуальному дискурсі виявилася теоретична та практична потреба у 

з’ясуванні змісту та філософських підстав гідності як поняття та соціокультурного 

феномену.  

 Попри те, що цілісне розуміння суті і природи гідності, його філософських 

підстав і антропологічного статусу постає як запит і потреба не тільки 

європейської, а й усієї світової культури, в сучасному інтелектуальному дискурсі 

відчувається гострий дефіцит теоретично узагальнюючих праць не тільки в дусі 

філософської антропології, а й в історико-філософському контексті. Це значною 

мірою зумовлено тим, що проблематика, пов'язана з вивченням гідності, ще не 

виокремилася у самостійний напрямок філософських пошуків, в результаті чого в 

інтелектуальному дискурсі та суспільній думці спостерігається велика кількість 

спорадичних робіт, які опосередковано торкаються дослідження окремих проявів 

людської гідності, зазвичай не пропонуючи концептуального окреслення ні 

самого феномену, ні його поняття. 

 У сучасному соціогуманітарному дискурсі та буденній свідомості є цілий 

спектр підходів, в межах яких проявляються відмінні семантичні конотації змісту 

гідності. В одних випадках термін «гідність» використовується для позначення 

мінової вартості та/або позитивного виміру, що належить як об’єкту, події 
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(номінал монети, товару, гідна праця, гідна винагорода), так і суб'єкту, в інших – 

статусу та суспільної значимості особистості, яка найчастіше виступає засобом 

суспільної оцінки діяльності та вчинків окремого індивіда. Нерідко термін 

«гідність» використовується для позначення морального ставлення або/та 

світовідчуття людини у процесі самовизначення у світі інших. Таким чином, у 

сучасному інтелектуальному дискурсі гідність постає багатоплановим поняттям, 

зміст якого може істотно змінюватися в різних соціокультурних середовищах та в 

процесі історичного і цивілізаційного розвитку. 

 Показано динамічний характер ідеї гідності та підкреслено, що всупереч 

історично змінним змістовим конотаціям ідеї гідності, гуманітарно-

антропологічний зміст цієї ідеї чітко виявляється у випадках, коли гідність 

розглядається як етична категорія, що позначає цінність людської особистості, або 

у випадках, коли вона використовується для позначення морального ставлення 

людини до самої себе у результаті самоактуалізації власних потенцій. Показово, 

що зміст останніх може істотно відрізнятися в різних історичних та 

соціокультурних контекстах. 

 Виявлено, що головну роль у процесі розвитку змістового навантаження 

ідеї гідності відіграють панівна на певному історичному етапі розвитку 

суспільства соціальна програма та відповідний їй антропологічний ідеал, які 

задають параметри самовизначення особистості «відповідно до» своєрідності 

ціннісної системи суспільства. Це, своєю чергою, призводить до внутрішнього 

протиріччя між гуманітарно-антропологічним змістом гідності, що виражається у 

самоцінності особистості, та соціально-цивілізаційними параметрами, які задають 

систему координат для самовизначення особистості, тим самим закладаючи 

світоглядні засади соціально схвальної поведінки людини. На цьому тлі 

обґрунтовано принципове значення парадигмального підходу в процесі історико-

філософського дослідження ідеї гідності. 

 Засадниче значення парадигмального підходу в контексті історико-

філософського пізнання зумовлене гострою потребою у розробці цілісного 

концептуального окреслення ідеї гідності у вимірі сьогодення. Останнє може 
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стати реальністю тільки у випадку чіткого розуміння соціокультурних та 

світоглядних витоків цілого спектра змістових конотацій ідеї гідності, які 

зумовлюють повернення суспільної свідомості до домодерних та модерних форм 

соціальної організації та відповідних їм ціннісних систем, тим самим істотно 

обмежуючи свободу особистості. На цьому тлі розкрито своєрідність та інтенції 

історико-філософського дослідження та показано, що воно завжди спрямоване на 

формування цілісного концептуального окреслення досліджуваної проблематики 

у вимірі сьогодення. 

 З огляду на багатоплановий характер ідеї гідності, яка має виражені 

етичний, психологічний, економічний, правовий виміри, її дослідження має 

здійснюватися на засадах міждисциплінарного підходу. Він дає можливість, з 

одного боку, узагальнити теоретичні напрацювання, зроблені представниками 

різних наукових дисциплін, а з іншого – широко застосовувати методи, норми, 

принципи та техніки дослідницької роботи з джерелами, що визначають шляхи 

дослідження об'єкта. Це, своєю чергою, зумовлює широке використання у процесі 

історико-філософського дослідження не тільки методу діахронного аналізу, а й 

герменевтичного та феноменологічного методів. Важливе значення в процесі 

історико-філософського дослідження ідеї гідності мають методи соціально-

антропологічного та соціокультурного аналізу, які загалом дають можливість 

пояснити вплив соціального середовища на ціннісні орієнтації його представників. 

 Показано, що історико-філософський дискурс щодо концепту гідності 

людини є необхідним у тому сенсі, що він сприяє визначенню всіх семантичних 

рівнів, можливих смислових вимірів цього поняття, допомагає розкрити його 

істинну природу. 

Головні висновки та результати розділу викладено та опубліковано у 

наступних роботах [28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39]. 



59 

 

Список використаних джерел 

 

1. Аболина Т. Г. Исторические судьбы нравственности: философский анализ 

нравственной культуры. Киев: Лыбидь, 1992. 196 с. 

2. Аболина Т. Г. Этические концепты социальной ответственности бизнеса. 

Соціальна етика: модуси відповідальності : матеріали доповідей і виступів 

Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2010 р.). Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2011. С. 7–23. 

3. Аврелий Августин. О супружестве и похоти [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000122/index.sh

tml. 

4. Андрущенко В., Михальченко М. Гуманізм і гуманітаризм: спільне і 

специфічне [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ukped.com/skarbnichka/732 -html. 

5. Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. 

Москва: Ин-т философии, 1995. 353 с. 

6. Апресян Р. Г. Истоки морали в архаическом обществе. На материале 

«Илиады». Человек. 2011, № 3. С. 21–40. 

7. Аристотель. Сочинения : в 4-х т. Москва: Мысль, 1983. Т. 4. 830 с. 

8. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: 

Литература, 1998. 1392 с. 

9. Бандзеладзе Г. Д. О понятии человеческого достоинства. Тбилиси: 

Мецниереба, 1979. 108 с. 

10. Блюмкин В. А. Честь, достоинство, гордость. Москва: Юридическая 

литература, 1963. 356 с. 

11. Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики. Луцьк: Ін-т 

змісту і методів навчання Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. 

228 с. 



60 

 

12. Виндельбанд В. История древней философии [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://platoakademeia.ru/index.php/ru/e-

library/researches/old/itemlist/category/106-vindelband-1995 

13. Воропаєва В. Г. Антропологічні засади дослідження людини як цілісної 

істоти: теоретико-методологічний аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. 2008. Вип. 33. С. 169-176. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_33_19 

14. Всеобщая декларация прав человека (рос/укр). Принята и провозглашена в 

резолюции 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

995_015 

15. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. [Электронный ресурс]. 

Электронная библиотека RoyalLib.com. Режим доступа: 

http://royallib.com/read/gegel_georg_vilgelm_fridrih/lektsii_po_istorii_filosofii

_kniga_tretya.html#702996 

16. Гнатенко П. И. Феномен природы человека: монография. Київ: Вища 

освіта, 2014. 267 с. 

17. Гоббс Т. О человеке. Сочинения : в 2 т. Т. 1. Москва: Мысль, 1989. С. 219–

270. 

18. Гречко П. К. Идентичность: постмодернистская перспектива. Вопросы 

социальной теории. 2010. Т. IV. С. 171-190. 

19. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософський аспект. Київ: Атіка, 

2007. 432 с. 

20. Гуревич А. Личность в контексте культуры [Электронный ресурс]. 

Развитие личности. Режим доступа: http://rl-online.ru/articles/1-03/69.html, 

21. Гуревич П. С. Философия человека. Ч. 1. Москва: ИФРАН, 1999. 218 с. 

22. Гуревич П. С. Философская антропология. 2-е изд., стер. Москва: Омега-Л, 

2010. 607 с.  

23. Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика: учебник. Москва: Гардарика, 2000. 

472 с. 



61 

 

24. Гусейнов А. А. Что я должен не делать? Постигая добро : сб. ст. к 60-

летию Р. Г. Апресяна / отв. ред.: О. В. Артемьева, А. В. Прокофьев. 

Москва, 2013. С. 93–112. 

25. Ґадамер Г. Істина і метод. Т. 1.: Герменевтика. Київ: Юніверс, 2000. 464 с. 

26. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т.1: А-3. 

Москва: РИПОЛ классик, 2006. 752 с.  

27. Дзьобань О. П. Проблеми безпеки у договірній концепції Томаса Гоббса: 

аксіологічний аспект. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1 (6). С. 161–167. 

28. Дойчик М. В. Аксіологічний вимір категорії «гідність». Актуальні 

проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського 

суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція: матеріали 

доповідей та виступів (Івано-Франківськ, 10–11 травня 2010 р.). Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2010. С. 82–85. 

29. Дойчик М. В. Гідність людини як критерій становлення демократичного 

суспільства. Соціальне прогнозування та проектування майбутнього 

України: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (Запоріжжя, 29 

березня 2013 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2013. С. 90–94. 

30. Дойчик М. В. Гідність людини як світоглядно-ціннісний орієнтир 

суспільних трансформацій. Матеріали XIV Міжнародної науково-

практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» 

(Харків, 25–26 квітня 2013 р.). Харків: Видавничий центр «ХАІ», 2013. 

С. 11–12. 

31. Дойчик М. В. Гідність людини як цінність буття суспільства. Історія 

філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана 

Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження). Івано-Франківськ: 

Видавництво Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, 2013. С. 513–514. 

32. Дойчик М. В. Гідність як рушійна сила творчості. Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету – 2015»: матеріали 



62 

 

доповідей та виступів (Київ, 21–22 квітня 2015 р.), Ч. 1. Київ: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2015. С. 118–120. 

33. Дойчик М. В. Діалектика індивідуального та соціального у феномені 

гідності. Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (Харків, 21–22 квітня 

2015 р.). Харків: Видавничий центр «ХАІ», 2015. С. 13–15. 

34. Дойчик М. В. Ідея гідності в історії європейської філософії [Текст] : 

монографія. Видання 2-ге, доповнене. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. 

ун-т ім. В. Стефаника, 2018. 394 с. (20,9 друк. арк.). 

35. Дойчик М. В. Милосердя як складник гідного буття людини. Науковий 

вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. 

2010. Вип. 534–535. С. 156–161. 

36. Дойчик М. В. Роль університету у вихованні гідного громадянина: досвід 

академічної чесності. Феномен української інтелігенції в контексті 

глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького 

національного технічного університету): матеріали Всеукраїнської  

науково-практичної конференції (Красноармійськ, 17–18 березня 2016 р.). 

Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. С. 93–97.  

37. Дойчик М. В. Секуляризація гідності людини: утвердження чи нівеляція? 

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: 

матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 

26 квітня 2013 р.). Донецьк: «Мидгарт», 2013. С. 43–45. 

38. Дойчик М. В. Соціокультурна складова відродження гідності української 

нації. Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки 

«Caritas in Veritate»): матеріали доповідей у секціях учасників 

Міжнародної наукової конференції (Львів 13–14 березня 2014 р.). Львів: 

Український католицький університет. 2014. С. 24–25.  

39. Дойчик М. В. Толерантність як вияв гідності нації. Гілея: науковий вісник. 

Збірник наукових праць. 2008. Вип. 15. С. 273–280. 

40. Дюркгайм Е. Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс, 2002. 420 с. 



63 

 

41. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни [Электронный 

ресурс]. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. 

Режим доступа: http://www.krotov.info/library/05_d/dur/kgeym2.htm 

42. Евменов Л. Ф. Достоинство и права человека – это не утопия. Наука и 

инновации. 2013. № 2 (120). С. 62−69. 

43. Зайцева Ю. Е. Чувство собственного достоинства как психологический 

феномен: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Санкт-Петербург, 2003. 

180 c. 

44. Зведений словник застарілих та маловживаних слів [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm 

45. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. Ростов на Дону: Феникс, 

1999. 384 с. 

46. Історія філософії : [підручник] / за ред. В. І. Ярошовця. Київ: ПАРАПАН, 

2002. 774 с. 

47. Каган М. С. Человек как проблема современной философии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/text/kagan-ms/chelovek-

kak-problema-sovremennoy-filosofii 

48. Кант І. Критика практичного розуму / пер. з нім., прим. та післям. 

І. Бураковського ; наук. ред. А. Єрмоленко. Київ: Юніверс, 2004. 240 с. 

49. Кант И. Сочинения: в 8-ми тт. Т. 4. Москва: Чоро, 1994. 630 с. 

50. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. Москва: Гардарика, 1998. 784 с. 

51. Кессиди Ф. X. От мифа к логосу (Становление греческой философии). 

Москва: Мысль, 1972. 312 с. 

52. Кнабе Г. С. Древний Рим – история и повседневность: Очерки. Москва: 

Искусство, 1986. 207 с. 

53. Крестовська Н. Людська гідність дитини: моральні та правові авпекти. 

European Political and Law Discourse. Volume 5. Issue 5. 2018. Pp. 35–41. 

54. Кузнецов В. В. Достоинство как нравственная ценность :  дисс. на соиск. 

ученой степени канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 1998. 148 с. 

http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm
http://anthropology.ru/ru/text/kagan-ms/chelovek-kak-problema-sovremennoy-filosofii
http://anthropology.ru/ru/text/kagan-ms/chelovek-kak-problema-sovremennoy-filosofii


64 

 

55. Кузнецов В. В. Философия достоїнства. Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Гуманитарные и общественные науки. 2010. №105. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-dostoinstva (дата обращения: 

20.09.2018). 

56. Кузнецов Р. И. Проблемы соотношения мифологии и религии в 

религиозной культуре. Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2014. №2. 

С. 50–59.  

57. Ларіонова В. К. Моральний вибір: феномен свідомості і поведінки. Вісник 

Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2012. 

Вип. 16. С. 120–126. 

58. Ларіонова В. К. Моральне відчуження (етико-філософський аналіз). Вісник 

Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2013. 

Вип. 17. С. 56–61. 

59. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://psylib.org.ua/books/_levbr01.htm 

60. Леви-Строс К. Первобытное мышление [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://royallib.com/read/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html#13

47281 

61. Логика достоинства и свободы личности : посвящ. 85-летию Ин-та филос. 

НАН Беларуси / сост. и науч. ред. Л. Ф. Евменов. Минск: Беларуская 

навука, 2016. 577 с. 

62. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. 1–3. 1689. Сочинения: в 3 т. 

Т. 1. Москва: Мысль, 1985. С. 78–582. 

63. Лосев А. История античной эстетики. Ранняя классика [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/lose001/index.htm 

64. Лосев A. Ф. Очерки античного символизма и мифологии [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/lose000/index.htm 

65. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. Москва: Политиздат, 

1991. 525 с. 

http://psylib.org.ua/books/_levbr01.htm
http://psylib.ukrweb.net/books/lose001/index.htm


65 

 

66. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Москва: Мысль, 1982. 623 с. 

67. Лысак И. В. Междисциплинарность: преимущества и проблемы 

применения [Электронный ресурс]. Современные проблемы науки и 

образования. 2016. № 5. Режим доступа: https://www.scienceeducation.ru/ru/

article/view?id=25376 (дата обращения: 14.01.2018). 

68. Малахов В. А. Етика: курс лекцій. Київ: Либідь, 2001. 384 с. 

69. Маслоу А. Мотивация и личность [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.ru/PSIHO/MASLOU/motivaciq.txt 

70. Мінаєв А. В. Молодіжний протест 60-х років ХХ ст. в країнах Західної 

Європи: витоки та суть. Суспільно-політична історія Європи в ХХ 

столітті. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 219–240. 

71. Надурак В. В. Можливості впливу на розвиток суспільної моралі. Вісник 

Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2012, 

Випуск 16. С. 126–132. 

72. Надурак В. В. Перфекціонізм та практичний мінімалізм у системі 

суспільної моралі. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і 

психологічні науки. 2016. Випуск 20. С. 22–27. 

73. Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. Сочинения: в 2 т. Т. 2. 

Литературные памятники. Москва: Мысль, 1990. С. 631–692. 

74. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. Москва: 

Культурная революция, 2005. 880 с. 

75. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Сочинения: в 2 т. Т. 1: 

Литературные памятники. Москва: Мысль, 1990. С. 231–490. 

76. Окороков В. Антропология времени в диахронно-синхроническом 

измерении. Philosophy& Cosmology. К., 2015. С. 192–214. 

77. Павлова Т.С. Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля. Гілея. 

Вип.141. 2019. С.104–106.  

78. Павлова Т.С. Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-

філософський аналіз): дис... канд. філос. наук: 09.00.05. Дніпропетровський 

національний ун-т. Д., 2007. 211 арк. 



66 

 

79. Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека. История 

эстетики. Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. Т. 1: 

Античность. Средние века. Возрождение / редкол.: М. Ф. Овсянников (гл. 

ред.) и др. Москва: Изд-во Академии художеств СССР, 1962. С. 506–514. 

80. Платон. Горгий. Собрание сочинений: в 3 т., Т.1. Москва: Мысль, 1968. 

С. 447–527. 

81. Платон. Государство. Собрание сочинений: в 3 т., Т.3. Москва: Мысль, 

1971. С. 327–354. 

82. Подковенко Т. О. Індивід, суспільство і держава: грані співвідношення у 

концепції Томаса Гоббса. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2014. Вип. 24. (Т. 4). С. 194–198. 

83. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm 

84. Рассел Б. Мудрость Запада. Москва: Панорама, 1998. 476 с. 

85. Реали Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 

4 т. Античность и Средневековье. Санкт-Перетбург: Пневма, 2003. 688 с. 

86. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные 

теории и историографическая практика. Москва: Круг, 2011. 560 с. 

87. Словник української мови в 11-ти тт. [Електронний ресурс]: Т. 2. 1971. 

Режим доступу: http://sum.in.ua/s/ghidnistj 

88. Сміт А. Система природної свободи. Лібералізм. Ліберальна 

традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза [Текст] : 

антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий ; Наукове товариство 

ім. Вячеслава Липинського. 2-ге вид., перероб. Київ: Простір; Київ: 

Смолоскип, 2009. С. 644-648. 

89. Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. 

Москва: Некоммерческий фонд «Поддержки Культуры, Образования и 

Новых Информационных Технологий», 2001. 458 с. 

http://sum.in.ua/s/ghidnistj


67 

 

90. Сычев А. А. Эволюция представлений о достоинстве в истории этической 

мысли. Вестник РУДН. Серия: Философия. 2017. № 3. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-

predstavleniy-o-dostoinstve-v-istorii-eticheskoy-mysli (дата обращения: 

20.09.2018).  

91. Ткаченко О. В. Феномен чести в европейской и русской культуре: дис. ... 

канд. филос. наук : 09.00.13. Ростов н/Д, 2004. 176 c. 

92. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник. Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2014. 416 с. 

93. Тоффлер Э. Третья волна [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://royallib.com/read/toffler_elvin/tretya_volna.html#246738 

94. Уйбо А. Реконструкция исторического прошлого как междисциплинарная 

задача [Электронный ресурс]. Ученые зап. Тартус. ун-та. «Смысловые 

концепты историко-философского знания». Труды по философии. 

Т. XXXV. 1990. С.76–92. Режим доступа:http:abuss.narod.ru/Biblio/uibo.htm. 

95. Феофанов Ю. Личное достояние и личное достоинство. Москва: 

Политиздат, 1966. 200 с. 

96. Философский словарь [Электронный ресурс] / под ред. И.Т. Фролова. 4-е 

изд. Москва: Политиздат, 1981. 445 с. Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s03/a000347.shtml 

97. Філософський енциклопедичний словник / за. ред. В. Шинкарука. Київ: 

Абрис, 2002. 751 с. 

98. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. Москва: 

Республика, 1994. 442 с. 

99. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. Москва: Издательство 

«Весь Мир», 2002. 144 с. 

100. Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия 

прав человека [Электронный ресурс]. Вопросы философии, 2012, 

№2. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view

&id=474 



68 

 

101. Хвойницька Х. Концепція природного права голландських мислителів 

(Ю. Ліпсій, Г. Гроцій). Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка», № 692: Філософські науки. 2011. С. 69–73. 

102. Хвостов В. М. Этика человеческого достоинства. Критика пессимизма и 

оптимизма. Москва: Типолитография т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1912. 

176 с. 

103. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Москва: Прогресс, 

1992. 349 с.  

104. Ходанич Ю. М. Концепція природного права представників Нового часу та 

Франц Фон Цейллер. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2014. Вип. 28. (Т. 1). С. 56–61. 

105. Шаракшанэ С. А. Достоинство человека: опыт философско-

антропологического осмысления : диссертация ... кандидата философских 

наук : 09.00.13. Ростов-на-Дону, 2007. 161 с. 

106. Шелер М. Человек и история [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.musa.narod.ru/sheler3.htm 

107. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. Т. 1. Москва: Воениздат, 1991. 

653 с. 

108. Шлейермахер Ф. Герменевтика. Санкт-Петербург: Европейский Дом 2004. 

242 с. 

109. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы. Минск: Литература, 1998. 1408 с. 

110. Ярошовець В., Аляєв Г. Філософія та історія філософії: методологічні 

підходи до історико-філософської науки. «Філософські обрії» № 10, 2003 

Полтава: Полтавський державний педагогічний університет, 2003. С. 3–29. 

111. Anttila R. Greek and Indo-European Etymology in Action. Proto Indo-European 

ag. Amsterdam: JB Publishing Co, 2000. 314 p. 

112. Arendt H. The Human condition [second edition]. Chicago: University of 

Chicago Press. 1998. 349 p. 

113. Arendt H. The Origins of Totalitarianism. Penguin UK, 2017. 650 p. 



69 

 

114. Barak A. Human Dignity. Cambridge University Press, 2015. 360 р. 

115. Barilan Y. M. Human Dignity, Human Rights, and Responsibility: The New 

Language of Global Bioethics and Biolaw. MIT Press, 2012. 368 р. 

116. Bennett G. Dignity and Governance: The Universal Declaration of Human 

Rights [Online]. Technicians of Human Dignity: Bodies, Souls, and the Making 

of Intrinsic Worth. New York, Fordham University, 2016. Pp. 134–164. Access: 

www.jstor.org/stable/j.ctt17t74tb.8. 

117. Berger P., Berger B., Kellner H. The Homeless Mind: Modernization and 

Consciousness. Vintage Books. 1973. 258 p. 

118. Bloch E. Natural Law and Human Dignity. Cambridge: The MIT Press. 1996. 

323 p. 

119. Cambridge Dictionary [Online]. Access at: https://dictionary.cambridge.org/ru 

120. Chan, D. K. The Concept of Human Dignity in the Ethics of Genetic Research. 

Bioethics. 2015. № 29 (4). Pp. 274–282. 

121. Confucianism and Human Rights / ed. by William Theodore de Bary and Tu 

Weiming. New York: Columbia University Press. 1998. 327 p. 

122. Debes R. Dignity’s Gauntlet. Philosophical Perspectives. Ethics. 2009. 23. 

Pp. 45–78. 

123. Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 

1978. 371 p. 

124. Feinberg  J., Narveson J.  The Nature and Value of Rights [Online]. Journal of 

Value Inquiry. 1970. Vol. 4. Pp. 243–260. Access: https://link.springer.com/ 

article/10.1007%2FBF00137935.  

125. Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Oxford University Press, 

2011. 494 p. 

126. Foster Ch. Human Dignity in Bioethics and Law. Bloomsbury Publishing, 2011. 

218 р. 

127. Gewirth A. Human Dignity as the Basis of Rights. The Constitution of Rights: 

Human Dignity and American Values / ed. by Michael J. Meyer and William 

A. Parent. Ithaca: Cornell University Press, 1992. Pp. 10–28. 



70 

 

128. Gotesky R., Laszlo G. Human Dignity: This Century and the Next. Taylor & 

Francis, 1970. 380 р.  

129. Haidt J. How Capitalism Changes Conscience [Оnline]. Available at: 

https://www.humansandnature.org/culture-how-capitalism-changes-conscience 

130. Haidt J. The New Synthesis in Moral Psychology. Science. 2007. Vol. 316. 

Рр. 798-1002, doi: 10.1126/science.1137651 

131. Haidt J. The top 10 reasons American politics are so broken. Available at: 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/01/07/the-top-10-

reasons-american-politics-are-worse-than-ever/?utm_term=.1726c3c50170 

132. Henkin L. Human Dignity and Constitutional Rights. The Constitution of 

Rights: Human Dignity and American Values / ed. by Michael J. Meyer and 

William A. Parent. Ithaca: Cornell University Press, 1992. 248 p. 

133. Howard R., Donnelly, J. Human Dignity, Human Rights, and Political Regimes. 

The American Political Science Review. 1986. Vol. 80 (№ 3). Pp. 801–817.  

134. Howard, R. Dignity, Community and Human Rights. Human Rights in Cross-

Cultural Perspective: A Request for Consensus / ed. by Abdullah Ahmed An-

Na’im. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2010. Pp. 81–104. 

135. Human Dignity in Bioethics: Essays Commissioned by the President’s Council 

on Bioethics / ed. by President’s Council on Bioethics. Washington, DC: 

Government Printing Office, 2008. 555 p. 

136. Human Dignity: Establishing Worth and Seeking Solutions / ed. by Edward 

Sieh, Judy McGregor. Palgrave Macmillan, 2017. 394 p. 

137. Human Rights in Cross-Cultural Perspective: A Request for Consensus / ed. by 

Abdullah Ahmed An-Na’im. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 

2010. 488 c. 

138. Human Rights, Human Dignity, and Cosmopolitan Ideals: Essays on Critical 

Theory and Human Rights / ed. by Matthias Lutz-Bachmann, Amos 

Nascimento. Routledge, 2016. 188 р. 



71 

 

139. Humiliation, Degradation, Dehumanisation: Human Dignity Violated / ed. by 

Paulus Kaufmann, Hannes Kuch, Christian Neuhäuser, Elaine Webster // 

Library of Ethics and Applied Philosophy. Springer, 2011. Vol. 24. 265 p. 

140. Jotterand F. Human Dignity and Transhumanism: Do Anthro-Technological 

Devices Have Moral Status? [Online]. The American Journal of Bioethics.  

2010. № 10:7. Pp. 45–52. Access: http://dx.doi.org/10.1080/ 

15265161003728795. 

141. Kass L. Life, liberty and the defense of dignity. San Franciso, CA: Encounter 

Books, 2004. 297 p. 

142. Kateb G. Human Dignity. Cambridge: Harvard University Press. 2011. 256 p. 

143. Macklin R. Dignity is a useless concept. British Medical Journal. 2003. No. 327. 

Pp. 1419–1420 

144. Macready J. D. Hannah Arendt and the Fragility of Human Dignity. Lexington 

Books, 2017. 158 р. 

145. Mahlmann M. Human Dignity and Autonomy in Modern Constitutional Orders. 

The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / ed. by Michel 

Rosenfeld and Andras Sajo. Oxford, UK: Oxford University Press, 2012. 

Pp. 370-396. 

146. Malpas J., Lickiss, N. Introduction to a Conversation. Perspectives on Human 

Dignity: A Conversation / ed. by Jeff Malpas and Norelle Lickiss. The 

Netherlands: Springer, 2007. Pp. 1–8. 

147. Melden A. I. Dignity, Worth, and Rights. The Constitution of Rights: Human 

Dignity and American Values / ed. by Michael J. Meyer and William A. Parent. 

Ithaca: Cornell University Press, 1992. P. 29–46. 

148. Meyer M. J. Dignity, Rights, and Self-control [Online]. Ethics. 1989. Vol. 99. 

No. 3. Pp. 520–534. Access: https://www.jstor.org/stable/2380864. 

149. Misztal B. A. The Idea of Dignity. Its Modern Significance. European Journal of 

Social Theory. 2012. Vol. 16. Pp. 101–121. Access: 

http://est.sagepub.com/content/16/1/101. 



72 

 

150. Moltmann J. On Human Dignity: Political Theology and Ethics. Philadelphia: 

Fortress Press. 2007. 225 p. 

151. Montgomery J.W. Human Rights and Human Dignity. Dallas, TX: Zondervan. 

1986. 319 p. 

152. Nussbaum M. Creating Capabilities. The Human Development Approach. 

Harvard University Press, 2011. 256 p.  

153. Perspectives on Human Dignity: A Conversation / ed. by Jeff Malpas, Norelle 

Lickiss. Springer Science & Business Media, 2007. 240 р. 

154. Piaget J. The epistemology of interdisciplinary relationships. Interdisciplinarity. 

Problems of teaching and research in universities. Paris: OECD, 1972. Pp. 127–

139. 

155. Pinker, S. The stupidity of dignity – Conservative bioethics’ latest, most 

dangerous ploy. The New Republic. 2008. № 238. Pp. 28–31. 

156. Quante, M. Quality of life assessment and human dignity: against the 

incompatibility-assumption. Poiesis and Praxis. 2005. № 3. Pр. 168–180. 

157. Rosen M. Dignity: Its History and Meaning. Cambridge: Harvard University 

Press. 2012. 200 p. 

158. Schroeder D. Human Rights and Human Dignity: an Appeal to Separate the 

Conjoined Twins. Ethical Theory and Moral Practice. 2012. Vol. 15. Pp. 323–

335.  

159. Shultziner D. Human Dignity: Function and Meanings. Perspectives on Human 

Dignity: A Conversation / ed. by Jeff Malpas and Norelle Lickiss. The 

Netherlands: Springer, 2007. Pp. 73–92. 

160. Spaemann R., Schindler D. L. Love and the Dignity of Human Life: On Nature 

and Natural Law. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2012. 79 p. 

161. Spiegelberg H. Human Dignity: A Challenge to Contemporary Philosophy 

[Online]. Steppingstones Toward an Ethics for Fellow Existers. Springer, 

Dordrecht, 1986. Pp. 175–198. Access: https://link.springer.com/chapter/ 

10.1007/978-94-009-4337-7_10#citeas.  



73 

 

162. Stetson B. Human Dignity and Contemporary Liberalism. Greenwood 

Publishing Group, 1998. 186 p.  

163. Stoecker R. Three Crucial Turns on the Road to an Adequate Understanding of 

Human Dignity. Humiliation, Degradation, Dehumanisation: Human Dignity 

Violated / ed. by Paulus Kaufmann, Hannes Kuch, Christian Neuhäuser, Elaine 

Webster. Springer, 2011, Vol. 24. Pp. 7–21. 

164. Sulmasy D. P. Dignity and Bioethics: History, Theory, and Selected 

Applications. Human Dignity in Bioethics: Essays Commissioned by the 

President’s Council on Bioethics / ed. by President’s Council on Bioethics. 

Washington, DC: Government Printing Office, 2008. Pp. 469–504. 

165. Sulmasy D.P. The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. 

Med Health Care and Philos. 2012. 16 (4). Pp. 937–944. 

166. Talbott W. J. Human Rights, Human Dignity, and Hypothetical Consent. Human 

Rights, Human Dignity, and Cosmopolitan Ideals: Essays on Critical Theory and 

Human Rights / ed. by Matthias Lutz-Bachmann, Amos Nascimento. Routledge, 

2016. Pp. 25–44. 

167. The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives / 

ed. by Marcus Düwell, Jens Braarvig, Roger Brownsword, Dietmar Mieth. 

Cambridge: Cambridge University, 2014. 634 p. 

168. Tully J. Two Traditions of Human Rights. Human Rights, Human Dignity, and 

Cosmopolitan Ideals: Essays on Critical Theory and Human Rights / ed. by 

Matthias Lutz-Bachmann, Amos Nascimento. Routledge, 2016. Pp. 139-158. 

169. Universal Declaration of Human Rights, Preamble [Online]. Access: 

https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/ universal- declaration-of-

human-rights/preamble.html. 

170. Waldron J. Dignity, Rank, and Rights [Online]. The Tanner Lectures on Human 

Values. The University of Utah, 2009. Vol. 28. Pp. 207–253. Access: 

https://tannerlectures. utah.edu/_documents/a-to-z/w/Waldron_09.pdf. 



74 

 

171. Waldron J. What do the Philosophers Have against Dignity? [Online]. New 

York University Public Law and Legal Theory Working Papers. 2014. 496 p. 

Access: http://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/496.  

172. Wiesemann, C. Quante, M. Menschenwürde und personale Autonomie. 

Demokratische Werte im Kontext der Lebenswissenschaften. Ethical Theory 

and Moral Practice. 2011. № 14. Pр. 601–603. 

173. Zhang Q. Human Dignity in Classical Chinese Philosophy: Confucianism, 

Mohism, and Daoism. Springer, 2016. 217 p. 

 

 

 



75 

 

РОЗДІЛ 2 

ПОНЯТТЯ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

Розуміння ідеї гідності, значущості людини в контексті суспільного буття має 

глибинну історико-філософську традицію, пов’язану, насамперед, з античною 

філософією. 

Коли вести мову про ідейний вплив давньогрецьких філософів, то варто 

відзначити, що саме вони на тлі усієї історії Стародавнього Світу 

продемонстрували феноменальний прорив до нової оцінки людини, яка з легкістю 

перегукується з поширеною в межах середньовічного християнства думкою про 

безмежну цінність кожної людської душі та з ідеєю духовної автономії людини, 

яка набуває вагомого впливу в житті Європи починаючи з часів Відродження та 

Реформації. Без цього «грецького почуття гідності людини» неможливо пояснити 

і «зазіхання індивіда на те високе значення, яке йому надає Новий час» [14, с. 18]. 

Етико-антропологічна спадщина Античності не залишає байдужою світову 

наукову спільноту донині. Окремі аспекти платонівських ідей у своїх працях 

розглядали Ніколас Джолі [48], Пітер Кріфт [49], Джеральд Мара [51], 

о. Алєксандр Мень [23], Меліна Моузала [52], Кристофер Шілдс [58], 

Сергій Шевцов [37]. Аристотелеві проблеми «Нікомахової етики» стали 

предметом особливого зацікавлення з боку Меліни Моузали [52], Майкла Сміта 

[59], Грегорі Фейї [46]. Морально-етичний потенціал філософії стоїцизму 

осмислений у дослідженнях Реймі Дебеса [45], Губерта Канціка [43], 

Джиліан Кларк, Теси Раяк [54]. 

Філософська рефлексія Античності щодо значення поняття «гідність» 

виявляє його складність і багатозначність та засновується на значному духовному 

досвіді попереднього часу. Як у грецькій міфології [13], так і в творах Гесіода [3; 

4], героїчному епосі Гомера [5] підкреслюється особлива значущість гідності 

людини. Приниження людини несправедливістю, насильством – це завжди ганьба 

і мука для кожного; це виклик усім, усій світобудові, порушення її закону, тому 

відповідальності за це нікому не уникнути. Гесіод переконаний: «Тим, хто в 
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пихатості злій і в справах нечестивих живе, тим відплачує по заслугах владика 

Кронід далекозорий. Цілому місту часто доводиться відповідати за людину, що 

грішить і творить беззаконня. <…> І страждає цілий народ за безчестя царів» [4, 

с. 55-56]. І тільки на перший погляд «Іліада» та «Одіссея» Гомера – героїчні 

оповідання про війни та пригоди. У них містяться глибинні смисли та символічні 

згадки про ті значущі події, що навіть з плином часу продовжували, як належне, 

визначати думки та вчинки десятків поколінь людей. Гомер не тільки оспівує 

війну в дусі героїчного епосу як випробування, яке виявляє найкращі сили душі та 

справжнє в людині, а й проклинає її лиха, її безчинства, безсоромну наругу над 

людською гідністю [22, с. 18]. Вже в сиву давнину появу конфліктів, війн, хаосу 

пов’язують насамперед із порушенням або втратою такої важливої якості, як 

гідність. Поступово, з часом, відбувається раціоналізація цього духовно-

морального феномена. 

Класична антична філософія змістовно наповнила і визначила розуміння 

гідності. Гідність людини виявляє себе у здатності розумно й морально керувати 

своїм життям на основі принципів блага та справедливості [26, с. 487]. Гідна та 

справедлива людина у житті більш стійка та щаслива порівняно з негідною та 

несправедливою. Здатність розпізнавати праведне, справедливе з необхідністю 

веде до гідного життя, що відповідає моральному закону. І тут, як бачимо, 

визначальним у тлумаченні гідності людини стає етичний раціоналізм. 

Допомагаючи людині пізнати саму себе, навчаючи її розрізняти добро і зло, 

можна допомогти їй реалізувати власну гідність, досягти щастя [26, с. 506-508]. 

Про це йде мова у сократичних діалогах найбільш відомого учня Сократа – 

Платона. 

 

2.1. Ідея гідності людини у сократичних діалогах Платона 

 

Платон – поет і філософ. Ще при житті Сократа він почав записувати деякі з 

його бесід, хоча вже тоді він мимоволі додавав до них дещо нове, своє. Після 

прочитання одного з таких записів Сократ, комічно жахаючись, вигукнув: 
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«Клянуся Гераклом! Як багато цей юнак нашкрябав на мене!» [19, с. 146; 23]. 

Вкладаючи в уста Сократа свої думки (з часом Сократа свідомо було перетворено 

на літературний персонаж), Платон окреслював власне бачення проблемних 

питань і, зокрема, ідеї людської гідності. Характерним для нього є переконання в 

божественній причині та меті існування світу. Він вірив, що присвятити своє 

життя цій меті є водночас і обов’язком, і привілеєм людини. Гідність Платона – це 

гідність людини, яка відчуває, що виконує божественну місію, протистоїть 

аморальності й суто механістичним поглядам на життя, а також апатії щодо 

релігії. Немає у світі нічого важливішого для людини, аніж намагатися здобути 

Знання і Чесноти, на які велика надія й велика вища винагорода [40, с. 56]. 

З ідеалістичних позицій мислитель чітко визначає як внутрішні, так і 

зовнішні умови, завдяки яким людина виявляє власну гідність. Результатом цього 

є відкриття божественного начала в людині, справжньої цінності людської 

особистості, що становить значний інтерес для людини сучасності, людини 

суперечливого, мінливого соціального світу [7; 9; 11]. У платонівському діалозі 

«Держава» гідність асоціюється з єдністю, яка базується на внутрішній гармонії. 

Вона поcтає як особлива якість, яка належить порядку буття. Приписування 

гідності об’єкту виражає насамперед те, як той об’єкт існує, а не те, який він. Цей 

спосіб буття включає порядок існування усіх речей і рис індивіда. Коли таким 

чином окреслена гідність приписується людині, то вона охоплює та позначає усі 

сторони її природи: і біологічну, і психологічну, духовну [55, с. 14-15]. 

Гідність людини, на думку Платона, пов’язана не  з традиційним для 

Античності оспівуванням краси людського тіла, зовнішніх соціальних атрибутів, 

а, перш за все, з красою її душі [26, с. 474-475]. Цю душевну красу гідна людина 

виявляє у вихованості, освіченості, у непохитному прагненні до справедливості 

[26, c. 470]. Із цього випливає, що ідея гідності системно пов’язана з такими 

ідеями як справедливість, вихованість, а тому продукування гідності у суспільстві 

може вплинути на розв’язання багатьох проблемних ситуацій. 

Акцентуючи увагу саме на внутрішній, суб’єктивній визначеності гідності 

людини, словами Сократа Платон чітко окреслює: «Гідною людиною є та, яка має 
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гідну душу. Мерзенна ж людина має душу негідну» [25, c. 376]. Гідністю душі є 

справедливість, а вадою – несправедливість [27, c. 353]. Прагнення людини до 

справедливості засвідчує її душевну красу, її гідність як особистості. Таким 

чином, коли справедливість – це моральна здатність душі, то більш моральна 

душа буде і більш справедливою, а отже і більш гідною [25, c. 375]. І саме таку 

людину філософ називає щасливою, натомість несправедливу й ницу – нещасною 

[26, c. 470]. Він не втомлюється повторювати: той, хто живе гідно, є щасливим, а 

хто негідно – якраз навпаки [27, c. 354]. Ці думки в лаконізованій формі 

віддзеркалюють увесь хід міркувань стосовно гідності, які викладені у 

сократичних діалогах Платона. 

Щоб надійно випробувати душу на відповідність належному, треба оволодіти 

трьома важливими якостями – знанням, доброзичливістю й прямотою. Не можуть 

бути ознаками людської гідності ні фізична сила, ні здатність нав’язувати свою 

думку іншим. Гідна людина вивищується насамперед своїми чеснотами; це 

найкраща людина: розумна, мужня, стримана [26, с. 487]. Вона, перш за все, 

прагне володарювати не над іншими, а над собою. Цю владу над собою Платон 

розуміє як «стриманість, вміння володіти собою, бути господарем своїх насолод і 

бажань» [26, с. 491]. Доки душа зіпсута – нерозумна, нестримна, несправедлива, 

нечестива, – треба утримувати її від бажань і не дозволяти нічого, окрім того, що 

робить її кращою [26, с. 505]. При цьому помилковим є ототожнення блага і 

насолоди. Коли насолода – це те, що, з’являючись, дає нам радість, то саме благо – 

це те, що своєю присутністю робить нас кращими. А кращими ми стаємо тоді, 

коли в нас прокидається гідність. Тобто саме гідність, за Платоном, є тим благом, 

до якого повинна прагнути людина, оскільки саме усвідомлення важливості 

гідності й гідної поведінки робить нас кращими [26, с. 506]. У цьому його вчитель 

Сократ переконує свого опонента Каллікла у діалозі «Горгій». Гідна людина – 

стримана й поміркована, вона «завжди буде ставитись належно як до богів, так і 

до людей: оскільки, діючи неналежним чином, вона виявиться вже нестриманою» 

[26, с. 507]. Поводитись належно з людьми означає «ставитись до них 

справедливо, а з богами – благочестиво» [26, с. 507]. «А той, хто дотримується 
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справедливості і благочестя, той неодмінно справедливий і благочестивий. Так. І 

неодмінно мужній на додачу. Стримана людина не стане ні гнатися за 

неналежним, ані відхилятися від належного, і, щось переслідуючи чи від чогось 

відхиляючись, вона виконає свій обов’язок, стосується ця справа людей чи речей, 

насолод чи страждань, а коли обов’язок вимагає терпіти – буде стійко терпіти» 

[26, с. 507]. 

Отже, гідна людина – це, перш за все, стримана людина, людина 

«справедлива, мужня і благочестива <…> яка неодмінно буде бездоганно кращою, 

а краща людина завжди чинить добре, гідно, і, чинячи так, вона блаженна й 

щаслива, негідна ж, навпаки, вчиняючи погано, – нещаслива» [26, с. 507]. Негідна 

людина є протилежністю гідній у своїй нестриманості та розбещеності. А в житті 

завжди треба вміти обирати середній шлях, уникаючи крайнощів [27, c. 619]. 

Платон устами Сократа твердить: «… той, хто бажає бути щасливим, нехай 

привчає себе до стриманості, нехай прагне до неї, а від розбещеності нам 

належить щосили бігти геть; більше за все треба старатися, щоб узагалі не було 

підстави зазнати покарання, але коли воно все-таки є – чи нам, чи комусь з наших 

близьких, чи то приватній особі, чи цілому місту, – треба прийняти відплату і 

кару, інакше винному не бути щасливим. Такою мені уявляється мета, яку треба 

бачити перед собою протягом усього життя, і заради неї не можна шкодувати 

зусиль, ні своїх, ані свого міста, щоб справедливість і стриманість стали 

супутниками кожного, хто шукає щастя; так належить чинити, а не давати волю 

нестримним бажанням, не квапитись їх задовольняти, оскільки це – нескінченне 

зло, це означає вести життя розбійника. Така людина не може бути милою ні 

іншим людям, ані Богові, тому що не здатна до спілкування, а якщо немає 

спілкування, немає і дружби. Мудреці вчать, Калікле, що небо і землю, богів і 

людей єднають спілкування, дружба, порядність, стриманість, справедливість, і з 

цієї причини вони й називають наш Всесвіт «порядком» [«космосом»], а не 

«безладом», друже мій, і не «свавіллям». Саме це виявляє, наскільки значуща 

рівність між богами і людьми, геометрична рівність, – і ти думаєш, що треба 

прагнути до переваги над іншими? Це від того, що ти зневажаєш геометрію» [26, 
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с. 507-508]. Варто зауважити, що до Платона слово «космос» не використовували 

в значенні порядку душі; проте споріднений з ним прикметник «космічний» 

означав розумну, гідну поведінку [15, с. 157]. У такому контексті Платон пов’язує 

семантично ідею гідності людини із справедливістю, порядністю, стриманістю, а 

не вказує на те, що гідність є важливою суспільною цінністю. І тут варто 

акцентувати, що суспільні цінності так чи інакше похідні від індивідуальних. 

Людина, що має душевні вади, потрапляючи на вершину влади, здатна розбестити 

суспільство, перетворюючи таким чином свої душевні вади на суспільні. 

Платон стверджує, що подібно як у майнових справах людини злом є 

бідність, як у сфері тілесного здоров’я злом є слабкість, хвороба, потворність, так і 

душа теж може бути зіпсута. Ця негідна душа характеризується 

несправедливістю, невіглаством, боягузтвом [26, с. 477]. З усіх найбільших 

життєвих вад – бідності, хвороби, несправедливості – саме остання є найбільш 

негідною, потворною і шкідливою, бо засвідчує зіпсутість душі [26, с. 477]. 

Негідники можуть почуватись на перший погляд доволі комфортно: бути 

щасливими й задоволеними своїм життям. Вони творять найбільші злочини, 

найбільшу несправедливість і, незважаючи на все це, спритно уникають і 

відплати, і заслуженого покарання: «…біль, спричинений покаранням, вони 

бачать, а ось що стосується його користі, то тут вони сліпі і навіть не 

здогадуються, наскільки жалюгідною є доля мати постійний зв’язок із хворою, 

зіпсованою, несправедливою, нечестивою душею, ніж з нездоровим тілом, а тому і 

роблять усе, щоб уникнути відплати, не позбуваючись найстрашнішого зла: 

продовжують накопичувати багатства, набувають впливових друзів, вчаться 

говорити якомога переконливіше тощо» [26, с. 479]. Такі люди подібні до 

важкохворих, які бояться болю від лікування [26, с. 479]. «Людина несправедлива 

й злочинна є нещасливою за всіх обставин, але особливо нещасливою вона є, коли 

уникає відплати й залишається непокараною, і не такою нещасливою, коли зазнає 

кари й дізнається про відплату богів і людей» [26, с. 473]. Чинити несправедливо – 

друге за розміром зло, а «чинити несправедливість і залишитись безкарним – з 
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усіх зол найбільше й найперше» [26, с. 479]. Здійснене зло залишається плямою на 

душі його творця й постійно применшує цінність його особистості [15, с. 163]. 

Людина повинна сама з доброї волі йти якомога швидше туди, де на неї чекає 

справедлива відплата, «щоб хвороба несправедливості, зістарівшись, не зіпсувала 

душу цілковито і безнадійно». Тому, висновує Платон, «нехай той, хто завинив, 

понесе покарання і одужає» [26, с. 480]. І тут про біль і страждання людині краще 

не думати, а, зберігаючи мужність, усією душею прагнути блаженного й 

прекрасного. Гідно прийняти покарання й не втікати від нього – важливо для 

очищення й удосконалення душі [26, с. 480]. У такому аспекті тлумачення ідеї 

гідності в історії античної філософії безпосередньо пов’язане з іншими 

моральними якостями людини – справедливістю, мужністю, щастям, спокоєм. 

Утікати від неминучої відплати немає сенсу, рано чи пізно вона наздожене 

свого адресата. Від долі не втечеш. Несправедливі люди, попри всю свою 

прудкість, «діють як учасники подвійного забігу, які в один кінець біжать добре, а 

на далі їх не стає; спершу вони мчать стрімголов, а в підсумку стають 

посміховиськом і, не здобувши вінця, йдуть геть з похиленою головою й 

опущеним носом». Натомість «справжні бігуни досягають мети, отримують 

нагороди й увінчуються вінками» [27, с. 613]. Саме так і стається з тими людьми, 

для яких власна гідність за всіх обставин значуща, які мають загострене почуття 

справедливості й уперто ним керуються: «Кожен вчинок цих людей, кожне 

спілкування й увесь спосіб їхнього життя викликають у кінцевому підсумку 

повагу з боку інших: ось у чому полягає їхня нагорода» [27, с. 613]. 

Те, чого людина дійсно варта як особистість, виявляє також ситуація, коли їй 

треба визначитись, що краще: самій чинити несправедливість, чи зазнавати її 

стосовно себе. Негідно відповідати несправедливістю на несправедливість чи 

робити комусь зло, навіть коли би довелося й самому постраждати [28, с. 52]. На 

думку Платона, коли б обставини вимагали від людини здійснити такий вибір, то 

для неї гідно саме прийняти й терпіти несправедливість, аніж спричинити її 

комусь. Він постійно повторює: чинити несправедливість є найгіршим у світі злом 

[26, с. 469]. 
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На думку філософа, людина, яка гідно прожила своє життя, неухильно 

сповідуючи принцип справедливості до схилу літ, має усі шанси, коли сама цього 

забажає, стати правителем у своїй державі [27, с. 613]. 

Усім відомі слова Платона: «доки філософи не будуть правити чи правителі 

не стануть шляхетно й ґрунтовно філософувати… і доки не будуть в 

обов’язковому порядку усунуті ті люди – а їх багато – які нині прагнуть до влади 

<…> державам не позбутися будь-якого зла…» [27, с. 473]. І тут доречним постає 

питання: чому саме філософи повинні управляти і який стосунок має філософія до 

соціального управління? Суть платонівського підходу до проблеми управління 

полягає в тому, що філософ має певні моральні якості, які властиві його душі і які 

є важливими для прийняття соціально значущих рішень. 

Платон твердо переконаний: будь-яка справа ніколи не принесе суспільної 

користі, коли світогляд тих, хто повинен розбагатіти, або стати при владі, або 

взагалі набути сили, не буде чесним і гідним [26, с. 512]. А це стає можливим 

тільки за умови приведення моралі цих людей у відповідність до порядку ідей. У 

відповідність до ідеї блага [18, с. 120]. Тому, вважає філософ, перш ніж братися за 

суспільні, державні справи, варто відповісти на ряд важливих запитань. Чого ти 

досяг у своєму житті? Чи став хтось кращим завдяки спілкуванню з тобою? Чи є 

хоч одна людина, яка раніше була негідною, несправедливою, розбещеною, 

нерозсудливою, а ти допоміг їй бути гідною? Державний діяч, коли він таким є, 

повинен керуватися однією метою – зробити співгромадян якомога кращими, 

допомогти їм жити гідно [26, с. 515]. Справжнім змістом державного управління є 

вище благо, а саме – допомогти людині стати кращою [26, с. 521]. Отже, історико-

філософський вимір ідеї гідності пов’язаний у класичній античній філософії з її 

моральними аспектами, з наголосом на тому, що гідність фактично тотожна зі 

справедливістю й порядністю, розсудливістю й мужністю, емпатією й 

піклуванням про інших, відповідальністю за долю інших, відсутністю 

меркантильних інтересів. 

Гідна людина завжди бачить своє покликання в турботі про своє місто й 

співгромадян, у тому, щоб зробити їх самих та їхнє життя якомога кращими [26, 
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с. 512]. Рано чи пізно вона з необхідністю приходить до такого висновку, оскільки 

цього від неї будуть вимагати її сумління, почуття власної гідності та обов’язку. 

Така людина не зможе стояти осторонь, не зможе байдуже спостерігати за 

перебігом суспільних процесів, не зможе не зробити спроби допомогти іншим, 

коли будь-що буде від неї залежати. Це буде суперечити її власним переконанням 

і, насамперед, потребі усвідомлення гідності свого буття, тобто цінності свого 

існування в світі. Проте вона чітко усвідомлює усі вади влади, небезпеку її 

розтлінного впливу, той бруд, який часом її супроводжує, та тягар шляху влади 

для тих, хто має непорушні принципи й прагне здійснити ідеал. Гідна людина, 

посвячена в істинну філософію, завжди буде зневажливо ставитися до державних 

посад; і коли й піде управляти, то тільки тому, що це необхідно – «на противагу 

сучасним правителям у будь-якій державі» [27, с. 521]. І тут Платон, як ніхто 

інший, правий: «Де менш за все прагнуть до влади ті, хто повинен правити, там 

держава управляється найкраще, й ворожнеча відсутня повністю; цілком інакше 

буває в державі, де правлячі верстви налаштовані протилежним чином» [27, 

с. 520]. 

Як зауважує Платон, треба системно шукати людей, які можуть стійко 

захищати свої погляди, принципи і вважають, що для держави необхідно робити 

все найкраще. Таких людей належало б виявляти з дитинства шляхом 

випробувань на пам’ять, наполегливість у пізнанні, стійкість до омани, до брехні, 

на витривалість у праці, на здатність долати страх і спокуси: «Хто пройшов ці 

випробування у кожному віці – дитячому, юнацькому й зрілому – і проявив себе 

як цілісна особистість, того і варто ставити правителем і захисником держави, 

того треба вшановувати і при житті, й після смерті вшанувати почесними 

похоронами та особливо увічнивши про нього пам’ять» [27, с. 413-414]. Про таких 

людей Платон пише: «Їм повинна бути властива любов до своєї держави, 

випробувана і в радості, і в смутку, і повинно бути помітно, що від цього свого 

правила вони не відмовляться за жодних труднощів, небезпек або інших 

перипетій. Хто виявиться слабким, того треба буде відсторонити, але той, хто 

чистим вийде з цього випробування, немов золото з вогню, того треба поставити 



84 

 

правителем» [27, с. 503]. У такому аспекті Платон пов’язує також ідею гідності з 

патріотизмом, соціальною відповідальністю, вірністю ідеалам. 

Система виховання гідного громадянина, який здатен і в потенції, і в 

дійсності керуватись принципом справедливості і буде дбати про спільне благо 

громади, отримала назву «пайдейя». Отже, ідея гідності в історико-філософському 

аспекті розвитку античної філософії тісно пов’язана з концептом «пайдейя», що 

вказує на системний вимір ідеї гідності в контексті античної моралі та системи 

філософських ідей. Платон, як і його вчитель Сократ, не має сумніву, що 

правильне виховання і навчання пробуджують у людині гарні природні здібності, 

а ті, в кого вони були, завдяки такому вихованню стають ще кращими [27, с. 424]. 

Здається, вся філософія Платона була підпорядкована певному єдиному 

«принципу», певному єдиному пориву його душі – вийти за межі буденного, 

досягти досконалості через набуття спеціального знання [16]. Проте Платон 

припускає можливість і того, що люди можуть робити добро й правильні речі, 

керуючись не тільки набутими знаннями. Без розуміння цього моменту важко 

пояснити, яким чином вони стають кращими [17, с. 96]. Просвітленість – це зовсім 

не те, що під нею розуміє загал: ніби в душі людини немає знання, і його в людину 

треба закладати, і після цього вона наче прозріває. За Платоном, «у кожного в 

душі є така здатність; є в душі знаряддя, яке допомагає кожному вчитися <…> 

але, залежно від скерованості, це може бути корисним і позитивним або 

шкідливим» [27, с. 518]. Гідність дається державним діячам «не від природи, не 

від вчення», якщо комусь вона і дістається, то тільки як Божий дар. Не знання 

допомагає державному діячеві вести довірену йому спільноту правильним 

шляхом, здійснювати великі справи та досягати величних цілей, а божественне 

натхнення, одержимість Богом. У цьому випадку державна людина стає подібною 

до провісника, провидця, поета, що керується, окрім розуму, ще й містичним 

одкровенням. Про таку людину говорять: «Це – людина божественна» [29, с. 99]. 

Із таких міркувань Платона випливає висновок про те, що гідність має 

трансцендентне походження і не здобувається самостійно людиною, а є 

божественним даром. Такий аспект гідності певним чином вказує також на 



85 

 

фаталізм, бо людина самостійно не може розвиватись. Зрештою, така 

інтерпретація ідеї гідності у платонізмі є залежною від його онтології та 

гносеології, оскільки всі кращі зразки речей і людської поведінки вже існують і є 

наперед заданими у світі ідей. 

Хоча треба визнати, що в більшості своїй усі можновладці не без гріха, 

оскільки влада при тривалому практикуванні здатна сильно вплинути на 

особистість свого носія. Це може трапитися навіть із тими рідкісними винятками 

серед людей, хто зумів проявити себе гідним стати досконалим філософом і 

правителем [27, с. 491-492]. Слава, влада, багатство можуть розбестити і їх, 

відхиливши від здійснення великого добра, спільного блага, заради якого вони і 

отримали свій дар, і були народжені. І найбільші злочинці виходять саме із 

середовища ось таких сильних розумом і могутніх, в силу цього вони здатні 

«спричинити велике зло як державам, так і окремим особам». Дрібна ж натура 

ніколи не зможе здійснити нічого великого: ні доброго, ні злого [27, с. 495]. У 

такому аспекті Платон розвиває думку про те, що гідність має тенденцію до 

деградації, коли людина керується меркантильними інтересами. Устами Cократа 

він переконує, що людям треба менше перейматися тим, чим вони володіють (і ці 

володіння включають пропозиційне знання), а більше перейматися тим, щоб стати 

настільки добрими і мудрими, наскільки це можливо [57, с. 139]. Отже, Платон 

пов’язує можливість існування гідності з моральним ригоризмом, тобто з 

вимогливістю до себе діяти справедливо й чесно, бо несправедливість, 

безпринципність і розбещеність є причинами негідної поведінки. 

Але й серед правителів іноді можуть з’являтися ті, для кого гідність – не 

порожнє слово, і тоді вони варті особливого захоплення та поваги. Бо дуже важко, 

але тому і почесно прожити все життя справедливо, маючи повну свободу чинити 

несправедливість: «Таких людей небагато, але вони були і, я сподіваюсь, будуть 

надалі і тут, і в інших краях, чесні й гідні люди, чия доброчесність у тому, щоб 

справедливо здійснювати справу, яку їм довірено…» [26, с. 526]. Гідність, згідно з 

такими міркуваннями Платона, залежить від морального вибору людини, від її 

відповідальності, чесності, виконання обов’язку, прагнення до справедливості. У 
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такому аспекті ідея гідності тлумачиться Платоном у морально-етичній парадигмі 

її розуміння. Проте це скоріше виняток, аніж правило. Зазвичай негідник, 

вдягнувши маску справедливості, може легко отримати у свої руки владу. Влада 

дає йому все: соціальні зв’язки, впливовість, матеріальні можливості, завдяки 

яким його влада тільки міцніє, усі вороги зазнають поразки, а більшість людей і 

служителів культу починають виявляти йому прихильність і шану за ті вигоди, 

якими можуть бути наділені чи обдаровані [27, с. 362]. Для багатьох бути 

розсудливим і справедливим є важкою і незручною справою, натомість 

безпринципність, розбещеність та несправедливість є приємними та легкими у 

своєму застосуванні, хоча формально і засуджуються суспільною мораллю чи 

законом. Насправді більшістю визнається, що несправедливі вчинки більш 

доцільні, ніж справедливі: «люди легко схиляються до того, щоб і в суспільному 

житті, і в приватно-побутовому вважати щасливими і поважати саме негідників, 

коли вони багаті, впливові і мають ні за що та зневажають тих, хто хоч і кращий 

як особистість, але бідний» [27, с. 364]. З огляду на це, перед людиною постає 

непроста дилема, як легше і краще пройти свій життєвий шлях: «Чи правдою зійти 

мені на вищу фортецю, чи обманом і брехнею і під їх захистом провести життя? 

<…> коли я справедливий, а мене таким не вважають, користі від цього для мене, 

як запевняють, немає жодної, лишень труднощі та явні збитки. А для людини 

несправедливої, що підступно здобула собі славу справедливої, життя, як 

стверджують, чудесне. Відповідно, оскільки видимість переважає навіть істину і є 

головною умовою благополуччя, мені саме на це і варто звернути усю свою увагу: 

для видимості мені треба окреслити навколо себе живописне зображення 

доброчесності і під цим прикриттям протягнути лисицю <…> прудку й 

підступну» [27, с. 365]. Проте свою негідну сутність важко буде приховувати весь 

час, тому, «щоб зачаїтись», подібні люди організовуються у спілки, спільноти, а 

фахівці з публічних виступів навчають їх мистецтва переконання, вміння вміло 

промовляти на народних зборах і, таким чином, вони отримують можливість 

варіювати: застосовувати то переконання, то насилля, і так, щоб завжди брати 

гору та не зазнавати покарання. Такі люди вважають, що «дотримуватися 
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несправедливості, негідної поведінки – вигідно, а що стосується власних злочинів 

і помилок, то наполегливими молитвами можна переконати богів й уникнути 

покарання…» [27, с. 365-366]. Платон пов’язує негідну поведінку з 

утилітаризмом, власне з корисливою егоїстичною позицією. Звідси також 

випливає, що гідність мала б ґрунтуватися на альтруїзмі. У цьому аспекті Платон 

принципово схильний до альтруїстичного підходу тлумачення гідності. 

Щодо таких негідників і їх позиції Платон твердить, що більшість із них, 

якщо замолоду їм і вдалося зачаїтися, під кінець життя все одно будуть викриті: 

«…вони стануть посміховиськом, і під старість їх чекає жалюгідний кінець: ними 

будуть потурати й іноземці, і свої, не обійдеться і без побиття…» [27, с. 613]. 

Людина, яка руйнує власну країну, незалежно від того, на яких щаблях влади вона 

перебуває, не має жодної гідності. За кожну несправедливу дію негідник буде 

нести відповідальність у десятикратному розмірі, «за все це, тобто за кожен 

злочин, він повинен зазнати десятикратно більших страждань» [27, с. 615]. Тут 

Платон висловлює певну есхатологічну ідею космічної справедливості, яка буде 

реалізована з необхідністю незалежно від людини. Тому гідність – це найбільш 

оптимальний шлях діяльності людини, бо негідна поведінка буде обов’язково 

покарана в контексті історичної та космічної справедливості, оскільки людська ж 

душа безсмертна. 

Платон визнає, що серед людей є багато таких, які намагаються діяти підло, 

подібно до тирана, не гребуючи жодними засобами, і цим вони можуть іноді мати 

перевагу й успішно позбавити усього тих, для кого діяти таким чином 

неприйнятно. Проте, на його думку, негідник завжди програє, бо «негідник 

залишиться негідником, а його жертва – людиною гідною» [26, с. 511]. Власне 

гідність повинна бути завжди пріоритетною у поведінці людини. 

Гідна людина не шукає шляхів для втечі; їй немає сенсу втікати, рятуватися; 

вона не прагне за всяку ціну прожити якомога довше; вона не чіпляється за життя, 

а покладається у цьому на Бога, бо «від долі не втечеш, тому потрібно шукати 

спосіб провести дні і роки, які їй визначені, найбільш гідним чином» [26, с. 512]. 
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Тобто гідна поведінка є більш доцільною навіть у контексті визнання фаталізму та 

провіденціалізму. 

Чи може людина змінитися? Платон упевнений, що так. Гідність людина 

втрачає через душевну зіпсованість, коли стає несправедливою, нестриманою, а 

отже злою. І навпаки, її гідність прокидається тоді, коли вона усвідомлює усю 

справедливість покарання, яке повинна прийняти за скоєне; прокидається, перш за 

все, у спокуті: «…відбуваючи покарання, вона позбавляється від зіпсутості, що 

затьмарює душу» [26, с. 477]. Подібно до того, як медицина повертає здоров’я 

тілу, так і правосуддя (справедливе покарання) забезпечує здоров’я та чистоту 

душі [56, с. 76, 78]. Як бачимо, Платон тлумачить гідність у контексті морально-

етичної парадигми, оскільки пов’язує негідну поведінку зі злом, 

несправедливістю, нестриманістю. 

Душа людини може і повинна змінитися, варто тільки обрати інший спосіб 

життя. Проте для цього потрібно оволодіти здатністю та умінням розпізнавати 

гідний та негідний способи життя: «Природні якості душі у поєднанні одна з 

одною і певними набутими позитивними якостями сприяють тому, що з усіх 

можливостей людина здатна, враховуючи природу душі, обміркувавши, зробити 

вибір: негідним вона буде вважати спосіб життя, який веде до того, що душа стає 

несправедливою, а найкращим – коли вона стає справедливою; усе інше вона 

залишить осторонь. Уже не раз наголошувалось, що і при житті, і після смерті це – 

найважливіший вибір людини» [27, с. 618]. Платон, як бачимо з цих міркувань, 

наголошує на тому, що гідність ґрунтується на пізнавальних здібностях людини та 

її моральному виборі. На той світ людині треба відходити саме з таким «твердим, 

як адамант, переконанням», що не приголомшило її ані багатство, ані інше зло і 

що не стала вона тираном, і подібною діяльністю не спричинила багато 

невиправного зла, і саме цим не зазнала ще більшого зла сама [27, с. 619]. Така 

відповідальність людини за майбутнє ґрунтується на ідеї безсмертя людської 

душі, про що згадувалося раніше. Тому гідність і відповідальність за майбутнє 

пов’язані між собою в контексті ідеї вічності людської душі. У такому аспекті 
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гідність має футурологічний вимір, який, своєю чергою, має елементи 

есхатологічності. 

Справді гідна людина легше, ніж інші, терпить яке-небудь нещастя, що могло 

б трапитися з нею. У подібній ситуації не можна втрачати власну гідність, треба 

спокійно, на засадах розуму і звичаю, приймати обставини, що склалися [27, 

с. 603-604]. Саме у здатності зберігати спокій, не втрачати самовладання «полягає 

гідність людини», підкреслює Платон [27, с. 605]. Такі платонівські міркування є 

близькими за змістом до ідей стоїцизму, який наголошує на раціональному 

осягненні буття та необхідності внутрішнього спокою у сприйнятті світу. 

Для гідної людини однаково, спіткають її бідність, хвороба чи інша біда: усе 

це врешті-решт буде їй на благо при житті або після смерті. Людині, як 

безсмертній істоті, не варто хвилюватися про ту незначну, з позиції вічності, мить 

від народження до смерті, яка називається земним життям. Небеса ніколи не 

позбавлять своєї опіки людину, яка прагне бути гідною, справедливою і тим 

самим уподібнюється Богові [27, с. 613]. Такими думками Платон продовжує 

розвивати ідею божественного провіденціалізму та Божої опіки гідних людей. 

При цьому гідність – це своєрідний шлях до обоження людини, уподібнення до 

Бога. З іншого боку, заклик Платона до гідності як найбільш оптимального 

способу поведінки, ґрунтується на ідеї безсмертя людської душі. Такий підхід 

Платона до ідеї гідності має також зв’язок з християнськими ідеями 

Середньовіччя. 

Сократ у «Горгії» Платона закликає людину: «…йди за мною до мети, 

досягнувши якої, ти будеш щасливим і при житті, і після смерті <…> І нехай інші 

зневажають тебе, вважаючи дурнем, нехай ображають, коли їм заманеться, нехай 

навіть б’ють, клянуся Зевсом, – сприймай спокійно і ганьбу, і побої: з тобою 

нічого не трапиться поганого, коли ти воістину гідна людина і віддана 

доброчесності. <…> Цей шлях у житті – найкращий: і живи, і вмирай, 

утверджуючись у справедливості та інших чеснотах» [26, с. 527]. Гідна людина 

смерті не боїться, вона боїться лише скоїти несправедливість, оскільки знає, що 

душа, обтяжена несправедливими вчинками, цим найбільшим злом у житті, буде 
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нести відповідальність на післясмертному суді, зазнає не тільки страждань, а й 

ганьби [26, с. 522, 525]. У такому контексті платонівське розуміння гідності 

безпосередньо пов’язане з евдемонізмом, оскільки тільки гідна людина може бути 

щасливою. Крім того, Платон підкреслює есхатологічний вимір необхідності 

вибору гідної поведінки, бо людина відповідати за свої вчинки. Така ідея гідності 

є близькою до її тлумачення з точки зору християнської моралі. 

У діалозі «Критон» згадується, що Сократ міг випросити на суді вирок у 

формі вигнання та й навіть після винесення смертного вироку мав можливість 

втекти й зберегти своє життя. Але для нього було неприйнятим триматися за 

життя, негідно відступити від свого слова та вимог закону [28, с. 53-54]. І тут 

гідність знову тлумачиться Платоном в контексті морального ригоризму, який 

передбачає принциповість, вимогливість до себе та вірність своєму слову. Платон 

переконував: якби смерть була кінцем усього, вона була би щасливою знахідкою 

для негідників. Помираючи, вони одночасно позбувалися б і тіла, і, разом з 

душею, власної ницості та гріховності. Але насправді якщо душа безсмертна, для 

неї немає іншого сховища й порятунку від лиха, окрім одного: стати якомога 

кращою і розумнішою. «Бо душа не забирає з собою в Аїд нічого, крім виховання 

й способу життя, і вони вже спричиняють померлому або неоціненну користь, або 

невиправну шкоду з самого початку шляху у потойбічний світ» [30, с. 107]. На 

необхідність морального вдосконалення та здобуття гідності вказує сама природа 

людської душі, яка, за Платоном, є безсмертною. Ця Платонова ідея безсмертя 

душі пов’язана з його есхатологічними ідеями. Отож гідність – це шлях до 

порятунку. Ті, про кого вирішать, що вони прожили життя гідно, звільняються і 

позбавляються земних пут, і «приходять у країну вищої чистоти». Ті, хто завдяки 

філософії зумів очиститися повністю, «надалі вже живуть безтілесно». Тому люди 

повинні докласти усіх зусиль, щоби долучитись, «доки ще живі, до доброчесності 

й розуму, бо прекрасна нагорода й надія є велика!» [30, с. 114]. З цих позицій 

кожна людина є відповідальною за своє майбутнє, оскільки есхатологічна 

перспектива існування людини з необхідністю вказує на невідворотність 
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відповідальності за свої вчинки, що перегукується з пізнішими християнськими 

ідеями. 

Душа безсмертна й має потенціал витримати все: і будь-яке зло, і благо. Бути 

гідним означає триматися «вищого шляху», «дотримуватися справедливості разом 

із розумністю». Гідним життям ми заслуговуємо собі винагороду, «немов 

переможці на змаганнях», тому з позиції «і цього життя, і тисячолітньої 

мандрівки» усе в гідної людини буде добре [27, с. 621]. Тут Платон пов’язує ідею 

гідності з раціональністю й справедливістю. Водночас він вказує на те, що гідність 

є шляхом до порятунку й винагороди у футурологічному контексті. 

Ідеалізм філософа у розумінні гідності людини і донині зберігає свою 

життєздатність, і, певно, збереже назавжди, доки люди не втратять свої 

нескінченні прагнення до досконалості й кращих сподівань на майбутнє. Таку 

високу оцінку ідейного спадку Платона дає дослідник його творчості 

Павло Новгородцев [24, с. 251]. Платон у своїй філософії обґрунтував ідею 

гідності, яка допомагає нам усвідомити дивовижну глибину й цінність людського 

духу. Такі ідеї завжди є актуальними. Для людства завжди будуть зберігати силу 

ідеї, які допомагають йому прагнути до гідного, жити й вірити в життя, вірити в 

людину. Платонівський підхід до ідеї гідності ґрунтується на ідеї безсмертної 

душі, з чим пов`язана есхатологічна позиція Платона щодо пріоритету гідної 

поведінки. Для платонівської ідеї гідності важливими також є ідеї морального 

ригоризму, евдемонізму та фаталізму, провіденціалізму та трансценденталізму. 

 

2.2. Специфіка розуміння категорії «гідність» у поглядах Аристотеля 

 

Праця найвідомішого учня Платона, видатного давньогрецького класичного 

філософа IV ст. до н.е. Аристотеля Стагирита «Нікомахова етика» й нині 

залишається для нас актуальною щодо розуміння гідності людини [10; 12]. Він 

присвятив її своєму синові, керуючись усвідомленням необхідності виховання в 

ньому значущих особистісних якостей та чеснот. Людині, за Аристотелем, треба 

нестримно прагнути чеснот і жити ними. Вони потребують плекання й постійної 
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роботи над собою на основі правильного уявлення та розуміння належного щодо 

дотримання гідного буття [1]. Такий підхід Аристотеля безперечно можна 

розглядати в контексті етичного раціоналізму, де розум, знання, доброчесність є 

тотожними. 

У цьому контексті праця Аристотеля вписана в систему виховання, що 

отримала широке визнання в часи Античності – «пайдейю». «Пайдейя» включала 

правила, норми, цінності, культурні настанови, що зумовлюють набуття індивідом 

певного ряду людських якостей та чеснот, значущих для життя давньогрецького 

полісу. Ця система виховання спиралася на такі фундаментальні принципи 

формування гідного громадянина, як доброчесність, освіченість, культура [15, 

с. 258-259]. Тому «пайдейї» в Давній Греції надавали важливого, принципового 

значення. 

З позицій етичного раціоналізму Аристотель визнавав за можливе виховати 

якості гідної людини; він пов’язував їх з освітою як процесом передачі істинних 

цінностей. Водночас, філософ припускав, що прагнення до набуття якостей гідної 

людини свідчить про схильність до них у самій природі людини. Тобто, певною 

мірою гідність є вродженою, чи апріорною здатністю людини. Аристотель був 

переконаний, що особистість людини в сукупності її чеснот володіє, по-перше, 

здатністю мислити, по-друге, розвинутим естетичним смаком, по-третє, почуттям 

міри й справедливості як у полісних справах, так і в особистих [1, с. 56-57]. 

Гідність в етиці Аристотеля є «своєрідною прикрасою доброчесності, оскільки 

надає їй величності й не існує без неї». Тому, як стверджує філософ, «неможливо 

бути істинно гідним, не досягнувши моральної досконалості» [1, с. 131]. І тут 

«пайдейя», як модель виховання, мала б сприяти відтворенню зразків, моделей 

мислення і поведінки, соціокультурного коду, важливого й необхідного для 

сталого функціонування античного полісу, для збереження його традицій. 

Отже, «Нікомахова етика» Аристотеля стверджує взаємозв’язок гідності й 

відповідного виховання в дусі моральності, доброчесного способу життя з метою 

набуття значущих гідних якостей [1, с. 57]. У цьому сенсі гідність та 

доброчесність є тотожними. 
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Критеріями гідності, за Аристотелем, є розуміння людиною суті понять блага 

і блаженства, до якого вона прагне, і спосіб життя, який вона веде [1, с. 57-58]. 

Іншими словами, людина завжди прагне до того, що відповідає її гідності. 

Філософ виокремлює три основні способи буття людини в світі: по-перше, 

гедоністичний, орієнтований на чуттєві насолоди та шляхи їх досягнення, що, за 

Аристотелем, є виявом тваринного в людській природі; по-друге, політичний 

(державний); по-третє, споглядальний. Люди гідні, освічені й діяльні завжди 

розуміють під благом і блаженством честь і гідність, оскільки це і є кінцева мета 

політичного життя [1, с. 58]. Тут Аристотель ототожнює благо та гідність. Із цього 

випливає, що честь і гідність – це важливі якості державного способу буття. 

Якщо римляни для позначення гідності використовували слово dignitas, що 

вказувало на людину, яка користувалася повагою завдяки політичним, військовим 

чи адміністративним досягненням, то греки застосовували інший термін – αξια, 

який означав цінність. Цей термін є коренем слова axiom і звідси – терміна 

«аксіологія». Аристотель у своїй «Нікомаховій етиці» визначає αξια як ціннісне 

відношення, що позначає претендування на зовнішнє благо. Axia, в свою чергу, 

залежить і від характеру, і від суспільної оцінки. Аристотель не дотримується ідеї, 

що всі люди володіють axia лише тому, що вони люди. Насправді саме axia 

відрізняє людей: вони не рівні за статусом, і справедливість полягає в розрізненні 

їх відповідно до різної axia [50, с. 61]. 

Людина сутнісно потребує честі й гідності, щоб перш за все переконати саму 

себе у своїх позитивних якостях, у тому, що її поважають, визнають цінність її 

існування в світі. У такому розумінні гідність має аксіологічний вимір і є 

критерієм екзистенційної значущості людини. Проте, на думку Аристотеля, честь 

має й певну особливість: вона більш залежна від тих, хто її виявляє, ніж від того, 

кому її виявляють [1, c. 58]. Честь як об’єктивна складова гідності – це 

«найважливіше з людських благ» [1, c. 130]. Суб’єктивна складова гідності – це 

властиве людині внутрішнє благо, яке не підлягає відчуженню. У цьому випадку 

підхід Аристотеля до аналізу гідності постає аналогічним тому, який він 

застосував у своїх розмислах з приводу щастя людини. Власне, й гідність він 
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тлумачить саме в евдемоністичному аспекті. Згідно з Аристотелем, щастя 

залежить від правильної, доброчесної дії. Індивіди досягають евдемонії тільки за 

умови свободи розмірковувати над своїми бажаннями і раціонально обирати з-

поміж них, керуючись принципом блага. Евдемонія, або доброчесне життя, яке є 

благом для людини, є також і життям у повній гармонії з благом спільноти. Будь-

який акт, який виключає індивіда з такого його зв’язку зі спільнотою, 

заперечуватиме можливість для нього жити доброчесним життям і більшою чи 

меншою мірою, порушить її людську гідність [60, с. 46]. 

За Аристотелем, почуття власної гідності безпосередньо пов’язане з 

феноменом щастя, яке він називає головною й самодостатньою метою життя. 

Аналізуючи гідність людини, філософ виокремлює суб’єктивні та об’єктивні, 

внутрішні та зовнішні чинники її формування. Гідність людини як внутрішнє 

благо нерозривно пов’язана з діяльністю душі й розумними вчинками. Зміст цього 

поняття досить широкий. По-перше, гідність розуміється як стан душі, тобто не як 

зовнішньо дана людині якість. Гідність, первинно, суголосна діяльності душі, 

наявному духовно-моральному світові людини. За відсутності в душі цієї 

відповідності вести мову про гідність було б неможливо. По-друге, гідність 

виявляє себе у гідній поведінці, розумних судженнях та правильних вчинках, які є 

зовнішнім її свідченням. 

Коли цей підхід прийняти й надалі послідовно розвивати, доречно поставити 

запитання, чим є гідність – результатом виховання, освіти або Божим даром, чи, 

може, гідність – це випадкове надбання? Чи може вона існувати тільки в потенції, 

а потім проявлятися в меншій чи більшій інтенсивності, чи вона завжди наявна в 

усіх діях людини? 

Аристотель виключає випадковий характер появи гідності. Із визнання 

випадковості гідності логічно випливав би висновок про її епізодичність, 

відсутність її постійних причин і засад; про те, що вона не є необхідним рівнем 

вияву людини, а лише її спорадичною, мінливою якістю, яка не має вирішального 

впливу на життя. До того ж визнання випадковості гідності тісно прив’язувало б 

гідність до матеріальних благ, якими доля іноді обдаровує людину. Гідність не є 
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даром долі, оскільки, згідно з Аристотелем, нелегко прийняти дарунки долі тому, 

хто не має в собі якостей величної, гідної людини, тому що такі блага скоро 

псують нестійку в духовно-моральному плані особистість [1, с. 132]. 

За Аристотелем, гідність треба постійно здобувати, підтверджувати, тобто це 

та якість, яку шукають, якої прагнуть. Вона завжди співвіднесена з доброчесністю. 

Власне гідність та доброчесність є взаємозалежними. На відміну від Платона, який 

схильний тлумачити гідність як Божий дар, Аристотель вважав, що гідність 

досягається людиною через активну життєву позицію. Досягти гідного життя 

можуть лише доброчесні люди – ті, які спромоглися актуалізувати природну 

схильність до вищого блага. «Усе, чим ми володіємо від природи, ми отримуємо 

первинно як можливість, а потім втілюємо в дійсності», – підкреслював 

Аристотель [1, с. 78]. 

Маючи в собі джерело гідності, прагнучи до нього, людина своїми власними 

розумовими та морально-вольовими зусиллями, відповідальними вчинками 

утверджує свою гідність у реальному світі. Гідність людина здобуває. Діючи 

гідно, ми стаємо гідними. Умовами повноцінного втілення гідності є не 

обмеженість та дріб’язковість, а вся повнота буття [1, с. 129]. Із цього випливає, 

що серед розмаїття життєвих проявів гідна людина обирає лише той, що 

пов’язаний із відповідною поведінкою та самоздійсненням. 

Гідність – це якість, пов’язана, перш за все, з надійністю та відповідальністю 

людини. Вона актуалізується протягом усього людського життя і кожного разу 

потребує підтвердження. 

Завдяки таким якостям, як доброчесність і розсудливість, людина може 

актуалізувати свою гідність, реалізувати своє призначення, оскільки 

«доброчесність є основою для визначення шляхетної мети, а розсудливість – 

правильним способом її досягнення» [1, с. 187]. 

Можна стверджувати, що гідність є визначальним життєвим регулятивом. 

Людина, сповнена почуття власної гідності, долає усі перепони й труднощі долі, 

намагається з усіх сил діяти завжди відповідно до ідеалу. У гідному ставленні до 

життєвих випробувань проявляється вся моральна краса людини [1, с. 71]. 
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Гідна людина, вважає Аристотель, – це щаслива людина, оскільки її вчинки й 

думки узгоджуються з принципом доброчесності [1, с. 71]. Доброчесні вчинки 

«дають насолоду самі собою», тому не може бути гідною людина, «яку не тішать 

прекрасні вчинки» [1, с. 67]. 

Таким чином, гідність є результатом доброчесного життя, «винагородою, яка 

присуджується за доброчесність» [1, с. 131], епіфеноменом засвоєння знань і 

життєвого досвіду. Відповідно Йозеф Хейзінга стверджував, що Аристотель 

розуміє гідність не як мету та основу доброчесності, а як її природну міру. Люди 

прагнуть гідності, щоб переконатися у власній цінності та доброчесності [35, 

с. 80]. Тобто гідність є критерієм цінності людської екзистенції та критерієм 

доброчесності людини. Власне цінною є гідна людина, бо вона також є 

доброчесною, а останнє є важливим для суспільного буття. 

Аналізуючи феномен людської гідності, треба звернутися також до 

аристотелевого розуміння душі. На думку філософа, існують дві частини душі: 

одна володіє судженням-логосом, інша – ні. Для характеристики гідності 

важливою є саме перша, оскільки без неї розумний вчинок не був би можливим [1, 

с. 172-173]. У такому аспекті Аристотель перебуває на позиції етичного 

раціоналізму, бо без розуму, без раціональності, яка створює підстави для 

морального вчинку, гідність стає неможливою. 

Аристотель також твердить про три сили душі, важливі для належного 

вчинку і для істини: відчуття, вольові прагнення і розум. Найменшу роль для 

гідності відіграють відчуття. Але душевні пориви, схильність душі до дії необхідні 

для формування почуття власної гідності, для прийняття рішень, для здійснення 

свідомого морального вибору. Гідність – це благо, обране свідомо. Свідомий 

вибір – це прагнення, за яким приймаються рішення. Для того, щоб прагнення 

було правильним, воно повинно співвідноситися з судженням, істинним у свою 

чергу [1, с. 173]. Таким чином, гідність більше залежить від моральних засад, 

принципів, які обираються нами свідомо й відображаються у наших вчинках, що 

ще раз вказує на схильність Аристотеля до парадигми етичного раціоналізму. На 

відміну від Платона, який вважав, що гідність дарується людині Богом, 
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Аристотель послідовно тлумачить гідність у контексті етичного раціоналізму. У 

цьому сенсі етичний раціоналізм Аристотеля протистоїть трансценденталізму 

Платона в розумінні гідності. 

У міркуваннях Аристотеля чітко простежується саме етико-раціоналістичний 

підхід, оскільки джерелом, основою й рушійною силою вчинку є свідомий вибір. 

Свідомий вибір – це осмислене прагнення, викликане і скероване думками. 

Наголошуючи на важливості думки, розуму, Аристотель визначає їх спільну 

мету – істину. Гідність не здатна актуалізуватись поза істинним станом речей. Її 

кристалізація прямо пропорційна повноті істини [1, с. 174]. 

На думку Аристотеля, усвідомлення істини стає можливим завдяки п’яти 

речам, а саме: мистецтву, науці, поміркованості, мудрості та розуму [1, с. 175]. 

Мистецтво має справу з творчістю, що походить від людини, а не з природної 

необхідності. Наука спирається на докази. Поміркованість особливо важлива як 

складова частина основи гідності й виявляється у здатності приймати правильні 

рішення згідно з принципом блага й користі. У цьому сенсі теж простежується 

етичний раціоналізм Аристотеля, але який має вже прагматичний чи навіть 

утилітарний аспект, оскільки орієнтує людину на користь та доцільність. 

Поміркованість пов’язана із людськими діями, впливає на вчинки, а вчинки, у 

свою чергу, пов’язані з окремими обставинами. Поміркованість формується з 

досвідом. Особливістю як мистецтва, так і поміркованості є те, що вони мають 

справу з тим, що може бути, а може і не бути [1, с. 176-177]. 

Мудра людина не тільки знає наслідки дії своїх принципів, а й володіє 

істинним знанням цих принципів [1, с. 179], що знову вказує на позицію етичного 

раціоналізму у трактуванні гідності. Мудрість – знання про найбільш важливе в 

людському житті. Це здатність осягати розумом речі, найбільш цінні за своєю 

природою [1, с. 179]. Етичний раціоналізм Аристотеля має також аксіологічний 

вимір, а сама гідність стає важливою цінністю в етичній думці Аристотеля. 

Гідність передбачає свідомий вибір, певний осмислений акт. Відповідно це 

вміння, пов’язане з розумом і підкоренням пристрастей. Гідність, таким чином, 

постає як характеристика поміркованої, мужньої людини. Цікаво, що гідність 
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безпосередньо пов’язана з такими моральними якостями людини як 

поміркованість та мужність, які лежать в основі справедливості. Тобто гідна 

людина з необхідністю буде справедливою. 

Таким чином, гідність людини більшою мірою залежить від моральних 

принципів, обраних нами усвідомлено, які знаходять своє місце у відповідних 

вчинках. У свою чергу моральність вчинків є головним принципом життя людини 

[1, с. 64, 71]. 

Важливою характеристикою гідності, згідно з Аристотелем, є міра в усьому, 

тобто та середина, якою повинна керуватися людина, погоджуючи з нею кожний 

момент свого життя: «гідна людина – це та, яка вважає себе гідною великого і є 

відповідною йому <…> та ж, яка вважає себе гідною великого, але не є такою, є 

просто марнославною. <…> Приниженою є людина, що вважає себе гідною 

меншого, ніж заслуговує насправді. <…> Величною є та людина <…> що гідно 

себе цінує» [1, с. 130]. 

Розмірковуючи над взаємозв’язком гідності й міри, Аристотель попереджає 

про те, що будь-яка гідна якість як виникає, так і зникає. Нестача або надлишок 

знищують гідність [1, с. 80]. Тому гідність виявляє себе перш за все у 

поміркованості та розсудливості, у дотриманні міри розумної; вона постає як 

певний серединний стан [1, с. 142]. Почуття міри дозволяє уникнути багатьох 

крайнощів, що спричиняють втрату цілісності, гармонії, духовної сили, 

провокують настання хаосу як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. 

Згідно з цією логікою, бути гідним означає віднайти, визначити середину в 

кожному окремому випадку, а це – справа нелегка, оскільки треба ще знати, як це 

здійснити. Треба зробити пошук середини метою, відійти від крайнощів, від того, 

що різко протистоїть середині. При виявленні у собі крайнощів необхідно схилити 

себе у протилежний бік, щоб наблизитись до середини. Втрата міри, відхід від 

середини не можуть залишитись непоміченими. Відхилення в бік недоліку й 

слабкодухості дають у підсумку принижену людину, а в бік надлишку – зверхню й 

пихату. Тому важливим постає питання, «до якої межі» визначений цей інтервал 

міри, подолання якої веде людину від середини до крайнощів, до втрати гідності. 
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У такому аспекті гідність пов’язана з принципом «золотої середини» і є 

фундаментом для інших людських чеснот. Обирати середину важливо ще й тому, 

що вона визначає адекватність суджень (міркувань) [1, c. 80]. Принцип «золотої 

середини» пов’язаний безпосередньо з етичним раціоналізмом. Проте 

аристотелеве розуміння дотримання середини як основи гідності не може мати 

сили аксіоми, тобто бути своєрідним категоричним імперативом. Життя 

передбачає таке розмаїття ситуацій, коли часом саме «крайній», а ні в якому разі 

не «серединний» вчинок може бути сумісним із поняттям «гідність» (якщо 

негідник завдає кривди людині, то крайній вчинок – це піти на конфлікт із 

негідником і захистити скривджену людину, так звана «серединна» поведінка в 

цьому випадку стане виявом слабкодухості, яку людина з почуттям власної 

гідності потім сама собі не зможе пробачити). 

Завжди треба мати на увазі доречність і своєчасність вчинку. Важливість 

зауважень Аристотеля полягає в тому, що, на його думку, чесноти виникають, 

зростають і гинуть завдяки одному і тому самому, і через одне й те саме, а саме – 

через дії. Дія є критерієм доброчесності й, зокрема, гідності. Аристотель 

підкреслює важливість правильної дії, уподібнюючи її влучному пострілу. Тут 

філософ розвиває поняття гідності в праксеологічному аспекті, який має 

прагматичну тенденцію, бо дія має бути ефективною, власне доречною, 

доцільною, своєчасною. Він наголошує, що чинити правильно, а отже гідно, 

можна тільки в один спосіб. Людина з гідністю завжди чинить згідно з власною 

волею. Вона свідомо обирає, що приймати й чого уникати, тобто свідомо обирає 

належне й самовіддано керується своїм вибором. Розумна людина приймає 

рішення про те, що залежить від неї і що реально може здійснитись у її вчинках. У 

цьому аспекті Аристотель дає людині певну свободу вибору дії. 

Гідність виявляє себе також і як певна неупередженість. Вона засвідчує 

моральну досконалість людини. Це універсальна якість, що пронизує усі вчинки й 

відношення. Водночас, важливо зрозуміти, що гідність – це свідомо обрана 

організація душі, пов’язана із мірою і зумовлена розумним судженням. Власне тут 

Аристотель послідовно дотримується принципу етичного раціоналізму. 
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Таким чином, балансуючи між уявленнями про гідність як природний дар та 

як сформовану якість особистості, що виплекана певною системою виховання і 

обраним типом поведінки, стверджуючи, що людина сама робить свідомий вибір і 

сама визначає свої вчинки, ми тим самим розуміємо гідність як якість, похідну від 

самої людини, а не просто як природний дар, яким наділені лише обрані. 

Гідність – це те, що породжене людиною й залежить від неї самої. Гідність – це 

якість душі, до якої у неї повинна бути схильність, у ній має бути душевна 

потреба. Вона залежить від людини, яка сама вирішує, як їй чинити в певній 

ситуації. 

Людина може бути гідною великого, таку людину Аристотель називає 

величною, а може бути гідною малого, тоді, за Аристотелем, вона є розсудливою, 

поміркованою [1, c. 130]. На думку Аристотеля, те, чим є душа людини, її 

духовно-моральний світ, принципи й переконання, виявляється з очевидністю, так 

само, як за ходою визначається фізичне здоров’я людини. 

Людині, сповненій почуття власної гідності, властиве помірне задоволення 

від наданих їй почестей, немовби вона отримує належне. Така людина буде 

байдуже ставитись до захопленої уваги та вшанування, виявленими їй 

випадковими людьми з дріб’язкових приводів. Так само вона буде ставитись і до 

безчестя, оскільки воно не може мати до неї жодного стосунку [1, c. 131]. Гідна 

людина завжди велична й доброчесна. Їй не личить ні уникати ситуації, ні чинити 

протиправно. У відповідальний момент вона, «в ім’я великого», незважаючи на 

небезпеку, здатна пожертвувати своїм життям, оскільки «негідно за будь-яку ціну 

залишатися живою» [1, c. 133]. Гідна людина володіє моральною досконалістю й у 

ставленні до багатства, й у ставленні до влади, й до будь-якого успіху чи невдачі 

вона буде ставитись помірковано й розсудливо, не буде надміру радіти від успіху 

чи страждати від невдачі [1, с. 132]. З тими, хто вищий за рангом і за соціальним 

статусом, вона буде триматися гідно й ніколи не стане принижуватися й 

плазувати. Для такої людини низько й неприйнятно вивищувати себе над 

убогими, або показувати свої сили на немічних [1, c. 133]. У цьому аспекті в 

поглядах Аристотеля можна простежити елементи стоїцизму, оскільки він 
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наголошує на поміркованості та самодостатності людини, яка не повинна 

виявляти крайнощів у своєму житті. 

Відмінною ознакою величної, гідної людини є самодостатність, тобто ніколи 

й ні в чому не знати потреб, але, водночас, активно робити людям добро, 

допомагати усім нужденним. Сама ж вона соромиться й уникає допомоги від 

інших у своїх справах. Гідна людина ніколи не квапиться, а прагне до великих і 

славних справ. Ненависть її і дружба обов’язково мають бути явними, бо зачаїтись 

властиво лише для поведінки боязкої та слабкодухої людини. Висловлюється й діє 

велична людина тільки відкрито. Вона мислить вільно й завжди говорить правду, 

зі зневагою ставиться до боягузів. Гідній людині не властиві марнота й 

марнославство. Вона ніколи не гониться за зовнішнім і примарним. Великі справи 

знаходять її самі. Вона не буде пристосовувати своє життя до іншої людини, за 

винятком друга. Її нелегко здивувати [1, c. 133]. Таке визнання тісного зв’язку між 

складниками доброчесної поведінки та ідеєю гідності є рушійним для розуміння 

етичних поглядів Аристотеля. Він часто асоціює одні чесноти з іншими. 

Наприклад, повага й возвеличення мають ті самі об’єкти, але відрізняються 

ступенем благородної дії. Він називає велич душі (megalopsychia) вінцем чеснот, 

вважаючи, що володіючи цією чеснотою, людина володіє всіма іншими [46]. 

Людина величної душі не злопам’ятна, їй не властиво комусь щось згадувати. 

Вона не пліткує про людей, не схильна їх засуджувати і не прагне до 

самовихваляння. Рухи й мова її неквапливі, тому що вона знає собі ціну, знає про 

велике. Вона буде поводитися так, ніби «сама собі закон» [1, с. 134]. Так велична 

людина за умови дотримання гідності сама для себе стає своєрідним 

категоричним імперативом. 

Виходячи з таких міркувань Аристотель є автором багатьох оригінальних 

думок евристичного характеру, що збагатили скарбницю світової філософії. «Три 

речі ми обираємо і трьох намагаємося уникати, – пише філософ, – перші три – це 

прекрасне, корисне і те, що дає насолоду, та протилежні цьому – ганебне, 

шкідливе й те, що несе страждання» [1, с. 82]. Тут простежується тенденція 

Аристотеля до прагматизму та гедонізму стосовно діяльності людини. Крім того, 
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у своїх думках Аристотель схиляється до евдемонізму, бо треба уникати 

страждань. Філософ підкреслює: «яка сутність людини, такі її слова і вчинки, так 

вона і живе» [1, c. 140]. Аристотель пов’язує моральну сутність людини з 

перспективами її буття. Варто підкреслити, що усі вищезгадані засади гідності 

людини розглядаються Аристотелем переважно стосовно «вільнонароджених». 

Для позначення іншої категорії людей він вживає поняття «людиноногі», а іноді 

«худоба», маючи на увазі рабів або недорозвинутих людей, калік. При цьому, 

слова «тваринний», «рабський», «покірний», для нього мають синонімічний 

характер. Водночас Аристотель не сприймає кількісної рівності, оскільки люди 

нерівні й за суспільним впливом, і за своїми здібностями [1, с. 142]. 

Коли гідність визначити в контексті призначення людини, стає цікавим 

зауваження Аристотеля, що «призначення людини виконується завдяки 

доброчесності й розсудливості, оскільки доброчесність є основою визначення 

шляхетної мети, а розсудливість – правильних засобів для її досягнення» [1, 

с. 187]. У цьому випадку Аристотель знову наголошує на тому, що раціоналізм є 

підґрунтям гідності, власне обстоює позицію етичного раціоналізму. 

Завершуючи аналіз етичних уявлень Аристотеля, варто підкреслити, що 

гідність, на його думку, залежить і визначається не одним певним чинником, її 

визначають родові якості, засади душі, розумні судження. Правильні, доброчесні 

вчинки та істинна цінність людини співвідносні з її соціальним статусом. У 

збірному морально-психологічному портреті людини, яка володіє гідністю, 

Аристотель виокремлює такі риси, як розум, поміркованість, доброчесність, 

моральну досконалість, сильну волю, величність і законослухняність. Особливо 

також виокремлюються свобода й незалежність у мисленні та мовленні, в 

судженнях і діях, у дружбі та життєвому виборі. І, що важливо, людина, наділена 

почуттям власної гідності, не здатна пристосуватись, не є конформістом, не 

схильна просити допомоги, завжди самодостатня, цілісна й вільна, немов «сама 

собі закон». 

За Аристотелем, гідність людини визначають її душевні, розумові здатності, 

правильні вчинки, а також істинна цінність людини, що співвіднесена з її 
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соціальною значущістю. Людині, що володіє гідністю, притаманні помірність, 

розважливість, доброчесність, справедливість, свобода та незалежність. Гідність 

передбачає свідомий вибір, уміння підкорювати пристрасті й є рисою стриманої, 

розсудливої та мужньої людини. Це свідчить про домінування в поглядах 

філософа етичного раціоналізму. 

Аристотель заперечує випадковість гідності. Гідність, на його думку, – це 

бажана якість, тобто якість, яку прагнуть відкрити у собі, віднайти. Гідність – це 

якість, що похідна від самої людини, а не просто природний дар обраних [2, 

c. 176-177]. Домогтися гідного життя можуть лише доброчесні люди. Нестача або 

надлишок лише гублять чесноту, тому необхідною особливістю гідності постає 

міра в усьому. Гідність виявляється як певна неупередженість. Бути гідним 

означає триматися середини, міри в кожному окремому випадку, зробити пошук 

середини метою, відійти від крайнощів [2, c. 178]. 

В Аристотеля простежується смислова визначеність поняття «гідність». На 

його думку, почуття власної гідності є суб’єктивним складником щастя, яке він 

називає головною й самодостатньою метою життя. У лекціях Аристотеля можна 

віднайти й ті думки, що асоціюють гідність з так званими зовнішніми благами. 

Найбільшими з таких визнаються честь і шана як важливі якості політичного 

(суспільного) способу життя [2, c. 181]. За Аристотелем, людина прагне того, що 

для неї гідне, чого вона сама варта. Нездатність бути гідним, володіти гідністю є 

свого роду виявом власної соціальної неспроможності та невідповідності [2, 

c. 515]. 

Загалом, Аристотель розвиває поняття гідності в контексті етичного 

раціоналізму, евдемонізму та певною мірою прагматизму, що свідчить про 

важливість його міркувань для подальшого розвитку історико-філософського 

процесу, зокрема, його розуміння гідності стало передусім основою для розмислів 

над цією проблемою в елліністично-римську добу, а саме у філософії стоїцизму. 
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2.3. Соціальний вимір гідності людини у філософії стоїцизму 

 

Філософія стоїцизму виникає близько 300 р. до н.е. Саме в цей час Зенон з 

Кітіона створив власну школу, придбавши старий портик «Мальована браму» 

«Ποικίλη Στοά» на афінській агорі (колишньому місці бурхливих народних зборів). 

Звідси і виразна назва філософської школи, яка підводить до дещо сумнівних 

етимологічних висловлювань «в дусі Хрісіпа»: стоя, стояти, вистояти, бути 

завжди стійким тощо. Але таке опосередковане тлумачення цієї назви пов’язане 

також із тим, що у своїх міркуваннях представники стоїцизму наголошували на 

важливості гідно, стійко й незворушно сприймати будь-який удар долі. 

Аналізуючи проблему гідності, мудрий Зенон прийшов до висновку, що 

гідним людям легше жити, бо в них є те, що в моральному сенсі додає сил. 

Філософ середньої Стої Посідоній, який жив у І ст. до н.е. на о. Родосі, серед усіх 

наук висунув на перший план науку про людську душу та гідність. Проблема 

гідності людини перебувала також у центрі уваги видатного римського філософа, 

письменника, оратора і політичного діяча Марка Тулія Цицерона, вбитого під час 

репресій у 43 р. до н.е. Ідеї Посідонія та Цицерона вплинули на найбільш відомого 

римського стоїка І ст. н.е. Луція Анея Сенеку. Вищезгаданим вчителям середньої 

Стої були зобов’язані своїм авторитетом у галузі філософії стоїки ІІ ст. н.е.: раб 

Епіктет та імператор Марк Аврелій. 

Коли грецькі стоїки навчали, що треба жити відповідно до морального закону 

природи, то римські стоїки прославляли чесноту людяності (humanitas), відсутню 

в етиці греків, і виступали за космополітизм, який розглядав увесь світ, богів і 

людей, разом узятих, як співгромадян однієї великої республіки [41, c. xi] 

Космополітизм стоїків спонукає усвідомити рівну й безумовну цінність усіх 

людських істот, цінність, укорінену скоріше в раціональності й моральній 

здатності, ніж у рисах, які зумовлені випадковими природними чи соціальними 

умовами. Засновники цієї традиції вважають, що для того, щоб ставитися до 

людей як таких, що мають гідність, яку не можуть знищити жодні життєві 

обставини, треба зневажати гроші, статус і владу як непотрібні речі для щастя 
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людини. Гідність моральної сили самодостатня, полягає в ній самій. Так, 

авторитетному серед стоїків кініку Діогену не потрібно було просити у царя 

Олександра засобів для пристойного життя, громадянства чи охорони його 

здоров’я: все, що йому було потрібно, – це щоб той відійшов і не заступав світло. 

Моральна особистість в стоїцизмі є завершеною й цілісно прекрасною й без будь-

якої зовнішньої допомоги [53, c. 31-32]. 

Варто наголосити, що філософія стоїцизму привносить до етосу людської 

гідності й поняття прав людини три незалежні, але взаємопов’язані ідеї: 1) ідею 

раціональної основи людської гідності; 2) поняття природного закону як вічного, 

незмінного й доступного диктату розуму; 3) концепт людяності й милосердного 

співчуття [39, c. 46]. 

Філософія стоїцизму виокремлюється з-поміж інших ідейних напрямків 

елліністично-римського періоду саме тим, що запропонувала соціально 

орієнтоване уявлення про гідність як «мистецтво життя» у пристрасному світі 

людей, у згоді з розумною природою і схильностями, а також як кришталізацію 

переконань з урахуванням етично належного в умовах суперечливої соціальної 

реальності. Стоїки також були схильні до етичного раціоналізму в тлумаченні 

гідності. Проте в їхніх поглядах простежується також прагматичний аспект 

розуміння гідності, яка стає «мистецтвом життя». 

Видатний давньоримський філософ Цицерон усе своє життя присвятив тому, 

щоб ознайомити римлян із стоїцизмом, сприяв культивуванню мудрості, 

принципів гідного життя в Римі. Він вважав, що саме в гідності треба вбачати 

переваги людської природи. Людина, на його думку, повинна усвідомити 

особливі, відкриті перед нею можливості актуалізації своєї гідності [36, c. 17]. 

Соціальне спрямування стоїцизму виявилося не тільки в тому, що стоїки 

прагнули популяризувати свою філософію, її основні ідеї й принципи серед різних 

верств римського суспільства, а й у тому, що вони започаткували різноманітні 

популярні жанри філософування: повчання, вмовляння, бесіди, листування як 

певні способи навчання розумному, осмисленому реагуванню на життєві 

перешкоди та труднощі. У таких повчаннях і вихованні центральною є постать 
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мудреця, який уміє гідно зносити всі труднощі життя за всіх життєвих обставин: 

невдачах, хворобах і навіть смерті. У цьому аспекті чітко простежується позиція 

етичного раціоналізму щодо тлумачення гідності. Зокрема, образ мудреця в 

стоїцизмі постає еталоном гідності й основною моделлю моральної поведінки. 

Мудрець «божественний, тому що має в собі Бога», тоді як «погана людина 

безбожна» [19, c. 119]. Мудрець «завжди вільний та здатний до самостійних дій», 

тоді як «погані люди є рабами», нездатними дотримуватися власних життєвих 

принципів і переконань [19, c. 121]. Таким чином, образ мудреця пов’язаний з 

ідеєю свободи вибору. 

Байдужість мудреця до мінливих і нетривких зовнішніх благ (влади, слави, 

багатства, здоров’я і навіть життя), їх ігнорування дозволяють йому бути реально 

стійким, вільним та незалежним. У стоїцизмі гідність є категорією, тісно 

пов’язаною із прагненням до мудрості, шляхетністю душі та самоповагою; вона 

синонімічна з розумністю й самодостатністю («автаркією»). Людині належить 

мудро облаштовувати своє життя згідно з розумною природою, первинними 

природними схильностями. Вона повинна навчитись долати душевні хвилювання, 

пристрасті, бажання, свої страхи та смуток. Це уможливить досягнення душевного 

спокою, стану «апатії» як байдужості до неминучого. Такий стан дає людині 

внутрішню моральну силу, стійкість і почуття власної гідності [36, c. 75]. Гідність, 

яку має людина, за Цицероном, не потребує жодного захисту від зовнішнього 

втручання чи порушень, вона визначається правильним, у розумінні стоїків, 

життям, тобто помірністю й утриманням від надмірності та розкоші. Для 

позначення гідності Цицерон застосовує поняття persona і dignitas. Поняття 

рersona позначає гідність особистості, притаманну усім людським істотам, а 

поняття dignitas позначає гідність людини у виконанні нею своїх обов’язків [47, 

с. 233]. 

Як зауважує українська дослідниця Тетяна Продан, для Цицерона, поняття 

людської гідності – «це не ідеальна модель, а швидше формула з конкретними 

практичними приписами і моральними настановами у конкретних історичних 

умовах для громадянина в окремому випадку та для людини як представника 
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людства – в загальному, яка повинна забезпечити мир, запобігти тиранії та 

авторитарній владі» [31, с. 157]. 

Як бачимо, логіка міркувань стоїків стосовно поняття гідності розгортається 

в контексті етичного раціоналізму. Особливо чітко це прослідковується у Сенеки, 

який наголошує на важливості для виявлення гідності духовно-морального 

вдосконалення на засадах розуму. У своїх моральних листах він підкреслював: 

«Коли ж пощастить, узявши гору над усіма пристрастями, підкоривши їх своїй 

волі, сказати, дихнувши на повні груди: «Я переміг!» – Запитаєте кого? – Не 

персів, не далеких мідійців, ані всіх тих войовників, – переміг скупість, переміг 

марнославність, переміг страх перед смертю, який перемагав переможців народів» 

[33, c. 247-248]. Тут також яскраво проступає схильність Сенеки до морального 

ригоризму. 

Подібно як Цицерон і Сенека, давньоримський стоїк Епіктет також 

намагається виробити рекомендації щодо морального життя, спрямовані на те, 

щоб правильно скерувати людське життя, спонукати раціонально налаштовану 

душу оберігати власну гідність і діяти згідно з природними схильностями [34, 

с. 87]. На думку стоїка, «задум природи можна осягнути з того, в чому ми з нею не 

суперечимо» [38, с. 67]. Людина віднаходить свою суть завдяки розумній душі, 

яка користується тілом як інструментом. Тому Епіктет дозволяє й одружуватися, й 

народжувати дітей, і пізнавати інші життєві радощі. Але у всіх випадках він хоче, 

щоб розумна душа була непідвладною тілу й нерозумним пристрастям і 

використовувала їх для свого блага. Стосовно зовнішніх речей, які нам здаються 

благом, то Епіктет дозволяє помірно насолоджуватися саме тими, які можуть бути 

співзвучними істинному благу, а ті, що з ним несумісні, він радить повністю 

відкидати [34, с. 86]. Епіктет твердить, що є відповідний час для пісень, ігор і 

розваг, за умови, що дотримано певних правил [42, с. 142]. Філософ застерігав 

своїх учнів не ходити часто на ігрища, а коли вони все ж таки відвідували певний 

пристойний захід, то повинні були бути стриманими, не кричати, не сміятися, не 

захоплюватися і пам’ятати, що те, хто виграв, ніяк не впливає на їхнє 

благородство [42, с. 144]. 
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На думку Епіктета, зберегти власну гідність можна, лише усвідомивши свою 

природу. Він указує: «Не прагни сам бути ні стратегом, ані пританом, ані 

консулом, але вільним. А шлях до цього лиш один – презирство до того, що поза 

нами» [38, с. 63]. Отже, Епіктет теж схильний до тлумачення гідності в контексті 

етичного раціоналізму, бо бути гідним та вільним можна, тільки керуючись 

розумом. 

Гідність людини неминуче пов’язується з її звільненням від пристрастей, яке 

досягається свідомим відхиленням від впливу зовнішніх чинників на душевну 

рівновагу і вбачається у внутрішній стійкості, спокої, стриманості. Епіктет навчає: 

«Щоразу, коли починаєш мріяти про будь-яку насолоду, остерігайся, як і в усьому 

іншому, захопитися цими фантазіями. Нехай ця насолода зачекає, а ти візьми собі 

паузу. Потім пригадай той час, коли ти будеш насолоджуватися цим, і той час, 

коли ти, насолодившись, опісля каятимешся і докорятимеш собі. Протистав 

цьому, як ти, утримавшись, будеш радіти й хвалити себе. А коли ти вважатимеш, 

що час перейти до справи, то пильнуй, щоб над тобою не взяли гору приємність і 

привабливість, притаманні насолодам. Порівняй, наскільки приємніше 

усвідомлювати, що ти взяв гору над усім цим» [38, с. 75]. Тут Епіктет також 

розуміє гідність у контексті морального ригоризму, тобто утримання від насолод 

та вимогливості до себе. 

Людина приходить у світ з наперед визначеною їй роллю, і від ретельного її 

виконання залежить її внутрішній душевний спокій. «Пам’ятай, що ти – актор у 

п’єсі, яку ставить режисер. Якщо він забажає зробити її короткою – ти актор 

короткої драми, якщо він забажає зробити її довгою – то довгої. Якщо він хоче, 

щоб ти грав роль бідняка – зіграй її добре, так само, як і роль каліки, керівника, 

плебея. Твоя справа – добре зіграти роль, дану тобі, а вибрати її для тебе має 

інший» [38, с. 63]. 

Той, хто дійсно прагне бути людиною і бажає повернути собі природну 

гідність, яку Бог подарував людині як перевагу над нерозумними істотами, 

старається, щоб його розумна душа вела таке життя, яке відповідає її природі, щоб 

вона керувала своїм тілом, вивищувалася над ним і користувалася ним не як 
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частиною себе, а лиш як інструментом. Такій людині належать етичні й 

громадянські чесноти, до яких закликають ці настанови. І саме така людина є 

істинною людиною, яка набуває своєї сутності завдяки своїй розумній душі – це 

передусім показав Сократ у розмові з красенем Алківіадом, сином Клінія. 

Прийнявши цей принцип, Епіктет навчає тих, хто прислухається до нього, тому, 

завдяки якому способу життя і за допомогою яких справ така людина може 

досягти власної досконалості. Бо подібно до того, як наше тіло, виконуючи рухи, 

узгоджені з природою, вправляється завдяки їм і стає сильнішим, так само й наша 

душа за допомогою узгоджених з природою дій приводить свою сутність у 

відповідний природі стан [34, с. 88-89]. 

На думку стоїка, людське життя наперед визначене, тому основне завдання 

людини – змиритися з даністю, мужньо зносити випробування і розумно 

ставитися до отриманих благ: «Не вимагай, щоб події розгорталися так, як тобі 

хочеться, а приймай те, що відбувається, і будеш щасливим», – переконує Епіктет 

[38, с. 59]. У цьому сенсі тлумачення Епіктетом гідності розгортається у контексті 

фаталізму. 

Марк Аврелій також схильний до розуміння гідності в контексті етичного 

раціоналізму. Зокрема, він вважав, що оскільки гідність збігається з розумною 

підставою дій, то вона тотожна зі станом свободи від пристрастей. Жити 

«відповідно до своєї природи» означає прагнути зберегти власну гідність, яка 

досягається таким удосконаленням людського розуму, при якому він стає 

тотожним з розумом природи, з об’єктивним природним законом [21, c. 111]. З 

жорсткого ходу природних подій не можна вирватися за жодних обставин, а тому 

вища мудрість полягає в тому, щоб повністю, не тільки фізично, а й духовно йти 

назустріч природній необхідності [21, c. 111-112]. Тут Марк Аврелій схильний до 

тлумачення гідності з позицій фаталізму. 

У контексті фаталізму розвиває свої погляди також стоїк Клеанф, який 

сформулював стоїчний імператив, що став відомим завдяки Сенеці й Цицерону: 

«Fata volentem ducunt, nolentem trahunt» («розумного доля веде, а нерозумного 

волочить»). Людський розум, тотожний світовому розуму, здатен допомогти 
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людині досягти божественної гідності, незворушності, цілковитої згоди із 

природою як наявним порядком. Гідність у стоїцизмі завжди пов’язується із 

панівною в природі необхідністю та її прийняттям [33, c. 558]. Стоїки більше 

схильні тлумачити гідність у контексті фаталізму, ніж раціоналізму. 

На наш погляд, акцентація уваги на елементі згоди, прийняття, вироблення 

правильного ставлення до обставин життя, відзначеній стоїками, має велике 

значення для розуміння специфіки поняття «гідність». Від узгодження всіх волінь 

значною мірою залежить модифікація дії та відповіді нашої душі. Людину можна 

позбавити всього, що в неї є, навіть життя, але не можна позбавити її чеснот, 

гідності, оскільки це внутрішні, властиві тільки людині блага [32, c. 174]. Тут 

простежуємо пієтет стоїків перед моральними чеснотами, які є основними 

цінностями людського життя, навіть попри фаталізм буття людини. 

Гідність завжди залишається з людиною як іманентна їй якість. Кожна 

людина має в собі зерно досконалості й божественності [20, c. 113]. Варто 

особливо підкреслити, що внутрішня шляхетність душі (як еквівалент гідності) є 

важливішою над усе інше. Коли людина втрачає самоповагу, вона як особистість 

починає втрачати все. Давньоримський стоїк Епіктет зауважував, що не так 

шкода, що людина втратила свої гроші, дім, маєток – усе це не належить людині, а 

шкода, коли людина втрачає свою справжню власність – свою людську гідність 

[21, с 281]. Як бачимо, в стоїцизмі гідність людини – це її основний 

екзистенційний вимір, який володіє найвищою цінністю. Стоїки вірили, що 

справжню гідність людини не можна порушити. І саме стоїчний життєвий підхід 

дозволяє досягти такого поміркованого, відстороненого ставлення до зовнішнього 

світу, де ніхто не може порушити гідність людини, забравши від неї важливі 

блага, і навіть ув’язнення не є порушенням її гідності [44, с. 245]. 

Важливою у стоїцизмі є здатність людини усвідомити співвідношення 

зовнішньої реальності й внутрішнього сприйняття й ставлення до речей. На думку 

Епіктета, «людей в сум’яття приводять не самі речі, а їх власні уявлення про ці 

речі. Наприклад, у смерті немає нічого жахливого <…> але оскільки уявлення про 

смерть викликає страх, то воно й є причиною страху. Тому кожного разу, коли ми 
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стикаємося з труднощами, перебуваємо в сум’ятті чи печалі, не треба 

звинувачувати будь-кого, окрім себе, тобто своїх уявлень» [38, с. 58]. Таким 

чином, усвідомлення власної самодостатності й свободи від зовнішніх чинників є 

необхідною умовою визнання себе як цінності й водночас розуміння себе як 

визначального чинника власного щастя: «Уже зараз вважай себе гідним жити як 

досконалий філософ, і все, що здається тобі найкращим, стане для тебе 

непорушним законом» [38, с. 82]. 

Гідна людина – людина мудра, стримана, незалежна від обставин. Такий 

акцент на єдності гідності й мудрості безперечно свідчить про етичний 

раціоналізм стоїків. Як стверджує Епіктет, життєва позиція й характерна риса 

людини, позбавленої мудрості, полягає в очікуванні шкоди чи користі не від самої 

себе, а від зовнішніх обставин. Життєва ж позиція і характерна риса філософа 

полягає в тому, що будь-яку користь і шкоду він очікує від самого себе. Ознаки 

людини, яка досягла успіху в мудрості: вона ніколи і нікого не хвалить, не 

докоряє, не звинувачує, не говорить про себе як про людину значущу і таку, що 

щось знає. Щоразу, коли вона зустрічає перепону чи зазнає невдачі в певній 

справі, вона звинувачує в цьому себе; коли її хтось похвалить, вона сміється в 

душі над тим, хто хвалить, а коли критикує – вона не виправдовується [38, с. 80]. 

Справжній філософ свідомий тих перепон, які йому доведеться зустріти на 

шляху до власної досконалості. Стоїки попереджали, що людям важко прийняти 

непохитність іншого. Епіктет казав: «Коли ти прагнеш до філософії – готуйся, що 

багато хто висміюватиме тебе <…> Ти не будь суворим. Дотримуйся того, що 

здається тобі найкращим, наче ти поставлений на це місце Богом. І пам’ятай: якщо 

ти збережеш свої переконання, ті, хто спочатку висміювали тебе, потім будуть 

тобою захоплюватися. Але коли ти відступишся, то зазнаєш подвійного 

висміювання» [38, с. 64]. У цьому контексті ідея гідності в стоїків безпосередньо 

пов’язана з ідеєю особистої моральної відповідальності, що перегукується з 

пізнішими ідеями середньовічної філософії. 

Стоїки визначили й особливу умову гідності: свою гідність людина 

утверджує шляхом подолання страху перед смертю, шляхом перемоги духу над 
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тваринними інстинктами. Смерті не треба боятися, стверджують вони, оскільки це 

є природне звільнення людини, повернення її до Бога: «Хто пам’ятає, звідки 

прибув, той знає, куди відходить» [33, c. 539]. Усвідомлюючи свою божественну 

природу, гідна людина намагається на своєму місці сумлінно й чесно виконувати 

свій обов’язок, «подібно до мандрівника, якого квапить дорога» [33, c. 539-540]. 

Тут розуміння стоїками гідності близьке до платонівського трансценденталізму, 

оскільки, маючи божественну природу, треба до неї повертатися, а таке 

повернення до Бога – це шлях гідності. 

Стоїк повинен усвідомлювати неминуче, і це допоможе йому правильно 

ставитися до речей, даних йому в житті: «Смерть, і вигнання, і все, що викликає 

страх, нехай буде в тебе щоденно перед очима, особливо смерть – бо так ти ніколи 

не думатимеш ні про що нице і не побажаєш нічого понад міру» [38, с. 64]. 

Стоїки наголошували: якщо обставини життя, доля вимагають від людини 

зради своїх принципів і переконань, якщо виникнуть ті чи інші перешкоди, що 

ускладнюють досягнення вищих цілей, задля збереження гідності й свободи вона 

може добровільно позбавити себе життя. Для стоїка краще гідно померти, коли 

більше немає можливості гідно жити; піти з життя, зберігаючи при цьому власну 

гідність [20, c. 117]. Таким переконанням стоїцизму притаманний крайній 

ригоризм, який передбачає дотримання моральних принципів і вимогливість до 

себе навіть шляхом зневажання цінності життя, бо в ієрархії цінностей моральні 

цінності, зокрема гідність, є понад життям. 

Піти з життя для мудреця цілком розумно «і за батьківщину, і за друга, і від 

дуже тяжкого болю або каліцтва, або невиліковної хвороби» [19, c. 130]. Жертва 

заради друзів і батьківщини цілком відповідає духу стоїчного універсалізму. 

На думку Марка Аврелія, людина повинна відпустити своє минуле й 

цілковито покластися на Провидіння щодо свого майбутнього, усі ж сили треба 

сконцентрувати на теперішньому, узгодженні його з принципами гідного життя: 

доброчесністю та справедливістю [20, c. 110]. Такі міркування ще раз 

наголошують на зв’язку тлумачення поняття гідності з фаталізмом та 

провіденціалізмом, який є також характерним для платонівського бачення 
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гідності. Цікаво також, що доброчесність і справедливість – це тільки принципи 

гідності, яка в такому випадку постає універсальною цінністю. 

Після Хрисипа (особливо в Середній Стої) можливість гідності в стоїцизмі 

починає визнаватись за усіма людьми, а не тільки за мудрецями, які «прямують» 

до чеснот. Гідність у стоїцизмі визначається як якість, яку можна здобути, 

примножити добрими справами, але можна й незворотно втратити. 

Важливою умовою гідності в стоїцизмі визнавали скромність. Людина не 

повинна хизуватися своїми матеріальними здобутками чи духовними 

досягненнями. Епіктет звертає увагу в «Енхірідіоні» на те, що «Сократ всюди 

настільки відмовлявся від будь-якої похвали, що коли до нього прийшли просити, 

щоб він познайомив їх з філософами, то він сам привів їх до них. Так він зносив 

зневагу до себе» [38, с. 79]. 

Згідно з філософєю стоїцизму, життя людини набуває цінності тільки тоді, 

коли вона приносить користь іншим, дотримується природовідповідності 

[19, c. 105]. Наприклад, доба розквіту чи соціального піднесення завжди 

пов’язувалася з особистими чеснотами гідних правителів. Деспотична ж держава, 

на думку стоїків, засвідчувала те, що її правитель став слухняним рабом своїх 

негідних пристрастей, втратив здатність бути вільною й гідною людиною, яка діє 

згідно з людською природою, дотичною до вищого розуму. Отже, важливою 

ідеєю, яка перебуває в контексті розуміння поняття гідності в стоїків, є ідея 

природовідповідності, оскільки та людина, яка дотримується своєї природи й діє 

раціонально, є гідною людиною. 

Метою людського життя повинні бути саморозвиток, прагнення до знань, 

розуміння власної природи й природи речей. Отримані ж знання не повинні 

нав’язуватися нікому словесно, оскільки навчити інших і принести користь 

суспільству можна не словами, а лише діями, які будуть результатом отриманих 

знань. Адже «вівці не приносять пастухам траву, щоб показати, скільки вони 

з’їли, – перетравивши її в собі, вони приносять вовну і молоко» [38, с. 79]. І тут 

простежуємо розуміння гідності в контексті етичного раціоналізму, оскільки гідна 
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поведінка людини буде корисною для суспільства та залежить від якості 

отриманих знань. 

У стоїчній філософській традиції виокремлюються зовнішній та внутрішній 

типи гідності, жіночий та чоловічий, «витонченість» та «гідність». Витонченість 

треба вважати властивістю жінки, гідність – властивістю чоловіка. «Треба 

позбутися будь-яких зовнішніх прикрас, негідних чоловіка, і такої ж вади треба 

остерігатися у рухах свого тіла <…> Зовнішню гідність треба підтримувати 

здоровим зовнішнім виглядом, а вигляд – тілесними вправами. Крім того, варто 

дотримуватись чистоти, яка не повинна бути ні неприємною, ні занадто 

вишуканою. Такого самого правила варто дотримуватися і в одязі, в якому, як і у 

всьому, якнайкращою є розумна середина» [36, c. 91]. З цих позицій гідність 

тлумачиться стоїками як така, що ґрунтується на принципі «розумної середини». 

Пізні стоїки остаточно локалізували гідність у формі людяності (гуманізму), 

що виявляється особливим, свідомо культивованим типом стосунків між людьми. 

Людина, на думку Сенеки, – «предмет, для іншої людини священний». У такому 

аспекті зв’язок ідеї гідності з принципами гуманізму в стоїків є важливим 

підґрунтям для формування засад розуміння гідності в середньовічній філософії. 

У нього ж, одного з дуже небагатьох філософів Античності, ми знаходимо також 

апеляцію до «золотого правила моральності» [33, c. 462]. Зусилля римських 

моралістів стоїчної школи визначити гідність як особливу рису 

внутрішньодушевного життя, пов’язану із сумлінністю, відповідальністю й 

добротою, значною мірою підготували ґрунт для подальшої актуалізації цього 

питання в християнській філософії.  

Отже, метою стоїцизму є досконала, гідна людина, що своєю доброчесністю, 

самоконтролем є соціальним взірцем відповідального ставлення до життя. 

Оскільки Бог розчинений у всьому, пронизує собою весь усесвіт, то треба 

навчитися жити в згоді з ним, жити відповідно до своєї природи, жити гідно. 

Свобода мудреця полягає насамперед у згоді з власним сумлінням.  

Філософія стоїцизму пропонує модель гідної поведінки в умовах, коли 

людина втратила владу над обставинами свого життя. Вона намагається дати 
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відповідь на питання, що робити людині, коли вона нічого не може вдіяти. Суть 

цієї відповіді полягає в такому переконанні: підкоритися долі, протиставивши їй 

стійкість, непохитність духу, прославити силу внутрішньої людини над слабкістю 

зовнішньої, не ідентифікувати свою гідність з наочним проявом подій буття, а, 

навпаки, вилучити її зі сфери необхідності, замкнути в собі, не пов’язувати щастя 

ні з чим, окрім чесноти, добровільно і незворушно приймати будь-який, навіть 

найнесподіваніший, поворот життєвих ситуацій. Коли людина нічого не може 

вдіяти з долею, то і доля не може нічого вдіяти з її гідністю – не може 

підпорядкувати собі, зламати, розчавити. Як бачимо, гідність людини в розумінні 

стоїків полягає в духовному подоланні фаталізму, у своєрідній «перемозі» над 

долею шляхом морального вдосконалення. Але тоді фаталізм може бути 

подоланий тільки моральним ригоризмом. 

У людини завжди достатньо сили, щоб гідно сповнити свою долю, а коли 

того вимагатиме чеснота, то стоїчно піти з життя. Стоїчний образ гідності постає 

однією з найбільш оптимальних моделей поведінки в умовах безвихідних 

людських криз і крайніх ступенів соціального відчуження. 

Отже, історико-філософський процес розвитку поняття гідності у класичній 

грецькій філософській традиції ґрунтується на концепції етичного раціоналізму, 

яка поєднується з іншими філософськими концепціями, що вплинули на розвиток 

поняття гідності у середньовічній філософії. Зокрема, у Платона етичний 

раціоналізм поєднується з концепціями трансценденталізму, фаталізму, 

ригоризму, альтруїзму, есхатології, евдемонізму. Такі підходи Платона до 

тлумачення ідеї гідності роблять його передтечею аристотелізму та стоїцизму. 

Зокрема, в Аристотеля етичний раціоналізм у розумінні гідності поєднується з 

евдемонізмом і прагматизмом. У стоїків поняття гідності теж розглядається у 

контексті етичного раціоналізму з елементами фаталізму, ригоризму, гуманізму, а 

останні є притаманні вже середньовічній філософії. 
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Висновки до другого розділу 

 Проблема людської гідності у творчості Платона постає органічною 

складовою, з одного боку, античної світоглядної системи, а з іншого – вчення про 

буття, в межах якого між людиною та космосом (раціонально впорядкованим 

світом) не існувало розколу, що вимагало від людини підпорядкування космічним 

законам. Отже, людина у Платона ще не набуває форми суб’єктивно особливого – 

вона є типовим елементом універсальної моральності, спільних релігійних 

уявлень та універсальних законів, в результаті чого у творчості мислителя ідея 

гідності не набуває самостійного звучання, а розглядається в контексті тріади 

«гідність – розум – звичай». 

 Концептуальною основою вчення про гідність у творчій спадщині 

Платона є вчення про єдність людини та космосу, який розглядається як 

раціонально впорядкований соціум, представлений полісом. Таким чином, окрема 

людина починає розглядатися як носій якостей космосу (соціуму), а отже їй, 

подібно як і космосу, притаманний розум, яким вона керується у своїй поведінці. 

На цьому концептуальному тлі Платон розвиває власне етичне вчення, в межах 

якого гідність розглядається як якісна характеристика людини, або здатність 

підтримувати соціальний порядок – космос. 

 У творчості Платона гідність розглядається як поведінкова 

характеристика людини та/або моральна якість її душі, здатної чинити 

справедливо, тобто у відповідності з вимогами розуму. З огляду на це, негідний 

вчинок розглядається як зло, що породжене корисливістю і може приводити до 

руйнування космосу (соціального порядку), яке можна вважати результатом 

відплати за несправедливі вчинки. Таким чином, у філософії Платона гідність 

розглядається як моральна характеристика людини, що хоча й ґрунтується на 

пізнавальній здатності, однак у кожному випадку є результатом морального 

вибору. 

 Приділяючи чималу увагу раціональним здібностям та пізнанню людини, 

Платон все ж переконаний, що гідність не здобувається самостійно людиною, а 
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має трансцендентне походження, а тому її варто розглядати як божественний дар 

або особливу якість людської душі. Очевидно, що такий підхід цілком і повністю 

відповідав парадигмальним настановам не тільки античного суспільства, а й 

притаманному філософії Платона ідеалізму та сформованому на його тлі вченню 

про ідеальну суспільну організацію (Республіку). 

 Попри істотні відмінності філософських поглядів Платона та Аристотеля, 

в обох дослідників проблема людської гідності актуалізується в контексті етичної 

проблематики, яка вирішується за допомогою розуму. Саме він виокремлює 

людину з-поміж інших живих істот та формує своєрідність її соціальної природи. 

Завдяки цьому обидва мислителі акцентують увагу на поведінкових конотаціях 

змістового навантаження гідності, водночас розглядаючи її як моральну 

характеристику людини з огляду на суспільну значимість та цінність. 

 У філософській спадщині Аристотеля гідність розглядається в контексті 

етичного раціоналізму й експлікується як доброчесність, реалізована в соціумі 

(політичному житті) відповідно до вимог розуму. Отже, гідність – це моральна 

якість людини, що виникає у ході політичного життя завдяки свідомому розвитку 

необхідних для життя соціуму чеснот.  

 Усупереч Платону, який акцентував увагу переважно на поведінкових 

конотаціях змісту гідності, у творчості Аристотеля вона набуває багатопланового 

виміру: в одних випадках гідність розглядається як критерій екзистенційної 

значущості людини, в інших – як критерій її соціальної цінності відповідно до 

вимог розуму, які не суперечать грецькій пайдейї (тобто системі ціннісних та 

культурних настанов). Незмінним елементом змістового навантаження ідеї 

гідності у творчості Аристотеля є моральна оцінка людини з огляду на її здатність 

діяти розумно, тим самим проявляючи доброчесність. 

 Підкреслюючи надзвичайно важливе значення розуму та вільного вибору 

для розвитку чеснот та відповідно досягнення гідності, Аристотель не виходить за 

рамки парадигмальних настанов античного світогляду, тож для нього особистість 

має цінність, а відтак і гідність тільки у вимірі політичного життя та системи 

узвичаєних норм та цінностей. 
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 Істотні зміни у тлумаченні ролі та місця людини в світі проявилися у 

філософії стоїцизму. Продовжуючи традиції етичного раціоналізму, римські 

стоїки тлумачили гідність як самодостатню моральну силу людини жити у 

відповідності із законами природи. З огляду на це у стоїцизмі гідність постала 

категорією, яка позначала прагнення до мудрості, шляхетність душі та 

самоповагу. В такому тлумаченні гідність виступала синонімом розумності й 

самодостатності («автаркією»).  

 На відміну від давніх греків, які тлумачили гідність як моральну здатність 

або критерій соціальної значимості людини виконувати власне призначення у 

соціумі, тим самим підтримуючи його космічний порядок, стоїки тлумачили 

життя у відповідності з природою як здатність долати душевні хвилювання, 

пристрасті, бажання, свої страхи та смуток. Це уможливить досягнення душевного 

спокою, стану «апатії» як байдужості до неминучого. Отже, для стоїків гідність – 

це свобода від пристрастей, яка досягається свідомим відхиленням від впливу 

зовнішніх чинників на душевну рівновагу і вбачається у внутрішній стійкості, 

спокої, стриманості. 

 У стоїцизмі гідність розглядається не як критерій соціальної цінності 

людини, а як внутрішня характеристика людської душі та критерій моральної 

самооцінки на основі розумного ставлення до зовнішніх щодо людини обставин. 

Гідність розглядається як універсальна внутрішня характеристика людини, яка 

проявляється у процесі досягнення апатії і досягається в результаті духовного 

подолання фаталізму, що, своєю чергою, сприяє досягненню моральної 

досконалості. 

 Історико-філософський процес розвитку поняття гідності у класичній 

грецькій філософській традиції ґрунтується на концепції етичного раціоналізму, 

яка поєднується з іншими філософськими концепціями, що вплинули на розвиток 

поняття гідності у середньовічній філософії. 

Головні висновки та результати розділу викладено та опубліковано у 

наступних роботах [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ІДЕЇ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, 

ВІДРОДЖЕННЯ ТА ІДЕЙНИХ ЗДОБУТКАХ РЕФОРМАЦІЇ 

 

Розгляд християнських етико-антропологічних ідей середньовічної філософії, 

зокрема, ідеї гідності людини, донині зберігає свою актуальність як для науки, так 

і для суспільства, виявляє значний евристичний потенціал та неабияке культурно-

історичне значення. До філософсько-світоглядних здобутків Середньовіччя 

зверталися у своїх фундаментальних дослідженнях Сергій Авєрінцев [1; 2; 3], 

Олександра Алєксандрова [5; 6], Гела Бандзеладзе [9], Аарон Барак [106], Ігор 

Бичко [11], Михайло Гарнцев [22], Павло Гурєвіч [24], Анрі Мару [64], Марія 

Осовська [71], Марек Печов’як [116], Марина Савельєва [84], Дам`ян Федорика 

[100], Джон Фініс [109], Юлия Шабанова [103]. 

Процес переходу від античної «космо-теології» до християнської «антропо-

теології» у часи занепаду Західної Римської імперії та відповідна зміна ціннісної 

орієнтації на основі тверджень релігії одкровення зумовили перегляд традиційних 

уявлень і про гідність людини. 

Слова із «Книги Буття»: «Сотворимо людину за образом і подобою Нашою» 

(Бут. 1, 26), окреслені й розвинуті в посланнях апостола Павла, визначили зміст і 

форму як християнської антропології, так і християнської етики. Глибинні за 

своїм духовним змістом, християнські ідеї спричинили переворот у ставленні до 

людини та її гідності. Вони постулювали трансцендентну цінність духовного світу 

людини, вкоріненість людської особистості у вічності, проголошували рівність 

усіх людей перед Богом незалежно від соціального становища, етнічної та расової 

приналежності [22, c. 135]. У такому аспекті розвиток ідеї гідності у 

середньовічній філософії ґрунтується на парадигмі трансценденталізму. Певним 

чином він перегукується з трансценденталізмом Платона та стоїків, які безперечно 

вплинули на формування переконань середньовічної філософії щодо ідеї гідності. 

Дискусія між античною філософією та юдеохристиянською релігійною 

традицією стосовно питання гідності людини розгорілася на ґрунті антиномічних 
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позицій розуміння людської природи, співвідношення добра та зла, 

справедливості, любові. Згідно із вченнями давньогрецьких класиків – Сократа та 

його послідовників, незнання, невігластво, а не природна схильність людини були 

джерелом зла та негідної поведінки людини. Розум як запорука добра та здатність 

діяти відповідно до його вимог визначали гідність людини Античності. Тобто 

загалом ідея гідності в класичній античній філософській традиції розвивалася на 

основі парадигми етичного раціоналізму. Старий Заповіт, натомість, стверджував, 

що людська історія починається з акту гріха, і людина від народження є негідною, 

«прагне до зла вже із самого дитинства» [102, c. 122]. У ранньому Середньовіччі 

боротьба цих двох протилежних позицій зосередилася на питанні витлумачення 

біблійного міфу про гріхопадіння Адама, співвідношення волі Бога та волі 

людини. Власне Старий Заповіт щодо розуміння ідеї гідності ґрунтується на 

позиції апріорної гріховності людини, а тому містить елементи негативного 

фаталізму, оскільки доля вже наперед визначила людину як гріховну істоту, 

позбавлену гідності. Тому прихильники етичного раціоналізму та фаталізму 

активно розвивали дискурс середньовічної філософії щодо ідеї гідності. 

 

3.1. Проблема гідності людини у християнській апологетиці 

 

Важливу роль у формуванні християнського розуміння гідності людини 

відіграла полемічна творчість так званих апологетів – проповідників та захисників 

Христової віри. Осмислення становлення ідеї гідності в історії європейської 

філософії неможливе без урахування особливостей їхніх думок та оцінок. Саме у 

проповідях та повчаннях апологетів викристалізувалися основні принципи 

ранньохристиянського трактування гідності людини, визначався її онтологічний 

та христоцентричний характер. На основі виявлення взаємозв’язку між гідністю 

Бога та гідністю людини остання визнається первинною людською якістю, що, за 

умов навернення до істини та наполегливого виховання високих моральних 

якостей, здатна допомогти в пізнанні Божественного. 
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Назва «апологетика» походить від грецького слова apologia, яке означає 

«захистити», тобто пояснити, «чому те, в що ми віримо, є правдивим» [115, с. 3-4]. 

Початок християнської філософії та обґрунтування в її межах нового бачення 

гідності людини було покладено відомим апологетом першої половини ІІ ст. н.е. 

Юстином, названим Мучеником. Йому належить перший досвід християнина у 

визначенні співвідношення ідей класичної філософії і християнського віровчення; 

він «першим застосував скарбницю язичницької філософії для утвердження 

християнських догматів» [89, с. 112.]. Вплив Юстина був настільки вагомим, що 

можна стверджувати: усі наступні християнські філософи йшли за ним, і саме він 

був засновником християнської філософії. 

До прийняття християнства Юстин був у перманентному пошуку гідного 

шляху життя, відвідував різні філософські школи, подорожував, а, прийнявши 

християнство, почав захищати його проти імператорів-язичників. Давньогрецька 

філософія у всій своїй палітрі не змогла задовольнити духовних запитів Юстина, 

що спонукало його звернутися до християнства і саме у ньому віднайти ті вкрай 

важливі й необхідні для себе відповіді. Але, разом з тим, прийнявши 

християнство, він не перестав бути філософом і в своїй апологетичній творчості 

не втрачав зв`язок з античною філософсько-раціоналістичною традицією [89, 

с. 115]. З творів Юстина можна переконатися, що він був добре ознайомленим з 

найбільш розвиненими на свій час філософськими системами, а особливо з їхнім 

етичним вченням. 

То що ж стало кінцевим спонукальним мотивом переходу Юстина до 

християнства? Насамперед, гідна поведінка послідовних християн не тільки в 

житті, але й перед лицем неминучої смерті. У своїй другій апології на захист 

християн Юстин наголошує саме на цьому: «І сам я, коли ще насолоджувався 

вченням Платона, чув, як ганьблять християн, але коли на свої очі побачив, як 

вони безстрашно зустрічають смерть і все, що вважається страшним, переконався 

в тому, що не можуть вони бути відданими гріху і розпусті. Бо хто ж з розпусних і 

нестриманих <…> здатен спокійно прийняти смерть, щоб назавжди позбутися 

своїх насолод? Такі якраз навпаки будуть прагнути в будь-який спосіб 
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продовжити своє теперішнє життя, сховатися від влади, ніж виявляти себе для 

засудження на смерть» [47, с. 117]. 

У своїх апологіях Юстин з просвітницькими намірами переконував владу, що 

переслідувати і страчувати християн є марною справою, оскільки цим влада ніяк 

не може завдати їм шкоди, а лише утверджує їх та оточуючих в прагненні 

сповідуватись вірою. Та й справедливих підстав для звинувачень християн, окрім 

надуманих, теж немає. А все, що коїться правителем несправедливо, самовладно й 

насильно неминуче веде усе суспільство до біди та занепаду [47, c. 32-33]. Юстина 

почули, але саме це стало причиною і його засудження до мученицької смерті. 

Варто зауважити, що сам Юстин був більше філософом у своєму житті, ніж у 

творах, був більше практичним філософом, ніж філософом-теоретиком; тому 

справедливим є й те, що до його імені частіше застосовується саме епітет 

«мученик», ніж «філософ» [89, с. 120]. 

Обравши шлях християнина, Юстин продовжував вважати філософію 

найвеличнішою і найціннішою справою в очах Бога, оскільки вона веде людину 

до Бога і робить її гідною Йому; і саме тому він називає святими тих, хто 

скеровував свій дух до філософії. З етико-раціоналістичних позицій він твердить, 

що без філософії і ясного розуму «ніхто не може володіти мудрістю», яка скеровує 

людину до Бога. Усе, що робиться з філософією є гідним поваги, оскільки сама 

філософія є найважливішою і найкращою в житті справою. Тому філософування є 

обов`язком кожного, хто хоче бути угодним Богові, гідним Йому у своєму 

покликанні [49, с. 137-138]; хто щиро прагне «благоденства громадянського 

суспільства» [47, c. 33]. І це стосується як правителя, так і пересічної людини: 

«Філософія – воістину найвеличніша й найцінніша в очах Бога справа: вона веде 

нас до Бога і робить нас гідними перед Його лицем, і справді святими є ті, хто 

скерував свій розум до філософії; але є багато й тих, хто так і не зрозумів, що таке 

філософія і для якої мети вона надана людям, інакше б не було ні платоніків, ні 

стоїків, ні перипатетиків, ні теоретиків, ні піфагорійців, тому що істинне знання 

тільки одне» [49, с. 134-135]. 
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Філософія, скеровуючи людину на доброчесне життя, допомагаючи їй стати 

гідною осягнення вічних істин, готує людину до відкриття у собі того дару, який 

вкладається в неї «настановленням Святого Духа» і дозволяє пізнавати «не за 

посередництвом досвіду і розмірковування, а через бачення» [49, с. 139]. Цей дар 

«раптово проявляється у шляхетних душах з причини їх спорідненості з Богом і 

бажання бачити Його» [49, с. 141]. Проте ця спорідненість, яка робить людину 

гідною Богові, за Юстином, виявляється не в безсмертній і божественній душі (тут 

він заперечує як принцип преекзистенції, так і метемпсихоз, вважаючи, що душі, 

як і тіла – створені Богом, а отже і час їхнього існування залежить від Його волі 

[49, с. 141], бо «усе, що має начало, може бути зруйновано, тому й усі створені 

душі смертні, і можуть підлягати покаранню», бо лише «безначальне не могло би 

грішити [49, с. 143]), а в щирому наслідуванні Бога у Його нетлінних чеснотах. 

Тому не всі з людей можуть «бачити Його, а тільки ті, хто жили праведно і 

зробилися чистими через справедливість і чесноти» [49, с. 140]. І саме «душі 

благочестивих», які «виявилися гідними бачити Бога, вже ніколи не помруть, а 

інші будуть підлягати покаранню, наскільки Богові буде угодно, щоб вони 

існували і були покарані» [49, с. 143]. 

На думку Юстина, філософія дієво може допомогти духовно-моральному 

зростанню людини у тому випадку, якщо вона також у молитві звертається до 

Бога. Тому Юстин закликає людину: «Ти перш за все молися, щоб відкрилися тобі 

двері світла, бо цих речей нікому несила побачити або зрозуміти, якщо Бог і 

Христос Його не дадуть їм такого розуміння» [49, с. 145]. 

Саме вищевикладеним пояснюється, що ні теоретична складова, ні логіка чи 

фізика, ні те, чим відрізняються усі філософські системи не складали ніякого 

інтересу для Юстина, а тільки те, наскільки в них присутня морально-релігійна 

істина, наскільки вона допомагає людині стати кращою, гідною перед лицем Бога. 

Бо саме в ній Бог «пропонує всьому роду людському» прийняти те, що завжди й 

усюди складало основу гідного способу життя: бути відданим благу і 

справедливості; відкинути те, що розуміється усіма як зло (перелюбство, блуд, 

людиновбивство тощо). Тому християнство, даючи найвище морально-релігійне 
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знання, хоч і в простій, але загальнодоступній формі, постає «єдиною, твердою і 

корисною філософією», яка «навіює незвичний страх і володіє силою навертати до 

гідного життя тих, хто збився з істинного шляху; і разом з тим стає солодким 

заспокоєнням для тих, які живуть згідно з нею» [49, с. 146]. 

Розглядаючи питання гідності людини, Юстин наголошує на тому, що любов 

є важливим принципом гідного християнського життя. Вся «праведність і 

благочестя» християнина полягає якраз у двох найважливіших заповідях, сказаних 

Ісусом Христом, де любов постає в двох площинах: у ставленні до Бога й у 

ставленні до людей. Для того, хто «любить Бога усім серцем і всією силою своєю» 

буде негідним шукати для поклоніння нижче і сотворене. Хто любить ближнього, 

як самого себе, «буде бажати йому того ж добра», що й собі, «буде молитися і 

старатися для нього» заради його блага і поваги у ньому образу Божого [49, 

с. 287]. Але найбільш гідною в очах Бога є любов до ворогів. Любити тих, хто 

любить тебе, не є важкою справою, «не створює нічого нового». Бо Ісус Христос 

також був покликаний навертати не праведників, але грішників до покаяння 

силою любові. Гідний християнин повинен «молитися за своїх ворогів, любити 

тих, хто його ненавидить, благословляти тих, хто його проклинає» [47, с. 45]. У 

цьому сенсі гідність в Юстина отримує виражений любовоцентричний зміст. 

Окремо звертає увагу Юстин і на питання гідності статей, рефлексуючи з 

приводу того, що Бог сотворив людину і як чоловіка, і як жінку. Тут він 

послідовно тримається лінії Писання, наголошуючи, що хоч тілесна будова 

чоловіка та жінки і є різною, проте у кожному з них – рівночесна людська душа, 

яка створена за образом Божим, а отже їхня цінність, «праведність чи 

неправедність» можуть визначатися лише на одній підставі: чи прагнуть вони 

істини і життя в істині, чи дотримуються вони «благочестя і чеснот» [49, с. 170]. 

За переконанням Юстина, тільки «істинно благочестиві й любомудрі люди 

здатні поважати й любити істину» [47, с. 32]. І саме через це їм зазвичай випадає в 

житті тернистий, але гідний шлях іти наперекір неістинним традиційним 

уявленням. Власне в цьому, на думку Юстина, і полягає «навіяний їм розумом 

обов`язок» як перед Богом, так і перед усім суспільством: утверджувати істину, 
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благо і справедливість [47, с. 32]. Серед таких непересічних людей були й ті 

язичницькі філософи, котрих не за теоретичну, а саме за морально-практичну 

складову їхніх учень і відповідне життя можна називати християнами. Юстин 

дуже схвально відгукується про високу гідність деяких з них (особливо про 

Сократа) із щирим та глибоким співчуттям до їхньої трагічної долі, подібної до 

долі багатьох відомих християнських мучеників. Із цього приводу Юстин 

зазначає: «Любитель істини повинен як тільки може і навіть більше за своє життя 

старатися дотримуватися правди в словах і вчинках своїх, хоч би й смерть 

загрожувала йому» [47, с. 32]. Зректися на допиті і жити обманом – ганебно для 

християнина, який своїм серцем прийняв Слово: «Коли нас допитують, ми не 

зрікаємося, тому що не усвідомлюємо за собою нічого лихого, але вважаємо 

безчесним не бути у всьому відданими істині, яка, як ми знаємо, є угодною 

Богові» [48, с. 109]. Юстин намагається з апологетичних позицій конкретизувати 

основні ціннісні настанови поведінки людини, гідної називатися християнином: 

«Ми бажаємо вічного і чистого життя, ми прагнемо перебувати з Богом, Отцем і 

Творцем усього світу і поспішаємо сповідувати нашу віру з переконанням, що 

такої нагороди гідні ті, хто справами своїми засвідчив перед Богом вірність у 

служінні Йому і любов до життя у Ньому, недосяжному для зла» [47, с. 35]. 

Саме на християнському баченні Бога як «Творця усього світу», «Отця 

правди і цноти та інших чеснот, чистому від усілякого зла» [47, с. 36-37], Юстин 

вибудовує своє філософське розуміння відношення «людина – Бог». Щоб бути 

гідною Божої прихильності, людина повинна дякувати Богові за всі благодіяння 

(релігійна сторона ставлення людини до Бога) і керуватися Його законами, 

докладаючи усіх дарованих їй при творенні сил (моральна сторона цього 

ставлення) [90, с. 219-220]; повинна «наслідувати те, що приємне Йому, бо як 

посередник дарованих нам розумних здібностей Він переконує нас і веде до віри» 

[47, с. 39]. Віра тут постає бездоказовою формою раціонального осягнення істини, 

що надає впевненість у необхідності гідного життя. Наблизитися до Бога можливо 

лише святістю і чеснотами, але й це наближення буде тільки у потойбічному світі 

як винагорода: «Ми навчені і переконані, і віруємо, що Йому приємні тільки ті, які 
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уподібнюються Йому в Його досконалостях – у цноті, правді й людинолюбстві, в 

усьому, що гідне Бога. <…> Ми навчені також, що Він Своєю благістю на початку 

усе створив з безформної речовини для людей, і що вони, якщо своїми справами 

виявляться гідними Його призначення, удостояться жити і царювати з Ним, 

зробившись вільними від тління і страждання» [47, с. 39]. Тобто завдяки вірі та 

святому життю, за допомогою Божої благодаті, людина високої християнської 

гідності стане знову ж такою, якою була створена ще від самого початку своєї 

появи, неушкодженою. Такий принцип уподібнення і слідування Богові, який 

перебуває в основі осмислення ідеї гідності Юстина, має теоцентричний вимір, 

оскільки Бог – це онтологічний фундамент буття, але водночас і його центр, бо він 

є абсолютною істиною. 

Як можна переконатися, Бог в Юстина є найвищим критерієм, суддею міри 

гідності й досконалості людини. Він створив цей світ і усе бачить, що відбувається 

в ньому; кожній людині варто завжди пам`ятати про це. Нічого не можна 

приховати від Бога. Він хоч і перебуває у «Своїй країні», але «ясно бачить і чує, не 

очима і не вухами, але невимовною силою. <…> Він усе бачить і все знає і ніхто з 

нас не захований від Нього» [49, с. 337-338]. І це вище всеохоплююче бачення для 

віруючої людини стає важливою спонукою до обрання нею гідного шляху чеснот, 

бо за усі негідні вчинки треба буде обов`язково відповісти: «Кожний за якістю 

своїх справ отримає вічні муки або спасіння» [47, с. 40]. Тут тема відплати виявляє 

свій органічний зв`язок із ідеєю гідності, слугуючи одним з мотивів уподібнення 

Богові в Його досконалості: «Якби ми знали і були б упевнені, що від Бога нічого 

не можна приховати: ні якоїсь справи, ні навіть свого наміру, то хоч із причини 

страху покарання старались би вести себе добре» [47, с. 40-41]. 

Намагаючись зупинити своїм словом гоніння на християн у власних 

апологіях Юстин попереджає, що за усі переслідування і знущання, беззаконня і 

зневагу людської гідності, гарантом якої є Бог, кожному треба буде відповісти. 

Ось як він пише про переслідувачів Христа: «Тому гідно і справедливо спіткали 

вас ті лиха, бо ви вбили Праведного і перед Ним пророків Його, та й по сьогодні 
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ви зневажаєте і, наскільки ще можете, неславите тих, які сподіваються на Нього і 

на Його Вседержителя і Творця усього Бога» [49, с. 159]. 

З позиції теодицеї відплата за виконання Божого закону втрачала б будь-який 

сенс, якби людина не володіла розумом і повнотою свободи волі обирати істинне і 

робити гідне, або навпаки грішити, примножуючи зло. Бо така її природа: «бути 

здатною до гріха та чеснот». І не могла б вона бути гідною похвали, якби «не мала 

можливості схилятися на той чи інший бік» [48, с. 112]. Людині треба жити Богом, 

не намагаючись «збирати скарби на землі», оскільки усе це минуще і віддаляє її 

від виконання свого призначення. Хто гідно живе, тому і так «усе прикладеться» в 

міру того, що направду їй потрібно [47, с. 46]. За що людині дійсно треба 

переживати, так це за те, щоб бути незлопам’ятною, негнівливою, терплячою, 

смиренною, доброзичливою до всіх: «І нехай сяють ваші добрі справи перед 

людьми, щоб вони, дивлячись на них, прославляли Отця вашого небесного» [47, 

с. 46]. 

Хто не живе так, як навчав Ісус Христос, не зможе називатися християнином, 

оскільки бути ним означає жити гідним праведним життям, сповненим не тільки 

піднесених слів, але й постійних добрих справ [47, с. 47]. Негідники за своє 

невір`я у вчення Ісуса Христа і неправедне земне життя зазнають мук у «вогняній 

геєні» [47, с. 50]. Кожний «за гідністю справ своїх» отримає винагороду або 

покарання [47, с. 72]. І не від долі це залежить, а від розумної волі людини: 

схилитися до гідного Богові шляху, або відхилитися від нього. Не маючи сили 

морального вибору людина ні в чому не була б винною, що б не накоїла. Якби 

тільки доля визначала, «кому бути негідним або чесним», то це б «заперечило 

саму здатність людини до цих протилежностей та її можливість змінюватися», і 

тоді б це дало підстави стверджувати, що «доля є причиною усього гріха», і що 

«істинним є те, що немає ні чеснот, ні гріха, і тільки в думках та судженнях людей 

розрізняються добро і зло» [47, с. 73]. Тому Юстин відкидає язичницьке бачення 

долі, яке позбавляє людину права на вільне обрання гідного шляху; заперечує 

античний фаталізм, приймаючи християнський провіденціалізм, в якому Бог хоч і 
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передбачає майбутнє, проте готує кожному долю згідно його власних заслуг, та й 

сама справа цих заслуг залишається у відповідальності кожної людини [49, с. 159]. 

У християнському вченні про Бога як Творця світу, Вседержителя, Юстин 

віднайшов вкрай важливу і міцну основу для свого бачення взаємозв`язку гідності 

та свободи людини. Тому й не дивно, що у цьому християнському вченні він перш 

за все звертає увагу не на те, що після гріхопадіння людина настільки ослабла, що 

не могла сама спастися, а на те, що людина створена Богом з моральними силами, 

свободою і тому завжди мусить і може робити добро [90, с. 223]. Звідси і його 

переконаність, що до Христа також були християни, тому що усі люди були 

створені Богом розумними: «І на самому початку Він створив рід людський 

розумним і здатним обирати істинне і робити добро для того, щоб ніякій людині 

не залишалося перед Богом виправдання; бо усі створені розумними і здатними до 

споглядання» [47, с. 58]. 

Допомогти людини стати на гідний шлях оновлення в вірі був покликаний 

Ісус Христос – «Слово Боже», «Син Божий», що з волі Всевишнього став 

людиною, «щоб змінити і відновити рід людський» [47, с. 54]. Юстин посилається 

на передбачення у книгах пророків, де він знаходить підтвердження двох 

пришесть Ісуса Христа: одне те, яке вже відбулося в кенозисі, коли «за волею 

Отця, заради порятунку роду людського Він став людиною від Діви, зазнав 

принижень і страждань за беззаконня наші, щоб смертю і воскресінням Своїм 

перемогти смерть» [47, с. 96]; і друге, в якому Він «у славі прийде з небес, у 

супроводі Свого ангельського війська, і воскресить тіла усіх колишніх людей, і 

тіла гідних одягне в нетління, а тіла нечестивих, здатних вічно відчувати, скине 

разом із злими демонами у вічний вогонь» [47, с. 82]. Тому Бог через Слово 

закликає усіх до покаяння перед настанням судного дня, бо «до загибелі веде 

шлях нечестивих» [47, с. 70]. Бог намагається дати людині зрозуміти, що не 

даремно Він створив цей світ, а для блага людського роду. І приємні Йому тільки 

ті, хто словом або дією в чеснотах наслідують Його, і ненавидить тих, які словом 

або діями надають перевагу злу [48, с. 109]. 
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Юстин визнає, що йти шляхом чеснот людині завжди непросто. Гріх 

зазвичай, щоб приховати себе, набуває видимості доброчесності і «приймає на 

себе властивості, які належать доброчесності і які дійсно є прекрасними», і, через 

імітацію нетлінного, привертає до себе нестійких як в розумовому, так і в 

морально-вольовому сенсі людей. Власні ж негідні властивості гріх намагається 

«перенести на доброчесність», щоб зневажити і дискредитувати її в очах людей. 

Отже тим, для кого шлях чеснот є змістом життя, варто бути уважним, критичним 

і ухилятися від того, що тільки на перший погляд здається легким і прекрасним. 

Особливо гостро постає питання гідності для людини саме тоді, коли 

хвилеподібно починають посилюватися екзистенційні чинники в її житті. Юстин 

наголошує: хоч гідним шляхом йти «важко і дещо дивно», але саме він дозволяє 

«прикраситися не швидкоплинним і тлінним вбранням і красою, а прикрасами 

вічними й істинно прекрасними» [48, с. 117]. І ті, хто «увірували в Христа і 

розкаялися в тому, що згрішили, зможуть отримати спадщину разом з 

патріархами, пророками і праведниками <…> святу спадщину Божу» [49, с. 173]. 

У своїй апологетичній творчості Юстин намагається аргументовано 

відповісти на ті закиди язичницьких філософів, що нібито християни «навіюють 

людям жити доброчесно лише зі страху», а їхні погрози «покаранням неправедних 

людей у вічному вогні» є нічим іншим, як «пустопорожніми словами і лякалками» 

для боягузливих і слабких людей. На думку апологета, це не так, оскільки, з 

позиції християнської віри, відповідний Богові гідний спосіб життя це те, що 

неодмінно є і добрим, і прекрасним; інакше треба було б визнати, що праві були 

епікурейці або стоїки, що й «немає Бога, або якщо і є, то Він не переймається за 

людей, і тоді і доброчесність, і гріх є ніщо» [48, с. 114]. Останнє твердження 

Юстин відкидає, як найбільше «безчестя і беззаконня» і попереджає про 

недопустимість подібного філософського релятивізму: «Горе тим, хто називає зло 

добром, а добро злом, хто подає світло за темряву і темряву за світло, хто подає 

гірке за солодке, а солодке за гірке; <…> горе й вам, книжники, тому що маючи 

ключі і самі не входите, і заважаєте бажаючим увійти» [49, с. 160-161]. 
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У своїх творах Юстин проводить послідовну етизацію ідеї гідності на основі 

принципу виховання. Особливо це проявляється в його переконаності, що усім 

людям Богом було окреслено шлях до виправлення і спасіння: «Через Слово Він 

навчає їх робити те саме, що й Сам робить. <…> Істинне Слово, коли Воно 

прийшло, показало, що не всі думки і не всі вчення є добрими, а що одні погані, а 

інші добрі. <…> Наше вчення, очевидно є вищим за всяке людське вчення, тому 

що Христос явився заради нас і був Словом, і за тілом, і за душею, і за Словом» 

[48, с. 114-115]. У цих словах Юстина окреслюється уявлення про поєднання 

людської і Божественної природи у Христі в єдину особу Боголюдини, в якій 

присутня уся повнота Слова без знищення людської природи, ним Самим 

утвореної і сприйнятої від Діви Марії. Таке уявлення стає визначальним для 

подальшого філософського осмислення християнського розуміння людини та її 

гідності. 

Юстин, на основі власного досвіду філософських пошуків саме того вчення, 

яке б могло дати чітке бачення мети і завдань гідного способу життя, робить 

сміливий висновок: «Усе хороше, що було відкрито філософами і законодавцями, 

було зроблено відповідно в міру знаходження ними і споглядання Слова, але 

оскільки вони не знали усіх властивостей Слова, Яким є Христос, то часто 

заходили у протиріччя із самими собою» [48, с. 115]. Зазвичай, ті одиниці, що 

жили до Христа і намагалися «досліджувати і заперечувати що-небудь Словом», 

зустрічалися з обвинуваченнями в безчесності й піддавалися переслідуванням. 

Найбільш «твердим з усіх» у цій справі був Сократ, якому закидали введення 

нових божеств і заперечення традиційних богів, шанованих громадянами. Сократ 

переконував усіх греків «набуватися пізнанням невідомого їм Бога за допомогою 

дослідження розуму» [48, с. 115]. Для нього, що володів унікальним даром 

духовного бачення, стало очевидним: відомі ще з давнини боги насправді є злими 

демонами, що «відкрито являлися, обезчещуючи жінок і юнаків, жахаючи людей» 

[47, с. 35]. І охоплені жахом люди, не знаючи, що це були саме злі демони, 

називали їх богами. Але коли Сократ, «керуючись істинним розумом», наважився 

заради блага людей відкрити їм на це очі, демони скористалися тими з них, хто 
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жив у злі для звинувачення філософа у зневазі богів і саме «через них Сократ був 

засуджений на смерть як безбожник і нечестивець» [47, с. 36]. 

Як зауважує Юстин, злі демони можуть діяти в людях завдяки присутній в 

них ще з часів гріхопадіння схильності до зла, злої думки. Перш за все демони 

«вимагають жертв і служіння від тих, хто живе усупереч розуму» [47, с. 41]. Вони 

намагаються «відхилити від Бога Творця і Його Первородженого Христа Бога тих, 

хто не може вивищитись від землі, прибиваючи їх ще міцніше до неї і 

рукотворних речей»; а тих же, «які прагнуть до споглядання Божественного, 

непомітно розбещують» [47, с. 89]. Також демони «заволікають в безчестя» й тих, 

«хто не має здорового глузду і не веде чистого і безпристрасного життя» [47, 

с. 89]. Їхньою легкою здобиччю стають і ті, які «виховувалися в поганих звичаях» 

і на «поганих прикладах» [47, с. 92]. І якщо людина допустить таку владу демонів 

над собою, то винуватою в цьому буде вона сама, оскільки була створена Богом 

вільною, а отже вибір завжди залишається за нею: чи жити у відповідності зі 

Словом, чи зазнати морального падіння. 

Юстин загалом далекий від тієї думки, щоб шукати причину перемоги 

демонів над людиною в обмеженості її природних сил [90, с. 229]. Те, що «нижчі 

ніж люди за своїми ділами і злі, духи – демони», намагаються звести людину зі 

шляху чеснот і принизити, «серед еллінів було викрито Словом через Сократа», а 

потім вже й серед усіх інших народів, коли «саме Слово, яке прийняло видимий 

образ, стало людиною і нареклося Ісусом Христом» [47, с. 36]. На жаль, Сократу 

ніхто не повірив настільки, щоб бути готовим померти за його вчення. Натомість 

Христу, якого Сократу вдалося частково пізнати, повірили не тільки філософи, 

вчені, але й широкі верстви неосвічених людей, які «зневажили земну славу і 

страх, і смерть, бо в цьому їм дана сила невимовного Отця, а не засоби людського 

розуму» [48, с. 116]. Ісус Христос був і залишається «Словом, яке знаходиться у 

всьому і передбачає майбутнє як через пророків, так і через Само Себе; яке 

уподібнилося людині і вчило нас» [48, с. 116]. І тих, хто вірує в Нього «кров`ю 

Своєю омиє» заради «відпущення гріхів», і буде завжди в них присутній «силою 

Своєю» [49, с. 217]. 
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На думку Юстина, цей світ існує тільки тому, що є ще ті, хто прагне гідного, 

праведного, вічного духовного життя. Бог «заради насіння християн» зволікає зі 

знищенням «цього всесвіту», щоб вже не було «злих ангелів, демонів і людей». 

Якби не це, вважає Юстин, то вже давно би «судний вогонь зійшов і знищив би 

усіх без винятку, як колись води всесвітнього потопу не залишили нікого, крім 

однієї людини з його сім`єю, яка називалася Ноєм <…> і від нього знову пішла 

така велика кількість людей – і злих, і добрих» [48, с. 112]. Тому Юстин 

наполегливо закликає людину звернути свій погляд до Бога й у своїх думках, і 

вчинках робити тільки те, що є гідним в Його очах: «Омийся душею від гніву і 

зажерливості, від заздрості, від ненависті, і тоді усе тіло буде чистим» [49, с. 155]; 

«зруйнуй всякий союз неправди, розірви тенета насильницьких угод, відпусти 

пригнічених на свободу, знищ всякий неправедний запис, роздрібнюй жадібний 

хліб свій і бідних безхатніх введи до дому свого; якщо ж побачиш нового, 

прикрий його і не зневажай своїх ближніх. <…> І тоді відкриється світло твоє 

ранкове, і одяг твій скоро засяє, і твоя правда піде перед тобою, і слава Божа буде 

оточувати тебе. Тоді покличеш, і Бог почує тебе. <…> І Бог твій буде завжди з 

тобою, і наситишся, як душа твоя бажає. <…> Тому й обріж крайню плоть серця 

свого, як вимагає слово Боже» [49, с. 158]. Шляхів Бога неможливо стійко 

триматися не впокоривши своєї гордині, не виявивши смиренності у прийнятті 

Божої волі, не намагаючись пізнати Слово. 

Отже, ідея гідності людини у християнській філософії Юстина отримує свій 

подальший розвиток на основі принципів креаціонізму та есхатологізму. Людина 

визнається образом і подобою Божою, істотою, яка здатна нести у собі Дух 

Святий, яка наділена розумом і волею обирати між добром і злом. Тому з позиції 

креаціонізму гідність людини є невід’ємною її якістю, оскільки саме Бог-Творець 

визначає гідність свого творіння. У такому вимірі гідність наповнюється 

теоцентричним змістом [40, с. 66]. За Юстином, справедливим Божим судом і 

справедливою відплатою має бути визначений післясмертний шлях душі – її 

спасіння або вічні муки. І безсмертя тут розглядається як дар Божий. Це 

справедливе рішення обумовлене змістом життя людини на засадах її свободи 
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волі, а саме: чи прагнула вона абсолютних істин, життя аскетичного, духовного, 

чи тлінних і минущих речей цього світу; чи спромоглася вона гідно пройти 

визначений їй життєвий шлях в любові і справедливості і уподібнилася Богові, чи, 

навпаки, зганьбилася, відвернулася від Бога як свого джерела. Цим обумовлений 

онтологізм розуміння гідності людини й особливості її етизації у філософії 

Юстина. У цьому сенсі християнський креаціонізм протистоїть певним чином 

платонівському абсолютному трансценденталізму, оскільки людина, відповідно 

до ідей християнської етики, здатна сама вдосконалюватися та ставати гідною, 

тоді як у Платона гідність має тенденцію тлумачитись як особливий вроджений 

дар. Юстин Мученик був переконаний, що кожна людина має високе покликання 

служити справі духовного оновлення світу, кожна людина здатна власним 

богоподібним прикладом самовідданої жертовної любові, праці, натхненним 

доброчесним життям сприяти спасінню себе і тих, хто її оточує. Тому, питання 

меліоризму, яке підняв філософ під час осмислення християнського розуміння 

гідності, зберігаючи значний евристичний потенціал, заслуговує на подальше 

філософське дослідження. 

Інший відомий представник християнської апологетики ІІ ст. 

Афінагор Афінянин, подібно до Юстина Мученика, також визнавав, що гідність 

людини обумовлюється Божественною природою людської душі. Тільки той, хто 

прожив гідне, справедливе, духовне життя та зумів доторкнутися до вищої 

мудрості, зможе після воскресіння досягти повної відповідності «цілям власної 

природи», коли природний розум «безперервно споглядає Сутнє і безупинно 

насолоджується Його заповідями» [8, с. 43]. 

Основні положення афінагорівського бачення гідності людини були розкриті 

ним у таких двох відомих працях як «Прохання за християн» та «Про воскресіння 

мертвих». У першій праці він перед лицем двох римських імператорів захищає 

гідність християн, переконуючи в абсурдності звинувачень, дискримінації та 

переслідувань послідовників нового вчення з боку язичників на підставі 

упереджень, пересудів, невігластва та наявних соціальних страхів, стереотипів. 

Афінагор переконує перших осіб Риму у відданості християн відомим античним 
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принципам належної поведінки (благу, помірності, справедливості, 

людинолюбству), у послідовному культивуванні християнами тих особистісних 

якостей (благочестя, смиренність, гречність), які мають важливу суспільну вагу 

[79, c. 447]. У другій своїй праці ідею гідності Афінагор розвиває в контексті 

християнського вчення про воскресіння мертвих. 

Людина, маючи розумну душу, в ієрархії сотворінь займає проміжне 

становище між безтілесними ангелами та нерозумними істотами тварного світу, 

які призначені для її потреб [8, с. 23, 26]. А оскільки «природа їх неоднакова, то 

Справедливий Творець не може їм дати і кінець однаковий» [8, с. 23]. Щодо 

природи самої людини, то в Афінагора вона постає єдністю безсмертної душі та 

тіла [8, с. 30]. На його думку, Бог, як Вища мудрість, не міг сотворити таку 

складну істоту без належної її становищу мети – «вічного існування» в гармонії її 

сутнісних начал: «Бог сотворив людину не даремно – бо Він є премудрим, і ніяка 

справа премудрості не буває даремною» [8, с. 26]. Бог сотворив людину «заради 

Себе Самого, заради благості й премудрості», і певно не для короткочасного 

спалаху життя [8, с. 27], а для неперервності її існування, «неперервності – у 

воскресінні» [8, с. 28]. Бо людина несе у собі «образ Самого Творця, володіє 

розумом і обдарована розумним сенсом», і Богом їй визначено вічне існування, 

щоб вона пізнавала свого Творця і Його силу й премудрість і дотримувалася 

закону і правди» [8, с. 27]. Таким чином, головним ствердженням гідності постає 

безсмертя людської душі, яке людина отримує через Ісуса Христа. У цьому сенсі 

воскресіння для утвердження гідності людини та справедливості є цілковито 

прийнятним для Бога: «Неприйнятне Богові буває неприйнятним Йому або як 

несправедливе, або як негідне» [8, с. 10]. І тут, на відміну від інших апологетів, 

Афінагор нічого не говорить про акт гріхопадіння першолюдини і ніяк не пов`язує 

з цим смертність людей. Він визнає природність смерті [8, с. 32] та необхідність 

воскресіння мертвих як цілісних душевно-тілесних істот для Суду Божого, 

оскільки це потрібно для того, щоб кінцево стало зрозуміло й очевидно, чи була 

людина гідною, чи ні, а отже, на яку відплату вона заслуговує [8, с. 29]. Бо як у 

несправедливості, так і в доброчесному гідному житті і душа, і тіло беруть 
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співмірну участь: «Якщо праведний Суд передбачає відплату за дії цих обох 

частин, то не одна душа повинна отримати відплату за те, що зроблено нею разом 

із тілом, – оскільки вона не сама по собі захоплюється гріхом тілесних насолод 

<…> ціла людина, що складається із того та іншого, підлягає Суду за кожну свою 

дію» [8, с. 35]. Проте розум не знаходить цієї відплати в теперішньому житті, бо 

«немає в цьому житті гідної відплати» [8, с. 35]. Гідна відплата настане після 

воскресіння, коли тіло внаслідок воскресіння відтвориться як «духовне тіло», і 

стане «нетлінним», як і душа [8, с. 24]. Розумна природа людини та свобода 

вибору між добром і злом вимагають Божого суду для утвердження 

справедливості та гідної відплати за скоєне при житті. Тому кожен у підсумку 

отримає те, чого вартий [8, с. 35]. Якби цього не було, то гідна поведінка втрачала 

би свій сенс, а життя людини мало відрізнялося б від тварин: «люди не мали б 

ніякої переваги над тваринами або навіть були б ще більш нещасними за них, бо 

змушені були би боротися із пристрастями, дбати про благочестя, правду та інші 

чесноти» [8, с. 36]. Якщо усе завершується неминучою смертю, і за нею немає 

нічого – ні воскресіння, ні життя вічного, – то єдиним виходом для більшості 

людей стає гедоністична етична позиція: «життя тваринне стає найкращим, 

чеснота – дурницею, загроза Суду – сміховинною, а усіляка насолода – 

найбільшим благом» [8, с. 36]. Проте, за переконанням філософа, кінець такого 

життя – не задоволення, як думає дехто, а цілковита нечутливість. 

В Афінагора, як і в Юстина Мученика, простежується теоцентричний та 

есхатологічний характер тлумачення поняття «гідність», оскільки людина має 

безсмертну душу, а тому з необхідністю ступінь її гідності буде виявлений на 

Божому Суді. Такий аспект розуміння гідності близький до вищезгаданого 

платонівського розуміння, в центрі якого – визнання неминучості покарання за 

несправедливе, негідне земне життя. 

У конструктивній та фаховій полеміці з язичниками вибудовує своє бачення 

гідності людини філософ та християнський подвижник 

Климент Олександрійський. Ідея гідності посідає важливе місце в його моральній 
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філософії, яка в багатьох своїх принципах є співзвучною з античною парадигмою 

мислення. 

Для Климента зміст християнської гідності найбільш повно розкривається у 

способі життя християнського гностика. Лише гностик, завдяки своєму 

благочестю, може вважатися «істинним християнином». Тільки йому, серед 

численного загалу віруючих, вдається оволодіти тією святістю, що дозволяє 

силою християнської любові «виявити Богові ту шану, яка є гідною Його величі» 

[57, с. 198]. Покликання християнського гностика – служити Богу, навчаючи і 

виправляючи інших людей, допомагаючи їм бути кращими, відкриваючи їм сенс 

своїх власних високих прозрінь. І тут особливу радість гностику приносить 

усвідомлення того, що завдяки такому його служінню хтось пробуджується від 

гріховного життя, стає на шлях спасіння. Тільки він знає, що є угодним Богові як з 

теоретичного, так і практичного боку. Йому відомо, яке життя повинен проводити 

той, кому належить у майбутньому досягти обоження, а в теперішньому – 

уподібнитися Богу. Сила гностика виявляється у трьох його здатностях: по-перше, 

він спроможний осягнути сутність речей; по-друге, він виконує заповіді Логосу; 

по-третє, він може передавати таємниці пізнання у настановах, що відповідають 

величі Бога [57, с. 198]. 

Гнозис, у розумінні Климента, є найвищою гідністю, якої тільки може 

досягти людина, залишаючись людиною. Це узгоджений із Божественним 

Логосом і відповідний Йому спосіб життя. Сама віра теж вдосконалюється через 

гнозис, оскільки тільки з його допомогою віруючий досягає досконалості. Віра як 

внутрішнє благо є смиренним сповідуванням Бога і визнанням Його як сущого [57 

с. 229]. Натомість, гнозис – це той стан віри, коли вона спонукає людину до 

наполегливого пошуку Бога; це досконале знання найбільш важливого, що може 

бути [57, с. 230]. Прагнення до такого знання стає важливою умовою сходження 

божественної благодаті на людину і осягнення нею цього знання про Бога: 

«Гнозис, за милістю Бога, повідомляється нам Переданням і довіряється тому, хто 

показав себе гідним оберігати вчення. І від нього гідність любові випромінюється 
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від світла до світла. Бо сказано, що тому, хто вже має – прикладеться: до віри – 

гнозис, до гнозису – любов» [57, с. 229]. 

Писання дозволяє отримати користь із людського знання, при умові, що 

людина не зупиняється на ньому назавжди. Усе, що в різний час було «даровано 

Богом» на користь кожному поколінню людей, готувало їх до сприйняття Слова 

Божого. Філософія в цьому сенсі постає засобом наближення до мудрості як 

знання речей божественних і людських. Повчальна користь філософії для людини 

посилюється її власним прагненням до слави Божої, праведності й істинного 

знання» [56, с. 94]. Досягаючи досконалості у філософії, людина накопичує 

знання, які допомагають їй підготуватись до гностичного осяяння вищим знанням 

[56, с. 92]. 

Гнозис дається і служить вдосконаленню тих, «хто обраний і покликаний» 

сприймати цю милість. Можливість такого пізнання обумовлена також і мудрим 

облаштуванням життя, і прагненням досягти найвищої мети – Бога. Це пізнання, 

скеровуючи гностика до нескінченного і досконалого, навчає його майбутньому 

життю без мук і покарання за гріхи, яке він буде проводити з Богом: «І вільні від 

страхів, вони зможуть досягти меж земної досконалості, не потребуючи вже 

подальшого очищення, завершивши свої служіння, і, як святі, праведні душі 

отримують заслужену ними винагороду» [57, с. 230]. 

Гнозис як найвища форма утвердження християнської гідності довершує 

внутрішнє очищення і приводить людину до трансформації, зближення з благом, 

приводить її душу до того, що є їй спорідненим, до божественного і святого. 

Осяюючи своїм світлом, гнозис скеровує людину сходинками містичного 

вдосконалення до того моменту, коли, очищена від будь-яких вад, вона зможе 

споглядати Бога «лицем до лиця», свідомо і з повним розумінням [57, с. 230]. 

Початком таких рятівних змін і оновлення, за Климентом, є перехід від 

язичництва до віри, а наступною сходинкою буде перехід від віри до гнозису: «Це 

останнє веде до любові, того, хто любить з Любимим, того, хто пізнає з 

Пізнаваним. І той, хто досягає такого стану вже зараз, у земному житті, досягає 

гідності, рівної янгольській» [57, с. 231]. 
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Гностик у прагненні до гідного буття не замикається лише на власній особі, 

власному порятунку. Він ніколи не стоїть осторонь проблем інших. Усім бажає 

тільки добра і молиться заради блага не тільки друзів, але й своїх кривдників. В 

очах Климента усі люди є тими, хто потребує допомоги та духовного 

наставництва на шляху до відкриття та глибинного розуміння істинних джерел 

гідного життя. Філософ наполягає, що людина – це «істота, гідна любові», заради 

блага, спасіння якої Бог віддав «єдинородного Сина Божого, Слово (Логос)» [55, 

с. 33]. Вона має здатність осяятись вищою мудрістю, осягнути своїм розумом 

велич і славу свого Творця. Тому християнський гностик силою своєї любові, 

своїми чеснотами намагається піднести тих, хто натхненно слідує за ним. 

Перебуваючи в єдності з Богом, практикуючи помірність і пов`язану з нею 

безпристрасність, він в міру своїх сил і можливостей «уподібнюється Тому, Хто за 

природою своєю є безпристрасним», і ця безпристрасність є результатом 

безперервного єднання і спілкування з Богом: «Спокій духа, людинолюбство і 

найвеличніше благочестя – такі етапи шляху істинного гностика до 

Богоподібності. <…> І кожна людина, досягнувши святості, просвітлюється 

промінням Бога, нерозривно єднаючись із Ним» [57, с. 204]. 

Заради Божественної гідності людина мусить спершу «зректися себе, 

умертвити у собі зіпсуту хтивістю старозавітну людину і викликати до життя нову 

людину» [57, с. 204]. Душа праведника воістину як образ і подоба Божа, і 

дотримання заповідей робить її храмом для Нього. Ісус Христос як «істинно 

єдинородний Син, образ слави Царя всесвіту і Вседержителя Отця» закарбовує 

Свій образ в душі гностика, щоб той міг вивищитись до споглядання Його 

Божественної повноти. Так гностик стає «третім Божественним образом, оскільки 

в міру своїх сил уподібнюється другій Причині, Життю істинному» [57, с. 205]. 

На думку Климента, гностик, досягаючи повноти влади над собою і над тим, 

що йому належить, оволодіваючи в досконалості «наукою Божественного», 

відкривається світлу істини. Для нього стають доступними відповіді на ті важливі 

вічні питання, які спонукають бути гідним в очах Бога: «Що є людина, чим вона є 

за своєю природою і що є супротивним її природі, як їй керувати собою, як вона 
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повинна переносити страждання, які її чесноти і вади, що в ній є добром, а що – 

злом, і що ж знаходиться між цими обома? Що є мужністю, розсудливістю, 

стриманістю? Що є справедливістю і в якому сенсі вона постає найвищою 

чеснотою?» [57, с. 206]. 

На думку Климента, людині, що стала на шлях гнозису, розсудливість і 

справедливість допомагають осягнути мудрість. У свою чергу, спираючись на 

мужність, вона може протистояти не тільки негараздам, але й чуттєвим 

насолодам, жаданням, смутку, гніву та й «усьому, що може перемогти її силою чи 

хитрістю» [57, с. 206]. 

Гідність гностика виявляється ще й у тому, що він вміє мужньо переносити 

не тільки зло, лихо, але й усе те, чим збуджуються страхи (хвороби, смерть). 

Нещастю він протистоїть з непохитною твердістю і душевним спокоєм, мужньо 

вивищуючись над ним. Він знає, що усі поневіряння божественним всевладдям 

завжди обертаються у «знаряддя нашого спасіння», і в руках Провидіння вони 

слугують «виправними засобами», призначення яких полягає в тому, щоб 

«спонукати до виправлення тих, хто чинить цьому супротив» [57, с. 233]. Смуток, 

який нерідко охоплює душу, вважається гностиком «корисним і лікуючим 

мистецтвом з метою просвіти і покарання» [57, с. 206]. Смуток здатен зцілювати, 

навчати і виправляти, змінювати погляди та характер людини заради її ж блага 

[57, с. 206]. Якщо незалежні від волі гностика обставини лягають на нього тягарем 

смутку і почуття безвиході, він, «пригнічуючи свій сум, цілковито замикається у 

собі», у своєму духовному світі, «утверджуючись лише в тому, що йому дійсно 

належить» і змінюючи те, що від нього залежить [57, с. 233]. 

Мужність як складова християнської гідності виявляється в різний спосіб: у 

терпінні, піднесених думках, великодушності, щедрості, шляхетних діях. Саме 

цим пояснюється, чому «справжнього гностика жодним чином не зачіпають 

судження людей нікчемних, подібно як і думка чи захват натовпу» [57, с. 206]. 

Гностик ніколи не дає пустопорожніх обіцянок та утримується від таких 

зобов`язань. Завжди і незмінно розсудливий він живе стримано і зберігає 

душевний спокій, сприймаючи як належне все те, що несе йому доля і відхиляючи 
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негідне, як чуже своїй природі. Гностик перебуває одночасно у цьому світі і поза 

ним, виявляючи в усьому послідовність та виваженість. У нього всього вдосталь, 

тому що «має потребу тільки у незначному», а важливими вважає тільки ті блага, 

що приносять йому знання добра, знання Бога. Він з радістю віддає те, чим 

володіє, керуючись людинолюбством і співчуттям. Ненависть та огида у такої 

людини є тільки до гріха, душевних вад та ницості. Найкраще християнська 

гідність знаходить своє втілення у добровільному прийнятті закону Божого, у 

служінні Богові. Проте гностик, на відміну від пересічного віруючого, очищує 

своє серце не заради послуху заповідям закону, а з любові до знання і саме цим він 

стає «другом Божим» [57, с. 206]. Усе його життя постає неперервною молитвою і 

бесідою з Богом. І оскільки він вільний від усіх гріхів, він неодмінно отримає все, 

про що просить. Якщо бажання його спрямоване на благо, він без зволікань 

отримає бажане, а шкідливого, гностик ніколи не попросить. Відповідно, все буде 

відбуватися так, як він того бажає [57, с. 240]. Климент зазначає: «Тим, хто 

воістину гідний, благі дари даються і без їхнього прохання. Праведник, що став 

таким не з причин необхідності, страху чи сподівань на винагороду, але свідомо 

обрав такий спосіб життя, прямує шляхом, який називають «царським» <…> Усі 

інші шляхи є слизькими і тернистими» [57, с. 241]. 

Про гідність людини також багато говорить її вміння бути вдячною, цінувати 

те благо, яке було здійснене заради неї. Справжній християнський гностик завжди 

«за все дякує і прославляє Творця» [57, с. 233]. Бо усім поневірянням завжди 

приходить кінець, а на зміну їм – благо. Тому навіть в муках, під час страшних 

тортур мученики зверталися до Бога з подякою і хвалою [57, с. 234]. 

Вартим уваги є те, що Климент не сприймає вибудовану на принципі 

преекзистенції піфагорейсько-платонівську думку про вроджену гідність людини: 

«Ми не народжуємося доброчесними, і чесноти не розвиваються в нас подібно до 

органів тіла, без будь-якої нашої участі. Тому що в такому випадку наш вибір не 

був би вільним і схвальним» [57, с. 206]. У той самий час, для Климента є 

очевидним і те, що чесноти, на відміну від гріхів, не відносяться до тих речей, які 

розвиваються поступово, вдосконалюючись в силу щоденного застосування. Як 
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шкільна освіта, так і більшою мірою філософія здатні лише попередньо очистити 

душу і підготувати її до сприйняття віри, на основі якої істина створює гнозис. 

Але відкритим для Климента залишається питання, яким чином з`являється така 

схильність в душі самої людини? Тільки єдине у даному випадку не викликає у 

нього сумнівів: найкраще жити Христовим вченням не зі страху, а після 

належного його осмислення і добровільного прийняття як основи своєї поведінки 

[57, с. 207]. Тому той, хто ще кінцево не зазнав затемнення «внутрішнього зору» 

світлом власного поганого виховання і упереджень, «нехай слідує істині, яка через 

написане веде до речей, які письмом неможливо виразити» [56, с. 83]. 

На глибоке переконання Климента, навчати інших, проповідувати Слово 

Боже має право тільки той, хто досяг досконалості в християнському гнозисі. 

Гідність гностика тільки зростає, якщо він приймає рішення навчати інших, 

оскільки він отримує у своє розпорядження «найбільше благо, яке можливе на 

землі, виражене у словах і вчинках, володіння яким дозволяє йому бути 

посередником, що допомагає на шляху спілкування з Божественним» [57, с.228]. 

Тобто своєю просвітницькою працею він дає іншим засоби і нагоду для спасіння 

[56, с. 80]. І робить це не заради задоволення, винагороди чи рабського страху, 

втіхи свого марнославства чи іншої низької пристрасті, а заради «однієї цієї 

радості, бути впевненим у тому, що його слова допоможуть його читачам досягти 

спасіння» [56, с. 83]. 

Залишити після себе гідних нащадків є благою справою для гностика. 

Засіяний вчителем логос повинен заховатися в душі учня, як насіння в землі. 

Своїм наставництвом він повинен допомогти цьому насінню ожити і прорости. І 

це приносить користь незалежно від того, чи передається логос письмово чи усно. 

Слухняний учень, якого вчитель-гностик виокремив і обрав із усього загалу за 

його особливість, стає йому як син. А учень в особі наставника отримує духовного 

батька [56, с. 79]. 

Одразу ж постає питання: яким чином гностику вдається впізнати такого 

особливого учня? Звертаючись до аудиторії, вчитель завжди повинен бути 

уважним до того, хто і як сприймає, розуміє його, щоб виявити тих, «хто здатен 
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зрозуміти його слова», а потім «виокремити їх від загалу» та працювати з ними 

більш плідно вже як зі своїми учнями. Оскільки тільки той, хто прагне насититися 

їжею нетлінною, духовною, хто керується силою віри спираючись на чіткі 

критерії прийняття суджень, стає спроможним «сприйняти Божественне Слово». 

Бо «як не повіриш, то й не зрозумієш», а без розуміння, неможливе й покаяння, 

«очищення серця» і прийняття «духа правого». І найважливіше, чого повинна 

прагнути душа – це збагнути: «доки маємо час, треба усім робити добро» [56, 

с. 82]. 

Для вчителя-гностика духовне батьківство є важливою складовою його 

покликання. Покликаному нести слово істини слід прагнути бути «гідними того, 

щоб його слова і твори збереглися в пам`яті нащадків», яким у свою чергу треба 

бути гідними того, щоб «усе це слухати і читати». За Климентом, такий 

позитивний моральний вибір подібний до того кроку, коли людина приймає для 

себе рішення взяти участь в євхаристії. Спонукальну для цього відповідь може 

дати людині тільки її сумління. А для «чистого сумління» кращою опорою є 

«правдиве життя», підкріплене таким самим вченням. Найкращий шлях до 

розуміння істинності вчення досягається через наслідування інших – тих, які вже 

випробували його: «Тому той, хто буде негідно їсти цей хліб або пити келих 

Господній, буде винен проти Тіла і Крові Господньої. Так випробовує себе 

людина і таким чином нехай їсть від хліба цього і п`є з келиха цього» [56, с. 81]. 

У своїй філософській творчості Климент наполегливо наголошує на тому, що 

не кожному дається гнозис, а тільки обраним [56, с. 79]. У цьому 

викристалізовується його особлива позиція стосовно християнського 

егалітаризму. На думку Климента, Одкровення не було призначене для натовпу, 

але лише для небагатьох, здатних прийняти містерії і закарбувати їхній смисл у 

своєму серці. Сокровенне, як істина, буде показана тільки тим, хто здатен 

осягнути приховане, оскільки приховане від більшості дістається не багатьом. 

Таємниці, які розповсюджуються і оживляються усно, насправді дають 

прокинутись тому, що є закарбованим в душах Богом – покликанню: «Бог дарував 
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Церкві одних Апостолами, інших пророками, Євангелістами, пастирями і 

вчителями до здійснення святих дій служіння» [56, с. 85]. 

Іншими словами, справжня велич Логосу знаходить своє втілення тільки 

завдяки вчителю, вартому високої довіри. Вчитель-гностик є істинним 

наставником, який за образом Бога «усе створює і гармонізує, обновлює і готує до 

спасіння того, хто отримує таке наставництво» [57, с. 228]. Усе, що є його 

покликанням, він розповідає усім тим, «хто гідні це почути, щоб надалі слова свої 

і життя узгоджувати з вимогами розуму» [57, с. 228]; «хто в силах прийняти 

піднесені настанови людинолюбного і боголюбивого наставника, живого 

підтвердження істини його слова, його досвіду любові до Бога» [57, с. 229]. 

Гідним для гностика є неухильне дотримання праведності у своїх думках, 

словах і вчинках, наслідування у всьому свого Вчителя і Спасителя – Ісуса 

Христа: «Який навчав нас і на прикладі Свого життя показав ті висоти, яких 

можна досягти. Тому істинний гностик не сповнюється любов`ю ні до чого, що 

знаходиться тут на землі» [57, с. 234]. Він володіє щирою вірою, прославляючи 

Євангеліє своїми справами і духовною силою свого споглядання. Він заслуговує 

не на «людську хвалу», а на «Божественну винагороду», виконуючи все те, «чому 

вчив Господь» [57, с. 243]. Для справжнього християнського гностика негідно 

керуватися мотивом матеріальної вигоди, бо це знецінює і приземлює справи 

людські. Зрікаючись усіх багатств «земних і підземних», можливостей і спокус 

влади, він повною мірою є «слугою Господа», і навіть уві сні він діє і мислить 

свято. І молиться з чистим серцем в унісон з ангелами, оскільки «є рівним з ними 

за своєю гідністю» [57, с. 243]. 

Християнського гностика називають святим за його безгрішне, помірковане 

життя, за неухильне виконання ним, з радістю, Божих заповідей, і, насамперед, за 

праведне ставлення до Бога [57, с. 245]. Він не зі страху, не з необхідності, а з 

доброї волі і любові здійснює Божі заповіді і завдяки доступному йому знанню 

сам допущений до Божої поради: «Він близький до Господа і Його заповідей, 

обраний в якості праведника і в силу своєї вищої і царської гідності є гностиком» 

[57, с. 243]. 
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Климент наголошує, що «страх Господній» змушує утримуватися від будь-

якого зла; на благі ж справи надихає любов, заснована на вільному виборі: «Тому, 

почувши слова Господа: «Не вважаю вас більше слугами, але друзями», гностик зі 

спокійною впевненістю звертається до молитви» [57, с. 244]. Його молитва 

складається з подяки за минуле, теперішнє і майбутнє, яке вже присутнє тут 

завдяки вірі. Усе це передує набуттю гнозису. Далі він просить у Бога дарувати 

йому можливість прожити це тілесне життя як гностик, в той самий час вільний 

від тілесності, який вже уникнув зла і став прилученим до кращого. Він також 

просить позбавити його від людських гріхів і дати можливість усвідомити їх. Він 

готовий здійснити своє покликання, визначене волею Провидіння, «з чистим 

усвідомленням і вдячністю». Здійснюючи свою життєву місію разом з Христом і 

завдяки своїй чистоті, «він удостоюється завдяки такому злиттю тієї Божественної 

сили, яку несе з собою Христос» [57, с. 244]. 

Саме таким, за Климентом Олександрійським, постає ідеал християнської 

гідності, до якого повинен прагнути кожен віруючий. Підхід апологета до цього 

питання має чітко виражений теоцентричний характер з помітним етико-

раціоналістичним спрямуванням. Містичне осяяння гнозисом та відповідний, 

гідний в очах Бога, спосіб життя, неможливі без попереднього світоглядного і 

подвижницького зростання особистості, в якому філософія, скерована на Логос, 

має відігравати важливу інструментальну роль. Цікавим, на наш погляд, є 

поєднання Климентом Олександрійським у своєму баченні гідності елементів 

християнського егалітаризму та християнського елітаризму, де перший 

віддзеркалює досяжний для більшості віруючих рівень християнської гідності, а 

другий, пов`язаний з осягненням християнського гнозису, що стає справою тільки 

обраних, «святих», в яких вільний порив духовно підготовленої особи отримує 

зустрічну дію Божої благодаті, сходження на неї Духа Святого. 

Ідеї Климента Олександрійського знайшли продовження у працях його учня 

та послідовника Орігена, відомого не тільки своєю багатою творчою спадщиною 

на ниві християнської філософії, дивовижною працелюбністю, а й своїми 

оригінальними ідеями та неповторним стилем їх викладення. Власне, саме 
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допущення вільної екзегези та ідейних аберацій стало причиною того, що цього 

апологета так і не було зараховано до плеяди так званих Отців Церкви. Проте його 

ідейний вплив залишався вагомим протягом усієї історії європейської філософії. У 

своїй філософії Оріген намагався поєднати дві світоглядні позиції щодо 

можливості осягнення Божественної істини: античну та християнську, шлях 

розуму та шлях віри. За його переконанням, для навернення до істини та спасіння 

занепалих душ Христос утілився, пройшов складний шлях кенозису [69, c. 376] і, 

згідно зі Святим Письмом, повернувся до чистої духовності, тим самим вказавши 

шлях до порятунку кожній людині: «Христос є прикладом для усіх віруючих <…> 

Він завжди обирав добро, і обрав його, ще не знаючи зла, і возлюбив правду, і 

зненавидів беззаконня <…> так і кожен після падіння або заблудження, 

керуючись цим прикладом, повинен очиститись від гріха і, тримаючись 

Дороговказу, повинен йти тісним шляхом доброчесності. Таким чином, через 

наслідування Йому ми стаємо, наскільки це можливо, прилученими до 

божественної природи» [69, c. 375]. Оріген визнавав за кожним християнином 

можливість пізнати й збагнути духовний сенс Святого Письма [69, c. 171-174]. 

Осягнення Бога супроводжується, на думку філософа, трансформацією власного 

способу життя у напрямку від зовнішнього, гедоністичного до внутрішнього, 

аскетичного. Пізнання, як «просвітлення розуму божественною мудрістю», 

супроводжується аскетичною відмовою від світських утіх, пристрастей, оскільки 

головною метою життя людини є теозис – «відновлення у собі образу і подоби 

Бога», з якими людина була створена від самого початку [69, c. 174]. «Гідність 

образу» людина отримала у першому творенні, «досконалість подоби» отримує 

наприкінці, тобто людина сама повинна набути її собі власною сумлінною 

працею, наслідуючи Бога: «можливість досконалості дана їй на початку через 

гідність образу, досконалу ж подобу вона повинна отримати наприкінці сама через 

виконання діянь» [69, c. 291]. Тут розуміння гідності безпосередньо випливає з 

орігенівської христології та принципу обоження. Погоджуючись загалом з 

Климентом Олександрійським і продовжуючи давню філософську традицію, 

Оріген визначає гідними такі моральні якості, які виразно окреслюють в людині 
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ознаки образу Божого: справедливість, помірність, мужність, мудрість і прагнення 

до навчання в усій сукупності чеснот, «які Богові притаманні субстанційно, а в 

людині можуть існувати тільки через працю та уподібнення Богові» [69, c. 385]. У 

такому аспекті погляди Орігена на природу гідності є тотожними з поглядами 

античних філософів, які в більшості випадків наголошували на подібних 

моральних якостях людини. Всі ці якості, що «завжди присутні в Богові і ніколи 

не можуть збільшитися чи зменшитися», в єдності своїй важкодоступні для 

людини. Проте Оріген переконаний, що вони повинні розвинутися і в ній, як Його 

творінні, потроху і кожна зокрема [69, c. 385]. Посилаючись на євангельський 

дороговказ, Оріген конкретизує своє бачення гідності: «будьте милосердними, як і 

Отець ваш милосердний, і будьте досконалими, як Отець ваш досконалий» [69, 

c. 385]. Бути гідним, за Орігеном, означає «гідним чином містити у собі Його», 

тобто «сповнитися Богом», «радіти Його благодіянням» [69, c. 380]. Кінцево 

гідність досконалої людини зможе стати реальністю тоді, коли «після знищення 

всякого її гріховного почуття і після довершеного і повного очищення власної 

природи один тільки Бог, єдиний благий, буде складати для неї все <…> Бог, який 

буде всім у всьому» [69, c. 294]. Бог позбавлений гріха, хитрощів, нещирості. Його 

розум досконалий, незмінний. Тому, щоб досягти єдності з Богом, уподібнитись 

Йому, слід відсторонитися від матеріального, зосередитись на спогляданні й 

інтелектуальному розвиткові, бо «хто в цьому житті має скерованість на істину та 

знання, в майбутньому житті отримає красу завершеного зображення» [69, c. 176]. 

На перший погляд, Оріген тяжіє до орфіко-піфагорейсько-платонівського 

погляду на тіло як на «в`язницю душі» [69, c. 170]. Проте, як далі побачимо, стан, 

до якого повинна прагнути людина, має бути подібним до «первинного» стану, де 

людина постає цілісною істотою [69, c. 327]. Розмірковуючи над гідністю людини, 

як унікального Божого сотворіння, у своїй філософії Оріген наголошує не тільки 

на спасінні душі, але й на відродженні безгрішного тіла, що «стане духовним», 

«нетлінним» в силу «благодаті воскресіння» [69, c. 164]. І «знову тіло повстане із 

землі» і вже після цього «досягне слави тіла духовного, згідно з гідністю душі, яка 

буде мешкати у ньому» [69, c. 297]. Ті, хто зможуть заслужити Царство Небесне 
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при житті, за волею Божою «відновлять тіло духовне, що здатне мешкати на 

небесах»; ті ж, хто будуть варті пекла, відторгнення, безодні чи темряви, 

«отримають славу та гідність тіла у відповідності з гідністю життя і душі 

кожного»; до того ж навіть у тих, хто буде засуджений на «вічний вогонь і муки», 

воскресле тіло, внаслідок самої переміни «через воскресіння», стане нетлінним і 

«не буде руйнуватися і розпадатися навіть від цих мук» [69, c. 165]. Щодо цього 

Оріген пояснює: усі злі справи, гріхи в певний момент загоряються як паливо для 

мук і покарання: «у кожній людині є власний вогонь, яким вона карається» [69, 

c. 165]. І тоді, як пише філософ, «розум, або сумління, божественною силою буде 

відтворювати в пам`яті все, певні знаки і форми, закарбовані розумом при скоєнні 

гріхів, усе, що скоєно було гидкого і ганебного, нечестивого і, таким чином, буде 

бачити перед своїми очима історію своїх злочинів» [69, c. 165]. Тоді саме сумління 

«буде переслідувати і бити», само «стане своїм обвинувачувачем і свідком». 

Тобто знаряддя мук утвориться навколо самої субстанції душі, а саме з її 

погибельних гріховних настроїв [69, c. 165]. 

Оскільки свобода волі є невід`ємною божественною ознакою гідності 

духовних істот, Оріген визнає за людиною можливість обирати поміж добром і 

злом, а отже й можливість бути винагородженою возз’єднанням із Богом або бути 

покараною у пеклі, що також вказує на гідність людини, бо тільки істота з волею 

вибору може бути покарана. І в цьому контексті передумовою гідності є свобода 

вибору між добром і злом, що дозволяє Орігену з раціональних позицій, 

спираючись на принцип преекзистенції, підійти до розв`язання важливої як для 

релігійної, так і для філософської свідомості проблеми теодицеї [69, c. 58]. Ніхто з 

розумних сотворінь не може бути «непорочним субстанційно, або за природою». 

Усе, що ми отримуємо у своєму бутті, є наслідком нашої діяльності на засадах 

свободи волі. Звідси випливає, що саме від кожної людини залежить, «чи бути 

святою і блаженною, чи, навпаки, внаслідок ліні й байдужості зі стану блаженства 

впасти у злобу та загибель настільки, що з власної вини перейти у супротивні 

сили» [69, c. 64]. Зміст заслуг попереднього життя «завжди слугує підставою 

майбутнього стану» [69, c. 228]. За Орігеном, саме падіння й піднесення духовних 



153 

 

істот, на засадах притаманної їм свободи волі, зумовило усе розмаїття та 

нерівність між ними в їх гідності та її наслідках. 

Ідея покаяння та можливості апокатастазису, як усезагального спасіння, 

додає нового, порівняно з античним поглядом, звучання ідеї гідності людини. 

Окрім того, Оріген розглядає гідність невіддільно від триєдиного Бога: Святий 

Дух освячує благодать і уможливлює її сприйняття, Бог-Отець, за словами 

мислителя, стверджує гідність свого творіння, Бог-Син, Христос, присутній у 

кожній людині як Слово, Розум [69, с. 371-372]. Оріген вважає самоосуд і 

приниження (кенозис) необхідними для належного розуміння Божої ласки, бо 

«кожен, хто себе вивищує, буде приниженим, а хто принижується – вивищиться» 

(Лук. 18, 14). Розуміння і визнання власної слабкості відкриває людину для Божої 

благодаті, оскільки хто не пізнав вад душі своєї й не покаявся, той не зможе 

очиститися від гріха, отримати прощення та підтримку Бога [69, с. 222-224]. 

Оріген для кращого подання свого бачення людини, значення гідного та негідного 

у її житті активно використовує художні образи посудини та її вмісту. Для нього 

благодать, як наслідок дії «попередніх причин», стає доступною тому, хто і 

раніше, і зараз робить спроби очиститись від низького, негідного, і навпаки, стає 

недосяжною для того, хто як раніше, так і зараз продовжує наповнювати своє 

життя гріхом: «хто очистив себе, той стає гідною посудиною, а хто знехтував 

очищенням своїх нечистот, той стає низькою посудиною, для подальшого 

низького вжитку» [69, c. 240]. Оріген, спираючись на принцип передіснування, 

переконує, що людина, як «посудина, яка за попередні заслуги була зроблена 

почесною, проте у наступному часі може стати посудиною низькою, якщо 

здійснить справу, негідну свого звання; і навпаки, посудина, що є негідною за 

попередні провини, у новому творенні стає посудиною освяченою, корисною 

Господу, якщо в теперішньому житті захоче виправитися» [69, c. 245]. У цьому 

аспекті Оріген тлумачить гідність через покаяння, що суперечить античному 

принципу етичного раціоналізму. Схильності душі та скерування розуму 

показують Богові, почесною чи низькою слід робити цю «посудину» і яким має 

бути її наступний життєвий шлях. 
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Отже, розуміння гідності у філософії Орігена зводиться до заслуг перед 

Богом, які показують те, чи людина є гідною Бога, гідною Його благодаті та 

можливості повернення у первинний досконалий стан, чи приречена до 

наступного творення та страждання. 

Важливе місце ідея гідності займає й у богословських та морально-

повчальних творах одного з найбільш відомих представників християнської 

апологетики – Тертуліана. Для нього гідність, як стан душі, як критерій належної 

поведінки, безпосередньо пов`язується з принципами християнського віровчення, 

покликаного врятувати людину від розкладаючого впливу цього світу. В 

кінічному дусі сучасна йому цивілізація звинувачується в розбещенні людини 

несправжніми благами, спокусі оманливими цінностями, приниженні її гідності, 

нанесенні шкоди її природним позитивним якостям, позбавленні її «природної 

чистоти і простоти». Настання часу, коли «низькі вивищуватимуться, а високі 

падатимуть», коли «справедливість стане рідкістю, а несправедливість – частою»,  

коли «піклування про гарне виховання буде припинене, а ухиляння від виконання 

своїх обов`язків перестане дивувати», коли «природні форми розчиняться в 

протилежних, дивних та потворних», було передбачене біблійними пророками. І 

саме цей час, за Тертуліаном, настав [91]. Проте він характеризується не тільки 

моральним падінням, але й відродженням людини. Філософ ідеалізує паростки 

нового світу, що бере свій початок від жертовної і викупної місії Ісуса Христа. У 

своєму «Апологетику», захищаючи християн і християнську віру від різних 

звинувачень з боку влади та язичників, він викриває тих, хто, на його думку, 

направду є злочинцями. Такі люди «завжди ховаються», «бояться бути 

впійманими», «заперечують свою провину», намагаються перекласти 

відповідальність за скоєне з «власної злої волі» на інших чи на незалежні від них 

обставини («долю, зірки»). Бути гідним для Тертуліана означає бути 

християнином. І в цій генеральній лінії моральної філософії апологета 

прослідковуються відчутні стоїчні мотиви. Християнин стійкий у випробуваннях 

долі, тому що впевнений, що з ним його Бог: «Якщо його зневажають, то він цим 

славиться; якщо обвинувачують, то не захищається; якщо запитують – визнає 
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добровільно; засуджують – віддає подякою» [91]. Він кається лише в одному – що 

раніше не був християнином. Не вигадки та забобони, а саме християнська віра, 

що ґрунтується на здійсненні давніх пророцтв, є справжнім подвигом та 

непомильним шляхом до Бога, бо  «істинною є та віра, що походить із передання» 

[94, с. 4]. Це віра у те, що заради людини Ісус Христос «зійшов на землю і 

проповідував», заради неї «страждав і принизив себе до хресної смерті», і 

«викупив її такою дорогою ціною» [94, с. 8]. Христос, за переконанням 

Тертуліана, возлюбив людину в єдності її духа і плоті, Божественного і 

людського: «возлюбив і народження її, і плоть її» [94, с. 8]. Небесна, «чиста 

духовна сутність нової людини» – Ісуса Христа – є прикладом духовного 

відродження, перемоги над гріхом, гідного шляху життя – шляху до Бога, 

протилежного тому, яким пішла «перша людина» – Адам. Божественна гідність 

людини розкривається в уподібненні Христу, коли вона йде шляхом любові й 

намагається «бути такою ж небесною», як і Він [94, с. 23, 39]. Щодо специфіки 

такого теозису Тертуліан дає пояснення: «Син Божий зійшов і прийняв душу не 

для того, щоб душа пізнала себе в Ісусі Христі, а щоб пізнала Ісуса Христа в самій 

собі» [94, с. 30]. І чим істинніші ці «свідчення душі», тим більш вони «простіші», 

чим простіші, тим більш «народні», чим більш народні, тим більш вони 

«загальні», чим вони загальніші, тим вони більш «природні», чим природніші, тим 

більш «божественні». Це пояснюється «величчю природи», за якою «цінується 

гідність душі» [96]. Тертуліан стверджує: і душа, і тіло людини повинні 

воскреснути разом, так само, як це відбулося з Ісусом Христом, оскільки саме в 

своїй єдності вони роблять її «впізнаваною» та визначають її  цінність [94, с. 42]. 

За переконанням Тертуліана, християнин повинен прагнути доброчесного 

життя не через примус чи страх покарання, а внаслідок духовної свободи і 

свідомого вибору бути вірним вченню Христа. Гідність людини якраз і показує 

себе у виборі шляху добра, любові до Бога. Саме свобода у Христі позбавляє 

людину від рабства зовнішніх мінливих речей, таких як соціальний статус, 

визнання, відзнаки, нагороди, слава тощо [92]. Бог первинно дав людині всю 

повноту свободи чинити згідно з власною волею. Він створив увесь світ саме для 
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неї, тому «людина, яка є царем усього Божого творіння, не може бути рабом» [86, 

с. 243-244]. Несвобода у всіх її проявах породжена лише самою людиною і є 

наслідком «гріха волі», як відхилення від безпечного та благословенного для 

людини шляху Господнього. Тому «гріха волі» слід боятися найбільше. Тому 

апологет наголошує, що «потрібно уникати не тільки здійснених гріхів, але й 

гріхів волі, від яких можна очиститися тільки щирим каяттям», бо видимість 

перших породжена невидимою волею саме «духовного гріха» [95]. Тобто слід не 

тільки не порушувати Закон Божий явно, але й не допускати цього навіть у своїй 

уяві, оскільки «ніщо не сховається від Його очей» [95]. Гідність вимагає 

бездоганного життя, не залишаючи можливості поступового вдосконалення: 

«справжні праведники відмовляються від усіх радостей життя, вони не дбають про 

своє тілесне здоров’я, бажаючи покинути цей світ, як в’язницю» [86, с. 249]. У 

такому аспекті шлях людини до гідності є досить ригористичним, а принципом 

гідності постає свобода вибору. 

У своїй праці «Про каяття» Тертуліан застерігає тих, хто вже став на шлях 

гідності і навернувся у Христову віру, від здійснення кроку назад, оскільки 

«небезпечно зневажати Бога, Якого вже пізнали» [95]. Той, хто завдяки Божому 

дару пізнав істину, «збагнув сутність добра і зла», але злегковажив цим даром і 

знову повернувся до того, чого навчився уникати, «ганьбить пізнання своє», тобто 

Божий дар: «він відкидає Даючого, знехтувавши даянням; він заперечує 

благодіяння, не виявляючи честі благодіянню; ніяким чином він не зможе стати 

вгодним Тому, Чий дар він зневажив; тому стосовно Господа він виявляється не 

тільки непокірним, а й невдячним <…> знову своїм падінням підносячи диявола і 

роблячи себе предметом його радості» [95]. 

Розмірковуючи над питанням, що визначальне, первинне, а що – вторинне в 

духовно-моральному поступі людини, «дух» чи «буква» Христового вчення, 

Тертуліан, на перший погляд, опиняється на певному роздоріжжі: чи прагнути йти 

шляхом гідності і в підсумку прийняти таїнство хрещення, чи, навпаки, прийняти 

хрещення, а вже потім не допускати гріхів у своєму житті? І тут для нього 

очевидним постає такий висновок: «Якщо тільки після хрещення ми перестаємо 
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грішити, то тим самим вдягаємося в одежі цноти не добровільно, а з необхідності. 

І хто ж тоді є кращим у своїй доброчесності? Той, кому вже не дозволено бути 

злим, чи той, кому огидно бути злим? Той, кому наказано бути вільним від гріха, 

чи той, хто живе цією свободою?» [95]. Для філософа саме той, хто бажає жити 

гідно, за покликом серця, згідно з голосом сумління, «виявляє честь»; хто з 

прагматичних міркувань приймає етику християнства, той «виявляє гордість». У 

першому випадку в людині відкривається смирення, у другому – зухвалість. У 

першому – прагнення заслужити, у другому – привласнити. У притаманній йому 

манері Тертуліан, формулюючи риторичні запитання, одразу пропонує свої 

відповіді: «Кого вважати більш гідним, як не того, хто більш досконалий? Кого 

визнавати більш досконалим, як не того, хто боїться Бога й, відповідно, сповнився 

істинного каяття? Бо саме він боїться згрішити, щоб не виявитись негідним 

прийняти його» [95]. 

За Тертуліаном, окрім благоговіння і відчуття присутності Бога в своєму 

житті, здорової віри та сумління, що навертає до каяття та прагнення робити 

добро, для актуалізації цінності свого буття людині потрібна молитва. Саме 

молитва постає тією гідною «духовною жертвою» Богові, яка є «від усього серця 

посвяченою, вірою пронизаною, істиною очищеною, невинністю позначеною, 

любов`ю увінчаною, добрими справами сповненою», без якої Він не може 

допомогти людині йти Його шляхами, всупереч її ж власній волі. Молитва є 

«оплотом віри і зброєю» гідної людини. Завдяки їй християнин отримує духовну 

силу та щастя очиститись від гріха, подолати спокуси, припинити гоніння, 

зміцнитися у вірі, вистояти в випробуваннях, здолати усіх своїх ворогів [93]. 

Як і більшість апологетів, Тертуліан визнавав першоосновою гідності 

Божественну любов. Разом з тим, здатність з вірою в серці переносити наругу, 

приниження і страждання також вважаються ним свідченням гідності людини, 

оскільки Бог був зневажений і страждав незаслужено, тому і людина, яка 

мученицьки страждає без будь-якої провини, стає ближчою до Бога, тобто це є 

благом для неї: «Гідні сповідники Ісуса Христа, призначені на мучеництво!» [98]. 

В`язниця дає християнину ті засоби і переваги, які пророки колись знаходили у 
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пустелі. Вона – найкращий прихисток, де гідна людина отримує аскетичні 

можливості навчитися бути вищою за свої «тілесні немочі» та перемагати 

«душевні хвороби», які є більш небезпечними за тілесні [98]. В чесноті терпіння і 

прийнятті випробувань людина виявляє те, чого вона гідна. Терпінням Бог вчить 

людину бути вдячною і тішитися тому, що вона «удостоїлася Божого покарання», 

бо кого Він любить, того й карає. Спонукаючи людину до смиренності і терпіння, 

Бог допомагає їй стати «блаженною», вільною [97]. У в`язниці праведник хоч і 

«пов`язаний путами, але вільний в Бозі», тому душа його завжди вільна. І навіть 

тіло не відчуває вже «кайдан своїх», коли душею людина «перебуває на небесах»: 

«Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше» [98]. Мученики, для Тертуліана, – це 

мужні лицарі «воїнства Ісуса Христа», вдягнені в «обладунки любові», які подібно 

до атлета загартовують себе труднощами, духовними битвами, для яких 

найбажанішими лаврами буде «вінець безсмертний», найкращою ціною – «щастя 

удостоїтись бути співгромадянами Ангелів на небесах, прославленими у віках» 

[98]. Тому ні катування, ні страти, на думку апологета, не зможуть здолати тих, 

кому любов до Бога дає силу віри та незламне почуття власної гідності. 

Отже, гідність людини в християнській апологетиці осмислюється виключно 

у співвідношенні з чеснотами та аскетичними принципами християнства. 

Основою ж для такого осмислення є Святе Письмо, яке пояснює взаємозв’язок 

між гідністю Бога та гідністю людини. Саме в християнській апологетиці до 

людини висуваються високі моральні вимоги, що стають традиційними для 

християнства. На перший план висувається поняття рівності всіх людей перед 

Богом. Людина визнається образом і подобою Божою, істотою, яка несе в собі Дух 

Святий, яка наділена розумом і волею обирати між добром і злом. Тому гідність 

людини визначається як невід’ємна її якість, оскільки саме Бог-Творець визначає 

гідність свого творіння. Тож гідність людини тлумачиться як екзистенційно 

задана їй. Вважається, що в основі виховання гідної людини повинні лежати такі 

християнські чесноти, як смирення, покора, щирість і простота, правдивість і 

милосердя. Крім того, виявом любові до Бога визнаються такі чесноти, як віра, 

надія, любов і терпіння. Аскетизм, зречення тілесних насолод і обмеження 
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світських утіх також є важливими критеріями осягнення людиною власної 

гідності як Богоподібності. На думку апологетів, метою гідного людського життя 

є самовдосконалення й служіння Богові, а найвищим критерієм гідності є 

мучеництво, уподібнення мукам Ісуса Христа, який є зразком покори, смирення, 

мудрості. 

Запорукою ж гідності кожної людини є Божа любов. Наділені любов’ю люди 

обдаровують ближніх. Вона виникає й зміцнюється шляхом пізнання, відкриття 

Божественної незмінної сутності. Гідний християнин, як пишуть християнські 

апологети, молиться за своїх ворогів, за тих, хто перебуває в гріху, за своїх 

ближніх, він не знає гніву, не пам’ятає спричиненого йому зла і проявляє Божу 

любов у всіх своїх вчинках. 

Загалом, ідея гідності в поглядах апологетів істотно відрізняється від 

поглядів класичних античних філософів, оскільки в Античності провідною 

парадигмою, на якій розвивалася ідея гідності, був етичний раціоналізм, а в 

апологетів ідея гідності тлумачиться крізь призму креаціонізму, теоцентризму, 

есхатологізму, трансценденталізму, гуманізму, ригоризму, аскетизму та 

егалітаризму, а останній став особливо виразним у філософії Нового часу. 

 

3.2. Концептуальне окреслення розуміння гідності у християнській 

патристиці 

 

Важливим етапом у розвитку християнської середньовічної філософії була 

спадкоємниця апологетики – патристика, яка хронологічно охоплює період з ІV до 

VIII ст. До неї належать такі знакові для цього часу мислителі як св. Афанасій 

Великий, св. Василь Великий, св. Григорій Богослов, св. Іван Золотоустий, 

св. Августин. Застосовуючи античні філософські ідеї, вони окреслили основні 

канонічні контури християнського віровчення, торкаючись також проблеми 

гідності людини. У своїх філософсько-богословських трактатах вони 

поглиблюють суть християнського розуміння природи людини та способів її 

буття. У проповідях та повчаннях цих святих отців викристалізувалися основні 
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принципи християнського трактування гідності людини: акцентація на 

онтологічному вимірі гідності та на взаємозв’язку між гідністю Бога та гідністю 

людини, визнання гідності людини даром Божим, Христа як зразка досконалої 

людини, що репрезентує й Божественну, й людську природу, переконання в 

можливості поступового виявлення гідності в процесі виховання високих 

моральних якостей і пізнання Бога. Загалом, підхід представників патристики до 

ідеї гідності ґрунтувався на парадигмі теоцентризму та трансценденталізму, 

подібно до вчень апологетів, проте набуваючи вже чітких догматичних рис. 

З поширенням і утвердженням християнського віровчення проблема гідності 

людини виходить на перший план у контексті зіставлення таких понять, як 

сутність людини і Божественне начало, свобода вибору між добром і злом. 

Центральне місце у працях Афанасія Великого, видатного подвижника 

Церкви та продовжувача справи Климента Олександрійського, займає ідея 

Божественної природи Ісуса Христа. Вона дозволяла вважати Христа не просто 

людиною, а «безначальним і предвічним від Отця рожденним, єдиносущим» 

Богом-Сином, Божим Словом і Премудрістю [7, с. 264, 421]. Захищати та 

сповідувати віру в Божественну гідність Сина Божого стало для Афанасія 

покликанням і випробуванням усього його земного життя [7, с. 26]. Заперечуючи 

твердження Арія про те, що Ісус Христос завдяки проявленим чеснотам був лише 

«обоженою людиною», та утверджуючи уявлення про нестворену Божественну 

гідність Сина Божого, Афанасій опосередковано підносить і гідність людини, 

заради якої Христос прийшов, воплотився і показав шлях відродження. Визнання 

єдиносущності Бога-Сина, Його рівночесності Богу Отцю та Духу Святому стає в 

Афанасія ключовим для християнського розуміння гідності людини. Він 

переконаний, що ті, «хто применшують значення Єдинородного Сина Божого», 

ганьблять Бога й принижують людину [7, с. 275]. Бог став людиною і, будучи 

Сином Божим, став і сином людським: «Слово стало плоттю, щоб і плоть була 

принесена за всіх, і ми, причастившись Духа Його, могли бути обоженими, чого б 

ніяк не досягли, якщо б не втілився Він в наше тварне тіло. Бо таким чином стали 

ми вже називатися людьми Божими і людьми во Христі. Але як ми, прийнявши 
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Духа, не втрачаємо власної сутності, так і Господь став заради нас людиною і, 

несучи на Собі тіло, залишався Богом, тому що не применшив Себе одягненням в 

тіло, а навпаки, і обожив його, і зробив безсмертним» [7, с. 418]. Тому ті, на думку 

Афанасія, хто мають хибне уявлення про досконалість і несправедливо називають 

Ісуса Христа недосконалим, є «гідними найгіршої кари <…> і не отримають 

відпущення гріхів ні зараз, ні в майбутньому» [7, с. 275]. І навпаки: «Хто шанує 

Сина, той шанує Отця, що послав Його; хто приймає Сина, той разом з Ним 

приймає і Отця» [7, с. 273]. Тобто шанування і визнання гідності Бога робить саму 

ж людину гідною в очах Бога. І в цьому сенсі Афанасій цілковито дотримується 

лінії, окресленої в Писанні. Для нього є очевидним, що Христос – «Син, 

породжений Його Отцем, Отець майбутнього віку <…> Одна воля, одне бажання 

в Отця і Сина; тому що і сутність у них єдина і нероздільна. <…> Він є Образом 

Отця; відповідно у Ньому, як в образі, є все те, що належить Отцю. Він є 

рівночесним відбитком, що показує у Собі Отця; Він – живе, істинне Слово, Сила, 

Премудрість, освячення і визволення наше» [7, с. 274]. Якщо Ісус Христос – 

істинно Бог і не є сотворінням Бога, а є «Образом Бога», то Його викупна жертва, 

прилучення до Нього, наслідування у житті дає людині шанс на теозис, на таку 

божественну здатність, як безсмертя. Бо людина якраз і була первинно створена за 

цим образом: «Бог дарував людям дещо більше: не створив їх просто, як усіх 

безсловесних тварин на землі, а сотворив їх за образом Своїм, надавши їм силу 

власного Слова Свого, щоб, маючи у собі певні відтінки Слова і ставши 

словесними, вони могли перебувати у блаженстві, живучи істинним життям, і в 

істинному сенсі – життям святих у раю» [7, с. 195]. 

Саме за відданість цим християнським істинам Афанасію довелося не раз 

перетерпіти хвилі інтриг, наклепів, принижень, немилості влади, переслідувань, 

що були інспіровані його ідейними супротивниками – аріанами та язичниками. 

Але якимось дивним чином Афанасій постійно випереджав своїх кривдників на 

кілька кроків, тому завжди уникав того лиха, яке вони замислювали проти нього. 

Він ніколи не здавався. Із цього випливає, що питання захисту, збереження й 

відновлення гідності ніколи не втрачало для Афанасія своєї актуальності та 
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гостроти. Більше сорока років, аж до самої своєї смерті у 373 році, йому 

вдавалося, хоч і з невеликими перервами з причин вигнань і переслідувань (а 

таких перерв було близько п`яти), втримувати за собою олександрійську 

єпископську кафедру. Проте така стійкість була зумовлена аж ніяк не 

бенефіціарними мотивами збереження високого церковного статусу з можливістю 

розпоряджатися значними матеріальними ресурсами (цього зазвичай можна було 

легше досягти, погодившись публічно перейти на бік аріан, прийнявши аріанську 

вимогу визнати Ісуса Христа творінням Бога). Афанасій перш за все керувався 

прагненням захистити формулювання Нікейського Символу віри (325 рік) та 

продовжити розбудову Церкви саме на його ціннісному фундаменті. Навіть коли у 

350 році він залишився єдиним єпископом неаріанином у східній частині Римської 

імперії, він усе одно не зрадив своїм принципам, за що став відомим як 

«Athanasius contra mundum» («Афанасій проти усього світу») [58]. Більшість із 

його слів, послань, звернень, апологій були написані саме в такі екзистенційні 

періоди – періоди вигнання та посилення небезпек ортодоксальній християнській 

Церкві з боку імператорської влади та аріан. В аскетичних умовах катакомбного 

життя у віддалених пустельницьких осередках Єгипту він невтомно працював. 

Тривав духовний опір, джерелом і головною зброєю якого було слово Афанасія 

Великого. І ця зброя, як показав час та рішення наступних Вселенських соборів, у 

стратегії виявилася набагато більш ефективною та суттєво вплинула на усю 

подальшу долю християнства, визначила особливості становлення європейської 

цивілізації. 

У своїх творах Афанасій переконливо веде мову про необхідність «втілення 

Сина Божого» для «відновлення людини з її ницості» [7, с. 26]. На його думку, 

коли людина згрішила і впала, з її падінням «усе розладналося, і усі, від Адама і 

навіть до Мойсея, стали підвладними смерті, а уся земля зазнала прокляття» [7, 

с. 269]. Людина, яка була створена за образом Бога, втратила свою Божественну 

гідність, цілісність і повноту істинного буття: «Людина остаточно розбестилася і 

уподібнилася худобі» [7, с. 269]. Але Бог, «який є чоловіколюбним», не хотів 

приниження та загибелі створеної «за образом Його людини», тому Він надав вже 
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Сину Божому образ людини, щоб «Слово стало плоттю і, приймаючи на Себе 

плоть, у всьому оновило її. <…> Слову віддана людина, як Лікарю, щоб 

вилікувати її від омани змія; як Життю, щоб воскресити мертвого; як Світлу, щоб 

осяяти темряву; і сущому Слову, щоб оновити словесне сотворіння. Як стане 

Слово людиною, одразу ж усе буде оновлено і вдосконалено: земля замість 

прокляття отримає благословення» [7, с. 269]. В цих словах, як можемо побачити, 

фактично підкреслюється високий ступінь залежності існування світу від дій та 

ціннісного вибору людини, обрання гідного для себе, а отже підноситься і міра її 

відповідальності перед світом та усіма сотворіннями. 

І тут проблема гідності, її втрати та відновлення стає для Афанасія наріжним 

каменем в його баченні усієї християнської теодицеї: «Зло не від Бога і не в Бозі, і 

його не було на початку, і немає у нього якоїсь сутності; але люди, з втратою 

уявлень про добро, самі собі, з власної свавільної волі, стали осмислювати і 

уявляти не-суще» [7, с. 133]. Задовго до Августина Афанасій висловив думку, що 

зло виникло тоді, коли «люди відхилилися від добра і замість істини вимислили 

собі не-суще, а честь, належну Богові, та бачення про Нього перенесли на бісів та 

людей, висічених з каменю» [7, с. 246]. Людська душа, закривши очі, якими могла 

споглядати Бога, вигадала собі зло і на нього скерувала усю свою мисленнєву 

діяльність, вважаючи, що якщо вона щось робить погане тільки у думках, то 

насправді цього не робить, а просто уявляє собі не-суще [7, с. 133]. Проте саме з 

цими ницими думками вона і починає втрачати свою гідність, цілісність і 

досконалість від Бога. Людина перестає бути такою, якою була створена; стає 

підвладною тлінню; вводить себе в сум`яття і такою вже залишається. Бо 

насправді вона була створена, щоб споглядати Бога і «осяюватися Ним»; 

натомість, замість Бога, стає приреченою шукати тлінь і темряву. Процес 

морального падіння людини набув ланцюгового характеру. Втрата гідності 

поставила під питання саме її існування. Бог сотворив людину правою, а люди 

схилилися до різних низьких помислів. Так виникло і утворилося на початку 

думання зла людьми. Людська душа, не задовольнившись думанням зла, 

поступово почала схилятися до ще гіршого. Пізнавши відмінності в насолодах, 
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утверджуючись у забутті божественного, насолоджуючись тілесними 

пристрастями, звертаючи увагу тільки на теперішнє і шануючи тільки його, душа 

помислила, що й немає вже нічого, крім цього видимого, і тільки мінливе і тілесне 

для неї є добром. Розбестившись на своєму шляху і «забувши себе, що створена за 

образом благого Бога, людина перестала споглядати за допомогою даних їй сил 

Бога – Слова, за Образом Якого і була створена, але стала поза самою собою, 

зупинилася думками на не-сущому і уявила його» [7, с. 134]. Афанасій і тут 

вдається до художнього прийому, подібного до платонівського образу печери, 

коли говорить, що людина в гріху немов «занурюється на глибину і не бачить вже 

світла, <…> очі ж її звернені донизу, і над нею лежить глибокий шар води» [7, 

с. 136]. 

Афанасій постійно наголошує, що людина, «відступаючи в думках від Бога, 

опускається у своїх поняттях і помислах» [7, с. 136]. Вона починає шанувати 

сотворене, «надає йому божественну честь», тим самим принижуючи себе своїми 

думками: «І як зовсім ниці волочаться по землі, подібно до земляних слимаків, так 

і злочестиві люди, падаючи і принижуючись в уявленнях про Бога, до богів 

зараховують усе, що уявляють: і людей, і зображення людей, і каміння, рослини, 

тварин, <…> а деякі настільки принизилися думкою і затьмарилися розумом, що 

вигадали і обожнили собі те, чого ніколи не існувало і навіть не було видно серед 

сотворених речей» [7, с. 136]. Ідолопоклонство для Афанасія є одним із проявів 

втрати Божественної гідності людини, втрати її зв`язку із Богом. 

Але як зло і падіння людини почалися із злої думки, так і одужання людини 

неможливе без її власних розумових зусиль, розумової сили душі. Необхідним є 

усвідомлення, що шлях істини має своєю єдиною метою дійсно сущого Бога. Для 

пізнання і точного розуміння цієї істини людина має потребу не в комусь іншому, 

а тільки в собі: «Шлях до Бога не такий далекий від нас <…> він не поза нами, а в 

нас самих; і начало його може бути нами віднайдене, як Мойсей вчив, говорячи: 

близько до тебе слово, в устах твоїх і в серці твоєму. І Спаситель дав це зрозуміти 

і підтвердив те саме, коли сказав: Царство Боже всередині вас. Всередині себе, 

маючи віру і Царство Боже, можемо вгледіти і збагнути Царя всесвіту – Рятівне 
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Отче Слово» [7, с. 165]. Афанасій переконаний, що «тільки розумом можна 

споглядати і осягати Бога» [7, с. 165]. І тут, спираючись на Платона та зберігаючи 

дух філософської традиції етичного раціоналізму, Афанасій продовжує впевнено 

закладати підвалини вже нової теоцентричної парадигми мислення. 

Читаючи тексти Афанасія Великого, можна переконатися, що для нього 

обоження людини немислиме і неможливе без глибинної духовної потреби 

постійного осягнення Слова Божого, бо «саме із Нього все почалось». І в цьому 

сенсі єдність та взаємообумовленість гносеологічної та онтологічної складових 

відновлення гідності людини особливо стають виразними. Слово Боже і є Божою 

Силою. Проте для істинного розуміння Святого Письма «потрібні добре життя, 

чиста душа, і християнська гідність» [7, с. 263]. Завдяки цьому розум якраз і 

набуває здатності пізнання Божого Слова, оскільки «без чистого розуму і 

наслідування святих ніхто не зможе зрозуміти слова святих» [7, с. 263]. Афанасій 

проникливо зауважує: як «для того, щоб побачити сонячне світло, людині 

потрібно протерти свої очі», так і в справі пізнання християнських істин слід 

докласти значних зусиль, щоб «привести себе до однакової чистоти з тим, що 

бажаєш побачити» [7, с. 263]. Тому усім, хто прагне осягнути духовний сенс 

Писання, «потрібно попередньо очистити і вибілити душу життям, і уподібненням 

у своїх вчинках святим наблизитися до них, щоб, проводячи однаковий з ними 

спосіб життя, осягати одкровення Бога» [7, с. 263]. Аскетична практика, описана 

Афанасієм в життєписі великого пустельника Антонія, розглядалася як приклад 

доброчесності і праведності, до яких слід прагнути і в мирському житті як до 

ідеалу християнської гідності [7, с. 120]. 

Ті ж, хто відкидають знання про Бога і благочестя, не-суще обираючи замість 

сущого, хто замість дійсно сущого Бога обожнив не-суще, «прислуговуючи тварі 

замість Творця, роблять нерозумну і негідну справу» [7, с. 190]. Для людини 

важливо зорганізувати своє життя за Його законами: «Бо хто живе за заповідями 

Його – будуть мати нагородою вічне життя, а ті, що йдуть протилежним шляхом, 

а не шляхом чеснот, – великий сором і незворотну кару в день суду за те, що, 

знаючи шлях істини, робили протилежне тому, що знали» [7, с. 191]. 
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Міркуючи над значенням для гідності людини «воплоченого Слова і 

божественного Його до нас пришестя», Афанасій ставить запитання: чому видиме 

приниження Слова спричинило велике і сильне до Нього благоговіння? Він 

зауважує: «Чим більшому глуму піддається Воно невірними, тим більш 

переконливим постає свідоцтво про Божество Його. Чого не осягають люди, 

сприймаючи це як неможливе, про це доводить Воно, що це можливо; над чим 

знущаються люди як над непристойним, те, за благістю Своєю, робить Воно 

благотворним; що люди висміюють як людське, в тому силою Своєю дає Воно 

бачити Божественне, при вдаваному своєму приниженні, хрестом долає ідольське 

мріяння, кривдників і невіруючих невидимо переконуючи прийняти Божество 

Його і силу» [7, с. 192]. 

Діалектика кенозису і теозису цікаво конкретизується у таких словах 

олександрійського єпископа: «Подивуйся людинолюбству Слова! За нас Воно 

терпить безчестя, щоб ми зробилися славними» [7, с. 234]. Оскільки Христос, 

будучи людиною, зміг возз’єднатися як Образ Бога з Богом після смерті, людина, 

яка створена за образом Божим, отримала здатність досягти подоби Божої, єдності 

з Богом своїм праведним життям. Ця ідея стала важливою для християнства, 

оскільки стверджує Божественну природу гідності людини, шлях до її 

відновлення: «Через принижене явлено нам божественне, через смерть 

поширилося на всіх безсмертя <…> Слово Боже олюднилося, щоб ми обожились; 

Воно явило Себе тілесно, щоб ми набули собі поняття про невидимого Отця; Воно 

перетерпіло приниження від людей, щоб ми успадкували безсмертя. Само Воно ні 

в чому не зазнало втрати, тому що є неупередженим, нетлінним початком – 

Словом і Богом <…> Заслуги Спасителя, здійснені через олюднення Його, 

настільки великі і незліченні, що намагатись уявити їх значило б уподібнитися 

людині, яка, споглядаючи море, хоче перерахувати його хвилі» [7, с. 260]. 

Парадоксальним чином кенозис Ісуса Христа та Його безумовна божественна 

милосердна любов до людини стали торжеством Його Божественної гідності та 

перемогою Його вчення. Власне в такому аспекті уявлення про гідність отримує 

окреслений теоцентричний вимір, оскільки фундаментальною причиною гідності 
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людини є її божественна природа, подібність людини і Бога, яка є онтологічно 

заданою. 

Саме Афанасій, як можна побачити, одним із перших намагається 

концептуалізувати поняття «християнська гідність». Людей, що виявляють 

християнську гідність, він називає учнями Христовими і дає їм чітко окреслену 

характеристику. Вони живуть у мирі і любові одне з одним, а протидіють лише 

злу: злим думкам, а отже «демонам і їхньому вождю дияволу». В юності такі люди 

виявляють цнотливість, стриманість у своїх бажаннях. У праці вони терплячі, 

стійко і спокійно витримують намагання їх зневажити, образити. Але найбільш 

дивовижним є те, що, йдучи шляхом уподібнення Богу-Сину, вони нехтують 

смертю і тим самим «стають Христовими мучениками» [7, с. 258]. Як показує 

історія, серед них багато було таких, хто попервах не вірили і сміялися з місії Ісуса 

Христа, проте пізніше увірували настільки, що стали зневажати смерть і самі 

стали «Христовими мучениками» [7, с. 227]. Щодо цього Афанасій Великий 

зазначає: коли люди, немічні за своєю природою, з гідністю прямують до смерті і 

не жахаються її руйнівної сили, не тремтять перед неминучими муками, що їх 

очікують, це переконливо свідчить про перевагу над усім земним тієї сили віри, 

яка має своїм джерелом Ісуса Христа [7, с. 227]. Бо саме цьому Спаситель навчав 

людей, окреслюючи належні контури гідного: «нехтувати смертю, мислити про 

безсмертя, зневажати часове, піднімати очі на вічне, славу земну мати за ніщо та 

прагнути однієї небесної слави» [7, с. 252]. Тобто сенс життя людини якраз і 

полягає в тому, щоб жити не людськими справами, а тим, що є вищим за людину, 

божественним, бо саме цим вона показує, чого вона насправді варта; бо саме це 

насправді є тим, що їй потрібно для повернення втраченої гідності в очах Бога. 

Важливу роль у формуванні християнського розуміння гідності відіграла 

проповідницька діяльність архієпископа Кесарійського Василя, прозваного за 

ідейні здобутки, самовіддану працю на благо людей і Церкви, гідну життєву 

позицію «Великим». Одразу варто наголосити, що загострене почуття власної 

гідності проявилося у Василя Великого ще змалку. Його родина мала складну і 

тривалу історію відносин із владою. Саме це посіяло в душі Василя початки тієї 
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стійкості, енергії та непохитної мужності, які стали відмітною рисою його 

характеру [17, с. 6]. З юнацьких років він проявив себе як сильна, вольова і цілісна 

особистість із самостійними поглядами на життя. Під час навчання філософії в 

тогочасній «обителі наук» Афінах, Василь знайомиться з Григорієм Богословом, 

міцна дружба з яким була пронесена ним крізь усе життя. Ще не будучи 

хрещеними, вони вже жили подібно до монахів-аскетів, ізольовано від інших, 

уникаючи популярних у той час святкувань, видовищ, оскільки «не вважали 

гідним уваги те, що не веде до доброчесності і не робить їх кращими» [17, с. 10]. У 

359 році, прагнучи уникнути мирської слави, Василь приймає хрещення і 

віддаляється на периферію для вивчення життя пустельників. Коли у 363 році 

імператор Юліан став вимагати у вже відомого і авторитетного пустельника 

Василя грошей, погрожуючи Кесарії спустошенням, Василь відповів кесарю 

твердою відмовою і гідно вистояв у цьому протистоянні з владою. Гідна вдача 

ніколи не давала йому схилитись перед «сильними світу цього» [17, с. 11]. З 365 

року Василь стає другою людиною в Кесарійській церкві після єпископа Євсевія, а 

пізніше і сам стає її очільником. Протидія тиску аріан, диктату світської влади та 

активна проповідницька діяльність знайшли своє віддзеркалення в ідейному змісті 

багатьох творів великого богослова. 

Від Василя Великого до нас дійшли дев`ять Бесід на Шестиднев; тридцять 

Бесід на різні псалми; двадцять п`ять Слів на різні теми. Якщо для Афанасія 

Великого, як вже було згадано, першочерговим завданням стало обґрунтування 

ідеї гідності Бога, а гідність людини в цьому контексті знаходила своє 

епіфеноменальне вираження, то у Василя Великого значна кількість творів була 

присвячена саме питанню гідності людини, практичних шляхів реалізації 

відповідного християнській гідності способу життя. Досить важко зредукувати усі 

численні думки Василя щодо важливості застосування настанов Ісуса Христа, 

необхідності самовідданого наслідування Його гідного прикладу. Проте вже 

наприкінці четвертої бесіди «Шестидневу» зустрічаємо саме ті потрібні слова, які 

фактично можна розглядати як лейтмотив творчості великого богослова. У 

лаконічно-афористичний спосіб вони оформлені в заклик: «Будьте ж гідні 
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благословення Господнього!» [18, с. 251]. І в цьому є істинний сенс життя, 

призначення кожної людини. 

Отже, нагальним постає питання: як можна досягти поставленої мети? На 

думку Василя, людський розум не може споглядати себе, якщо не звернеться до 

Писання [18, с. 294]. Хвороба первородного гріха вразила його, позбавивши 

первинної досконалості власними силами споглядати енергії сущого [18, с. 748]. 

Тому, на жаль, думка людини в більшості випадків є «нижчою величі свого 

предмета», тобто не здатна вповні охопити його правдиво, а її слово є «нижчим й 

самої думки». Це пояснює, чому таким цінним та, з християнської точки зору, 

етичним часто буває саме мовчання і чому природні спроби людини говорити про 

Бога відповідно до Його гідності «все одно залишаються недостатніми». Василь 

упевнений, що чим більшою мірою людина просувається вперед у здатності 

«бачити», тим сильніше вона «відчуває свою неміч у цьому». Такими, наприклад, 

були старозавітні Авраам, Мойсей, які якраз «спромоглися бачити Бога, наскільки 

можливо людині бачити» [18, с. 689]. Тому, на думку Василя, звернення до 

Писання стає дуже важливим для людини, яка намагається йти шляхами 

Господніми і потребує духовних сил. Віддзеркалене там світло буде спонукати 

людину до самопізнання: «Бо ніхто не знає про себе, що він являє собою як 

людина. Ми схильні вивчати небо ретельніше, ніж себе самих. Не зневажай тим 

дивом, що приховане у тобі. Ти переконаний у своїй незначущості, але подальші 

розмірковування розкриють твою велич. Ось чому мудрий Давид, що чудово вмів 

пізнавати самого себе, сказав: Дивовижним є пізнання Тебе через мене (Пс. 138: 

6)» [18, с. 294]. 

Людина, пізнаючи усю свою складність і те, з якою мудрістю її влаштовано, 

через себе – таке «крихітне сотворіння» – осягає «великого Творця». Бо тільки 

вона була створена «за образом і подобою Бога». Світло, небо, земля, море, 

рослини та усе інше «були покликані до буття» наказом Бога. І лише про людину 

Бог не сказав, як про все решту: «Нехай буде людина!». Тільки її поява з усього 

сотвореного «не була проголошена наказово», а стала результатом «роздумів Бога 

про те, як належить з`явитися в житті гідній істоті» [18, с. 295]. Бо сказано було 
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Богом: «Сотворимо людину за образом Нашим і за подобою» (Бут.1:26)». Мудрий 

Творець розмірковує і прагне з усією турботою зробити «Своє улюблене 

творіння» досконалим, завершеним, прекрасним. Цим, на думку Василя,  Бог хоче 

показати людині, що вона є досконалою в Його очах. Саме тому він звертається до 

людини: «Усвідом свою гідність» [18, с. 295], бо її призначення – бути свідком 

Бога, славити Його діяння: «Бог сотворив людину, щоб вона усвідомила єдність 

Божества. <…> Тому що Божество одне. Яке Божество я споглядаю в Отці, таке ж 

і в Синові, і яке у Дусі Святому, таке ж і в Синові» [18, с. 295-296]. Ось чому Бог 

не сказав: «Сотворю» або «Створили», а сказав «Сотворимо людину»: щоб 

людина пізнала вищу владу; щоб, визнаючи Отця, не відкинула Сина; щоб знала, 

що Отець творив через Сина, а Син створював за велінням Отця; щоб людина 

прославляла Отця в Синові і Сина у Святому Дусі. Таким чином, людина 

народилася як спільне творіння, покликане стати «загальним пошановувачем 

Божества як єдиного» [18, с. 295]. У такому ході міркувань Василя Великого ідея 

гідності людини викристалізовується в контексті теоцентричного вирішення 

тринітарного питання, догматизація якого була в цілому завершена в часи 

Першого та Другого Вселенських соборів. 

Намагаючись визначити божественне в гідності людини, Василь спирається 

на її старозавітне бачення як двоєдиної душевно-тілесної істоти. Як зауважує 

Василь, людина не має образу Божого, якщо його розуміти в тілесному сенсі. Не 

може в смертному полягати безсмертне. Людське ж тіло мінливе і підвладне 

розпаду: збільшується, зменшується, хворіє, задовольняється, старіє. З історії 

творення людини, де згадується, як її було зліплено Богом з «праху від землі», 

випливає, що людина одночасно і ніщо, і дещо величне: «Якщо подивитись на її 

природу, то вона ніщо і нічого не гідна; проте, якщо звернеш увагу на честь, якої 

вона удостоїлась, то людина є дещо величне» [18, с. 305]. Створення людини 

вивищується над усім: над світлом, над небом, над зірками. Бог узяв крихту землі і 

«зліпив» людське тіло Своєю рукою: «Якщо подивишся на те, що було взято, чим 

же виявиться людина? Якщо ж подумаєш про те, Хто саме створив, то якою ж 

великою постане людина! Отже, з одного боку, вона нікчемна як матерія, а з 
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іншого – велика за наданою їй честю» [18, с. 305]. Доля матеріального світу й усіх 

живих сотворінь залежить від стану людини та її поведінки, нерозривно пов`язана 

з нею. Василь наголошує, що «людина – це воістину мікрокосм і ті, хто назвали її 

цим іменем, вчинили правильно» [18, с. 313]. Тож коли людина «відхилилася від 

закону і вийшла за визначені для неї заповіддю межі», не тільки вона сама, а й 

цілий земний світ втратив рівновагу, зазнав викривлення; одним із проявів цього є 

те, що частина тварин відтоді стала харчуватися іншими тваринами. Життю, 

вільному від потреб, настав кінець. І навіть саме тіло людини, ставши хворим, вже 

не мало змоги задовольнятися легкодоступним і достатнім способом [18, с. 307-

308]. 

Отже, коли мова йде про тіло, зачіпається те, що стосується «зовнішньої 

людини». Проте справжня цінність прихована у «внутрішній людині». Під 

«внутрішньою людиною» Василь має на увазі розум як «розумне начало душі». 

Саме про неї було сказано: «Сотворимо людину» [18, с. 297]. Розум – це людина. 

Для Василя: «Людина є розумним творінням Бога, створеним за образом її 

Творця» [18, с. 299]. 

Наскільки людина поступається в тілесній силі багатьом представникам 

тваринного світу, настільки ж переважає можливостями свого розуму. І тут 

Василь апелює до слів апостола: «Якщо зовнішня наша людина і тліє, то 

внутрішня з дня на день оновлюється (2 Кор. 4:16)» [18, с. 297]. Тому, коли Бог 

закликає «зростайте», перш за все «це стосується внутрішньої людини» і її 

«зростання в Бозі»: «Це вдосконалення світогляду, зміцнення благочестя, 

устремління до кращого, потреба в тому, щоб завжди дотримуватися істинного 

буття, забувати досягнуте і прагнути того, чого не вистачає для благочестя» [18, 

с. 307]. 

За переконанням Василя Великого, слова «створимо людину за образом 

Нашим» також слід розуміти як «дамо йому перевагу в розумі» і «нехай 

володарює» [18, с. 297] над усіма сотворіннями:  «І наповнюйте, і володарюйте 

над рибами морськими, птахами небесними, звірами земними. Ось благословення, 

ось законодавство, ось гідність, дана вам від Бога» [18, с. 301]. Тобто людині 
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призначено за її розумною природою володарювати («людина – це істота, яка 

володарює» [18, с. 298]), вона ж натомість сама підпадає під владу пристрастей. З 

цього приводу Василь із сумом запитує: «Чому зневажаєш своєю гідністю і стаєш 

рабом гріха? Чому перетворюєш себе на здобуток диявола? Ти ж покликаний бути 

володарем тварі, але відкидаєш свою природу. <…> Чому ти не цінуєш даної тобі 

від Бога влади, того, що в тебе є розум – володар пристрастей?» [18, с. 298]. 

Людині потрібно навчитися володарювати над своїми думками, 

пристрастями. Бо якщо вона, до прикладу, не може здолати диких звірів (у 

прямому розумінні), то «в цьому немає нічого гідного зневаги». Але якщо людина 

не володіє власними пристрастями, так званими внутрішніми «дикими звірами», 

не здатна опанувати свої образи, страх, гнів, лукавство – вона буде викликати 

тільки глум з боку оточуючих і засудження: як може володарювати людина над 

тими звірами, що знаходяться ззовні, якщо не може опанувати тих, що є всередині 

неї? З цього приводу Василь підкреслює: «Що може бути більш жахливим за 

людину, яка не може всередині себе залишатися самою собою, яка підвладна 

пристрасті, в якої гнів прогнав розум і здобув владу над її душею?» [18, с. 304]. 

Звідси і наступний, актуальний по сьогодні рецепт досягнення соціальної гармонії 

від Василя Великого: «Варто, щоб той, хто все прекрасно влаштовує в особистому 

житті і наводить лад у себе вдома, отримував право володарювати над іншими 

[людьми]» [18, с. 304]. 

Отже, керуючись розумом, людина стає подібною до Бога своєю добротою, 

терпінням, смиренністю, любов`ю до ближнього. Василь вважав, що оскільки зло 

є протиприродним, то розум на засадах природовідповідності його відкине і буде 

пригнічувати гріховні пристрасті, «щоб отримати право володарювати» [18, 

с. 304]. 

Апелюючи до розуму, який становить гідність людини, Василь демонструє 

тяглість та силу традиції етичного раціоналізму, що з утвердженням християнства 

знайшла своє продовження вже в межах нової теоцентричної парадигми мислення 

та стала одним із її центрів тяжіння. 
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Продовжуючи, для глибшого розуміння гідності людини, лінгво-

філософський аналіз старозавітних слів «Сотворимо людину за образом Нашим і 

за подобою», Василь Великий зосереджує увагу на таких двох елементах цього 

волевиявлення: «за образом» і «за подобою». Перше буття, стверджує він, ми 

отримуємо від народження, друге ж набуваємо з власної волі, завдяки власній 

енергії, власним моральним зусиллям: «За образом людина володіє буттям істоти 

розумної, за подобою ж вона стає християнином» [18, с. 302]. Для того, щоб 

пояснити те, в чому полягає дароване людям від Господа буття за подобою, 

Василь згадує слова з Євангелія від св. Матвія: «Будьте досконалі, як досконалий 

Отець ваш Небесний! (Мт. 5:43)» [18, с. 302]. У практичних обрисах він пояснює, 

що значить бути гідним «за подобою» в очах Бога: «Якщо ти станеш ворогом зла, 

забудеш минулі образи й ворожнечу, якщо будеш любити своїх братів і 

співчувати їм, то уподібнишся Богові. Якщо від усього серця простиш ворогу 

своєму, то уподібнишся Богові. <…> Ділами, якими ти вдягаєшся в милосердя, ти 

уподібнюєшся Христу <…> Таким чином, історія [творення] є виховання життя 

людського» [18, с. 302]. У цих словах Василя Великого розкривається його 

особливе бачення гідності людини в світлі християнського провіденціалізму. Він 

чітко окреслює межі вияву волі людини, а отже і міру її відповідальності. На його 

думку, від моменту створення людина володіє тим, що є «за образом», але мусить 

ставати тим, чим має бути «за подобою». І Бог дав їй для цього силу: «Якби 

Творець усе тобі дарував, то як би відкрилося тобі Царство Небесне? І ось одне 

дано, а інше залишено незавершеним, щоб ти вдосконалювався і ставав гідним 

Божої відплати» [18, с. 302-303]. Яким же чином людина може досягти подоби 

Бога? Для Василя це очевидно: тільки через життя за Євангелієм. Саме Слово 

Боже обожує людину [18, с. 303]. І тут, як і в Афанасія Великого, у Василя 

Великого можна побачити, що пізнання Слова Божого – це не тільки 

гносеологічний, але й онтологічний акт, який має своїм наслідком, за умов щирої 

віри, внутрішню духовну зміну людини та способу її буття. 

Якщо ж людина забуває про своє походження, про своє джерело, а її розум у 

своїх претензіях на самодостатність відмовляється від Слова Божого – це має 
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неминучим наслідком падіння як у переносному, так і в прямому сенсі: «Не 

несися високо своїм розумом, не будь нестійким і легковажним у судженнях. <…> 

Не гордись, не звеличуйся, не думай про те, що перевершує людську природу, не 

роздувайся від хвальби, не хизуйся, не вважай себе чимось великим» [18, с. 304]. 

Яка б праведна не була людина, які б заслуги не мала перед суспільством, вона 

ніколи не повинна «зарозуміло підноситись» ні перед ким, навіть і перед 

«великими грішниками». З цього приводу Василь пише: «Не вважай себе кращим 

за інших, щоб, виправдавшись за власним присудом, не бути засудженим за 

присудом Божим» [18, с. 710]. Коли людину сповнює гордість за власні заслуги в 

теперішньому та кортить виставити їх на всезагальний огляд, краще згадати своє 

грішне минуле, і це одразу позбавить її «дурної пихатості». Слід бути 

людинолюбним, скромним і «смиренномудрим», як Ісус Христос: «Впокорювати 

себе, щоб піднестися, подібно Господу, що зійшов з неба до крайнього 

приниження і зворотно від приниження піднісся на належну Йому висоту» [18, 

с. 710]. 

Отже, в чому ж тоді насправді може бути великою людина? Висота людини, 

її слава і велич полягають у тому, щоб «знати істинно величне [Господа], прагнути 

до нього і шукати слави в Господа»; «мати потребу в праведності істинній і 

виправданні вірою в Христа» [18, с. 708]. 

На перший погляд, шлях збереження гідності, який запропонував Василь, 

виглядає доволі простим і очевидним, проте чомусь людині іноді й цілого життя 

не вистачає, щоб це усвідомити та наважитись ним піти. Та й твердження Василя 

про те, що в часи Другого пришестя «істина постане світлою і прозорою; і вона 

покаже, хто чого насправді гідний» [18, с. 310], для людини, яка перебуває у вирі 

життєвих пристрастей, здається нереальною або віддаленою перспективою. На 

жаль, тільки потрапляючи у граничну ситуацію, людина починає прозрівати: 

«Страх виганяє усі пристрасні помисли, що поселилися в наших душах. Там, де 

присутній страх Божий, щезають усі плями пристрастей з наших думок» [18, 

с. 311]. 
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Міркування Василя Великого щодо гідності також мають гендерний аспект. 

Посилаючись на Писання, де сказано, що «як чоловіка та жінку сотворив їх» (Бут. 

1:26), він не погоджується з тим, що словом «людина» позначаються тільки 

представники чоловічої статі: «Жінки нарівні з чоловіками мають честь бути 

створеними за образом Божим. Природа і тих, і тих рівночесна, рівні їх чесноти, 

рівні винагороди, однаковою є й відплата» [18, с. 303]. Часом у багатьох речах 

чоловіки не те що є рівними жінкам, але й навіть поступаються їм. Особливо це 

стосується того, коли мова йде про життєві випробування, ситуації, де «чоловікам 

важко змагатися з витривалістю жінки, її наполегливістю в молитві, рясністю сліз, 

ретельністю в добрих справах». Коли ми звертаємо увагу на стать, перед нами 

постає тільки видимість, «зовнішня людина». Проте «внутрішня людина», душа 

людини – рівночесна. Різниця полягає лише у тому, що покриває душу [18, с. 303]. 

Отож, основною вказівкою для людини, в поглядах Василя Великого, є 

відмова від життєвих спокус, боротьба з гріхом, зорієнтованість на пізнання себе 

та Бога як досконалої сутності, а виявом гідності, за прикладом Ісуса Христа, 

проголошується милосердна і жертовна любов до ближнього незалежно від 

ступеня його гріховності. Тут також можна зазначити, що важливими умовами 

християнської гідності є стриманість, «смиренномудрість», аскетична практика. 

Зміст аскези розкривається в неухильній боротьбі на засадах розуму з гріховними 

бажаннями, що в підсумку допомагає очистити свідомість та уможливлює для 

людини сприйняття Божої благодаті, рух людини до Бога на засадах власної 

доброї волі. 

Подвижництво і творчість Василя Великого стали натхненням і дороговказом 

для вищезгаданого Григорія Назианзина, який увійшов в Історію Церкви з іменем 

Богослов. Їхня дружба, початок якої було покладено ще в Кесарії 

Каппадокійській, «розгорілася яскравим полум`ям» в Афінах і була пронесена 

крізь усе життя. Десять років навчання Григорія у головному осередку тогочасної 

філософської науки допомогли йому прийти до усвідомлення, що християнське 

покликання є єдино правильною метою життя. Повернувшись у 360 році в рідний 

Назианз, він мріяв про усамітнення для споглядального, присвяченого виключно 
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Богові, життя. І за вихованням, і за своїми душевними якостями Григорій не був 

схильним до активної діяльності, уникав того, щоб мати стосунок до великої 

кількості людей через виконання будь-якої управлінської функції. Дитячі та 

юнацькі роки стали для нього благодатним часом для розвитку його багатих 

душевних якостей. Ніщо низьке в цей період життя не торкалося його. Мати 

Григорія невтомно повторювала йому: «Ти народжений у мене за молитвами 

моїми, проте тепер я молюся, щоб став ти досконалим» [16, с. 5]. Материнська 

молитва була почута. Григорій виріс людиною високого покликання, яка не могла 

ухилитися чи не підкоритися своєму обов`язку, хоча насправді завжди мріяв про 

спокійне та зосереджене на внутрішньому, духовне життя. Однак постійно, 

всупереч його волі, обставини складалися так, що соціальний ліфт лише підносив 

його на все вищі та відповідальніші церковні посади. І як тут не згадати слова 

мудрого Платона про те, що гідна людина, посвячена в істинну філософію, завжди 

буде зневажливо ставитися до посад, а якщо й піде управляти, то тільки тому, що 

у цьому буде велика суспільна необхідність. Ще раз приходять на гадку слова: 

«там, де менш за все прагнуть до влади ті, хто насправді повинен правити, там 

держава управляється найкраще» [76, с. 520-521]. 

Про авторитет і високу гідність Григорія Богослова свідчить те, що під час 

усіх найбільших хвилювань церковного життя по допомогу зверталися завжди 

саме до нього, як до арбітра і хранителя догматичної справедливості, церковного 

порядку. Він ніколи в житті не опускався до помсти. Це почуття завжди 

залишалося чужим його шляхетній душі. І до супротивників своїх ставився 

неодмінно з терпимістю та милосердям [16, с. 16]. 

Будь-який дотик до життя був для Григорія дотиком до людських слабкостей 

і вад – брехні, наклепів, заздрощів, недоброзичливості тощо. Звідси – ті почуття 

втоми і розчарування, які оволодівали ним кожного разу, «коли він був змушений 

залишити своє усамітнення та виступити в ролі діяча» [16, с. 6]. Тоді перед його 

очима поставали дві моделі життя – «одна досконала, за заповітом Христа й у 

Христі», інша ж та, «яку веде більшість людей і яка далека від євангелійського 

ідеалу гідності». Він завжди віддавав перевагу першій, оскільки «тільки в 
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прагненні до Бога досягається обоження» [16, с. 665]. «Усамітнюсь я в Бозі, – 

пише Григорій Воспорсію, єпископу Колонійському, – Який один лише чистий і 

не підступний. Заглиблюсь я у себе» [16, с. 6]. Сократівська настанова «пізнай 

самого себе» стає помічною у його прагненні отримати відповіді на важливі 

питання про зміст християнської гідності людини: «Хто ти? І як ти створений і 

складений так, що одночасно є і образом Божим, і обтяженим ницим?» [16, с. 477]. 

Григорій вважав, що «найбільш надійно і прекрасно для людини – взяти хрест і 

переселитися звідси геть» [16, с. 6]. Аскеза – це завжди правильний вибір, за який 

ніколи не пожалкуєш. Після участі у Другому Вселенському соборі в 

Константинополі у 380 році та нетривалого виконання обов`язків архієпископа 

святитель усамітнився в Назианзі. І тут в особі Григорія Богослова Церква 

отримала не менш гідний приклад утвердження християнських істин як словом, 

так і смиренним їх виконанням у вірі. 

Пізнавальні можливості людини вкрай обмежені. У цьому питанні, як і в 

питанні тринітарному, Григорій опонує аріанській переконаності в могутності 

людського розуму. Відчуття оманливі, а розум найчастіше виявляє своє безсилля. 

Віра ж, навпаки, у справі осягнення Бога, «стоїть вище за вимоги розуму». На 

думку Григорія, для того, щоб «обійняти думкою такий великий предмет, ми 

зовсім не маємо ні сил, ні засобів» [16, с. 12]. І це стосується навіть «піднесених і 

боголюбивих» душ, оскільки їхньої власної волі для цього недостатньо: «Завжди 

для цього потрібний Дух, при єдиному сприянні Якого і можна тільки про Бога 

думати, говорити і слухати» [16, с. 37]. Проте, хоч Дух і єдиний, однак дарується 

не усім рівно, тому що «не рівні отримувачі Духа <…> за мірою віри своєї» [16, 

с. 469]. Осмислення предметів віри може бути справою тільки гідних – «обраних 

та позначених Богом». Тільки Мойсей мав можливість розмовляти з Богом; Ісус 

Христос відкрив свою Божественну гідність на Фаворі тільки обраним апостолам 

Петру, Якову та Івану. Більшість людей так і залишаються «немовлятами у 

справах віри», і тому їм необхідні пастирське настановлення та керівництво [16, 

с. 13]. На того, хто надміру покладається на розум і розраховує виключно на його 

власні сили, рано чи пізно чекає розчарування: «Якщо розум не просвітлений, або 
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слово слабке, або слух не очищений і тому не сприймає слова, від одної з цих 

причин, як і від усіх, істина стає неосяжною» [16, с. 38]. Тому для Григорія 

аріанська впевненість у можливостях людського розуму осягнути Бога була 

неприйнятною, бо тим самим через визнання пізнаваності вона зводила Його до 

ступеня земного. Натомість Бог для Григорія – це завжди недосяжний ідеал, у 

прагненні до якого людський розум вдосконалюється й очищується, скеровує 

людину до гідного способу життя: «Знаю велич Бога і людську неміч, а разом і 

силу» [16, с. 51]. Тому говорити про Бога є великою справою, але набагато 

більшою – «очищати себе для Бога» [16, с. 469]. 

Хоча, з одного боку, Григорій і наголошує на неможливості людині осягнути 

Бога, оскільки Він стоїть вище за «будь-які визначення й уявлення», проте з 

іншого, з позиції власного досвіду, святитель дає вказівки, як досягти того стану, 

що робить людину гідною моменту істини, осяяння істиною, який надається 

Всевишнім («чистим Розумом») як винагорода за досягнуту досконалість, «за 

проявлене ще тут прагнення до Світла, тобто за уподібнення Йому» [16, с. 471]. 

Тобто те, що Бог неосяжний, не означає, що людина не має докладати своїх зусиль 

у русі до Нього, але повинна наполегливо готувати себе, щоб стати гідною в Його 

очах: «Бо до чистого повинно доторкатися тільки чисте і йому подібне» [16, с. 37]. 

Власний досвід роздумів в усамітненні, зреченні усього земного і накладенні на 

себе обітниці мовчання («Говори тоді, коли маєш щось краще за мовчання, але 

люби німоту, коли мовчання краще за слова» [16, с. 470]), тобто досвід того 

релігійного заглиблення, який називається «любомудрієм», навпаки, переконує 

Григорія, що пізнання Бога успішно досягається тільки тоді, коли людина 

пригнічує у собі всі чуттєві потяги та дає перевагу духу над плоттю; коли 

цілковито зосереджується у своїх роздумах на Бозі, віддаляючись від усіх 

мирських турбот: «Як на мене, краще за все, закривши усі відчуття, зрікаючись 

плоті і світу, зосередитись на собі, без крайньої потреби не торкаючись ні до чого 

людського, спілкуючись із собою і з Богом, жити вищим за видиме і носити у собі 

божественні образи, завжди чисті і незмішані із земними оманливими 

враженнями, бути і безупинно ставати істинним чистим дзеркалом Бога і 
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божественного, набувати до світла світло, <…> сподіватися блага прийдешнього 

віку, бути подібним до ангелів і, перебуваючи ще на землі, залишати землю й 

підноситись Духом угору» [16, с. 25-26]. 

Жити любомудрим життям – кращий вибір, ніж «приймати на себе владу й 

управління душами» і, коли ще сам не навчився «бути добрим пасовим», не 

очистив як належить душу свою, та ще й у часи суспільних збурень і 

невизначеності» [16, с. 52]. І таке любомудріє не має нічого спільного із втечею, 

слабкодухістю, пихою чи марнославством, а є спробою зосередитись на зміні і 

вдосконаленні того, що залежить від самої людини, на її душі. Іншими словами, 

любомудріє – це гідний стан душі, сповненої безмежної любові до Бога. Проте, як 

вже було зазначено, такий аскетичний підхід до розуміння ідеалу гідності 

залишався лише дороговказом для більшості, і тільки невелика кількість 

«обраних», що йшли за покликом свого серця та виявили готовність заради цього 

покласти своє життя, зуміли досягти рівності між дійсним і належним. 

Для Григорія філософський принцип блага завжди зберігав свою 

актуальність, тому він ніколи не вважав гідним уваги людини те, «що не веде до 

доброчесності і не робить її кращою» [16, с. 616]. Той, хто прагне гідно пройти 

свій життєвий шлях, не допустити несправедливості, зла своїми діями, повинен 

завжди пам`ятати такі слова Григорія Богослова: «Для тих, хто починає усіляке 

слово і справу, найкращий порядок – починати Богом і завершувати Богом» [16, 

с. 23]. Така інтенціональність дозволяє зберегти внутрішню, духовну силу і 

спокій, неперервну дієвість принципів блага та справедливості у своїй поведінці і, 

за будь-якого перебігу подій і будь-яких обставин, свою людську гідність. З 

актуальністю сказаного Григорієм важко посперечатися. 

Цікавими є думки святителя з приводу того, хто і яке місце повинен займати 

у складній системі соціальних зв`язків і відносин. І тут ми можемо побачити міру 

взамозв`язку між концептом «гідність» і концептом «управління» у філософсько-

богословських міркуваннях Григорія. На його думку, Богом визначено так, щоб 

одні, керуючись своїм обов`язком у тій сфері, де максимально корисні, були 

підлеглими, «пасомими», а інші, що стоять «вище за інших за своїми чеснотами і 
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ближче до Бога», були керівниками, пастирями, вчителями, що «спонукають до 

досконалості». Такою взірцевою ієрархічною моделлю суспільства гідності є 

Церква, де усі люди як частини організму «взаємодоповнюють одне одного і 

поєднані, пов`язані союзом Духа, являють одне тіло, досконале й істинно гідне 

Самого Христа» [16, с. 24]. Тому безлад і відсутність керівництва навряд чи є 

корисними для людей, оскільки, як не раз засвідчував досвід, не допомагають 

людині уникнути гріха, а тих, хто згрішив, «не повертають на шлях істинний». 

Керівник, пастир повинен підкоритися потребі примноження суспільного блага, 

виконати свою місію «служіння», навіть якщо це і суперечить його власним 

планам, інтересам, втратам життєвого часу. Тільки гідні певної справи повинні 

нею займатися. Тут Григорієм під гідністю розуміється здатність людини зробити 

усе якнайкраще і морально, і професійно для примноження блага в тій чи іншій 

сфері діяльності (мова у нього йде не тільки про церковну). Тобто кожен повинен 

займатися своєю справою: «Для чого несеш себе як Пастиря, якщо ти – вівця? Для 

чого робишся головою, якщо ти – нога? Для чого берешся очолювати військо, 

якщо поставлений в ряду воїнів? Для чого женешся по морю за великими, але 

сумнівними вигодами, якщо можеш безпечно обробляти землю, хоч і з меншим 

здобутком?» [16, с. 469]. 

Для святителя є очевидним, що «не можна не визнавати великою будь-яку 

справу, яка допомагає наблизитися до Бога» [16, с. 25]. Здатність у людському, 

земному житті робити божественні справи є важливою ознакою обоження, 

правдивого наслідування Ісуса Христа. Протилежний ефект отримує людина, яка 

в гордині своїй зневажає тих, хто опинився на нижчій сходинці соціальної 

драбини: «Яке падіння може зрівнятися з падінням людини, яка уражена 

зарозумілістю і не знає всієї ницості людського піднесення, не знає того, наскільки 

далеким є від істинної висоти той, хто суттєво піднісся над усіма» [16, с. 476]. 

Григорій афористично підкреслює: «Не підносся високо, щоб не впасти глибоко» 

[16, с. 659]. Найбільше багатство і гідність людини в очах Бога має не соціальний, 

а духовний вимір. Нерідко благочестя, висота духу в найбіднішої людини 

проявляється набагато більше, ніж у заможної [16, с. 591]. Тому, як зауважує 
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Григорій, «про шляхетність людини варто судити тільки згідно з її особистою 

гідністю» [16, с. 604]. 

На прикладі священичого служіння Григорій показує, що до порушення 

блага, справедливості, знецінення любові веде ситуація, коли навпаки, «будучи 

нічим не кращими за інших (а може, ще й гіршими), з невмитими, як кажуть, 

руками, з нечистими душами беруться за святу справу і, перш ніж стати гідними 

приступити до священства, просто вриваються у святилище, тісняться і 

штовхаються навколо Святої Трапези, немовби вважаючи цей сан не взірцем 

доброчесності, а засобом до прохарчування, не служінням, що вимагає 

відповідальності, а начальством, що не дає звіту <...> і таких людей, бідних на 

благочестя, жалюгідних у самому своєму блиску, дуже багато» [16, с. 26]. 

Григорій усвідомлює: якщо люди не в силах зупинити це всезагальне прагнення 

зла, то повинні хоча б не приймати й соромитися його, бо це також є не останнім 

рівнем благочестя. Наведений приклад з церковного життя розглядається ним як 

такий, що може бути перенесений й на інші сфери діяльності людини, де від 

гідності суб’єкта залежить кінцевий результат і його відповідність належному. 

Найбільше зло завжди стається тоді, коли негіднику вдається обійняти 

керівну посаду і під його рукою опиняється велика кількість людей. Бо, на жаль, 

людина легше спокушається на гріх, ніж надихається на гідне й високе. Тому, на 

думку Григорія, якщо право управляти отримує людина негідна, «усі підлеглі 

зазвичай в найближчому часі приймають на себе вади начальника, і навіть вади 

набагато легше, ніж супротивне їм – чесноти» [16, с. 27]. Тобто в системі 

координат «керівник – підлеглий» гріховна сторона особливо швидко бере гору 

над доброчесністю, що, власне, і зауважує проникливо Григорій. З цього приводу 

він із сумом констатує: «Я все більше засмучуюся від думки, що гріх є справою, 

яка зручно збуджує до здійснення та без зусиль виконується, що завжди легше 

стати негідним, навіть якби й ніхто нас до цього й не скеровував; і навпаки, 

прагнення бути гідним – справа рідкісна й важка, хоч би й багато до неї було 

спонук» [16, с. 27]. Тому найгіршою ситуацією, яку тільки можна собі уявити, за 

переконанням Григорія, є та, коли людина, яка не визнає власного невігластва, 
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отримує право повчати інших [16, с. 42]. Наслідком цього є втрата у спільноті віри 

у справедливість та її подальша деморалізація. Краще віддати іншим, більш 

гідним, кермо влади, ніж виявити свою невідповідність (моральну, професійну) і 

завдати цим шкоди [16, с. 40]. 

Про що ж це говорить? Тільки про те, що первородний гріх суттєво 

«пошкодив» людську природу [16, с. 666]. Гідні думки, слова, поведінка важко 

приймаються: «Більша частина людей готова і здатна прийняти у себе лихе, 

подібно до тростини, яка за сухістю своєю, легко загоряється і згоряє при вітрі від 

іскри. Бо кожен швидше приймає в себе більшою мірою малу ваду, ніж високу 

чесноту меншою мірою» [16, с. 28]. Саме тому людину потрібно було «відновити 

в первісному стані, за великим милосердям Бога, бо не міг залишитися 

пошкодженим такий витвір руки Його – людина» [16, с. 669]. І тому Слово Боже 

одяглося в плоть заради плоті, з`єдналося з розумною душею заради людської 

душі, «очищуючи подібне подібним, стало людиною у всьому, окрім гріха» [16, 

с. 667] і «вказало найдосконаліший шлях до піднесення – смиренність» [16, 

с. 678].  

Проте чи достатньо лише бути чистим від будь-якого гріха, смиренним, щоб 

гідно керувати іншими? Григорій Богослов особливо докладно намагається 

відповісти і на це питання, оскільки воно безпосередньо дотичне до пережитого 

ним досвіду подвижницької діяльності. На його думку, кому доручено управляти, 

той однозначно не повинен бути ницим, а повинен особливо вирізнятися своїми 

чеснотами, «згідно із заповіддю, що вимагає ухилитися від зла і творити благо». 

Така людина мусить не тільки «витісняти зі своєї душі лихі образи», але й 

«уявляти тільки найкраще», щоб «переважати інших чеснотами настільки, 

наскільки вона є вищою за своєю гідністю». Вона не повинна знати міри в добрі і 

в сходженні до досконалості. Для її рефлексії важливим має бути не підрахунок 

того блага, яке нею було зроблене, а перш за все того, що було втрачене, що не 

вдалося зробити. Пройдений життєвий шлях така людина завжди співвідносить із 

«вимогами вищого» і «ніколи не думає про себе високо», навіть якщо і 

перевершує в чомусь інших. Вона сама визнає свої помилки, недосконалість або 
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виявлену нею ж власну невідповідність належному, бо керується завжди 

сумлінням і щирим прагненням робити все на благо, справедливо [16, с. 28]. 

Найбільшою вадою пастиря, управлінця є те, що він так і не зумів досягти 

можливої досконалості і не проявив наполегливості у безупинному русі до добра. 

У цьому випадку такий керівник не є прикладом доброчесності і не має 

морального авторитету, за допомогою яких міг би словом, переконанням, а не 

силою спонукати людей до порядку: «Усе, що робиться недобровільно, крім того, 

що воно є насильницьким і несхвальним, воно ще й не міцне. Вимушене, подібно 

до рослини, насильно зігнутої руками, як тільки опиняється на волі, зазвичай 

повертається у попередній свій стан. Натомість, те, що робиться за вільним 

вибором, як скріплене узами сердечної схильності, є і достатньо законним і, разом 

з тим, надійним» [16, с. 29]. Перш ніж «очищати» підлеглого, керівнику варто 

самому очиститися; перш ніж «повчати» – самому стати мудрим; йому спочатку 

треба стати світлом, а тільки потім йти і «просвітлювати» інших; перш ніж 

спробувати «привести» когось до Бога, він сам має стати близьким до Нього [16, 

с. 50]. 

Григорій не виключає, що непорочна людина теоретично має шанс не 

втратити себе, зберегти своєю гідність під час сходження на вершину соціальної 

ієрархії. Але визнає, що навіть за такої ситуації «все ще не бачить, яким варто 

запастися знанням і на яку надіятися силу, щоб наважитися на таке начальство», 

оскільки «управляти людиною, такою хитрою і мінливою твариною, дійсно є 

мистецтвом з усіх мистецтв і наукою з наук» [16, с. 29]. Справжній керівник 

повинен бути «лікарем душ», який би спонукав і надихав підлеглого до того, 

щоби його душа могла «успадкувати горішню славу за подвиг і за боротьбу з 

долішнім і, здолавши тут спокуси, <…> отримала омріяну винагороду за свої 

чесноти, а не тільки як дар Божий» [16, с. 30]. Керівник повинен вміти «лікувати» 

характер, пристрасті, поведінку, волю підлеглих і все те, «що приросло до них 

звіриного і дикого», а на це місце «вводити і вкорінювати все, що є смиренним і 

шляхетним», встановлювати належне відношення між душею і тілом, «не 

дозволяючи, щоб краще управлялося гіршим і ницим, бо це – несправедливо» [16, 
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с. 30]. Лікувати душу набагато важче, ніж лікувати тіло, оскільки для перемоги 

над невидимим ворогом, що «воює» всередині нас, «потрібна велика і досконала 

віра, і ще більшою мірою Боже сприяння» [16, с. 31]. Без цього одужання і 

очищення душа людини втрачає свою цінність як у соціальному плані, так і в 

релігійному. Хоча Григорій визнає, що існує і більш дієвий та короткий шлях, 

коли глибина «пошкодження» душ не дає надії на здійснення блага, – почати все з 

чистого аркуша: «Легше вперше накреслювати істину в душі, яка подібна до не 

списаного воску, ніж виводити по старих написах. <…> Краще писати по душі, 

яку не зборознило ще негідне вчення і на якій не врізалися глибоко обриси гріха. 

Інакше достойному писарю доведеться робити дві справи – загладити попередні 

зображення і на їх місці написати кращі та більш гідні» [16, с. 39]. 

Отже, аналізуючи в межах теоцентричної парадигми мислення 

гносеологічний, онтологічний, етичний та соціально-філософський аспекти 

гідності, Григорій Богослов здійснює подальшу її концептуалізацію. 

Онтологічний статус гідності людини визначається двоєдиною її природою: 

видимою (тілесною) і невидимою (Божественною, духовною); належністю 

одночасно і до земного природного світу, і до Горішнього, Божого. Поняття 

гідності формулюється мислителем у зіставленні людської і Божественної 

гідності. Гідність людини підтверджується, за словами Григорія, олюдненням 

Бога у Христі. Його викупна жертва окреслила шлях відновлення людиною 

втраченої божественності. Гріх мислиться не як частка людської сутності, а як 

зовнішня спокуса, з якою людина може боротися, наслідуючи Христа. 

Гідність людини і близькість до Бога, як абсолютного блага, визначається 

мірою її віри та смиренності, готовності виконувати заповіт Христа. Важливу роль 

в осягненні себе як образу Божого та досягненні подоби Божої (обоження) відіграє 

любомудріє, яке передбачає як аскетичне вдосконалення, так і смиренне служіння 

людям за покликом і волею Бога. Григорієм Богословом наголошується на 

обмеженості людських пізнавальних здатностей. Можливість осмислення 

предметів віри може бути справою тільки гідних – «очищених душ», «обраних та 

позначених Богом». Більшість людей потребують їхнього пастирського 
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настановлення та керівництва в утвердженні своєї богоподібності. Оскільки 

гідність людини у Христі постає рівноцінною Божественній, перед кожною 

людиною відкривається рівна можливість до спасіння. Таким чином, 

Григорій Богослов наголошує на егалітарності людської та Божественної гідності, 

що є важливим принципом для подальшого розвитку філософії за доби 

Відродження та Нового часу. 

Четверте століття в історії Церкви небезпідставно вважається золотим 

століттям християнської писемності. До плеяди Отців, що відзначилися величною 

просвітницькою діяльністю заради утвердження, розширення і процвітання 

Христової Церкви, крім уже згаданих Афанасія Олександрійського, Василя 

Великого, Григорія Богослова, історія цілком виправдано зараховує й Івана 

Золотоустого. 

Святитель Іван постає у своїх багатотомних творіннях і як вчений-філософ, 

богослов, і як оратор, проповідник. Від Апостольських часів ні до Івана, ні після 

нього ніхто з Отців Церкви не міг зрівнятися з ним за силою і впливом проповіді 

[65, с. 7]. Минуло більше ніж шістнадцять століть з того часу, коли Іван поклав 

своє життя за християнські істини, а написане ним читається так, немовби було 

написане саме в наші дні. За величні твори та невтомну діяльність на ниві 

проповідництва, свою неперевершену духовну красномовність він отримав ім`я 

Золотоустого. Рівень обдарувань цієї без перебільшення видатної постаті історії 

був настільки значним, що кафедра провінційної Антіохійської Церкви не змогла 

її вмістити і була змушена підкоритися піднесенню Івана Золотоустого на 

вершину Константинопольської кафедри. Він був тією людиною, висока гідність 

якої визнавалася не тільки послідовниками, а й ворогами з числа можновладців і 

язичників. Особливо зміцнився, піднісся, всебічно розкрився проповідницький 

геній Івана в періоди вигнань і ув`язнень. Навіть смерть у 407 році і подальше 

перенесення його мощей у 427 році із далекого колхідського поселення Коман до 

Константинополя стали особливо знаковими подіями для мешканців усієї імперії. 

З-поміж усіх святих отців IV ст. Іван Золотоустий виділявся саме тим, що 

був натхненним і невтомним «апостолом милосердя і любові» [65, с.44]. За його 
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сприяння справою Церкви стало системне надання соціальної допомоги усім 

нужденним. Необхідний для цього фінансовий ресурс він закумулював, 

спонукаючи ласе до розкошів столичне константинопольське духовенство 

дотримуватися апостольського аскетизму в задоволенні потреб свого життя. 

Також за його часів при Церкві існувало право останнього притулку для 

несправедливо засуджених і переслідуваних, з яким імперська влада вимушена 

була рахуватися. Саме ревність недоброзичливців до численних духовних 

обдарувань Івана Золотоустого та невдоволення влади його красномовними і 

влучними повчаннями щодо неї в кінцевому підсумку і призвели до гонінь на 

нього і трагічної смерті. Він усвідомлював це і навіть передбачав. Проте 

прагнення жити божественними справами, берегти в любові свою християнську 

гідність виявилося у нього незрівнянно сильнішим, ніж страх перед неминучими 

стражданнями і смертю. 

Творчий доробок Івана Золотоустого без перебільшення можна вважати 

одним з найбільших у межах усієї патристичної літератури. В усіх його творах 

ідея гідності виконує важливу смислоутворюючу функцію і допомагає глибше 

осмислити різні аспекти християнського віровчення. 

У «Слові про те, що ніхто не може зашкодити тому, хто сам собі не 

шкодить» Івана Золотоустого проблема гідності людини розглядається у тісному 

взаємозв`язку з проблемою теодицеї. Автор критикує тих «нерозумних і 

нещасних», котрі намагаються звинуватити промисел Божий у тому, що ниці, 

негідні, як засвідчує досвід, багатіють, отримують славу, владу, завдають 

безперешкодно кривди, чинять несправедливість, а ось праведні, смиренні 

зазнають найбільш численних лих. Іван послідовно обґрунтовує тезу, що «кожен 

ображений зазнає шкоди не від інших, а сам від себе». Для цього він спочатку 

запитує: «в чому полягає досконалість людини», «що їй шкодить» і «що насправді 

не шкодить»? Серед основних причин, які «вважаються шкідливими для нашої 

гідності» ним згадується бідність, втрата статків, тілесні хвороби, наклеп, 

настання смерті. Тобто це ті випадки, які спричиняють у людини розпач, сльози і 

зазвичай коментуються такими словами: «Яка біда настала» [43, с. 476]. На думку 
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Івана, ніщо з вищезгаданого не шкодить праведній людині і «не може завдати 

шкоди її гідності», оскільки гідність людини не полягає «ні в багатстві – так, щоби 

боятися бідності; ні в тілесному здоров`ї – так, щоби лякатися хвороби; ні в думці 

людей – так, щоби зважати на людський осуд; ні в житті порожньому і 

беззмістовному – так, щоби для тебе була страшна смерть; ні в свободі – так, щоби 

тікати від рабства, – а в ретельному дотриманні істинного вчення і в 

доброчесному житті» [43, с. 477]. Ніхто не здатен позбавити людину тієї 

справжньої гідності, яка сповідується вірою. Прикладом цього є старозавітній Іов, 

якому диявол, щоб випробувати його віру, завдавав лихих життєвих ударів: «він 

позбавив його майна не для того, щоб зробити бідним, а щоб змусити сказати 

якесь богохульне слово; і тіло його вразив не для того, щоб зробити його хворим, 

але, щоб похитнути доброчесність його душі <…> і розповсюдив погану славу 

про нього (бо ж і друзі в його присутності казали, що він ще мало покараний за 

свої гріхи і багато на нього зводили обвинувачень)» [43, с. 478]. Проте, це не 

тільки не пошкодило Іову, але й зробило його «ще більш славним», дало йому «ще 

більше багатство – доброчесність» [43, с. 478]. Тобто якщо людина тримається 

гідно, з Богом, то що б з нею не сталося, які б кривди, образи не намагалися їй 

завдати, її гідність тільки зміцниться, оскільки належить до сфери духовного. 

Людина втрачає гідність тільки з власної волі, коли під тиском обставин виявляє 

слабкодухість. Хіба не диявол призвів першу людину Адама до падіння? Ні, 

переконаний Іван, причиною цього є безпечність самого Адама, його неуважність 

до себе і втрата ним пильності: «Той, хто застосувавши таку силенну кількість 

засобів, не зумів перемогти багатостраждального Іова, чи міг би меншими 

зусиллями здолати Адама, якби той через свою недбалість сам себе не видав?» 

[43, с. 479]. 

Іншими словами, шкоду робить багато хто, але ніхто з тих, на кого вона 

спрямована не зазнає її до того моменту, доки сам не проявить слабкодухість і не 

здасться. Те, що гноблені і скривджені можуть стати славнішими, залежить від 

їхньої власної мужності, а не від зловмисників. І тоді «останні будуть 

винагороджені за любомудріє, а перші – покарані за злобу» [43, с. 479]. 
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Як і за часів Івана Золотоустого, так і донині люди гостро сприймають осуд 

з боку оточуючих, несправедливість, і особливо різко це переживається тоді, коли 

набуває форми наклепу, переслідувань, спрямованих на те, щоб образити, 

принизити людську гідність. Для непорушності почуття власної гідності людині 

важливо відчувати свою правоту, свою єдність з Богом, а отже, – незламну, 

духовну силу. На думку святителя, коли людина чує про себе погані чутки, коли її 

хтось обмовляє, бажає їй зла, варто згадувати такі слова з Євангелія від Луки: 

«Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре (Лк. 6:26) <…> Блаженні ви 

будете, коли зненавидять вас і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять, 

як зле, ім`я ваше за Людського Сина. Радійте ж того дня й веселіться, нагорода бо 

ваша велика на небесах (Лк. 6:22,23)». Тобто людині постійно потрібно пам`ятати, 

що усі страждання, завдані їй несправедливо, очищують гріхи і додають 

праведності. Тому великою є користь від страждань для тих, хто мужньо їх 

зносить [43, с. 480]. Завдяки чеснотам смиренності та терпіння, християнська 

гідність у найважчі часи стає парадоксальним чином дороговказом для тих, хто 

шукає опори у своєму мінливому бутті, шукає справедливості і блага в умовах, 

коли надії практично не залишилось. На прикладі діянь апостолів можна 

переконатися, як готовність стійко, гідно приймати жорстоке приниження й 

гоніння за віру викликала не тільки повагу в оточуючих, але й призводила до 

чисельного зростання кількості прихильників нового вчення. 

Іван переконливо доводить, що ті, хто намагаються чинити зло іншим, 

насправді принижують власну гідність і самі ж і зазнають найбільшої шкоди й 

страждань: «Хто може бути більш нещасним, ніж Каін, який так вчинив зі своїм 

братом? Хто більш жалюгідний, ніж дружина Філіпова, яка відсікла Івану голову, 

або брати Йосифа, які продали його і вислали за межі батьківщини? Хто більш 

нещасний ніж диявол, який піддав Іова таким бідам? Бо ж не тільки за попередні 

вчинки, а й за цей злий умисел він зазнає великої кари» [43, с. 480]. 

Отже, якщо ні багатство, ні свобода, ні здоров`я, ні життя на батьківщині чи 

щось інше з вищезгаданого не складає гідності людини, «а тільки чесноти душі», 

то шкода, спрямована тільки на земні блага, залишає людську гідність 
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неушкодженою. Проте, коли людина «втрачає душевне любомудріє», вона «зазнає 

шкоди» і терпить її не від когось іншого, а «від самого себе» [43, с. 480]. 

Нарікання через слабкодухість на Бога за ті випробування, які спіткали людину, 

не тільки віддаляють її від Нього, але й завдають непоправної шкоди її гідності, її 

душі. За переконанням Івана, тільки одиниці, на жаль, сприймають випробування 

як благо, тобто як те, що покликано зробити їх кращими, гідними в очах Бога. 

Навіть «найкращі з людей» прагнуть не тільки небесних, але й земних благ і часто 

плутаються на цьому шляху. Переважна ж більшість – «нещасні й жалюгідні» 

люди, які перебувають в гонитві за «тутешніми благами». І саме цим визначається 

цінність їхнього життя, яке минає в «сріблолюбстві й пихатості: воно гидке, 

потворне, мерзенне, неприємне, тяжке». Але чомусь для більшості таке життя є 

бажаним, хоча насправді воно «сповнене неприємностей, великої гіркоти, 

складається з численних лих, небезпек, кровопролиття, прірв, підводних каменів, 

вбивств, страху, тремтіння, заздрості, ненависті, підступу і неперервного 

неспокою й турбот, які не приносять ніякої користі і не дають ніякого плоду, 

окрім мук, покарання і вічного страждання» [43, с. 482]. Як стверджує Іван, те, що 

більшість людей сприймає земне життя як таке, що може бути блаженним і 

бажаним, є нічим іншим як омана, всезагальне безумство, коли потреба душі у 

«невидимому» підміняється під впливом плоті ілюзією «видимого». 

Найбільш принизливою для Божественної гідності людини, і такою, що 

заважає їй наблизитися до Царства Небесного, є пристрасть сріблолюбства. Її Іван 

називає «гіршою за скотське безумство», оскільки багаті ніколи не можуть 

залишити цю пристрасть, а бідні заздрять їм і прагнуть того самого: «якесь 

безупинне змагання, нестримна скаженість і невиліковна хвороба захоплює душі 

усіх» [43, с. 482-483]. Якщо хтось скаже, що саме «бідність змушує казати 

богохульні слова і наважуватися на ниці справи» – це не так. Не бідність веде до 

цього, а слабкодухість людини, нездатність мужньо і з великим терпінням зносити 

це випробування [43, с. 487-488]. І найстрашнішим є те, що любов до багатства, 

якою живуть як бідні, так і багаті, долає будь-яку іншу любов, дружбу, 

родинність; ганьбить, мучить і піддає небезпеці усіх, хто «віддався їй у рабство»; 
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«кує мечі і зброю, риє прірви, веде до безодні, підводних каменів»; а попри це «її 

полонені і ті, хто бажають бути полоненими, думають, ніби вона їх робить 

щасливими» [43, с. 483]. Насправді ж багатство не робить нікого ні мудрим, ні 

цнотливим, ні смиренним, ні розважним, не робить ні добрим, ні людинолюбним, 

не допомагає бути вищими за гнів, черево, задоволення і взагалі не розвиває 

жодної іншої чесноти душі» [43, с. 484]. Воно не тільки не здатне насадити або 

повернути щось добре, а, навіть знайшовши вже наявне в людині добро, 

«пошкоджує, зупиняє і висушує його; а інше й зовсім знищує і вносить 

протилежне йому – безмірну нестриманість, непристойну дратівливість, 

несправедливий гнів, пиху, марнославство, безумство» [43, с. 484]. Багатство 

змушує сприймати лестощі, підлабузництво як повагу. Коли ж обставини 

змінюються, маски злітають, і можна побачити справжній рівень поваги – 

неповаги, доброзичливості – ненависті. Тому, переконаний Іван, «ніщо не дає 

такої поваги, як доброчесність, поваги не вимушеної, не вдаваної і не прикритої 

будь-якою маскою омани, але істинної, щирої, що не змінюється ніякими важкими 

обставинами» [43, с. 486]. 

Усе Писання сповнене численних історій падінь і піднесень людини, які, на 

думку Івана Золотоустого, допомагають людині збагнути: «якщо вона сама собі не 

завдасть шкоди, ніхто інший не зможе їй зашкодити, хоч би увесь всесвіт повстав 

супроти неї на жорстоку війну». Ні складні обставини, ні зміна часу, ні гноблення 

з боку сильних, ні хмари злих намірів, ні численні нещастя, ні сукупність усіх 

людських лих не можуть похитнути мужню, уважну і пильну людину. І навпаки, 

безпринципну, недбалу й безпечну людину, яка не турбується сама про себе, ніщо 

не зможе зробити кращою, які б засоби не були для цього використані. Хто не 

шкодить собі сам, тому ніхто не завдасть шкоди [43, с. 489]. 

Іван, спираючись на біблійні приклади, доводить, що уважний, пильний і до 

того ж смиренний перед Богом не тільки не зазнає ніякої шкоди від людей, а може 

навіть відхилити небесний гнів; тобто через покаяння, виправлення, навернення 

до доброчесності можна навіть змінити Боже напередвизначення щодо себе. І 

навпаки, той, хто сам себе зраджує і шкодить собі, скільки б благодіянь і шансів 
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не отримав, не буде мати від них жодної користі [43, с. 492]. Отже, як пише Іван 

Золотоустий, «не станемо думати, що складність часу чи обставин, або 

необхідність і примус, або насилля володарів можуть стати для нас достатнім 

виправданням у наших гріхах» [43, с. 496]. 

Важливу роль у розкритті людиною своєї божественної гідності, на думку 

Івана Золотоустого, відіграє старанне читання Святого Письма і натхненна 

молитва. Він навіть дає щодо цього докладні настанови. Іван підкреслює, що 

колись, ще на самому початку, Бог сам говорив з людьми і вони могли Його чути. 

Коли ж увесь рід людський «впав у велике нечестя», і тоді Творець не відвернувся 

від нього; проте, враховуючи те, що «люди стали негідні бесіди з Ним», але 

бажаючи відновити з ними спілкування, Бог дає їм Писання, щоб навернути до 

себе на основі їх вільного вибору [44, с. 9]. Читання усього божественного 

Писання є основою уважного пізнання благочестя [43, с. 26]. У зв`язку з цим, Іван 

закликає: «Тому, брате мій, не нехтуй своєю душею, а займайся читанням і 

молитвою. Завдяки їм розум просвіщається, стає цілим і неушкодженим, без будь-

якого недоліку. Якщо хтось хвалиться спілкуванням з вельможами, начальниками 

і царями, ти хвалися перед янголами Божими, спілкуючись зі Святим Духом через 

божественне Писання і постійно перебувай у святій молитві. Скільки раз будеш з 

Богом через нього, стільки ж раз освячуються твої тіло, душа і дух» [46, с. 447]. В 

божественному Писанні навіть у короткому реченні можна знайти велику духовну 

силу і невимірне багатство думок [44, с. 14]. Хто приймає з великою вдячністю 

настанови Писання, тому пізнана істина допоможе «творити справи гідні світла і 

дня» [44, с. 16]. Коли Бог дарує людині розуміння слова Писання, вона не повинна 

квапитися і поспішати далі, а має ретельно обдумвати його у своєму розумі, 

написати у своєму серці і постійно зберігати його у своїй пам`яті. Людина здатна 

«виправити свій шлях, тільки якщо буде пам`ятати Божі слова [46, с. 448]. Вона не 

повинна дозволити забуттю прийти і вкрасти Слово Боже зі свого серця. Іноді 

варто прочитати і двічі, і тричі, і багато разів, щоб зрозуміти його силу. Іван пише: 

«А коли плануєш сісти і читати або знову послухати іншого, читаючого, – 

помолися перш за все Богові, прохаючи: Господь, Ісус Христос, Бог наш, розкрий 
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вуха й очі мого серця, щоб мені, Господи, слухати Твоє слово, розуміти і 

здійснювати Твою волю» [46, с. 449]. Важливими у справі читання Писання й 

молитви, на думку Івана, є ще й такі молитовні слова: «Господи, вірую у Твої 

слова; не заперечую, але сміливо довіряюся словам Святого Духа. Ти Господи, 

порятуй мене, щоб я знайшов благодать перед Тобою. Не шукаю я чогось іншого, 

окрім спасіння свого, щоб отримати, милосердний, Твою милість» [46, с. 450]. 

Щоб осягнути Боже одкровення, «треба навчитися безмовності зі страхом Божим, 

і тоді Бог світу буде з тобою» [46, с. 451]. Безмовність подібна міцній стіні, тому 

що «робить тебе вищим за пристрасті». Той, хто володіє безмовністю страху 

Божого, того усі стріли ворогів не пошкодять. Безмовність у єдності зі страхом 

Божим сповнює людину надзвичайної сили і свободи, про що неодноразово 

засвідчують подвиги ченців [46, с. 449]. Безмовність є дзеркалом гріхів, 

просвітником розуму, помічником у сумнівах, приниженням хвалькуватості, 

ворогом безсоромності, радістю душі і серця, виявом гідності та ін. [46, с. 450]. 

Якщо постійно керуватися вірою, надією, любов`ю, покорою, постійно 

сповнюватися молитвами Божими, роздумами про Божественне Писання і 

безмовністю, – це запорука збереження християнської гідності. 

«Тісні ті ворота і вузька та дорога», які ведуть у гідне життя з Богом, і тільки 

небагатьом вдається віднайти їх; «просторі ворота і широка дорога» ведуть до 

загибелі і багато людей прямує саме ними (Мф. 7:13,14). Усі намагаються йти 

легшим широким шляхом, усі захоплюються теперішніми речами і зовсім не 

думають про майбутні, зневажають вічною душею та її потребами, витрачаючи 

весь час свого життя на турботи про смертне й тлінне тіло [43, с. 27]. Тому Іван 

сердечно закликає кожну людину: «Зробимо ж себе гідними, і з полум`яним 

завзяттям, хоч і пізно навернемося до доброчесності, і, підкоривши свої 

пристрасті, зробимо себе здатними прийняття Духа» [44, с. 92]. 

На думку Івана, людинолюбний Бог завжди підтримає людину, яка хоче 

бути гідною Його милості, і все, що допомагає їй бути кращою, знаходить у Нього 

підтримку. У Бога не має сенсу просити «швидкоплинного й тлінного»: ні краси 

тілесної, ні багатства, ні влади [43, с. 28]. Бо не це становить основу гідності 
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людини. Богом заповідано «не казати нічого зайвого» в молитві і тим більше не 

просити того, що принижує саму ж людину в очах Бога. Тільки Бог знає, що 

справді є корисним для гідності людини та її спасіння. Проте, більшість людей 

«просять у Нього шкідливого» і уподібнюються хворим, «просять лікаря дати їм 

не те, що викорінює хворобу, а те, чим живиться хвороба» [43, с. 29]. Ще більш 

ганебним та шкідливим для душі людини, ніж молитися за зовнішні речі, є 

прохання до Бога про покарання своїх ворогів, коли «просять бути до себе 

милостивим і людинолюбним, а до ворогів – немилостивим і нелюдинолюбним» 

[43, с. 29]. Молитва про шкоду ворогам зневажає Бога та Його закони [43, с. 376]. 

Бажання помсти у будь-якій формі є настільки великим злом, що і «Боже 

людинолюбство припинялося від нього і навіть вже дане прощення в численних 

гріхах відмінялося через це» [43, с. 486]. Тому не припустимо гніватися і вживати 

в молитві такі слова, які є далекими від принципів християнської гідності. Гідно, 

коли в людині перемагають кращі, божественні, сторони її душі, і вона знаходить 

у собі сили виконати заповідь молитися за своїх ворогів (Мф. 5:44), навіть коли 

вони завдали без ліку кривд. Це важка для виконання, але без сумніву шляхетна 

справа [43, с. 377-378]. Коли Христа розіп`яли, він сказав: «прости їм, бо не 

відають, що роблять» (Лк. 23:34). Говорячи це, Він показав приклад, як треба 

молитися за ворогів, оскільки Він не тільки вчив на словах, а й підтверджував їх 

своїми вчинками [43, с. 363-364]. 

Молитва, як посильна жертва від людини Богові, є тією можливістю 

спілкуватися з Ним, якої удостоєна тільки людина. Іван, здійснюючи 

філософсько-лінгвістичний аналіз найважливішої християнської молитви «Отче 

наш», яка вперше згадується у Євангелії від Матвія, не може приховати свого 

захоплення її глибиною та онтологічним значенням для людини: «Отче наш, що 

єси на небесах! (Мф. 6:9). Яке безмежне людинолюбство! Яка висока честь! Яке 

слово буде в змозі віддати дяку Тому, хто подає нам такі блага? Подивися на 

ницість своєї й моєї природи, збагни її речовину, ту землю, пил, бруд, глину, 

попіл, бо ми створені із землі і знову, врешті, розкладаємося в землю. Коли 

зможеш уявити це, збагнеш усю дивовижність великої благості Божої до нас, за 
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якою дозволено тобі називати Його Отцем, тобі земному – небесного, смертному – 

безсмертного, тлінному – нетлінного, тимчасовому – вічного, бувшому ще вчора 

брудом – існуючого перед усіма часами Бога» [43, с. 30]. Бути гідним Богові 

означає «наслідувати Його благості». Бо сказано в Євангелії: «будьте подібні 

Отцю вашому Небесному» (Мф. 5:45). Тому не може називати людинолюбного 

Бога Отцем своїм той, «хто має звіриний, нелюдський настрій душі», оскільки не 

береже властивостей благості, які є у небесного Отця, а «змінився на звірину 

подобу і позбувся божественної гідності» [43, с. 30]. Така людина стає гіршою, 

ніж звір. Тварини свою природну хижість можуть втрачати, коли людина починає 

привчати їх до послуху за допомогою «людського мистецтва». Людина ж, маючи 

можливість змінювати лютість, властиву звірям згідно їх природи, на лагідність, 

невластиву їх природі, натомість сама перетворює свою природну лагідність на 

ще більшу лютість, не властиву не тільки людській природі, але в такій мірі й 

тваринам [43, с. 30]. Тільки той, хто лагідний і людинолюбний до ближніх, не 

мститься нікому з тих, хто грішить супроти нього, а відповідає на образи 

благодіяннями, гідний називати Бога Отцем. Для Бога гідною є та людина, яка 

єднається з усіма дружньою прихильністю, керується заповіданою взаємною 

любов’ю у житті. Бо у молитві сказано не «Отче мій», а «Отче наш» саме для того, 

щоб, навчившись мати спільного Отця, люди почали виявляти братерську 

прихильність одне до одного [43, с. 31]. Бог звелів, щоб від нього усі походили, 

щоб усі люди вважали одне одного ніби однією людиною і старалися жити в 

любові. Любов допомагає бачити  в ближньому самого себе, і навчає радіти його 

щастю, як власному, і відчувати його нещастя, як своє власне. Любов робить душі 

вмістилищем Святого Духа, оскільки лише у з`єднаних душею може бути Дух 

світу. Немає більш твердої, укріпленої і недоступної фортеці, ніж суспільство 

людей, що люблять одне одного і пов`язані між собою єдиним Духом. Такі люди – 

непереможні [45, с. 578]. 

Бог бажає навчити людей залишати землю й земне і не схилятися додолу, а 

взяти крила віри й полетіти вище за повітря і, піднявшись вище ефіру, 

спрямуватися до названого Отця. Він заповідав казати: «Отче наш, що єси на 
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небесах», – не тому, що Він знаходиться тільки на небесах, але для того, щоб нас, 

що плазують по землі, схилити линути до небес і, осяявшись красою небесних 

благ, звернути туди усі наші бажання [43, с. 31]. Наступними словами молитви 

«Нехай святиться Ім`я Твоє» лунає заклик прославити Бога. А здійснити це люди 

зможуть тоді, коли навчаться жити доброчесним життям, щоб інші дивуючись 

побаченому, прославляли Небесного Отця нашого. Як і в Євангелії Він говорить: 

«так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи 

і прославляли Отця вашого Небесного (Мф. 5:16)» [43, с. 31]. Говорячи слова 

«нехай прийде Царство Твоє», нагадуємо собі, що, приборкуючи свої пристрасті і 

утримуючись від спокус, ми вчимося не триматися за життя теперішнє, а бажати 

життя майбутнього, Вічного, шукати втіхи в Царстві Божому. Тож, навчивши 

людину й цієї чесноти, пробуджуючи в нас любов до майбутнього і бажання 

царства небесного, Бог заповідає казати «нехай буде воля Твоя як на небі, так і на 

землі». Людина цими словами просить допомоги їй наслідувати життя небесне, 

допомогти бажати те, чого бажає Бог, допомогти нашій слабкій волі подолати 

неміч плоті й виконати справи Божі, оскільки завдяки Божій помочі і неможливе 

стане можливим [43, с. 32]. 

Чому, на думку Івана, Господь додав такі слова «Хліба нашого насущного 

дай нам сьогодні» (Мф. 6:11) і як це пов’язано з гідністю людини? Бог цими 

словами хоче сказати, що Він дбає за нас, тому, покладаючи надію на Нього, треба 

просити тільки того хліба, якого достатньо для теперішнього дня, а турботу про 

завтрашній день залишити Йому: «Як казав блаженний Давид: поклади на 

Господа турботи твої, і Він підтримає тебе (Пс. 54:23). Навчаючи таким чином 

цими словами високому любомудрію і знаючи, що неможливо, щоб ми, як люди 

обтяжені смертним тілом, не падали, він навчив ще й казати: і прости нам провини 

наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим (Мф. 6:12). Того, хто досяг висоти 

доброчесності Він навчає покорі і вмовляє не покладатися на свої подвиги, а 

боятися, тремтіти і пам`ятати про свої минулі гріхи, так як чинив божественний 

Павло, який після численних подвигів казав: «Ісус Христос прийшов у світ 

врятувати грішників, з яких я перший» (1Тим. 1:15). Він не сказав: «я був», а «є», 
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показуючи цим, що він постійно пам’ятає про скоєне у минулому [43, с. 33]. 

Гідною є справа як пам’ятати про свої гріхи, так і забувати про свої добрі вчинки. 

Чому? Тому, що пам’ять про свої добрі вчинки веде до зарозумілості, а пам`ять 

про свої гріхи змушує журитися й впокорює душу: «Не згадуй про свої добрі 

справи, нехай про них згадує Бог» [43, с. 378]. Отже, тим, хто досяг вершин 

доброчесності, Господь дає цими словами силу в покорі, а занепалим після 

благодаті святого хрещення не дає зневіритись у своєму спасінні, а навчає їх 

просити у Лікаря душ ліків прощення. Окрім того, ці слова навчають 

людинолюбству. Господь хоче, щоб ми були лагідними до винуватців наших, 

незлопам`ятними до тих, хто згрішив проти нас, а прощенням їх набували 

прощення й самим собі; наперед задали стосовно себе міру людинолюбства, бо 

стільки просимо дарувати нам, скільки самі даємо ближнім, і просимо собі такого 

ж прощення, яке даруємо своїм боржникам. Понад те, людині заповідано 

говорити: «і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого» (Мф. 6:13). 

Багато лиха завдається нам від диявола, багато й від людей, що або прямо 

ображають, або таємно чинять підступ. І тіло іноді повстає над душею, завдає 

великої шкоди. Багато різного лиха чатує на нас з різних сторін, і ми навчені 

просити в Бога усілякого захисту від них, «тому що при Його забороні 

припиняється будь-яке сум`яття, буревій перетворюється на тишу» [43, с. 33]. 

Наприкінці ж молитви Він вказав на царство і славу Божу такими словами: «бо 

Твоє є Царство і сила, і слава навіки. Амінь» (Мф. 6:13). Тобто, щоб бути гідними 

Бога, людям слід завжди пам`ятати, що за все це вони мають дякувати Тому, Хто 

удостоїв їх таких благ [43, с. 34]. 

Отже, провідною у розумінні гідності Івана Золотоустого є думка про те, що 

ніщо із зовнішніх речей не здатне зашкодити гідності праведної людини, оскільки 

її гідність полягає в духовному – ретельному дотриманні християнського вчення і 

доброчесному житті. Тому ніхто не здатен позбавити людину тієї справжньої 

гідності, яка сповідується вірою. Для непорушності почуття власної гідності 

людині важливо відчувати свою правоту, свою єдність з Богом, а отже, – 

незламну, духовну силу. Якщо людина тримається гідно, з Богом, то що б із нею 
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не сталося, які б кривди, образи не намагалися їй завдати, її гідність тільки 

зміцниться, оскільки належить до сфери духовного. Усі страждання, завдані їй 

несправедливо, очищують гріхи і додають праведності. Тому великою є користь 

від страждань для тих, хто мужньо їх зносить. Ні багатство, ні свобода, ні 

здоров`я, ні життя на батьківщині чи щось інше з вищезгаданого не складає 

гідності людини, «а тільки чесноти душі», тож шкода, спрямована тільки на земні 

блага, залишає людську гідність неушкодженою. Людина втрачає гідність тільки з 

власної волі, коли під тиском обставин виявляє слабкодухість. Загалом, поняття 

гідності людини у працях Івана Золотоустого розглядається у тісному 

взаємозв`язку з поняттям теодицеї. Тільки одиниці сприймають випробування як 

благо, тобто як те, що покликано зробити їх кращими, гідними в очах Бога. Крім 

того, важливу роль у розкритті людиною своєї божественної гідності, на думку 

Івана Золотоустого, відіграє старанне читання Святого Письма і натхненна 

молитва. Молитва є посильною жертвою від людини Богові, є тією можливістю 

спілкуватися з Ним, якої удостоєна тільки людина. Отже, щоб зберегти 

християнську гідність треба постійно керуватися вірою, надією, любов`ю, 

покорою, постійно сповнюватися молитвами Божими, роздумами про 

Божественне Писання й дотримуватися чесноти безмовності. 

Християнська патристика визнає людину розумною істотою, призначення 

якої, з одного боку, панувати у світі, створеному Богом, а з іншого – пізнавати 

Бога й прагнути до Нього. Гідність, дана людині Богом, підтверджує вищість 

людини над іншими створіннями.  

На думку Отців Церкви, людина перебуває на межі світів, поєднуючи в собі 

видиму (тілесну) і невидиму (Божественну, розумну) природу, тимчасове, тлінне 

(тіло) і вічне (душу), належачи одночасно й до земного природного світу, й до 

Царства Божого. А гідність людини пов’язується з такими дихотоміями, як 

тілесність та безсмертя, воля та відповідальність. І саме Ісус Христос єдністю 

своєї Божественної та земної природи зумовив онтологічну природу гідності 

кожної людини. Так Отці Церкви наголошують на дуалізмі людської природи, 
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який передбачає динаміку людської гідності. Надалі принцип дуалізму людської 

природи став основою для філософських ідей Відродження та Нового часу. 

Оскільки людині дарована свобода вибору між добром і злом, гідність 

виправдовується тільки «смиренням, покорою, каяттям за гріхи, молитвами 

прощення». Найвищим же даром людини, який стверджує її гідність, є безсмертя. 

Загалом, представники патристики, аналізуючи поняття гідності, подібно до 

апологетів використовують такі принципи, як теоцентризм, трансценденталізм, 

креаціонізм, аскетизм, ригоризм, егалітаризм та дуалізм. Останні стали основою 

для тлумачення гідності у філософії Відродження та Нового часу. Зокрема, 

дуалізм чітко проявився в Данте Аліг’єрі.  

 

3.3. Антиномічний вимір гідності людини у філософії Аврелія Августина 

 

Окреме місце в становленні європейської середньовічної філософії посідає 

творчість відомого представника західної патристики, ідеолога західної 

християнської ортодоксальної Церкви Аврелія Августина (353-410). Саме в нього 

можемо помітити особливе, виплекане власним життєвим досвідом осягнення 

християнського віровчення погляд на людину та її гідність, що призвів до 

неабияких цивілізаційних наслідків [29]. 

Для Августина ідеї старої античної етики з її культом природи й розуму, 

природним і оптимістичним поглядом на людину, вченням про її свободу та 

гідність, силу й могутність, право на цілісне життя й насолоду від життя, на щастя 

виявилися цілковито неприйнятними. У християнській шкалі цінностей розум 

посів значно нижчі позиції. Для Августина, хоча людина й розумна істота, проте її 

розум вже не самоціль, а засіб досягнення вищої мети. Попередні мораль та етика 

були відкинуті саме через їхню принципову автономність, самовпевнене 

усвідомлення сили та гідності вільної людини й гордої зневаги до слабших. 

Людина надто нікчемна й немічна через свою внутрішню зіпсованість і 

гріховність. Тому тільки віра є передумовою правильних міркувань. Тільки віра в 

Бога, надія на Нього й безмежна самовіддана любов до Нього дають людині сили 
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й відкривають шлях до спасіння [12; 14]. У цьому аспекті в Августина 

простежується критика раціоналізму, автономності людини, що ґрунтується на 

визнанні гріховності людини, яка є причиною деградації людської гідності. 

У своєму зверненні до Бога Августин повторює, з іншим смисловим 

відтінком та з іншою інтонацією, питання псалмоспівця: «Що є людина, що Ти 

пам’ятаєш про неї?» [12, c. 705]. Августин має на увазі не тільки самого себе. У 

власній особі він розуміє ту людину, яку сам назвав великою таємницею: «Велика 

таємниця людина, якій Тобою «волосся на голові пораховане» (Мф. Х, 30)» [12, 

c. 523]. Людина повинна зосередитись на своєму духовному світі, осягнути «вищу 

згоду» у собі, збагнути себе як «внутрішню людину», оскільки істина живе й сяє 

саме в ній [12, c. 443-444]. Самопізнання, на думку Августина, повинно 

починатися із подиву й захоплення людини самою собою. «Людина є 

найвеличнішим дивом», – писав філософ [14, c. 425]. Людина – не тільки частинка 

прекрасного всесвіту, створеного Богом, не тільки річ серед речей. Вона є 

унікальною, неповторною, самобутньою особистістю. Кожна людська душа – 

індивідуальне творіння Боже [14, c. 455-456]. Августин, аналізуючи проблему 

гідності, наголошує на тому, що людина є унікальною, неповторною, а це є 

важливою передумовою для людської гідності, бо кожна людина володіє 

індивідуальністю. Такі ідеї Августина вплинули на розгортання принципів 

індивідуалізму в подальшому розвитку європейської філософії. Чи можна 

віднайти дещо подібне у попередній філософії? За переконанням дослідника 

проблем історії філософії та філософської антропології Павла Гурєвіча, – ні. У 

цьому й полягає значення відкриття християнської філософії Августина. 

Наприклад, стоїчна та християнська концепції людини та її гідності не завжди 

були ворожі одна одній. В історії ідей вони часто взаємодіяли, виявляючи вплив 

на власні доктринальні настанови. Проте один пункт у стоїчній доктрині був 

цілковито неприйнятним для християнської антропології та етики: «Стоїки 

вбачали головну гідність людини в її абсолютній незалежності. У християнському 

вченні це розцінювалося як вада, гріх. Проте стоїки не вбачали у людині таїнство» 

[24, c. 120]. 
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Чим пояснити парадоксальність поглядів Августина на проблему гідності 

людини, його діаметрально протилежні спроби вивищення та приниження 

людини? Світоглядно Августин є «громадянином» двох світів: античного та 

середньовічного, стоїть на перетині двох важливих в історії людства епох. Він жив 

у IV ст. н.е. і виховувався у традиціях грецької філософії, зазнав значного впливу 

маніхейства, гностицизму й, зокрема, неоплатонізму, який, у свою чергу, 

позначився на всій його філософії. З іншого боку, Августин, за виразом 

Вільгельма Віндельбанда, є істинним вчителем Середніх віків [24, с. 121]. У його 

філософії віддзеркалені не тільки ідеї християнського та неоплатонічного 

мислення, погляди Орігена та Плотіна, він також є фундатором середньовічної 

філософії та християнської догматики. 

Августин не сумнівається в тому, що людина була створена за образом 

Божим й у своєму первинному стані, в тому, в якому вийшла з Божих рук, вона 

була рівна своєму прототипу [12, с. 728]. Але все це було втрачене після 

гріхопадіння Адама. А сама собою, своїми власними можливостями, людина не 

здатна віднайти шлях назад, перебудувати себе своїми силами і повернутися до 

своєї первинної чистої сутності, відновити свою божественну гідність. Коли такий 

варіант і був можливим, то лише надприродним чином за допомогою Божої 

благодаті [12, с. 469-472, 741; 14, с. 438, 570]. 

Августин вважав, що людська природа зіпсована гріхопадінням і кожне 

покоління є проклятим від народження через непослух першої людини. Тільки 

милість Божа, передана за посередництва Церкви та її таїнств, зможе врятувати 

людину [13, c. 41-44]. Отже, Августин перебуває на позиції апріорної гріховності 

людини та неможливості самостійного відновлення гідності, оскільки для цього 

потрібні Божа благодать та милість. Мислитель розвиває концепцію 

напередвизначеності долі людини та обґрунтовує певний фаталізм, оскільки 

людина сама не здатна нічого істотно змінити. Пелагій, великий суперник 

Августина, стверджував, що гріх Адама був лише його власним гріхом і не 

зашкодив нікому, крім нього самого; кожна людина, відповідно, народжується з 

такою самою непорочною природою, яка була в Адама до гріхопадіння, а гріх є 
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результатом спокуси й злого прикладу. У запеклій суперечці переміг Августин, і 

ця перемога на століття визначила характер розвитку людської думки щодо цього 

питання [102, c. 122]. 

Щодо гендерного розуміння гідності сотвореної Богом людської істоти, то, 

порівняно з іншими латинськими теологами (наприклад, Ієронімом), Августин 

більш явно підкреслював рівність чоловіка та жінки, насамперед на духовному 

рівні, наголошував на важливості взаємоповаги між ними, що зумовлено 

богообразністю обох статей. Тут можна простежити елементи егалітаризму в 

міркуваннях Августина. Але водночас він поділяв загальноприйняту в ті роки 

думку, що у тілесному плані жінка перебуває на нижчій сходинці, ніж чоловік, бо 

у книзі Буття сказано, що була вона створена з чоловіка й для чоловіка, і саме 

вона, першою згрішивши, спокусила його [4]. Цей стереотип зберігав свою силу 

протягом тривалого часу аж до кінця ХІХ ст. 

На думку Августина, Бог сотворив людину вільною, сутнісно цілісною. 

Водночас він задав цілком визначений орієнтир дії свободи волі. У такому підході 

Августина до свободи волі чітко простежуються мотиви фаталізму, 

божественного напередвизначення людської долі, предистинації [14, с. 204-205, 

210]. Бог дав заповіді, якими повинен був керуватися Адам. Воля людини «має 

стільки сили, скільки того побажав і наскільки те наперед знав Бог» [14, с. 208]. 

Адам проявив непослух, порушив Божу заповідь, самовпевнено та самозакохано 

вважаючи, що він сам може вирішувати, як йому чинити. Так людина зазнала вад 

гріха. Августин дає своє тлумачення міфу про Адама, яке переконливо 

спрямоване проти етичного інтелектуалізму та оптимізму Античності. Гріх Адама 

випливає не з чуттєвих пожадань, а з гордині. Адам не спокусився, Адам 

загордився, повірив, що сам зможе стати як Бог [15, с. 32-33]. Почуття власної 

гідності, перевершивши свою міру, набуло якості гордині. Саме тоді, коли людина 

пихато, з погордою почала сприймати себе настільки вільною та самодостатньою, 

що взяла на себе сміливість встановлювати відмінність між добром і злом та 

спробувала діяти у відповідності із цією встановленою відмінністю, вона втратила 

свою божественну гідність, зазнала морального падіння, стала на шлях гріха, 
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морального зла [15, с. 33]. Щоправда, гординя виявилася міцно пов’язаною саме з 

чуттєвістю, хтивістю, «пошкодженням тіла»: «Оскільки, як тільки відбулося 

порушення заповіді, одразу ж вони, втративши Божу благодать, засоромилися 

наготи своїх тіл (Бут. ІІІ, 7) <…> Вони відчули новий рух у своїй непідвладній 

плоті, немовби як пряму відплату за свій непослух» [14, с. 569-570], (тому саме 

пригнічення будь-яких проявів сексуальності в людині для Августина та усієї 

Церкви стало першочерговим завданням, необхідною умовою для звільнення волі 

від гріха). Отже, втрата гідності, гріховність і ницість людини мають своєю 

першопричиною неправильне використання свободи волі, фатальний непослух 

Богові. Саме через Адама гріх, приниження, страждання та смерть увійшли в 

життя усіх людей. Орієнтуючись виключно на свої людські цілі, вони втратили 

гідність, досконалість, даровану Богом, втратили можливість не грішити [14, 

с. 557-558]. Тут варто наголосити, що Августин пов’язує проблему гідності 

людини з принципом свободи вибору. При цьому неправильне використання 

свободи волі є причиною гордині, а як наслідок – гріхопадіння. Водночас 

заперечення Августином автономності свободи волі загалом суперечить 

християнській моралі, відповідно до якої людина є абсолютно відповідальна за 

свої дії. 

Специфіка розуміння гідності людини в Августина має безпосередній зв’язок 

із вирішенням важливої для християнського світогляду проблеми теодицеї. Згідно 

з Августином, будь-яке буття є благом, оскільки все від Бога. Зло у природі взагалі 

відсутнє, це просто ім’я, що вказує тільки на відсутність добра [14, с. 491]. Зло є 

порушенням порядку цінностей, надання переваги нижчим цінностям порівняно з 

вищими, це гріх, відхід від Бога як морального абсолюту і дороговказу. Августин 

називає три види гріха, або, як він висловлюється, хтивості: хтивість плоті, 

хтивість гордині, хтивість очей [12, с. 642-656]. Суть їх полягає у тому, що людина 

прагне досягти такої самозадоволеної безтурботності, такої мужності, такого 

безмежного знання, які доступні тільки Богові. У цьому випадку піддаються 

дискредитації три основні моделі моральної поведінки, три способи життя: 

чуттєвий, практично-діяльний та споглядальний, які були виокремлені античними 
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авторами як предмет критично-ціннісного аналізу. Усі ці способи життєдіяльності, 

попри всі відмінності між ними, мають для Августина дещо спільне: пропоновані 

в них моделі поведінки націлюють на земні інтереси. В їхньому центрі – людина, 

що, з точки зору християнського мораліста, є корінням і суттю всіх гріхів. 

Причина морального зла захована у свободі волі людини; це проявилося в тому, 

що вона порушила доброчесний порядок благ, сплутала вищі та нижчі, абсолютні 

та відносні цінності, вирішила емансипуватися від Бога [14, с. 522]. «Коли воля 

людини, залишаючи вище, звертається до нижчого, вона робиться злою не тому, 

що звернулася до зла, а тому, що саме її звернення має гріховну властивість. Тому 

не щось низьке зробило волю злою, а сама воля, ставши злою, хтиво і безладно 

звернулася до нижчого» [14, с. 520]. Але чому все ж таки воля стає злою, що 

зумовлює негідну поведінку? На це запитання в Августина є різні відповіді. 

Спочатку він твердить, що «зла воля слугує причиною злих діянь, для злої ж волі 

ніщо не є причиною» [14, с. 519]. У такому разі гріх не був необхідністю, воля 

могла не грішити. З цього випливає, що людина автономна у своїх діях, і під 

сумнівом опиняється вчення про напередвизначення. Далі Августин пропонує 

інше пояснення, згідно з яким гріхопадіння передбачалося Богом [14, с. 210-211]. 

Але як тоді бути з ідеєю безумовної благодаті Бога? Намагаючись тут уникнути 

протиріч, Августин висуває нову тезу: «зла воля виникла не тому, що вона 

природа, а тому, що природа була створена з нічого» [14, с. 521]. Зле відхилення 

породжується з нічого, безпричинно виникає «всупереч порядку природ від 

вищого до нижчого» [14, с. 520, 522]. Тим самим в етичну теорію християнства 

вводяться маніхейські мотиви двох начал буття. Певно, усвідомлюючи 

неможливість задовільного обґрунтування власної тези, Августин взагалі відкидає 

саме питання про те, чому воля стала злою: «Отже, нехай ніхто не дошукується 

причини, що породжує злу волю» [14, с. 521]. Це питання, вважає мислитель, є 

некоректним, оскільки шукати причину злої, руйнівної скерованості волі – все 

одно, що прагнути бачити темряву або чути тишу [14, с. 521].  

Безпорадність Августина у поясненні природи морального зла засвідчує, що 

на першому плані у філософа були не теоретичні, а нормативні завдання 
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примирити людину з її приниженням, темними сторонами та муками її буття. 

Августин наводить різні аргументи, щоб довести сумісність ідеї Бога з моральним 

злом: антропологічно причина зла закладена у природі людини, і воно є 

продовженням, доповненням такого блага, як свобода волі; естетично зло здається 

злом з вузько людської точки зору, а розглянуте у контексті усього космосу, воно 

вкладається в універсальну гармонію й слугує красі цілого, подібно до темного 

кольору на картині; етично – оскільки зло карається, воно слугує свідченням 

справедливості Бога, тому воно необхідне для осягнення цієї справедливості [12, 

с. 444]. Таким чином, Августин формулює основні типи християнської теодицеї, 

крізь призму яких формується уявлення про людину та її можливості в світі й які, 

при всю їхню відмінність, об’єднує стримуючий соціальну активність сенс. 

Щоправда, вони не дають остаточної відповіді на запитання про причини 

існування морального та іншого зла у світі дії Божої благодаті. 

За щирим переконанням Августина, людство не заслужило Божої благодаті, 

прощення за свою невдячність, ницість і гріховність. Проте Бог знову виявив 

милість, яка полягає в явленні Його сина Ісуса Христа, що стало виключним 

Божим даром [13, с. 26-30]. 

Багатьом це дало можливість звернути очі до небес, стати на шлях життя, 

гідний людини, відкрило можливості незмірної вічності. Без Божої допомоги 

людина не здатна піднятися з трясовини гріховності: «Людей від Бога відділяють 

гріхи, очищення від яких у теперішньому житті відбувається не завдяки нашій 

доброчесності, а за божественним милосердям, завдяки божественній ласці, а не за 

нашою владою. Та й сама доброчесність, яка б вона не була, хоч й називається 

нашою, дається нам божественною благодаттю» [14, с. 438]. Тут Августин 

наголошує на принципі теоцентризму щодо проблеми гідності, бо саме Бог може 

через свою благодать відновити в людині її гідність. 

Але за яким же принципом Бог розподіляє свою благодать? Чому деяких з 

цієї гріховної маси Бог виокремлює, і, згідно з християнським світоглядом, хтось 

потрапляє в рай, а хтось – у пекло? Чим Бог при цьому керується? Чи є критерій, 

на основі якого Він виносить свої рішення? Чи керується Він заслугами людини, її 
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моральними зусиллями, її вчинками, її гідністю? Ні, відповідає Августин. Це 

таємниця Бога. Людські мірки не підходять для Божого суду й вищого рішення 

[14, с. 44-45]. Воля Бога може бути парадоксальною з приземленого людського 

погляду, Його кара і винагороди неосяжні для нас: Він може скинути праведника 

й підняти грішника. Проте Августин уточнює, що з того, що й гідні, й негідники 

піддаються випробуванням і мусять їх терпіти, не випливає, що між ними немає 

відмінності. «Так, одна й та сама навала лихої сили гідних випробовує, очищує, 

відціджує, а злих і негідних виявляє, спустошує й викорінює. Тому, терплячи одне 

й те саме лихо, злі клянуть і зневажають Бога, а добрі моляться до Нього й хвалять 

Його» [14, с. 13-14]. Важливо не те, яке випробування, а тільки те, який сам 

випробовуваний, чи гідно він тримається та відповідає на цей виклик, чи ні. 

Гідна людина «ні тимчасовими благами не захоплюється, ні на тимчасове зло 

не нарікає; а негідник тому й нарікає на це нещастя, оскільки від щастя псується» 

[14, с. 13]. Покарання і винагорода, які виявляють божественну справедливість, не 

пов’язані із вчинками людини, з моральним сенсом її поцейбічного життя. Навіть 

віра в Бога не гарантує людині спасіння, бо й сама віра напередвизначена Богом. 

Бог, без сумніву, обирає гідних, але Він сам заздалегідь визначив, кому бути 

гідними спасіння, а кому – ні. Людина не спроможна стати гідною самостійно, 

чинити добро без Божої благодаті. У цьому контексті Августин, аналізуючи 

проблему гідності, перебуває на позиції предистинації, божественного 

напередвизначення, а це, загалом, суперечить християнській моралі, оскільки, за 

Августином, людина самостійно, без Бога не може бути гідною істотою. Для 

ідейного опонента Августина Пелагія окреслена позиція є неприйнятною. На його 

думку, людина здатна піднятися до Бога власними зусиллями, і, відповідно, 

благодать постає винагородою за людську гідність [73]. Свобода волі є 

остаточним локусом людської гідності [112, с. 330-338]. 

Своєрідний історичний парадокс полягає у тому, що, незважаючи на 

визнання правоти Августина у питанні про співвідношення моралі, моральної 

цінності вчинків людини і Божої благодаті, Церква фактично так і не насмілилася 

цілковито керуватися його вченням через наявність у ньому невідповідностей 
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Благій вісті Ісуса Христа і суперечності з ідеєю волі Бога до всезагального 

спасіння. Відомий французький вчений-медієвіст Анрі Мару зауважував, що 

левова частка відповідальності за перекручення ідей Августина лежить перш за 

все на ньому самому [64], такої самої думки дотримувався і швейцарський теолог 

Ханс Кюнг [59]. Та й у реальному житті позиція Церкви практично завжди була 

ближче до переконань Пелагія; вона, щоб не втратити духовну владу над масами, 

не посміла дискредитувати моральні зусилля людини, наголошуючи, що для 

гідності людині потрібна не тільки віра, а й відповідні морально витримані 

вчинки, вона визнавала необхідність виявлення та вирізнення добра і зла для 

кінечного спасіння. Проте позиція Пелагія просто не могла набути офіційного 

визнання, оскільки ортодоксія не приймала його постулювання автономності 

моралі, що загрозливо зводило роль Церкви в житті людини і суспільства до 

мінімуму, розмивало уявлення про її важливість і необхідність як посередника 

між людиною і Богом (пелагіяни навіть стверджували, що хрещення само собою, 

без прагнення людини до морального ідеалу, без її зусиль, ще не гарантує 

спасіння) [26, с. 236]. З іншого боку, пелагіянство зазнало своєрідного ренесансу в 

часи Реформації, в ідейних здобутках якої наголошувалось на автономності 

людини у стосунках з Богом та на моральній автономності людини. 

Висновок Августина про те, що Божа благодать не залежить від людських 

заслуг, досить влучно віддзеркалює логіку теологічної етики: оскільки мораль –це 

те, що походить від Бога, то сам Бог не може бути зв’язаним моральними 

нормами. Якби Бог судив людей виходячи з певного морального критерію, то 

довелось би визнати цей критерій вищим, аніж Бог. У цьому випадку Августин 

просто послідовно провів ідею підпорядкування моралі релігії. Гідність і 

негідність – не справа людського розуміння й рішення. Якщо кінцева доля 

людини напередвизначена незалежно від її моральних якостей, морального 

значення її діянь, то чи не втрачає сенс відмінність між добром і злом, чи не 

нівелюється саме прагнення індивіда надати своїй діяльності моральної ваги? Як 

жити людині, коли моральна праведність нічого їй не обіцяє? Зіткнувшись із цим 

складним питанням, Августин у своїй етиці ірраціоналізує ті психологічні сили 
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людини, які, на його думку, визначають її моральну поведінку. І в цьому сенсі 

його філософія гідності постає як філософія любові. 

Любов мислиться Августином як певна космічна сила, що змушує кожну річ 

прагнути до свого природного, законного місця. Об’єкт любові, бажаний заради 

нього самого, має самодостатнє значення, є самоціллю. Любов є тяжінням до 

завершеності, цілісності, спокою. Це не зовнішня, а внутрішня сила, іманентна 

кожній речі, невіддільна від її буття. Вона є також найглибшою, сокровенною 

рушійною силою людини. Людина не тільки любить, а й саму любов перетворює 

на предмет свого ставлення [14, с. 501-502]. 

Моральне завдання, за Августином, полягає в тому, щоб любов була 

скерована на адекватний людській природі об’єкт. Для християнського філософа 

ним безумовно має бути тільки Бог. Тут Августин знову наголошує на 

теоцентричній парадигмі інтерпретації гідності людини. Гідна людина 

непереможна і досконала, тому що любить те, що не може бути в неї відібрано, а 

отже й не може зазнати поразки. Вона любить Бога «усім серцем, усією душею й 

усією думкою»; любить і ближнього, «як самого себе», як образ Божий, любить 

духовне, невидиме в людині [12, с. 451]. Хто не звільниться від «тілесної любові», 

не отримає царства Божого, оскільки любить те, що нижче життя, любить тіло і 

тим самим прирікає себе на незадоволення, скорботу, смерть [12, с. 407]. Коли 

людина любить ближнього не як самого себе, а як річ, необхідну для задоволення 

або вигоди, тоді вона сама стає рабом цього «ганебного, мерзенного, гріховного» 

прагнення [12, с. 451-452]. Гідність людини, іншими словами, визначається таким 

порядком її любові, який відповідає порядку космосу, дійсній ієрархії благ. Цей 

порядок вказує на те, що любити можна тільки Бога. Усе інше, в тому числі любов 

до ближнього, є лише різновидом любові до Бога: «Блажен, хто любить Тебе, хто 

любить і ближнього у Тобі, і ворога заради Тебе» [12, с. 519]. Тут Августин 

безперечно розвиває логіку теоцентризму щодо пояснення проблеми гідності. Бог 

олюднився у Христі, щоб навчити людину жити гідно, безкорисливо, силою 

благодатної божественної любові. Бог – це найвище благо й любов. Бог – причина 

всякого блага й усякої любові. Більше того, Бог – це мета любові взагалі. У цій 
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любові людина повинна дійти до повного самозаперечення. І в цьому сенсі точка 

зору Августина прямо протилежна вченням еліністичних філософів. В акті 

безкорисливого дару – любові – народжується творіння, а наслідком дії такого ж 

дару – любові – настає спокута [12, с. 451-456]. Так виникає нова інтерпретація 

гідності людини, її історії як індивіда, громадянина в перспективі любові. Вдалим 

і лаконічним, на наш погляд, віддзеркаленням переконань Августина щодо 

взаємозв’язку любові та гідності могло б стати давнє латинське висловлювання: 

«pondus meum, amor meus» – «моя вага, моя любов». Склад людини визначається 

вагою її любові, ціна особистості – даром любити.  

Позицію Августина щодо значення любові у набутті людиною такої духовно-

моральної якості, як гідність, найкраще ілюструють такі його слова у «Граді 

небесному»: «Два гради створені двома родами любові: град земний –любов’ю до 

себе, доведеною до презирства до Бога, і град небесний – любов’ю до Бога, 

доведеною до презирства до себе. Перший передбачає славу свою у собі самому, 

другий – у Бозі. Бо перший шукає слави серед людей, а найвеличніша слава для 

другого є Бог, свідок совісті. Той у славі своїй підносить голову, а цей каже Богу 

своєму: «Ти, Господи, слава моя, і Ти підносиш голову мою» (Пс. ІІІ, 4). У тому 

править хтивість панування, а в цьому усі служать одне одному в любові. Той 

любить у своїх найкращих людях свою ж силу, а цей каже: «Возлюблю Тебе, 

Господи, міць моя!» (Пс. XVII, 2)» [15, с. 48-49]. У цьому аспекті в Августина 

простежується своєрідний «любовоцентризм» у тлумаченні гідності, який є 

подібним до поглядів Юстина Мученика. 

Можна констатувати, що, попри хитання позиції мислителя в системі 

вивищення-приниження гідності людини, на устах як Августина-мораліста, так і 

Августина-теолога одне слово: Бог. Те, чого ми шукаємо у моралі, може дати 

тільки Бог, і, до того ж, тільки з власної волі. Людина не може вимагати, не може 

вимолити, не може заслужити визнання себе гідною спасіння. Їй залишається 

тільки любити Бога, вірити Йому, сподіватися на Нього, отримуючи силу в 

усвідомленні свого безсилля. Тут яскраво простежується августинівський 

теоцентризм щодо поняття гідності. 
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У підсумку зазначимо, що, згідно з уявленнями Августина, гідною можна 

назвати ту людину, яка пройшовши крізь буремні пристрасті земного життя, гріх, 

біль, страждання, терни та приниження, не втрачала надії на Божу благодать, не 

полишала спроб здолати у собі «тлінну, гріховну людину», зростала духовно в 

пошуках Істини, намагалася очистити свою волю та смиренно прийняла 

призначене Богом. Життєві виклики, випробування є важливими та необхідними 

для виявлення справжньої гідності людини, для відродження її душі, для 

зміцнення її віри. Гідну людину Августин називає «новою, духовною, небесною 

людиною». Значущість її, для мислителя, визначається не соціальним статусом чи 

рівнем соціального визнання, не кількістю прожитих років, а ступенем 

внутрішнього зростання, духовною зрілістю, смиренністю, спроможністю до 

милосердної любові. Гідною людиною є та, що гідна спасіння й отримала 

відповідне визнання Церкви, довела свою щирість та відданість у вірі. Тільки 

прямуючи шляхом віри, дотримуючись гідного Бога буття, людина реалізує 

Божий задум, здійснює свою гідність у Божественній милосердній любові. 

Загалом, аналізуючи проблему гідності людини, Августин перебуває на таких 

методологічних позиціях, як теоцентризм, предистинація, божественне 

напередвизначення, фаталізм та егалітаризм, який він розвиває стосовно духовної 

рівності всіх людей перед Богом. Така егалітарна позиція Августина стала 

основою для розвитку аналогічних ідей протягом наступних періодів історії 

філософії. 

 

3.4. Тлумачення ідеї гідності у філософії доби Відродження 

 

Ідея гідності в європейському ренесансному гуманізмі має багато спільного з 

поглядами на це питання в античній філософії [35], проте, як зауважує українська 

дослідниця Марія Кашуба, у ренесансному підході наявна й своя специфіка, 

визначена впливом християнства: людина в ренесансному гуманізмі постає як 

особистість, яка може сотворювати разом із Богом, оскільки в ній присутня його 

часточка – Дух [54, с. 156]. У такому аспекті специфіка формування ідеї гідності 
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за Доби Відродження безпосередньо пов’язана з парадигмою ренесансного 

гуманізму та ідеєю людини як творчої істоти, власне з ідеєю «людського 

креаціонізму», на відміну від середньовічного божественного креаціонізму. 

Філософія Відродження стала предметом особливих зацікавлень з боку таких 

дослідників, як Сергій Авєринцев [1], Рубен Апресян [25], Гела Бандзеладзе [9], 

Фернанда Гало [110], Олександр Горфункель [23], Абдасалам Гусейнов [25], 

Максим Дойчик [33], Марія Кашуба [53; 54], Ернст Касірер, Пол Крістелер, Джон 

Рендол [117], Володимир Литвинов [60], Олексій Лосєв [61], Віктор Малахов [63], 

Олег Родний [82], які в теоретико-методологічному плані збагатили погляд на 

здобутки цього історико-філософського періоду. 

На відміну від людини Середньовіччя, яка здійснюючи проекцію свого 

власного духовного світу, продовжувала шукати метафізичного Бога, ренесансна 

людина, утверджуючи свій ідеал гідності, не полишала можливості досягти 

омріяного уподібнення Богові не тільки через смиренне прийняття волі 

Провидіння, а й через спрямовану назовні активність, через любов, усвідомлення 

значущості свого буття та власну творчість. 

Доба Відродження, духовною основою якої був гуманізм, стала переломним 

періодом у розвитку ідеї гідності. Епоха Відродження, прагнучи подолати 

церковні й станові обмеження людини, ставить тему гідності центральною в 

гуманістичній думці того часу. Могутність людини, її сила, свобода, здатність до 

творчості оспівуються у творах філософів, поетів, драматургів. 

Людина – найвище творіння Бога. Людиною завершується процес творіння, 

тому вона здатна осягнути його й творити, наслідуючи Творця, вона здатна навіть 

змагатися з Богом у творчому генії. Звідси випливає титанізм Відродження – 

підняття людини до рівня Бога в деяких її можливостях і діях. Піднесення людини 

до рівня титанічного змагання з Богом мало своїм зворотним боком наближення 

Бога до людини. У такому аспекті титанізм можна вважати однією з основ 

тлумачення гідності в епоху Відродження, оскільки творчі можливості людини 

роблять її гідною самого Творця. 
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Людина – співтворець Бога, вона покликана сотворювати з Богом, навіть 

помічати недоліки в цьому світі й виправляти їх. Таким розглядають мислителі 

Відродження образ людини. Вони пов’язують людську гідність з універсальністю 

її здібностей, із тим, що кожна особистість – мікрокосм, в якому знаходить 

відображення і вираження макрокосм (універсум). Людина не повинна почуватися 

приниженою і грішною, відмолюючи свою ницість і недосконалість, вбиваючи 

плоть заради втіхи потойбічного життя, вона може пишатися своїми мистецтвами, 

завоюваннями й відкриттями, вона повинна утверджувати свою гідність не тільки 

в аскетичних подвигах і смиренному служінні, а й у доброчесній практиці, любові, 

повноцінному переживанні життя. У такому ракурсі світогляду Відродження 

людина стає ніби своєрідним центром буття та центром філософування, що 

формує підґрунтя для антропоцентричної парадигми тлумачення людської 

гідності. 

Важливий внесок у формування гуманістичного антропоцентризму на 

початку XIV ст. зробив видатний поет і мислитель Італії Данте Аліг’єрі. 

Міркування Данте Аліг’єрі спрямовані на обґрунтування цінності й значущості 

життя людини. Хоч поет і визнає подвійну природу людини – тілесну і духовну, 

він прагне довести, що основа людського буття полягає в свободі волі, а останню 

можна реалізувати лише через реальне діяння. Для Данте є характерним дуалізм у 

тлумаченні людини та її гідності. Як ми зазначали раніше, аналогічний дуалізм 

стосовно людського буття розвивають Василь Великий та Григорій Богослов. 

Відповідно до подвійної природи перед людиною постають і два види життєвого 

блаженства: блаженство в цьому житті й блаженство вічності. Є й два шляхи, що 

ведуть до названих блаженств: шлях філософських надбань, на якому людина 

спирається на свої розумові можливості, і духовний шлях, на якому людину 

наставляє Святий Дух. Данте переконаний, що для людини найціннішим є те, що 

вона здобула сама. Врешті-решт, людські зусилля можуть привести до гармонії її 

якостей і до наближення людини до Бога, оскільки Бог і є уособленням 

довершеності й абсолютної гармонії [27, с. 248]. 
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Розпочату Данте Аліг’єрі антропоцентричну лінію на звеличення людини 

продовжив інший поетичний геній Італії – Франческо Петрарка. Він рішуче 

повстає проти схоластичної, значною мірою на той час формалізованої 

освіченості. Він гордовито називає себе невігласом у справах титулованих 

докторів і виставляє на перший план так звану «Studia humanitatis», тобто 

комплекс учень і роздумів про людину, що свідчить про формування 

антропоцентризму як парадигми осмислення людини та її гідності. І хоча для духу 

першим предметом міркувань є Бог, головне для людини – уславити себе земними 

вчинками: «Істинно шляхетна людина не народжується з великою душею, а сама 

себе робить своїми неперевершеними справами» [67, с. 87]. Далі він продовжує: 

«Що може бути на світі більш прекрасним і більш гідним і що може більшою 

мірою уподібнити її Богові, як не служіння людям відповідно до її зусиль» [67, 

с. 87]. Франческо Петрарка був людиною натхнення, життєвої енергії, яку 

надавала божественна любов, що сповнювала його серце і спонукала до творчості. 

Звідси й протест проти дотримання лише однієї лінії життя, або традиції, а також 

захоплення античністю, яка, на думку Франческо Петрарки, давала людині 

можливість бути щирою у різних своїх виявах [23, с. 29]. 

Красі та величі людини, як центру світобудови і вищому результату 

божественого творіння, був присвячений трактат італійського гуманіста першої 

половини XV ст. Джаноцо Манеті «Про гідність та велич людини», написаний у 

дусі ренесансного антропоцентризму та гуманізму, які, власне, й стають основою 

його осмислення проблеми гідності людини. Скерований проти аскетичного твору 

папи Інокентія ІІІ, в якому постулювалися ницість та мерзенність людини, і, 

водночас, супроти усієї середньовічної традиції, трактат Джаноцо Манеті є 

логічним підсумком розвитку гуманістичної думки XІV–XV ст. Підкреслюючи 

вищість людини не тільки над тваринами, а й над усім світом одухотворених та 

неодухотворених істот, Джаноцо Манеті на перше місце висуває красу людини як 

вищого творіння Бога. Будова людського тіла свідчить про його красу й 

доцільність, воно найкращим чином пристосоване до втілення діянь та пізнання, в 

яких і полягає головне призначення людини. Досконалість людського тіла 
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віддзеркалює красу Всесвіту. Людина, наголошує Джаноццо Манетті, була 

названа греками мікрокосмом, «малим світом» [80, с. 59]. Значення людини 

виявляється в силі її розуму: «…Наскільки великою та сонцесяйною є її сила, 

свідчать численні величні діяння людини, її знаряддя, дивовижним чином 

винайдені та застосовані» [80, с. 60]. Доказом гідності та величі людини є науки, 

ремесла, мореплавство, відкриття нових земель і, звичайно, мистецтва. 

Автором цілісної ренесансно-гуманістичної доктрини гідності людини був 

відомий італійський гуманіст другої половини XV ст. – 

Джовані Піко дела Мірандола, який розвиває ідею гідності в контексті 

антропоцентризму та гуманізму. Він був першим, хто обґрунтував гідність 

людини у взаємозв’язку з її здатністю вибирати, яке місце чи рівень вона має 

зайняти у всесвіті [114, с. 64], і розглядав її як яскраву індивідуальність, здатну 

досягти свободи пізнання, змінити себе через обоження [107, с. 159]. 

У «Промові про гідність людини» філософ, інтегруючи основні поняття 

ренесансного неоплатонізму, намагається вийти за межі платонівської традиції, 

наближаючись до волюнтаризму та персоналізму в інтерпретації взаємозв’язку 

гідності та творчості людини. 

У своїх уявленнях про творчість як умову та зміст гідності 

Піко дела Мірандола спирається на християнські вчення Церкви про творення 

людини Богом – Боговтілення й обоження людської природи, але дає їм свою 

інтерпретацію. В онтологічному сенсі гідність виводиться ним з уявлення про 

унікальність людини як носія вкоріненої у вічності духовності, безмежного 

творчого потенціалу, що посідає вищу сходинку в ієрархії буття. Бог сотворив 

людину незавершеною істотою й надав їй можливість самій творити свій власний 

образ. Гідність людини розуміється Піко дела Мірандолою як вияв високого 

благородства дисциплінованого розсудку та уяви [113, с. 7], як багатство 

безмежних можливостей людської природи, що виявляється в її незавершеному 

образі та невичерпній творчій діяльності. Бути людиною – це виконати своє 

високе людське покликання, досягти відповідності тому центральному місцю у 

світі, яке визначив людині Бог. 
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Такий хід думок Піко дела Мірандоли яскраво свідчить про його 

антропоцентризм у питаннях людської гідності. Людина як вільний майстер 

кінцево формує свою сутність і тим самим вивищується над іншими 

сотворіннями. «Велике диво – людина», – захоплено підкреслює філософ. Людина 

«є сім’ям будь-якого життя і як майстер може сформувати себе в будь-якому 

образі»: велич, гідність людини полягає в її здатності, мистецтві бути творцем 

самої себе, свого «кінцевого образу» [75, с. 507-508]. У міркуваннях 

Піко дела Мірандоли яскраво простежується ідея людського креаціонізму як 

парадигми тлумачення гідності в епоху Відродження. 

Піко дела Мірандола визначає складові гідності людини: блискавичний 

розум, світло любові, твердість судді, підкреслене значення освіти й вивчення 

філософії, важливість праці над собою, можливості людського вибору, 

спираючись на які, людина сама може обирати й власне обличчя, й обов’язки, й 

образ за власним бажанням, згідно з власною волею й своїм рішенням. З одного 

боку, людина своєю метафізичною основою утверджується в Бозі, з іншого – 

володіє свободою творчого самовиявлення й становлення. Буття людини 

визначається причетністю людини до Бога, де вона набуває джерело життя. В 

унікальності, неповторності, оригінальності й незнищенності людської 

особистості треба вбачати один із найбільш сутнісних і глибинних моментів її 

буття й один із найбільш яскравих проявів її богоподібної гідності. Прагнення 

особистості своєю творчістю досягти богоподібності й прилучитися до вічного 

Божественного життя є головним призначенням людини. В основі цього 

призначення – глибинний і таємничий процес розкриття нею своєї духовно-

моральної обдарованості. Ідея спасіння й подолання гріховності людської природи 

поступається місцем ідеї творчості як істинного шляху до Бога, що знову вказує 

на ідею людського креаціонізму як способу досягнення гідності. 

У «Промові про гідність людини» Піко дела Мірандоли людина постає 

спроможною зрозуміти, оцінити й повернути собі на благо все багатство і розмай 

навколишньої природи, здатною творити духовні та матеріальні цінності, що 

мають велику суспільну вагу. Згідно з його еклектичною інтерпретацією, 
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людина – це істота ані небесна, ані земна, здатна до творчої самозміни і 

поставлена Богом у центр творіння: коли людина проявить себе як вегетативна 

душа, то стане рослиною; коли – як чуттєва, то стане жорстокою; коли – як 

раціональна, то розкриє себе як небесна істота; коли ж – як інтелектуальна, то 

стане ангелом і дитям Божим [75]. Він уявляє людину-інтелектуала вже не як 

нещасну істоту, приречену на страх і покору, а як істоту, варту гідності бути 

гостем за столом богів [111, с. 258]. 

Вчення видатного італійського гуманіста доби Відродження 

Піко дела Мірандоли про гідність людини як самодіяльної, творчої істоти, про 

цінність усіх благ, що створюються й утілюються нею, і донині зберігає свою 

актуальність. 

«Могутність людини майже подібна до божественної природи», – пише у 

своїй головній праці «Платонівське богослов’я про безсмертя душі» ректор 

Флорентійської платонівської Академії Марсіліо Фічіно. Тим самим 

Марсіліо Фічіно обґрунтовує ідею ренесансного титанізму як основи тлумачення 

гідності людини. Важливим доказом вищої природи людини є її гідність як 

творчої особистості, здатної у своїй творчості уподібнитись самому Богу. 

Ознакою ж гідності людини є, за Марсіліо Фічіно, прагнення до свободи: 

«народжена царювати, вона не може стерпіти рабства» [23, с. 89], – мислитель 

наголошує на свободі людини як умові людської гідності. 

Людина і світ у ренесансному гуманізмі вивищуються до Бога, проте світ 

гуманістичної філософії не збігається із божественним першопочатком. Епітет 

«божественний» насамперед позначає у мові ренесансного гуманізму оцінку 

досягнутої людиною найвищої досконалості: «божественною» називають 

«Комедію» Данте Аліг’єрі, «божественним» і самого її автора, так само як і 

Мікеланджело; цей термін замінює традиційну «святість» християнської аксіології 

й має на увазі саме земну, своїми силами досягнуту досконалість, поряд із 

епітетами «героїчний», «шляхетний», що віддзеркалювали саме земну велич. Не 

випадково їх застосовували як до коронованих, так і до некоронованих видатних 

постатей. 
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У Середні віки людина пишалась передусім своїм походженням, давністю 

роду чи титулами, за що, власне, і цінувалась, і прославлялась іншими. Людина 

без шляхетного родоводу не могла розраховувати на шану й повагу до свого 

життя. Шляхетність уважалась невіддільною ознакою високого походження: лише 

аристократа визнавали здатним до справжньої величі душі, героїчних вчинків. 

Натомість ренесансні гуманісти ставили значущість людини в залежність від її 

особистих якостей, особистої доброчесності, таланту та вміння їх реалізувати. У 

такому ракурсі ренесансні гуманісти розвивають ідею егалітарності на основі 

талантів та творчих можливостей людини, яку можна вважати основою для 

розуміння гідності людини. Представник аристократичного роду, на думку 

гуманістів, повинен заслужити шану шляхетними справами, своїми героїчними 

вчинками чи гідною пам’яті нащадків громадською або благодійною діяльністю 

тощо. Утверджувалась думка, що той, хто не отримав дару у вигляді «шляхетності 

крові», може набути «шляхетності духу» завдяки своїй наполегливості, 

доброчесності, самовдосконаленню. 

Аналогічні міркування розвивали також представники українського 

ренесансу. Зокрема, Віталій Дубенський вважав, що «доброчинна шляхетність» 

набувається, а не дається від народження [21, арк. 35 зв.]. 

Таке розуміння цінності людини простежуємо в усіх українських 

ренесансних гуманістів: Юрія Дрогобича, Станіслава Оріховського, Павла Русина, 

Григорія Сяноцького, Симона Пекаліда, Кирила-Транквіліона Ставровецького, 

Касіяна Саковча, Лаврентія Зизанія, Юрія Рогатинця, Ісайї Копинського, Івана 

Вишенського та ін. Серед них можна виокремити Станіслава Оріховського, який 

виступав за рівність усіх станів у Польщі. Єдиним доказом і законним 

підтвердженням шляхетності, вважав мислитель, є особисті якості представників 

цього стану й узгоджені з ними доброчесні вчинки [60, с. 178]. Для Станіслава 

Оріховського основою тлумачення гідності є егалітаризм, який передбачає 

рівність усіх людей. 

Шляхетність за духом, а не за походженням, поцінування людини за її 

особисті заслуги, а не за аристократичні титули – ці ідеї лягли в основу міркувань 



217 

 

про людину в європейському ренесансному гуманізмі кінця XIV – XVI ст. 

Згадуваний гуманіст Віталія Дубенський виразно схильний до принципу 

егалітаризму, тобто рівності всіх людей на основі творчих можливостей та їх 

моральних якостей. У главі «Про благородство» він писав: «Будь доброчесним, і з 

тебе почнеться шляхетність <…> Краще бути шляхетним, ніж народитися 

шляхетним» [21, арк. 35 зв.]. Шляхетністю духа є здатність людини прощати 

образи, долати в собі бажання помсти, сатисфакції, «серцем без страху терпіти 

смуток і помисли величні мати» [21, арк. 35 зв.] – у цьому й полягає справжня 

шляхетність. 

На переконання Юрія Дрогобича, завдяки доброчесним думкам, що 

знаходять свою актуалізацію у вчинках, людина може не лише наблизитися до 

Бога, а й уподібнитися Йому. Про це читаємо у вірші-присвяті римському папі: 

«Ти досягнув завдяки своїй зірці найбільшої цноти. З тої причини усі мають за 

Бога тебе» [60, с. 175]. У Юрія Дрогобича простежується ідея егалітарності 

людини та Бога на основі творчості, яка надає людині статусу гідності. 

Віра в те, що своїм розумом, волею й керуючись моральними принципами 

людина здатна створити себе як неповторну індивідуальність, ріднить український 

ренесансний гуманізм з італійським, програмовою настановою якого була думка 

Джовані Піко дела Мірандоли, згідно з якою людина є творцем самої себе, не 

окресленим жодними обмеженнями [75, с. 507-508]. Тут теж простежується 

намагання тлумачити гідність людини в контексті людського креаціонізму. 

Європейські гуманісти наголошували на важливості пізнавальної діяльності 

людини для створення умов її творчого самовираження й самовдосконалення. За 

твердженням голандського гуманіста Еразма Ротердамського, людьми можуть 

називатися лише ті, хто зможе досягти домінування морального начала й розуму 

над афектами й природними пристрастями. У цьому аспекті Еразм Ротердамський 

наголошує на раціоналізмі як критерії людської гідності. Доброчесність 

розумілася ним не тільки як дар природи, а й як наслідок виховання, 

самовдосконалення, праці людини над собою впродовж усього життя. Виховання 

доброчесності поєднувалося із набуттям мудрості. Мудра людина – це передусім 
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мислитель, філософ, людина гідна, високоморальна, обдарована великим розумом, 

досвідом і глибокими знаннями. У житті вона чинить завжди розумно й 

розважливо [83, с. 632-633]. Аналогічні міркування властиві для 

Станіслава Оріховського, який вважає, що доброчесність і мудрість є 

взаємопов’язаними особистісними якостями людини. Бути гідним – те саме, що 

керуватися мудрістю: «Серед усіх чеснот мудрість вважається захисницею» [70, 

с. 41]. Мислитель постійно підкреслював значення розуму як важливого чинника в 

утвердженні доброчесності, як передумови цнотливої поведінки. Станіслав 

Оріховський порівнював розум із каганцем, що освітлює людині дорогу до щастя 

лише тоді, коли вона обрала правильні етичні орієнтири [60, с. 176]. Станіслав 

Оріховський аналогічно Еразмові Ротердамському наголошує на раціоналізмі як 

критерії людської гідності. 

Окрім Станіслава Оріховського, мудрості надавали великого значення у 

вихованні людини Софроній Почаський, Касіян Сакович, Григорій Сяноцький, 

Кирило-Транквіліон Ставровецький, анонімний автор «Похвали мудрості». Вони 

твердили, що справи моральності належать не лише до релігії, але й до розуму, що 

суть моральної досконалості полягає не в запереченні бажань, не в сковуванні їх 

релігійними приписами, а в ошляхетненні розумом, бо «і скарб, і клейноди 

можуть украсти, а ремесла, науки і доброчесності – ні» [99, с. 87]. Отож знову 

можемо спостерігати те саме поєднання, що і в Станіслава Оріховського, 

доброчесності й мудрості, які «користь і душевну, і тілесну приносять» (Анонім). 

Мудра і доброчесна людина здатна оцінити і гідно сприйняти себе, усвідомити 

важливість і потрібність свого буття. У мудрості, на думку українського 

гуманіста, братського діяча, просвітника Кирила-Транквіліона Ставровецького, 

багатство перебуває «у правиці, а слава, честь і держава – у лівиці» [72, с. 248]. За 

Кирилом-Транквіліоном Ставровецьким, гідність виявляє себе як інтегральний 

результат морально витриманого доброчесного життя. Мислитель вводить 

принцип користі як основи людської моральності, одночасно засуджуючи 

паразитизм, «леность і празность преклятую» [88, арк. 12]. Більшість українських 

гуманістів схильні до раціоналізму в контексті тлумачення людської гідності. 
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Французький гуманіст Мішель Монтень щодо цього у своїх «Досвідах» 

писав, що душа, натхненна філософією, неодмінно наповнить здоров’ям і тіло. 

Панівний у ній спокій і задоволення вона не може не випромінювати назовні; 

внутрішнє, духовне блаженство так само змінить її зовнішність на свій образ і 

подобу, надавши їй сповнену гідності гордість, веселість і жвавість, вираз 

задоволення й добродушності. «Відмінна ознака мудрості – це незмінно радісне 

сприйняття життя <…> воно заспокоює душевні бурі, навчає переносити з 

посмішкою хвороби і голод <…> спираючись на досить відчутні, природні 

доведення розуму. Її кінцева мета – доброчесність...» [66, с. 205]. Отже, Мішель 

Монтень також перебуває на позиції раціоналізму стосовно людської гідності. 

Прийняття життя у всіх його обставинах і складнощах, стоїчне терпіння 

страждань тіла і духу, мужнє виконання свого земного призначення – такою є 

позиція гідної людини, позиція справжнього філософа [66, с. 393]. 

Життя людини, на думку Мішеля Монтеня, виявляє свій сенс, є виправданим, 

коли воно сповнене морального змісту. Життя не є знаряддям спасіння, спокути 

першородного гріха, воно не знаряддя тих чи інших, вищих за людину, цілей – 

життя у собі самому повинно отримати гідний сенс і виправдання. У здійсненні 

цього сенсу людина повинна спиратися на себе саму, у собі знаходити основи 

моральної поведінки. Автономна, незалежна від панівних думок і стереотипів 

моральна позиція є вищим досягненням людини. Ренесансні гуманісти схильні 

тлумачити гідність на основі ідеї автономності людської особистості, яку, 

наприклад, засуджував Аврелій Августин, як було показано вище. Саме 

автономність людської особистості є основою гідності в поглядах ренесансних 

гуманістів. 

Як бачимо, гідність людини визначається виключно її особистими 

душевними якостями. На це також конкретно вказує Віталій з Дубна: «Усе благо 

міститься в душевній доброчесності, котрій зашкодити ніхто не зможе, навіть 

якби він відняв вільність, шану й багатство…» [21, арк. 77]. Гідність як внутрішнє 

благо залежить лише від самої людини і завдяки цьому може бути стабільною. 

Цінуючи доброчесність, свою гідність, людина стає незалежною від будь-яких 
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несприятливих обставин, які могли б скластися, і завжди стійко, стоїчно витримує 

всі випробування. Отже, гідною можна назвати людину шляхетного духу, тобто  

ту, що дотримується принципів дієвої моральності: щедру, добродійну, 

людинолюбну, душевно мужню й великодушну [21, арк. 87]. Як влучно підмітив 

Віталій, ні в чому не може відчувати такої радості шляхетна людина, як у чистій 

совісті, основою якої є саме доброчесне життя [21, арк. 81]. Віталій з Дубна 

постійно наголошує на співвідношенні гідності та моральної автономності 

людської особистості. 

За доби Відродження основна увага була зосереджена на самоцінності 

людини та людської гідності. Розуміння самостійності поєднувалося з ідеєю 

громадянськості як складової гідності людини, посилювало гуманістичні течії як у 

католицизмі, так і згодом у протестантизмі. 

Ідеал діяльного творчого життя, подвижництва, геройства був притаманний 

європейській духовній культурі віддавна, а з часом був покладений і в основу 

ренесансного гуманізму. 

Найбільш гідною діяльністю людини, за Мішелем Монтенем, є служіння 

суспільству й принесення користі: «Плоди нашого таланту, чеснот і всілякого 

нашого обдарування здаються нам найбільш солодкими, коли вони приносять 

користь комусь із близьких» [68, с. 378]. Бути гідним – значить почуватися таким, 

але почуватися з достатньою для цього підставою. Коли людина емоційно 

позитивно оцінює себе, інших, світ загалом, коли вона постійно переживає 

підйом, радість, задоволеність від реальних діянь і відносин, можна сказати, що 

вона щаслива. Таким чином, моральна автономність особистості є умовою для 

людської гідності. 

Для представників європейського ренесансного гуманізму вище благо 

міститься в душі, що зневажає випадкові блага й вдоволена доброчесністю. 

Благом є непереможна сила душі, досвідчена у справах, спокійна в дії, «з великим 

людинолюбством і турботливістю про ближніх». Гідною є та людина, «...яка 

вправляється в доброчесності, яка задовольняється доброчесністю, яку 

випадковість не підніме й не знесилить», яка не знає іншого щастя, окрім того, яке 
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вона сама собі може створити. «Блаженне життя створює вільний дух, високий, 

непохитний, дух без будь-якого страху й без пристрасного бажання, для якого 

єдине благо – честь, єдине зло – безчестя. Все інше – купа негідних речей, що не 

віднімають нічого від блаженного життя й нічого до нього не додають, що 

з’являються й зникають без користі й шкоди для вищого блага» [74, с. 176]. 

У візіях Європейського Відродження людина постає спроможною зрозуміти, 

оцінити й повернути собі на благо все багатство й розкіш навколишньої природи, 

здатною творити духовні цінності, що мають велику суспільну вагу. Людина – 

співтворець Бога. Мета життя людини – активна діяльність на благо людини та 

суспільства. Вона може виявити власну цінність мистецтвами, завоюваннями й 

відкриттями, вона повинна утверджувати свою гідність у доброчесній практиці, 

любові, повноцінному переживанні життя. Людина має вести такий спосіб життя, 

щоб бути «задоволеною самою собою, цінованою іншими й корисною багатьом» 

[35, с.130]. Таке розуміння гідності зберігає свою силу, значущість і в наш час, а 

отже, може слугувати дороговказом до вирішення як особистісних, так і 

соціальних проблем [35]. Представники ренесансного гуманізму доби 

Відродження, у тому числі українські, розвивають ідею гідності на основі таких 

методологічних принципів, як антропоцентризм, гуманізм, людський креаціонізм, 

титанізм, дуалізм (Данте Аліг’єрі), волюнтаризм та персоналізм (Джовані Піко 

дела Мірандола), егалітаризм, раціоналізм та на основі ідеї моральної 

автономності особистості. Ці методологічні принципи стали основою для 

подальшого розвитку ідеї гідності в епоху Реформації та Нового часу. 

 

3.5. Розвиток концепту гідності людини в духовному досвіді Реформації 

(Мартін Лютер, Жан Кальвін) 

 

На початку XVI ст. у духовному житті Європи розпочалися суттєві 

світоглядні зрушення, які вплинули не тільки на церковно-релігійні справи, а й 

на всі сфери суспільного життя, на весь подальший розвиток світової історії та 

культури. Ці перш за все ціннісні зміни отримали назву Реформації (від лат. 
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Reformatio – перетворення, оновлення, виправлення). Це духовний, церковно-

релігійний та політичний рух за оновлення Церкви, суспільства, який ратував за 

повернення до принципів простоти віри, співжиття ранньохристиянських общин, 

до християнських першоджерел. Неприйняття Католицькою церквою 

конструктивних пропозицій щодо необхідності її оновлення та подальше 

загострення полеміки призвели до того, що реформаційні процеси поступово 

набули форми конфесійного протистояння, боротьби за свою людську гідність, 

свої природні права та свободу совісті. Уже в цих інтенціях Реформації 

простежується ренесансна ідея моральної автономності людської особистості, 

крізь призму якої розглядається ідея людської гідності. 

Дослідженням протестантизму та його ідейної спадщини займалися такі 

науковці як Макс Вебер [19; 20], Віталій Докаш [41; 42], Марія Кашуба [52], 

Анатолій Колодний [81], Олександр Погорілий [77; 78], В. Селевко [85], 

Людмила Филипович [101], Вернон Сміт, Роман Шеремета [87], 

Людмила Шашкова [104], Петро Яроцький [105]. Особлива зацікавленість мірою 

впливу Реформації на становлення Західної цивілізації посилилася у зв’язку з 

наближенням святкування 500-річчя від початку цього руху. 

За Максом Вебером, саме під безпосереднім впливом ідей видатних лідерів 

протестантського руху Мартіна Лютера та Жана Кальвіна у XVI ст. гартувався 

дух західного капіталізму на початковому етапі його формування. 

Реформація – доба, започаткована принциповою церковно-релігійною 

позицією та подвижництвом видатного мислителя Мартіна Лютера, який при 

написанні «Свободи християнства» виявив несхитну віру в свою місію, 

визначену таємним рішенням Бога як абсолютного, єдиного і непояснюваного 

джерела своєї релігійної гідності та обраності. Саме Мартін Лютер, за 

Максом Вебером, перекладаючи Біблію німецькою мовою, дотримувався так 

званого духу перекладу, а не духу оригіналу, вживав поняття «Веruf» (відповідне 

англійському «calling, vocation»), розуміючи під ним важливу вимогу, місію, 

визначену Богом для людини, виконання якої для неї є обов’язком [19, с. 70]. 

Утвердження власної гідності та прагнення зберегти її в очах Бога пов’язуються 
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саме з сумлінним виконанням цього припису. Проте уявлення про характер 

реалізації свого професійного покликання в Мартіна Лютера зберігає 

традиціоналістські ознаки: «Яка людина – віруюча чи невіруюча, – такі й її 

справи – добрі, якщо вони здійснені у вірі, або гріховні, якщо вони здійснені в 

безвір’ї» [62, c. 40]. «Професія як покликання» – це те, що ставиться в обов’язок 

людини. Людина мусить прийняти те, що їй дано вище як професію, підкорити 

цьому свою волю заради здійснення волі Бога [19, с. 75]. Тут простежується 

певний фаталізм стосовно сприйняття свого покликання, бо професія – це доля. 

Новаторським, як бачимо, є уявлення про виконання релігійного обов’язку 

людиною в межах отриманої світської професії як первинної мети гідного 

існування. Щоденна сумлінна праця в межах визначеної професії оцінюється 

Мартіном Лютером як «найвищий прояв християнської любові до ближнього» 

[19, с. 74]. Очевидним є те, що така моральна кваліфікація світської професійної 

діяльності, окреслення практичних ознак гідного життя, поряд з утвердженням 

його важливого принципу – свободи совісті, є одним із найбільш далекосяжних 

наслідків Реформації і, зокрема, діяльності Мартіна Лютера [19, с. 74]. Мартін 

Лютер наголошує на зв’язку гідності людини та її професії, що свідчить 

одночасно про надання людській діяльності автономності. Тут навіть можна 

вести мову про своєрідний лютеранський «професіоцентризм» у розумінні 

людини та її гідності. 

Для нас також є цікавим погляд Мартіна Лютера на гідність людини в світлі 

ідеї свободи волі. Цей погляд розкривається в полеміці реформатора з видатним 

голландським гуманістом Еразмом Ротердамським, яку він вів на сторінках свого 

полемічного трактату «Про рабство волі» [62]. Мартін Лютер переконливо 

доводить, що гідність людини зумовлена наявною в ній свободою волі, 

безумовним гарантом якої може бути тільки Бог. Підкреслюючи високу гідність 

людини, мислитель показує, що в людини немає свободи волі стосовно вищого 

за неї, а є тільки стосовно того, що нижче за неї: «Ми знаємо, що людина 

поставлена паном над тими, хто нижчий за неї, і над ними має право й свободу 

волі, щоб вони підкорялися їй і робили те, чого вона бажає» [62, c. 375]. 
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Заперечення вищого – Бога, слова Божого, абсолютних смислів і цінностей – 

спустошує людину та опускає її у сферу нижчого. Мартін Лютер переконаний, 

що безвір’я прирікає людину на ницість та невігластво. Перед невіруючою 

людиною немовби виростає стіна, що закриває від неї істину, закриває обрій 

безмежних можливостей. Якщо людина перебуває в стані безвір’я, то Бог не 

присутній у ній [62, c. 374]. Не присутня в ній благодать Божа, а отже вона 

принижена й усе, що робить людина в такому стані з власної волі, стає злом: 

«Без Божої благодаті ніхто в житті не може триматися правильного шляху» [62, 

c. 335]. Свобода волі без Божої благодаті цілком не вільна, а є полоненою й 

рабинею зла, оскільки сама собою не здатна навернутися до добра [10, с. 136]. 

Суть підходу Мартіна Лютера полягає в тому, що свобода волі ніколи не 

береться ним окремо від людини; а людина ніколи не розглядається як певна 

абстракція чи беззмістовна одиниця. Для нього вона невід’ємна від свого Творця, 

від дарованої їй богоподібності, від даної вище здатності зберігати й 

підтримувати у собі цю богоподібність індивідуальною вірою. Коли в людині є 

віра, тоді збереженою є богоподібність, а отже наявна й свобода волі. Коли віри 

немає, то людина легко розтрачує свою богоподібність, опускається у своїх 

прагненнях, її свобода волі зникає, і місце її займає руйнівна марнославна 

сваволя, яка позбавляє людину гідності. Історія зафіксувала численні події, де на 

людей, які горіли бажанням здобути почесті та славу, незважаючи на всі 

перемоги, чекали приниження і падіння: «тому що вони це робили не на славу 

Божу і не для хвали Господа, а в нечестивому своєму розбої крали славу Божу й 

привласнювали її собі; ніколи вони не були більш безчесними й зневаженими, 

ніж коли вони світилися своєю доблестю» [62, с. 331]. Фактично для Мартіна 

Лютера уся суть християнського вчення про свободу волі зосереджена в одній 

фразі «Нехай буде воля Твоя» з головної молитви «Отче наш». Це не означає, що 

людина обмежується чи принижується волею Бога. Ні, простір Божої волі 

настільки безмежний, наскільки безмежним є Бог. І людині з її бажаннями, 

потребами, інтересами відкритий нескінченний простір для їхнього задоволення, 
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для самореалізації. Людина стає володарем безмежної свободи, яка відповідає її 

власній богоподібності, й це не має нічого спільного зі сваволею [10, с. 138]. 

Реформації та її здобуткам неможливо дати релевантну оцінку поза 

визнанням ключової ролі в них Мартіна Лютера, постать якого ідейно окреслила 

історичний шлях духовного росту та посилення протестантизму. Практичній же 

стороні втілення його ідей, їх поширенню та утвердженню в свідомості як 

окремих людей, так і великих спільнот протестантизм завдячує кальвінізму. 

Однак навіть попереднє ознайомлення з історією та положеннями кальвінізму 

дозволяє побачити зовсім інші акценти в питанні взаємозв’язку та відношення 

світської та релігійної складових життя людини, ніж ті, які сповідують 

католицизм чи лютеранство [19, с. 75]. 

У ході осмислення Жаном Кальвіном догматичних питань, помітно зростає 

значення вчення про приречення (предистинацію) [50, ІІІ.ХХІ.1-7]. Аналогічні 

ідеї про важливість предистинації розвивав Аврелій Августин у ранній 

середньовічній філософії. Ґрунтовне осмислення вона отримала в праці 

Жана Кальвіна «Інституція християнської релігії» [50]. На його думку, люди 

існують для Бога, а не навпаки. Все те, що стало надбанням людських справ, 

набуває свого істинного значення виключно в контексті ідеї Бога, Його волі. 

Спроби судити людськими мірками про волю Бога та результати її втілення 

позбавлені будь-якого сенсу. Тільки Бог є абсолютно вільним, не обмеженим у 

своїх можливостях жодним законом. Збагнути Божу волю можна, коли Він сам 

«вважатиме за благо повідомити» про неї. Залишається бути впевненим тільки в 

тому і знати тільки те, що «Бог у своєму передвічному і незмінному плані вже 

визначив, кого Він бажає врятувати і кого залишити на загибель <…> Це 

відбувається за Його судженням, таємним і неосяжним, проте праведним і 

справедливим» [50, ІІІ.ХХІ.7]. 

Як зауважує Макс Вебер, це вчення мало своїм наслідком одне: «відчуття 

незнаної раніше внутрішньої самотності окремої людини, якій ніхто не в змозі 

допомогти [окрім Бога]. Ані проповідник – бо лише обраний до спасіння здатний 

зрозуміти слово Боже. Ані таїнства – бо вони встановлені Богом для 
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примноження його слави і тому мусять лишатися непорушними, не можуть 

виступати як засіб здобуття ласки Божої. Ані церква, бо той, хто не належить до 

істинної церкви, не може належати до числа обранців Божих» [19, с. 122-123]. 

Критика таїнств Жаном Кальвіном кардинально похитнула віру в усталені 

традиційні шляхи облаштування життя людини на всіх його етапах. Тепер це 

була сфера відповідальності її самої та її індивідуального ставлення до Бога. 

Містицизм та обрядовість змушені були відступити під тиском релігійної 

раціоналізації [50, ІV.ХIХ.1-37]. Такі настанови інтенційно закладали міцний 

ґрунт для подальшого розвитку індивідуалізму, свободи совісті людини як, 

власне, світоглядної свободи і свободи віросповідання, що, у свою чергу, 

значною мірою зумовило специфіку саме протестантського погляду на гідність 

людини. Питання міри присутності цього протестантського погляду в сучасному 

уявленні про гідність людини, про її права та свободи зберігає неабиякий 

евристичний потенціал.  

Посилення індивідуалістичних тенденцій чималою мірою пояснюється ще й 

тим, що там, де кальвіністське вчення про приреченість знаходило своїх адептів, 

важко було уникнути логічного запитання: яким чином досягти впевненості та 

надійного підтвердження у своїй гідності бути в сонмі Обраних? Серед варіантів 

відповідей можна виокремити два основних. Безумовно, перший і, за Жаном 

Кальвіном, «єдиний засіб для людини досягти спасіння – це віра», що мусить 

бути підкріплена Словом Божим [50, ІІІ.ХІ.1]. Людина мусить безумовно вірити 

в свою обраність, і сила її віри буде свідчити про цю обраність, а сумнів у цьому, 

навпаки, – про владу диявольської спокуси над нею, бо сумнів у власній гідності 

є лише підтвердженням неповноти віри та, як наслідок, неповноти благодаті. 

Тобто людина є гідною того, чого вона сама вважає себе гідною. Вимога 

виправдання та підтвердження свого покликання розуміється тут як щоденна 

духовна боротьба, наполегливі кроки в здобутті непохитної переконаності у 

власній гідності бути обраним. Жан Кальвін піддає сумніву підхід, згідно з яким 

можна досягти виправдання виключно добрими справами, оскільки «людина 

отримує відплату не за ділами, а за гідністю» [50, ІІІ.ХІ.13]. Він пише: «Лицеміри 
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теж намагаються виправдатись перед Богом своїми добрими справами, тоді як 

їхні душі обплутані злобними помислами <…> [тому] для того, щоб похідні від 

нас вчинки були угодними Богу, необхідно спершу очистити своє серце» [50, 

ІІІ.ХIV.7-8]. Іншим варіантом відповіді на питання обраності є досягнення такої 

впевненості та здобуття такого підтвердження шляхом реалізації свого 

покликання, сумлінної та невтомної праці. «Вона, і лише вона, розвіює будь-які 

релігійні сумніви й дає впевненість в обраності до спасіння» [19, с. 128]. 

Потрібно ретельно виконувати своє покликання в кожному вчинку протягом 

усього життя, як того вимагає від кожного Бог. Він кожній людині «вказав свою 

справу», яка від цього моменту стає «покликанням» її життя. Як пише Жан 

Кальвін, «Боже покликання повинно бути для нас принципом і підставою для 

досягнення блага у всьому; <…> людина, яка не керується покликанням, ніколи 

не віднайде правильного шляху до належного виконання своїх обов’язків» [51, 

с. 37]. Отже, в окресленому індивідуалістичному аспекті в протестантизмі 

критерієм гідності людини виступає або повнота віри, або успіхи у здійсненні 

свого професійного покликання. 

На думку Жана Кальвіна, які б високі та шляхетні не були почуття та 

прагнення людини, все ж цього недостатньо: «Ми вступаємо у спілкування з 

нашим Богом зовсім не завдяки нашій святості» [51, с. 10]. Уявлення про свою 

святість може бути й оманливим, тому свою християнську гідність людині треба 

підтверджувати не тільки вірою, а й діями – лише тоді віра є надійним 

фундаментом буття людини [19, с. 130]. І віра, й дії людини повинні в єдності 

своїй ставати тими знаками, що підтверджують обраність, гідність людини. Тому 

що «не існує такого вчинку, який би міг зробити нас угодними Богові». Вчинки 

людини «стають угодними Йому, тільки коли Йому буде угодною сама людина» 

[50, ІІІ.ХIV.13]. А щоб бути угодним Богові, треба мати чисте серце. За Жаном 

Кальвіном, людина повинна вигнати зі свого серця дві важки недуги: «довіру до 

наших дій і будь-яку їм похвалу». Людське серце тільки тоді буде «воістину 

очищене», коли воно в жодному разі не буде спиратися на довіру до власних 

вчинків, не буде шукати в них приводу вивищитись і возгордитись [50, 
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ІІІ.ХIV.16]. Святі не приписують собі заслуг за свої добрі та успішні справи, 

оскільки розглядають їх як «дари Бога», як «знаки свого покликання», 

підтвердження своєї «обраності». Тобто те, що людина свої досягнення не може 

вважати своїми здобутками, ще не означає, що у силі своєї віри та в добрих 

справах обраним не варто шукати «укріплення й підтримки в знаках Божого 

благословення» [50, ІІІ.ХIV.18-20]. Віруюча людина в такий спосіб «сама 

«створює» своє спасіння», точніше – досягає впевненості у спасінні. Звідси 

випливає висновок: «Бог допомагає тому, хто сам собі допомагає» [19, с. 131]. 

Отже, можемо пересвідчитись, що в кальвінізмі знаходить свій подальший 

розвиток ідея моральної автономності особистості, оскільки людина тут сама є 

причиною свого спасіння та своєї гідності. Бог вимагає від людини не 

ситуативних «добрих вчинків», а гідного життя, цілковитої відданості Богові, 

«святості, що стала системою». У цьому сенсі для кальвініста є неприйнятним 

людське балансування між своєю гріховністю, потребою покаяння, спокути та 

можливістю здійснення наступного гріха, що часом іноді наявне в житті 

католика. Для кальвінізму характерним є також моральний ригоризм, внаслідок 

якого людина може стати гідною спасіння. 

Основною метою пуританської аскези є досягнення гідного обраних 

способу існування, суть якого в уподібненні Богові, «слава якого не може бути 

заплямована ні ницістю, ні беззаконням», а отже «нам потрібно бути подібними 

до Нього» [51, с. 10]. Першочерговим завданням є усунення безпосередніх 

чуттєвих насолод та сумлінна методична регламентація усіх аспектів життя. Такі 

ж настанови, дотримання яких зумовлює гідність християнина, як і в 

кальвіністів, ми можемо віднайти у твердженнях чернечих статутів католицьких 

монастирів [19, с. 134]. Проте слід наголосити, що в Жана Кальвіна святість 

мислиться не як відмова від земних благ, а як користування численними дарами 

земного буття на засадах заповіданої в Євангелії справедливості. Ідеального 

віруючого реформатор уявляє не втікачем від світу, а мирянином, зайнятим 

кропітким та ощадливим облаштуванням життя, що включає в себе дари 

природи, культури та мистецтва. Аскетично здійснюючи своє покликання, кожна 
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людина виконує свій священний обов’язок, розрізняючи добро і зло в світі, 

обирає вигідну Богові професію, зміцнює сімейні стосунки, порядок у державі та 

суспільстві [51, с. 7]. 

Як пише Макс Вебер, частому «переміщенню аскези» зі світського буденного 

життя у сферу монастирів «було покладено край», такі «глибокі пристрасні 

натури», які раніше традиційно «ставали кращими представниками чернецтва», в 

нових світоглядно-ціннісних умовах отримали можливість здійснювати свій 

аскетичний ідеал у межах свого світського професійного покликання. Надалі до 

розуміння гідності людини в аскетичному протестантизмі додається така 

оптимістична ідея важливості пошуку підтвердження своєї віри в успішній 

реалізації світської професії. Утверджується переконання, що «людина, яка буде 

скеровувати своє життя до мети свого покликання, дуже добре зможе 

облаштувати його, бо не буде зазіхати на більше, ніж те, що несе з собою її 

покликання» [50, ІІІ.Х.6]. Таким чином, чимало адептів протестантизму отримали 

«позитивний стимул до аскези» як гідного способу життя, а змістове збагачення 

етики кальвінізму концептом приречення створило ситуацію, коли «духовну 

аристократію ченців поза світом витіснила духовна аристократія святих у миру, 

одвіку приречена Богом до спасіння» [19, с. 139]. Тут критерієм гідності людини 

виступає аскеза, яка ґрунтується на моральному ригоризмі. Крім аскези, важливим 

критерієм гідності в протестантизмі виступає професія. У цьому аспекті гідності в 

протестантизмі розвивається ідея своєрідного «професіоцентризму». 

Подальше осмислення важливості професійного покликання як основи 

усвідомлення власної гідності знаходить своє відображення в працях видатного 

представника англійського пуританізму Річарда Бакстера («Вічний спокій святих» 

і «Напуття християнам»). Ним конкретизується, що саме є негідним у житті 

людини згідно з аскетичною етикою протестантизму. Негідно піддаватися 

заспокоєності, задоволеності досягнутим; насолоджуватися багатством і тим усім, 

що є наслідком його, зокрема бездіяльністю та тілесними насолодами. Негідно 

послаблювати наполегливість у здійсненні принципів «святого життя», оскільки 

«вічний спокій» – це те, що може бути тільки в потойбіччі, і то при умові гідного 
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земного життя. Щоб підтвердити свої надії та отримати впевненість у власному 

спасінні, «мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день» (Від 

Івана 9:4). Як писав з цього приводу Жан Кальвін: «Нехай же кожний йде в міру 

своїх можливостей, але не сходить з обраної стежини [Господньої]. Як би важко 

людина не просувалася, вона кожен день потроху наближається до заповітної 

мети» [51, с. 12]. І тут «терпляче несення хреста» не має тієї античної стоїчної 

незворушної нечутливості до страждань, поразок та інших випробувань. Терпіння 

віруючої «святої» людини і сподівання на втіху Божу дозволяють здолати відчай, 

смуток, розпач, не опускати рук і гідно пережити важкі часи [51, с. 26-27]. Не 

спокій та відпочинок, а наполеглива чесна праця примножує славу Божу. Звідси 

випливає, що марнування людиною даного і визначеного їй Богом життєвого часу 

є найбільшим і найганебнішим гріхом. Життєвий час спливає невпинно і не 

підлягає вороттю, тому «треба постійно звертати погляд на нашу конечність» [51, 

с. 28]. Тривалість людського життя зумовлює його надзвичайну цінність і 

посилює значення його змістового наповнення. Забуваючи про свою смертну 

участь, людина може впасти в «нерозсудливу безтурботність», перебуваючи в 

«марній надії на земне безсмертя» [51, с. 30]. Скільки б людині не було відміряно 

часу, вона повинна встигнути «підтвердити» своє покликання, виконати своє 

призначення на землі з твердим переконанням: «Він готує нас для слави Царства 

свого <…> щоб люди, які повинні отримати вінець на небесах, перш за все 

боролися на землі, щоб пізнати торжество лише після того, як подолані усі лиха 

війни і отримана перемога» [51, с. 30]. Певного екзистенційного сенсу сповнена 

також відома думка апостола Павла, яка стала незмінно актуальною та 

загальнообов’язковою настановою, особливо у часи формування протестантизму: 

«Хто не працює, той не їсть». Це пояснюється тим, що відмова від здійснення 

свого професійного покликання починає розглядатися насамперед як ознака й 

підтвердження відсутності благодаті [19, с. 164]. З цих позицій у протестантизмі 

моральний ригоризм поєднується із професійною діяльністю, оскільки професійне 

покликання і є втіленням людської гідності. 
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У Річарда Бакстера послідовно наголошується, що жодний високий 

соціальний статус, ніякі статки, навіть дуже великі, «не звільняють нікого від 

безумовного виконання вимог апостола Павла» [19, с. 165]. Кожна людина має 

свою сферу професійної діяльності, своє призначення. Гідність її виявляється саме 

у його прийнятті та неухильному виконанні, згідно з волею Бога: «покликання 

обраних є немовби видимим образом і свідченням їхньої обраності» [50, 

ІІІ.ХХІ.7]. Професія, за якою людина має працювати, – це не просто доля, яку 

треба покірно прийняти (як це ми бачимо у лютеранстві), а обов’язок кожної 

людини перед Богом, виконання якого повинно слугувати примноженню слави 

Бога [19, с. 165]. Немає поганої професії, «нечистої чи принизливої», яка б не 

засяяла перед Богом, «коли ми служимо нашому покликанню» [50, ІІІ.Х,6]. Проте 

буває, що людина легковажно захоплюється різними справами, професіями, 

розкидаючи та розтрачуючи себе та свій життєвий час намарно. Цим вона не 

тільки нівелює ті можливості, які дані їй Богом, а й не примножує блага во славу 

Його. Тому Бог «вказав кожному свою справу» [50, ІІІ.Х,6]. Людина, таким 

чином, зобов’язана шанувати своє місце й становище, на яке призначена Богом, а 

«не стрибати в той чи інший бік від головного напрямку свого життєвого шляху» 

[51, с. 37]. Звідси і наголос: «Поза певною професією усяка інша діяльність 

людини – це не що інше, як випадковий заробіток, працюючи заради нього, 

людина більше часу ледарює, аніж трудиться <…> певна професія є найвищим 

благом для кожного» [19, с. 166]. 

Коли зміна професії інтенційно продиктована наміром спробувати себе в 

більш бажаній для Бога роботі, корисність якої є очевидна і визначається її 

моральністю, важливістю для суспільства, та ще й якщо вона є більш 

прибутковою за попередню, – така зміна професії не тільки не засуджувалась, а 

навпаки, сприймалася в контексті ідеї блага як позитивне явище [19, с. 167]. У 

цьому аспекті в пуританізмі також простежується ідея «професіоцентризму» 

стосовно людської гідності. 

Коли в житті людини трапляються події, які переконливо засвідчують, що 

Бог веде людину, вказує їй той шлях, який дозволить «без шкоди для душі» і «не 
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завдаючи нікому шкоди», не порушуючи закон, здобути більше, ніж коли б вона 

йшла іншим шляхом, а людина натомість не приймає це від Нього та обирає більш 

витратний, непотрібний чи незаконний шлях, таким своїм вибором вона сама стає 

перепоною реалізації мети свого покликання, відмовляється від того, що 

підтверджує її гідність. Вона відмовляється бути керівником (steward) від Бога 

своїм життям, відмовляється вдячно приймати дари Його, обмежуючи тим самим 

свої можливості застосувати їх на славу Йому. Людина повинна займатися 

професійною діяльністю не задля розваг чи задоволення своїх невситимих 

споживчих апетитів, а для Бога людина мусить працювати й ставати заможнішою, 

отримуючи тим самим додаткові важливі можливості та засоби чинити добро на 

благо Йому. У цьому аспекті протестантський «професіоцентризм» пов’язаний із 

теоцентризмом, а тому гідність людини може бути реалізована тільки при умові 

відповідності світської професії людини її божественному покликанню. Багатство 

само по собі не є злом, коли воно здобуте чесною суспільно корисною працею. 

Проте воно може приховувати небезпеку спокуси дати волю лінощам, неробству, 

світським гріховним радощам, і в цьому аспекті воно варте тільки осуду. Так само 

має бути засуджене прагнення розбагатіти, якщо його причиною є надмірні 

сподівання на досягнення радісного та безтурботного світського життя. Проте, як 

епіфеномен гідної реалізації свого професійного покликання, матеріальний 

добробут не тільки вітається і є морально виправданим, а є навіть бажаним [19, 

с. 166-167]. Надбане чесною працею багатство – це вияв Божого благословення. 

Бо жодні зусилля, винахідливість, кмітливість, працелюбство не приведуть до 

успіху, «коли Господь не буде допомагати нам у цьому». Саме Боже 

благословення прокладає шлях через усі перепони, щоб привести нас до 

щасливого завершення усіх справ» [51, с. 19]. Отже, стати багатим може той, хто 

цілковито покладається на Боже благословення й готовий завжди дякувати Йому 

за всі свої здобутки й перемоги. Але для нас цікавими є також думки з приводу 

бідності: «Бажання бути бідним рівнозначне бажанню бути хворим і заслуговує на 

осуд, оскільки завдає шкоди славі Божій» [19, с. 168]. Також негідним та 

неприйнятним для аскетичної етики протестантизму є й «старцювання, яким 
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займається той, хто здатний працювати, і це не лише гріх неробства, а й 

порушення заповіту любити свого ближнього» [19, с. 168]. 

Визнання аскетичної гідності постійної професії стало основою для етичного 

обґрунтування важливості подальшої професійної спеціалізації, подібно і 

прагнення чесно отримувати прибуток у межах Богом даного професійного 

покликання стало основою етичного виправдання гідності ділової людини. 

Поширеним побажанням адептам аскетичного протестантизму, які, дотримуючись 

його принципів, спромоглися досягти життєвого успіху, є такі слова: «Хай 

благословить Бог діла його». Всевишній, на думку пуритан, «осінить благодаттю 

своїх обранців ще за життя» (так сказано в Книзі Йова), обдаровуючи їх також 

достатнім рівнем матеріального добробуту [19, с. 168]. 

На думку Жана Кальвіна, бути заможною на засадах святості і 

справедливості – позитивна мета прагнень віруючої людини. Користування 

«дарами Бога» не може бути негідним, коли воно відповідає меті, заради якої Бог 

їх сотворив і надав людям, а сотворив Він їх людям «на благо», а не на шкоду. 

Тому правильний шлях обирає той, «хто буде належно прагнути до цієї мети» [51, 

с. 34]. Проте, як вказує Жан Кальвін, для збереження власної гідності при 

користуванні цими благами, щоб турбота про тіло не переходила в нестримну 

хтивість, людині варто виставити запобіжники у формі обов’язкових вимог. 

Перша з них: «щоб люди, які користуються благами цього світу, любили його так 

само мало, як і ті, що не користуються». Друга вимога: «навчитися зносити 

бідність терпляче і безмовно, а достатком користуватися помірно» [51, с. 36]. 

Такий підхід в аскетичній етиці протестантизму дозволяв людині віднайти 

твердий ґрунт під ногами і впевненість у власних силах навіть в умовах 

динамічного зовнішнього світу. 

Що стосується питання, чи гідно мати дозвілля, чи ні, – тут аскетична етика 

протестантизму теж має свої особливості. Раціональною метою дозвілля є 

повноцінний відпочинок. Він є необхідним і навіть бажаним, щоб відновити 

життєві сили та працездатність. Проте якщо дозвілля та розваги розглядати як 

можливість безконтрольного, нерозумного гедоністичного задоволення своїх 
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надмірних бажань або можливість вивільнити надлишок життєвих сил – такий 

підхід в аскетичній етиці протестантизму викликав серйозне неприйняття. Там, 

де розваги чи спортивні змагання мали на меті суто пристрасний азарт чи 

насолоду, «задоволення грубих інстинктів чи ірраціонального почуття 

суперництва», – вони, безумовно, засуджувались [19, с. 170]. Можливість 

насолоджуватися цінностями мистецтва або тим чи іншим видом спортивних 

змагань неодмінно супроводжується таким суттєвим застереженням: надавати 

таку можливість і насолоджуватися такими благами допустимо тільки 

безкоштовно. 

Аскетична етика протестантизму як спосіб виявлення своєї гідності в очах 

Бога ніколи не закликала заможних людей до відмови від своїх статків чи 

нанесення шкоди своєму тілу неприродними для нього обмеженнями чи 

випробуваннями, а скеровувала їх на раціональне та утилітарне застосування 

своїх статків «на благо кожної окремої людини та суспільства загалом» [19, 

с. 173]. Навіть думка про необхідність виконання обов’язку ретельно дбати та 

чесно примножувати своє майно вже лягає іноді надмірним тягарем 

відповідальності на плечі людини. Обраний завжди мусить пам’ятати, що «Бог 

не схвалить жодного розпорядження власністю, коли воно не викликане 

любов’ю до ближнього» [50, ІІІ.Х.5]. Закономірність тут полягає в тому, що чим 

більше зростає майно, тим більшою стає (якщо, звичайно, аскетичні інтенції до 

гідного способу буття витримають перевірку багатством) відповідальність за те, 

щоб усе майно не тільки «було збережене недоторканним», а й «примножене 

невтомною працею во славу Божу» [19, с. 172]. У цьому сенсі протестантський 

аскетизм поєднується з утилітаризмом, а гідність полягає в раціональному та 

аскетичному застосуванні плодів людської праці. 

Проте стимульований аскетичним протестантизмом ріст капіталістичної 

економіки може викликати й парадоксальні наслідки, що можуть призвести до 

нівеляції гідності в її вищезгаданому протестантському розумінні. Ці 

суперечливі наслідки Макс Вебер називає «секуляризуючим впливом власності». 

З цього приводу він наводить уривок з твору Джона Веслі: «Я боюсь, що там, де 
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зростає багатство, настільки ж зменшується і релігійне завдання. Тому виходячи 

з логіки речей я не бачу можливості, щоб відродження істинного благочестя 

могло продовжуватися протягом тривалого часу. Бо релігія неминуче мусить 

породжувати як працьовитість (industry), так і ощадливість (frugality), а ці риси 

так само неминуче ведуть до багатства. Там же, де зростає багатство, зростає й 

гординя, пристрасті та прагнення до світських утіх в усіх їхніх різновидах» [20, 

с. 374-375]. На думу Джона Веслі, перешкодити занепаду так званої «чистої 

релігії» може тільки гідна життєва позиція, суть якої полягає в такому: «Ті, хто 

наживають і зберігають усе, що можуть», повинні бути готовими і «віддати все, 

що можуть», заради того, щоб здобути справжнє багатство – Божу ласку [19, 

с. 176-177]. Отже, з часом, як зауважує Макс Вебер, намагання утвердити 

Царство Боже поступово розчинилося в раціональній професійній доброчесності, 

а первинні релігійні мотиви непомітно поступилися чесній діловій доцільності 

поцейбічності. І все ж чисте сумління і донині залишається важливим 

компонентом гідного здійснення свого професійного обов’язку на засадах 

аскетичної етики праці та високого рівня добробуту країн Заходу: «Так виникає 

специфічно буржуазний професійний етос. Буржуазний підприємець мав право 

дбати про свої ділові інтереси і навіть зобов’язаний був це робити. Релігійна 

аскеза надавала йому в розпорядження тверезих, сумлінних, надзвичайно 

працелюбних робітників, які дивились на свою роботу як на бажану Богові 

життєву мету» [20, с. 375-376]. 

Намагаючись знайти відповідь на питання, чому саме в межах західного 

християнства змогла виникнути аскетична етика протестантизму з її особливим 

баченням гідності людини, Макс Вебер приходить до такого висновку: саме в 

межах юдео-християнської релігійної традиції сформувалася ідея про 

покликання людини здійснити радикальну зміну існуючих порядків, зробити цей 

світ кращим. Чого не знайдеш в інших світових релігіях, для яких є характерною 

ескапічно-споглядальна етична орієнтація. Саме релігійна ідея актуалізації своєї 

гідності у покликанні, маючи значний як індивідуалістичний, так і 

меліористський потенціал, «потрапивши на сприятливий ґрунт 
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західноєвропейської бюргерської культури», надала потужного інноваційного 

імпульсу формуванню Західної цивілізації [77, с. 14]. 

Основне значення Реформації як широкого загальноєвропейського руху 

перш за все за світоглядно-ціннісне, духовне оновлення полягає в тому, що було 

віднайдено раціональні шляхи релігійно-етичного нормування такого нового для 

того часу типу економічних відносин, як капіталістичне підприємництво, яке 

тривалий час існувало на рівні соціального маргінесу, що в ціннісному сенсі 

означало для нього зневагу, осуд, а в правовому – незахищеність («купець не 

може бути людиною, угодною Богові» і т. ін.). Запропоноване Реформацією нове 

бачення гідності людини в межах так званої аскетичної етики праці (або, коли 

йти за Люсьєном Февром, «релігії праці» [78, с. 492]) дало змогу активізувати 

соціальну енергію європейців і на засадах індивідуалізму та меліоризму 

скерувати на шлях високоефективної та ціннісно орієнтованої «органічної 

модернізації». Бідні втратили підстави для того, щоб заздрити багатшим людям, 

оскільки відтепер багатство, що набувалось нечесним і легким шляхом, 

підлягало осуду та зневазі, а нажите доброчесною, важкою та кропіткою працею 

втратило свою привабливість в очах безініціативного бідняка. Усі люди, 

незалежно від соціального становища, морально зрівнялися як такі, що є 

обраними Богом. У такому аспекті ідея професії як покликання стала основою 

для морального егалітаризму як критерію людської гідності. Соціальна 

нерівність продовжувала існувати надалі, проте чесно нажите багатство вже не 

тільки не зневажалося, не підлягало переслідуванню, а навпаки, розглядалося як 

дороговказ для тих, хто його ще не мав, але вже володів тими необхідними для 

його здобуття індивідуальними та особистісними якостями, якими визначається 

гідність людини згідно з аскетичною етикою праці, як-от: розум, побожність, 

чесність, відповідальність, працьовитість, ощадливість, скромність, 

наполегливість. Багатство продовжувало залишатись важливим і прийнятним 

мотиватором для швидкої вертикальної соціальної мобільності при умові 

обов’язкового дотримання професійної етики та законності [78, с. 493]. 
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Новаторським у протестантській аскезі стало те, що, власне, й зумовило її 

неабиякий вплив на суспільну свідомість: духовний імпульс, радість від 

усвідомлення гідності свого життя, що виникає через відповідальне сприйняття 

своєї професії та її здійснення, як провіденційного покликання, як ефективного і, 

головне, надійного способу досягти впевненості у власній обраності [19, с. 179]. 

Отже, спираючись у методологічному плані на фундаментальне 

дослідження Макса Вебера з протестантської етики, ми спробували показати, як 

«внутрішня логіка розвитку аскетичної етики протестантизму» і, насамперед, 

вчення про приреченість вплинули на протестантське розуміння гідності 

людини, суть якого полягає в здійсненні свого божественного призначення 

шляхом доброчесної професійної самореалізації. Саме під впливом такого 

розуміння гідності як належного було закладено зовсім інший порівняно із 

Середньовічним, новочасний стиль життя економічно активної людини. 

Аскетична етика протестантизму не може одностайно розглядатися як пряма 

детермінанта виникнення західного капіталістичного суспільства. Проте 

запропонована ідейними натхненниками Реформації нова система цінностей, у 

центрі якої опинилася людина з її провіденційним прагненням здійснити власне 

покликання, своїм соціальним потенціалом сприяла швидкому оновленню 

традиційної системи цінностей, зокрема й уявлень про гідність людини, її 

життєвий сенс та значення у ньому економічної складової. Що, своєю чергою, 

пришвидшувало сприйняття суспільною свідомістю таких інноваційних за своїм 

змістом понять, як професійна етика, професійний обов’язок, покликання, 

відповідальність, поза якими будь-яка економічна модель стає просто 

нежиттєздатною [77, с. 12]. Загалом, ідея гідності в протестантизмі часів 

Реформації розгортається на основі таких ідей, як ідеї моральної автономності 

людської особистості, свободи совісті, ідеї професії як критерію гідності, а звідси 

й на принципах індивідуалізму та «професіоцентризму». Окрім того, гідність у 

часи Реформації розглядалася на основі ідеї предистинації, яка тісно пов’язана як 

із свободою совісті, так і з професійним покликанням. Методологічними 

принципами, крізь призму яких розглядалась проблема гідності, були: ригоризм, 
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аскетизм, утилітаризм та моральний егалітаризм. Такі ідеї та принципи їх 

оцінювання стали основою для тлумачення ідеї гідності за Нового часу. 

 

Висновки до третього розділу 

 

 Попри те, що ідея гідності в поглядах апологетів за своєю суттю істотно 

відрізняється від поглядів класичних античних філософів: в Античності 

провідною парадигмою, на якій розвивалася ідея гідності, був етичний 

раціоналізм, а в апологетів ідея гідності тлумачиться крізь призму креаціонізму, 

теоцентризму, есхатологізму, трансценденталізму, гуманізму, ригоризму, 

аскетизму та егалітаризму, – наразі немає підстав спростовувати концептуальної 

єдності домодерної парадигми, яка виявилася передусім у тлумаченні гідності як, 

з одного боку, моральної якості людської душі, яка виявляється як здатність діяти 

«відповідно до» … звичаю, закону, заповідей тощо, а з іншого – моральної 

характеристики вчинків (поведінки) людини. 

 Концептуальною основою формування ранньохристиянського розуміння 

гідності у творчій спадщині апологетів став старозавітний міф про гріхопадіння, 

який визначав особливості розуміння людської гідності. Зокрема, цей міф став 

ідейною основою для розуміння гідності, з одного боку, як морального ідеалу, 

якого людина повинна досягнути, наслідуючи аскетичне і праведне життя Христа, 

звідси й ідеал чернецтва, а з іншого – як одного із проявів образу Бога в людині, 

що, своєю чергою, закладає ідейні основи егалітаризму. 

 Онтологічною основою гідності людини у християнській апологетиці є 

віра в богоподібність людини, яка дає можливість спростувати обґрунтований 

стоїками принцип фатальної зумовленості усього життя людини, протиставляючи 

йому принцип свободи волі, яка вважається запорукою досягнення гідності. 

Попри те, що принцип богоподібності згодом став основою для визнання 

самоцінності кожної особистості, у християнській апологетиці він сприймався 

буквально, в результаті чого мучеництво стало вищим критерієм гідності людини. 
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 З огляду на те, що ідейною основою християнської апологетики було 

Святе Письмо та дані в ньому заповіді, гідність у християнській апологетиці 

осмислюється, з одного боку, як моральна якість та критерій моральної 

самооцінки, а з іншого – як критерій соціальної оцінки поведінки людини з огляду 

на її відповідність нормам, правилам і цінностям християнської спільноти, яка 

намагалася відмежуватися від будь-яких зв’язків з матеріальним світом, 

зосередивши увагу на моральному вдосконаленні та відповідно досягненні 

богоподібності. 

 Започаткована християнськими апологетами інтенція на тлумачення 

людської гідності отримала своє концептуальне окреслення у філософсько-

богословських трактатах Отців Церкви, які надали гідності екзистенційного 

виміру. Зокрема, розробляючи основи канонічного віровчення, Отці Церкви 

сформували загальну програму людського життя, метою якого має стати боротьба 

з гріховною природою людини через самообмеження та аскетизм, які повинні 

наблизити людину до Бога. З огляду на це людська гідність ототожнювалася із 

гідністю християнською, тобто здатністю людини до смиренного та аскетичного 

життя.  

 Християнська патристика визнає людину розумною істотою, призначення 

якої, з одного боку, царювати у світі, створеному Богом, а з іншого – пізнавати 

Бога й прагнути до Нього. Гідність дана людині Богом і підтверджує вищість 

людини над іншими створіннями завдяки безсмертю людської душі. Тобто 

гідність для представників патристики – це основа соціальної програми та мета 

людського життя, яка реалізується як наближення до Бога. 

 Ідея гідності у період патристики тісно пов`язана зі своєрідністю 

розуміння антропологічної проблематики. Зокрема, у творах Отців Церкви 

людина розглядається не як самостійна особистість, а як образ особистості, який 

максимально повно актуалізується завдяки поверненню втраченої під час 

гріхопадіння богоподібності, тим самим повертаючи собі свою втрачену гідність. 

Гідність у вченні Отців Церкви – це якість, яка була дарована людині Богом, і яку 
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необхідно повернути чи відродити, тим самим реалізувати своє наперед визначене 

Богом місце у світі. 

 Притаманне філософським вченням Отців Церкви поєднання 

теоцентризму та антропоцентризму визначило своєрідність тогочасного 

тлумачення людської гідності через «відповідність» Божественному задуму та 

наперед визначеному Богом місцю людини в світі. Такий підхід істотно гальмував 

розвиток вчення про самоцінність людини як такої та відповідно про гідність 

кожної людини без огляду на її релігійні чи інші переконання. 

 Виявлено своєрідність тлумачення людської гідності у творчості 

Аврелія Августина та показано, що, подібно до своїх сучасників мислитель 

розглядає людську гідність крізь призму втраченої богоподібності, проте 

спростовує можливість її відновлення у процесі праведного життя. Гідність, як 

доводить Августин, була дарована Богом людині, а отже і її повернення є 

результатом Божої Благодаті. Таким чином, мислитель доводить започаткований у 

апологетиці та патристиці теоцентризм до крайньої форми, тим самим цілком і 

повністю підпорядкувавши мораль релігії. 

 Спростування можливості самостійного відродження гідності людиною у 

підсумку праведного аскетичного життя не призвело у творчості Августина до 

етичного колапсу завдяки послідовно обґрунтованому теоцентризму, який 

орієнтує людину на самовіддану любов до Бога та сподівання на Божу Благодать. 

Звісно, августинівське тлумачення людської гідності могло бути дієвим засобом 

утвердження християнської ідеї смирення, а також механізмом для боротьби між 

«двома градами» за пріоритет. 

 Попри суперечливий характер антропологічного вчення Августина, саме 

в ньому найбільш чітко проглядається інтенція до зародження ідеї самоцінності 

кожної людини незалежно від її діяльності, соціального статусу чи відповідно до 

суспільної моралі. Спростовуючи можливість самостійного відродження 

втраченої через гріхопадіння гідності в результаті праведного життя, Августин 

тим самим започаткував світоглядний фундамент для знецінення панівного у 

парадигмі премодерну уявлення про те, що гідністю людина може володіти тільки 
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у тому випадку, якщо її поведінка відповідає панівним та, відповідно, соціально 

визнаним нормам та цінностям. Отже, Августин заклав інтенцію до знецінення 

пріоритету поведінкового компонента у змісті ідеї гідності. 

 Ідея гідності у філософії епохи Відродження постає результатом 

істотного переосмислення християнської антропології, внаслідок якого людина 

починає розглядатися як носій божественних потенцій, які вона повинна 

реалізувати в земному житті. Таким чином, гідність розглядається в контексті 

здатності до творення та активної позиції, в тому числі й у громадянському житті. 

Такий підхід, хоча й сприяє звільненню людини від наперед визначеної становим 

походженням, божественним задумом програми діяльності, сприяючи тим самим 

утвердженню ідеї про природну рівність усіх людей, все ж не виходить за рамки 

премодерної парадигми мислення завдяки збереженню загальної мети життя і 

діяльності людини. 

 Показано, що людина епохи Відродження – це своєрідний титан, який не 

має жодного зовнішнього обмеження і має можливість самостійно обирати 

власний шлях і відповідати за власні вчинки. Тепер людина не обмежена ані 

персоналізованим Богом-Отцем, ані аскетичними знущаннями над власним тілом. 

Отже, людина-титан у своїх вчинках керується тільки власним розумом, який стає 

основою індивідуальної та суспільної моралі. 

 Показано, що людина епохи Відродження абсолютизується як 

індивідуальність, на відміну від підходу Середньовіччя, відповідно до якого 

людина абсолютизувалася як всезагальність. Але при цьому ренесансний філософ 

мислить ще не окремими категоріями, а цілісними образами, ідеями, блоками, які 

дозволяють оцінити себе та інших з позиції загального, що, звісно, істотно 

обмежує повноцінний розвиток ідеї про самоцінність та, відповідно, гідність 

кожної людини як такої, незалежно від рівня реалізації її божественних потенцій 

та рівня прояву соціальної активності. 

 Виявлено істотні відмінності у своєрідності тлумачення гідності у 

філософії романського і германського Відродження та показано, що у 

романському Відродженні ідея гідності актуалізувалася передусім крізь призму 
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антропологічного титанізму, натомість у германському Відродженні тривко 

зберігалися традиції християнського етичного раціоналізму. На цьому тлі 

виявлено органічну єдність української ренесансної інтелектуальної думки і з 

романським, і з германським Відродженням, в результаті чого тут моральна 

автономність особистості не досягала рівня необмеженого титанізму, а 

експлікувалася в контексті християнського етичного раціоналізму. 

 Концептуальною основою змістових трансформацій тлумачення 

людської гідності у протестантизмі стало вчення про «свободу та рабство волі», 

яке, з одного боку, морально обмежувало властивий ренесансному світогляду 

творчий титанізм, а з іншого – закладало концептуальні підвалини для 

подальшого розвитку індивідуалізму, який на екзистенційному рівні виявлявся у 

безмежній вірі в те, що спасіння людини, а відповідно і гідність є результатом 

наполегливого виконання наперед визначеного Богом призначення, яке 

експлікується крізь призму ідеї подвижництва. Таким чином, людська гідність 

починає розглядатися крізь призму професіоцентризму та морального ригоризму. 

 Підкреслено, що протестантизм стає ідейною підвалиною утвердження 

моральної автономності особистості завдяки визнанню людини причиною 

власного спасіння та своєї гідності. На цьому тлі встановлено, що гідність у 

протестантизмі розглядається як етична категорія, що використовується, з одного 

боку, для позначення моральної самооцінки, тим самим набуваючи 

екзистенційного виміру, а з іншого – для визначення соціально значимих для 

підтримання єдності спільноти моральних якостей особистості.  

 Істотні змістові трансформації у тлумаченні ідеї гідності 

протестантизмом не зумовили її ідейного розриву з премодерною парадигмою 

мислення завдяки збереженню принципу предистинації, який у протестантській 

інтерпретації заклав ідейні підвалини для утвердження та розвитку людської 

індивідуальності та сприяв утвердженню переконання у рівнозначній гідності всіх 

людей. Водночас саме цей принцип зберігав властиву премодерному світогляду 

традицію тлумачення гідності крізь призму, з одного боку, наперед визначеного 

Богом призначення людини, а з іншого – «відповідності» нормам, цінностям та 
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очікуванням протестантської спільноти. Як наслідок, у протестантизмі 

зберігається притаманне премодерному світогляду протиставлення своїх і чужих, 

що, звісно, істотно гальмує утвердження ідеї про самоцінність кожної особистості 

незалежно від соціальних очікувань та історично змінних ціннісних орієнтацій. 

Головні висновки та результати розділу викладено та опубліковано у 

наступних роботах [28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 108]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ 

НОВОГО ЧАСУ 

 

Філософська думка нині все частіше звертається до творчої спадщини 

європейських мислителів Нового часу. Для цього є вагомі підстави, бо 

філософська творчість Френсіса Бекона, Рене Декарта, Джона Лока, Томаса Гобса, 

Жана-Жака Русо виявилась ідейно настільки багатою, що охопити її історико-

філософським мисленням у повному обсязі не вдалося ще й донині. Мова йде, 

перш за все, про їхню моральну філософію, зокрема про розуміння ними 

гідності – гідності людини Нового часу. 

Одразу варто зазначити, що саме в цей історичний період розвитку 

європейської цивілізації на основі секуляризації середньовічної християнської 

есхатології починає активно формуватися уявлення про гідність як важливий 

критерій гуманістичного поступу науки та суспільства. У такому аспекті 

методологічними основами інтерпретації поняття гідності у Новий час були 

секуляризм та гуманізм. 

Сучасні дослідження проблем та специфіки філософії Нового часу 

Сергія Авєринцева [1], Геннадія Аляєва [2; 3], Андрія Богачова [5], 

Манфреда Гаєра [6], Йоганеса Гізінгера [52], Томаса Гіла [53], Ігоря Гояна [10; 

11], Оксани Грищук [12], Павла Гурєвіча [13], Вахтанга Кебуладзе [32], 

Олега Конотопцева [33], Леслі Мулголанда [54], Ірини Остапець [37], 

Тетяни Павлової [38; 39], Марини Савєльєвої [43] дозволяють наблизитися до 

основ новоєвропейського розуміння гідності людини, створюють засади для 

усвідомлення гідності як важливого критерію гуманістичного поступу науки та 

суспільства.  

Акцентування уваги на гідності як фундаментальному показникові цінності 

людської особистості в мінливих соціокультурних умовах має неабиякий 

евристичний потенціал, відкриває шлях до вирішення й розв’язання багатьох 

протиріч буття сучасної людини. 
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Розглядаючи окреслену проблему теми, варто спершу наголосити, що для 

філософів Нового часу осягнення людиною на засадах морального розуму своєї 

гідності, свободи, свого високого покликання було необхідною умовою та 

гарантією подолання гноблення, приниження людської особистості, розбудови 

нового прекрасного світу, сповненого гармонії та щастя. 

На відміну від традиційної для середньовічної філософії гідності орієнтації на 

платонівсько-аристотелівське коло ідей, філософія гідності Нового часу апелює 

переважно до ідей стоїцизму, часом скептицизму й епікуреїзму. 

Зміна онтологічного статусу людини пізнього Середньовіччя спричинила 

формування нового бачення її гідності. Однак ще тривалий час у свідомості 

Відродження середньовічні соціальні стереотипи та упередження феодального 

характеру продовжували виявляти свою стійкість і здатність до відтворення. Вони 

зберігали свою силу та значення також і в суспільному бутті, особливо на 

побутовому рівні, де гідність зазвичай інерційно сприймалась як надбання 

родовитих, багатих та знатних осіб. 

Незважаючи на те, що перші спроби подолати церковні та станові обмеження 

людини були здійснені саме гуманістами доби Відродження, тільки мислителям 

Новому часу стало до снаги сміливо утвердити й у суспільній свідомості, й у 

суспільному бутті гідність як властивість кожного індивіда, а не тільки 

представників певних соціальних станів. Варто зазначити, що гуманізм доби 

Відродження та часів Реформації став основою для розвитку егалітарних 

принципів тлумачення гідності в епоху Нового часу. 

Характерною особливістю філософії гідності Нового часу є моральна 

реабілітація земного життя людини: обґрунтування її суверенності як морального 

суб’єкта й утвердження її права на задоволення своїх земних потреб. Заперечуючи 

середньовічне минуле, ігноруючи середньовічну ідею гріховності людської 

натури, філософія гідності Нового часу окреслює нові вектори можливостей 

людини, які відкрилися з переходом до капіталістичних відносин. Проте розрив 

тут був не таким різким, як у випадку переходу від Античності до Середньовіччя. 
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У період Нового часу «гідність людини» поступово стає загальною ідеєю, 

незалежною від релігійних доктрин і набуває свого сучасного значення [58, c. 5]. 

Загалом, епоха Нового часу та Просвітництва розвиває ідею моральної 

автономності та гідності людської особистості на засадах раціоцентризму. Тобто 

людина має автономну моральну гідність, якої вона може досягати осмислено 

через пізнання та працю. У цьому сенсі моральна автономія людини ґрунтується 

на раціоналізмі, тоді як за часів Відродження та Реформації моральна автономія є 

наслідком здійснення її професійного покликання. 

 

4.1. Постановка та розв’язання проблеми гідності людини у філософії Нового 

часу (Рене Декарт, Френсіс Бекон, Джон Лок) 

 

Новочасна філософія гідності, незважаючи на свій раціоцентризм, постійно 

наголошує, що прагне того, «щоб людське не виявилося на шкоду 

божественному» і «щоб відкриття шляхів відчуттів і яскравий спалах природного 

світла не породив у душах людських ніч і зневіру в божественних таїнствах», щоб 

«чистий розум, звільнений від хибних образів і марноти, і все ж слухняний і 

відданий божественному одкровенню, віддав вірі належне» [4, с. 69]. Докорінна 

переорієнтація цінностей із трансцендентної моралі на людську, кришталізація 

утилітарного погляду на гідність людини поєднувалися з подальшим деїстичним 

визнанням й утриманням ідеї Бога, ідеї безсмертної людської душі. На думку 

Френсіса Бекона, «Бог сотворив людський розум подібно до дзеркала, здатного 

відобразити увесь Всесвіт», а «дух людський подібний до божественного світоча», 

за допомогою якого він досліджує приховані таємниці природи [4, с. 89]. Так, у 

філософії Нового часу починають формуватись принципи секуляризму та 

утилітаризму, крізь призму яких і аналізується проблема гідності. 

Не намагаючись заперечити трансцендентність моральних сил, важливих для 

актуалізації гідності людини, філософія Нового часу прагнула обґрунтувати 

етичну самоцінність та моральну автономність людської особистості, 

відроджуючи тим самим античний ідеал: «Внутрішні хвилювання зачіпають нас 
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сильніше, ніж пристрасті, й мають значно більше влади над нами, ніж останні. 

<…> Для того, щоб душа знайшла в собі силу боротися з усіма зовнішніми 

тривогами, їй завжди потрібне внутрішнє задоволення, тоді вони їй не тільки не 

зашкодять, а й, навпаки, примножать радість життя, і, подолавши тривоги, душа 

буде відчувати свою досконалість. А для того, щоб душа була задоволена, вона 

повинна лише неухильно йти шляхом доброчесності. Кожен, хто живе так, щоб 

його совість не могла ні в чому йому дорікнути, чинить те, що вважає найкращим; 

це й означає йти шляхом доброчесності. Задоволення від усвідомлення цього 

настільки велике, і кожен вважає себе завдяки цьому настільки щасливим, що 

найбурхливіший тиск пристрастей не в змозі порушити його душевного спокою» 

[15, с. 545]. Рене Декарт із цього приводу пише: «Задоволення, що постійно 

переживається тими, хто неухильно йде шляхом доброчесності, є звичкою їх душі, 

найменням якої є спокій або спокійне сумління. Задоволення, що переживається 

тими, хто тільки-но здійснив хороший вчинок, є пристрастю, тобто видом радості, 

яку можна вважати найприємнішою з усіх, тому що причина її залежить від нас» 

[15, с. 561-562]. 

На відміну від «внутрішнього задоволення», яке люди отримують тоді, коли 

усвідомлюють гідність свого вчинку, для позначення зовнішнього складника 

виявлення цінності буття людини Рене Декартом застосовується поняття 

«гордість», яке він розуміє як радість, засновану як на любові до самого себе, так і 

на похвалі, визнанні іншими гідності твого вчинку. «Обидві ці пристрасті є свого 

роду двома видами поваги до самого себе, двома видами радості, оскільки повага 

інших дає привід поважати самого себе» [15, с. 567]. 

У Рене Декарта повага та зневага розглядаються як важливі ціннісно-емоційні 

стани людини, що «мають особливе значення, коли ми звертаємо їх до себе, тобто 

тоді, коли ми поважаємо або зневажаємо власну гідність» [15, с. 546]. Кожна 

людина, яка шанує власну гідність, має давати собі звіт, «за що вона може 

поважати, а за що зневажати себе». Є тільки одна підстава, на якій ґрунтується 

самоповага людини, – це свобода волі й влада людини над власними бажаннями: 

«Бо тільки дії, що залежать від нашої волі, дають підстави хвалити нас або 
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ганьбити. Свобода волі дозволяє нам володарювати над собою й тим уподібнює 

нас до певної міри Богові, якщо тільки ми через власну слабкодухість не втратимо 

тих прав, які Він нам дарує» [15, с. 547]. Отож, умовами для гідності людини 

виступають принцип свободи людини та принцип раціоналізму, оскільки людина 

повинна свідомо обмежувати власні бажання, а тим самим здобувати статус 

гідності. 

Справжня цінність людини, яка дозволяє їй поважати себе, полягає в 

усвідомленні, що «насправді їй належить тільки право розпоряджатися своїми 

власними бажаннями й що визнання та осуд залежать тільки від того, добре чи 

погано вона користується цим правом» [15, с. 547]. Окрім того, така людина 

почуває в собі тверду та непохитну впевненість користуватись цим правом як 

належним, тобто братися за все, що вона вважає найкращим, і завершувати 

почате; це й означає йти шляхом гідності. «У кого є це усвідомлення власної 

гідності, той легко переконається, що кожен може віднайти в собі це почуття, 

тому що в ньому немає нічого, що залежало б від інших. Люди, які мають це 

почуття, ніколи ніким не нехтують; хоч вони часто бачать, що інші роблять 

помилки, які виявляють їхню слабкість, вони більш схильні вибачати їх, ніж 

ганьбити, і відносять ті помилки скоріше до незнання, ніж до відсутності доброї 

волі. Вони не вважають себе нижчими за тих, у кого більше земних благ, кому 

інші виявляють більше почестей, хто розумніший, освіченіший або красивіший за 

них і взагалі переважає у будь-якому плані. Також вони не вважають себе 

набагато вищими за тих, кого, у свою чергу, переважають, тому що усе це 

здається їм малозначущим у порівнянні з доброю волею, за яку вони себе 

поважають і яку вони так чи інакше передбачають у кожної людини» [15, с. 547]. 

Гідна людина зазвичай є і найбільш смиренною. Ця доброчесна смиренність 

проявляється в тому, що «ми роздумуємо про слабкість нашої природи, про 

помилки, які колись ми робили або здатні ще зробити, про те, що ці помилки не 

менші, ніж помилки інших людей, і тому не ставимо себе вище за інших і 

вважаємо, що інші, маючи, як і ми, вільну волю, також можуть нею скористатися» 

[15, с. 547]. У такому аспекті людині надається статус моральної автономності на 
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основі усвідомлення власної гідності, власної свободи, внаслідок чого людина 

стає моральним суб’єктом. 

Отож, в епоху Нового часу за усіма людьми, хоч і формально, було визнано 

право бути людьми й поважати себе. Так, для Джона Лока, «природним станом» 

людей є стан повної свободи, що стосується їхніх дій і можливостей 

розпоряджатися своїм майном, особистістю відповідно до того, що вони вважають 

для себе якнайкращим «у межах закону природи»; і цей стан також є станом 

рівності – природної рівності, і тільки Бог може поставити одних над іншими, 

надаючи «беззаперечне право на панування й верховну владу». Ця «природна 

рівність», на думку філософа, є самоочевидною та неспростовною, що робить її 

підставою для «обов’язку взаємної любові між людьми», утвердження взаємних 

зобов’язань стосовно одне одного на основі «великих принципів справедливості 

та милосердя» [34, с. 263-264]. Усі люди є рівними та незалежними, тому «нікому 

не дозволено завдавати шкоди життю, здоров’ю або власності іншої людини» [34, 

с. 265]. Ці «правила розуму та всезагальної рівності» є тим природним «мірилом, 

яке встановлене Богом для дій людей заради їх взаємної безпеки» [34, с. 266]. Як 

бачимо, у філософії Нового часу знаходить своє продовження обґрунтування 

принципу егалітаризму, крізь призму якого аналізується гідність людини. Але так 

само, як і за часів Відродження та Реформації, становлення нового образу гідності 

людини відбувалося поступово й постійно вимагало значних інтелектуальних, 

моральних і політико-правових зусиль для подолання традиційних кліше. Можна 

стверджувати, що цей процес не отримав свого логічного завершення і нині. 

Навіть в умовах сучасної української дійсності ще дуже далеко до реального 

утвердження гідності кожної людини. 

Осмислення людини як морального суб’єкта у філософії Нового часу 

відбувалось у чітко окреслених межах. З одного боку, наголошувалося на 

«необхідності відкриття людському розуму нового шляху», відмінного від того, 

який був відомий у минулому, «наданні йому нових засобів допомоги, щоб дух 

цей міг скористатися своїми правами на природу»: «Люди не знають ні про свої 

багатства, ні про свої сили й уявляють собі перші великими, а другі – малими, ніж 
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вони є в дійсності. Від цього походить те, що вони, надаючи надмірну ціну 

успадкованим мистецтвам, не шукають нічого більшого або просто принижують 

себе, витрачаючи свої сили на нікчемне, не випробовуючи їх у тому, що важливо 

по суті справи» [4, с. 62]. Освіта й самоосвіта, науковий підхід у здобутті знання, 

як стверджує Френсіс Бекон, потрібні «для користі й гідності людської» [4, с. 70]. 

У цьому сенсі людська раціональність, яка є основою здобуття знань, стає засадою 

для обґрунтування утилітарних вимірів використання цього знання на користь. 

При цьому ступінь володіння знаннями в контексті раціоналізму Нового часу є 

критерієм гідності людини. У такому ракурсі простежуються аналогії з античною 

філософією, з її принципом етичного раціоналізму, де знання є критерієм 

доброчинної людини. З іншого боку, акцентація уваги на потенціалі людини 

поєднувалася з визнанням того, що «у людини є одна вада: саме собою знання, 

отримане людиною, може бути для неї небезпечним, може зробити її пихатою, 

марнославною й жорстокою, коли воно не поєднується з протиотрутою, якою є 

доброчесність, що спроможна стримувати непомірні претензії людського знання» 

[4, с. 90-91]. 

Варто наголосити, що у новоєвропейській філософії гідність і справжня велич 

людини визначаються поєднанням саме цих двох складників: знання й 

доброчесності. Знання ж, у свою чергу, розглядається як багатство духовне, на 

противагу матеріальному багатству, жадоба до якого призводить до нівелювання 

людської доброчесності та домінування прагнення наживи. Багатство у вигляді 

знань – це та єдино важлива цінність, яка вирізняє гідну людину серед інших. У 

цьому аспекті під багатством знань, яким повинна володіти гідна людина, треба, 

швидше за все, мати на увазі багатство людського розуму. Саме в цьому аспекті 

критерієм гідності людини в епоху Нового часу стає парадигма раціоцентризму, 

яка наголошує на пріоритеті раціональності в житті людини та суспільства. 

Френсіс Бекон писав: «Завдяки науці людина має перевагу над іншими людьми, 

подібно до того, як людина має перевагу над тваринами, оскільки завдяки науці 

розум людський підноситься до небес, чого не може зробити тіло» [4, с. 142]. 

Наука, за Френсісом Беконом, дозволяє людині стати безсмертною, передати свої 
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знання наступним поколінням і, таким чином, забезпечити їх гідний розвиток, 

адже «наука приносить благо, до якого передусім прагне людина, а саме – 

безсмертя й вічність. Бо саме тому й народжують нащадків і намагаються 

прославити своє ім’я» [4, с. 142]. 

Філософи Нового часу, рефлексуючи з приводу тенденцій, пов’язаних із 

формаційними зрушеннями, не оминули в своїх розмислах і такої доволі 

делікатної проблеми, як співвідношення між людською гідністю та соціально-

економічними правами й умовами життя. Очевидно, що немає нічого спільного 

між людською гідністю та добрими умовами життя. Коли б це було так, 

стверджували вони, то це означало би, що гідність належить тільки індивідам, які 

володіють високим рівнем матеріального добробуту. Послідовно дотримуючись 

цього підходу, необхідно було б допустити існування різних рівнів людської 

гідності, наявність більш гідного життя й менш гідного життя відповідно до 

критерію володіння матеріальними благами. Гідність людини не залежить від 

багатства, стверджує Рене Декарт: «Ті, у кого найбільш ница душа, – найбільш 

зверхні й пихаті, тоді як гідні – найскромніші та найсмиренніші. У людей сильних 

і великодушних настрій не залежить від їхніх статків або від нещасть, що часом 

можуть траплятися з ними, тоді як людьми зі слабкою та ницою душею керує 

випадковість; благополуччя служить їм не меншою підставою для зверхності, ніж 

нещастя – для смирення. Нерідко ми спостерігаємо, як вони ганебно 

принижуються перед тими, від кого очікують для себе певної вигоди або ж 

якогось зла, але водночас вони зверхньо підносяться над тими, від кого нічого не 

очікують і кого не бояться» [15, с. 549]. У цьому контексті в поглядах Рене 

Декарта так само простежується ідея морального егалітаризму на основі гідності. 

Подібні ідеї морального егалітаризму розвивались у протестантизмі часів 

Реформації. 

Щодо багатства та бідності, то, на думку мислителів Нового часу, саме бідні 

люди розвивають культуру й моральність, тоді як життя тих, у кого єдина мета – 

розбагатіти, зводиться до варварства й розпусти. За словами Френсіса Бекона, 

«багатства треба витрачати на те, щоб здобути знання, а не застосовувати знання 
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для накопичення багатства» [4, с. 101], оскільки саме по собі багатство не здатне 

принести благо для людини. Як приклад філософ наводить слова Соломона: «З 

великого багатства немає жодної користі, за винятком можливості роздавати 

його» [4, с. 428]. У цьому контексті варто згадати, що цар Соломон, хоч і володів 

такими зовнішніми благами, як слава, влада, багатство, однак нічого «із цієї ниви 

слави не скосив і не взяв собі, окрім честі шукати й знаходити істину» [4, с. 125]. 

Новий час є періодом відносної емансипації індивіда на основі надання 

людині статусу моральної автономності особистості. Це особливо чітко 

простежується у філософії гідності Френсіса Бекона, Рене Декарта та Джона Лока. 

Абсолютизуючи свободу, вони розмірковують над ідеєю морального 

вдосконалення людини, в якій індивідуальні інтереси виявляються водночас і 

суспільними. У своїй філософії вони прагнуть довести, що багатство суб’єктивних 

можливостей людини здатне здійснити синтез ізольованих індивідуальних 

інтересів і суспільного руху в цілому. Наявні суперечності долаються такими 

найкращими людськими здатностями, як розум і діяльність. Людська природа 

рухлива, мінлива, життєствердна, сповнена сили; власною діяльністю людина 

розгортає всі закладені в ній здібності. Вона не боїться боротьби й не боїться 

небезпек і ницості цього світу – жити у світі, навіть коли він наскрізь просякнутий 

егоїзмом, є позитивною цінністю. Це динамічне розуміння людини ставить, таким 

чином, поряд із злом – добро, поруч з окремим індивідом – суспільство, у якому і 

з погляду якого усе вже виглядає не так похмуро. Розум, який урівноважує 

пристрасті й дозволяє людині розпоряджатися самою собою, відіграє вирішальну 

роль у переході від зла до добра, від індивіда до суспільства. Людина, яка 

сповнена почуття власної гідності та небезпідставно переживає цю душевну силу, 

скеровуючись мудрістю, здатна якнайповніше насолоджуватися життям. Мудрість 

гідної людини полягає в тому, щоб володіти своїми пристрастями й так уміло 

ними розпоряджатися, щоб легко можна було витримати спричинене ними зло й 

навіть обернути їх собі на радість [15, с. 571]. Усе, що може зробити людина і до 

чого повинна прагнути, – це «використовувати найкращим чином те, що дала їй 

природа, запобігти тим вадам і недолікам, до яких найбільш схильна її 
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конституція». Її природні обдарування на засадах розуму «повинні бути розвинуті 

до максимально можливої межі» [35, с. 453]. Для філософії Нового часу 

незаперечним є те, що «основою всякої доброчесності та гідності є здатність 

людини відмовлятися від задоволення своїх бажань, коли розум не схвалює їх» 

[35, с. 437]. У такому аспекті повагу до людського розуму, а водночас принцип 

раціоцентризму та значущість досягнень розуму можна вважати підґрунтям для 

інтерпретації гідності в епоху Нового часу, оскільки мудрість та знання, а в цілому 

раціональність ототожнюються з гідністю. 

Фактично у філософії гідності Нового часу песимізм, пов’язаний з 

констатацією негідних мотивів і прагнень реальних індивідів, виявляється 

подоланим. Як писав Джон Лок, оскільки люди не в змозі самостійно забезпечити 

себе усім необхідним для життя, до якого прагне людська природа, – «життя, 

відповідного людській гідності», щоб здолати ті недоліки й недосконалості, які 

властиві людям, «коли вони живуть окремішньо й виключно самі собою», люди, 

«природно, схильні шукати спілкування й товариства з іншими» [34, с. 270]. 

Егоїзм окремо взятих індивідів розчиняється в добрій, об’єднуючій усе 

суспільство, кінечній утилітарній меті. Більше того, Просвітництво XVIII ст. 

прийде до думки про можливості нескінченного морального, інтелектуального та 

соціального вдосконалення людини на основі раціонального методу виховання. 

Для фундатора Європейського Просвітництва Джона Лока метою такого 

виховання є «чесна, діяльна та гідна людина, що любить свою країну» [35, с. 411], 

для якої справою честі та незмінним обов’язком є «служіння своїй батьківщині в 

повній мірі своїх можливостей» [35, с. 409]. Концепція виховання гідної людини 

(«джентльмена») у Джона Лока органічно пов’язана з його гносеологією. Він 

виступав проти теорії «вроджених ідей», стверджуючи, що «в душі немає знання 

загальних і самоочевидних максим, доки людина не почне розмірковувати» [36, 

с. 102]. Тобто, як знання, так і моральні приписи «належать до ідей не вроджених, 

а набутих» [36, с. 113]. Досвід доводить, що людина тільки після того, як 

навчиться їх, знає їх набагато краще, ніж до того [36, с. 108]. Усі моральні 

приписи потребують доведення, що заперечує їхню вродженість [36, с. 117]. Коли 
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би вроджені ідеї дійсно існували, вони неминуче мусили б природно визнаватися 

усіма людьми, але досвід життя засвідчує протилежне [36, с. 110]. Єдине, що 

Джон Лок визнає вродженим в душі людини – це те, що: «Природа вклала в 

людину прагнення до щастя і відразу до нещастя. Ось це дійсно вроджені 

практичні принципи, які, як і належить практичним принципам, діють постійно і 

безперервно впливають на усю нашу діяльність. Це можна незмінно й усюди 

спостерігати в усіх людей, будь-якого віку. Але вони є схильностями, що 

випливають з природного прагнення до добра, а не закарбованими істинами в 

розумі» [36, с. 116]. Хоч моральні правила й «не написані в серцях людей», багато 

хто приходить до згоди з ними і до переконання в їхній обов’язковості тим самим 

шляхом, яким пізнаються інші речі: під впливом виховання, середовища, звичаїв 

своєї країни: «Як би не було отримане таке переконання, воно приводить у дію 

наше сумління, яке є нічим іншим, як нашою власною думкою або судженням про 

моральну правильність або негідність наших дій» [36, с. 119]. Люди зазвичай 

приходять до своїх принципів і переконань на основі повсякденного досвіду, але 

закладаються вони ще з дитинства в процесі виховання, скерованого на 

«довірливий і неупереджений» дитячий розум, оскільки він є «білим папером, що 

приймає які завгодно букви» [36, с. 131]. Хоч і є люди, які від природи володіють 

доброю конституцією, як фізичною, так і духовною, і цієї «сили їх природної 

обдарованості» достатньо, щоб «прагнути до прекрасного» і «бути здатними 

творити дива», проте такі приклади такого роду нечисленні. І, як зауважує Джон 

Лок, «дев’ять десятих тих людей, яких ми зустрічаємо, є тими, ким вони є, – 

добрими чи злими, корисними чи непридатними – завдяки своєму вихованню». 

Саме воно, на думку філософа, і «створює найбільші відмінності між людьми» 

[35, с. 412, 432]. Цим самим заперечувалася думка про вроджену нерівність і 

наголошувалося на великому значенні соціального середовища, впливу 

суспільства на формування людини [35, с. 459, 464]. 

Важлива й навіть вирішальна роль у процесі виховання відводиться розуму, 

оскільки завдяки йому санкціонується або забороняється задоволення тих чи 

інших бажань людини. Цю здатність людина набуває й удосконалює до рівня 
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звички завдяки вихованню, і коли її розвивати з раннього віку, «вона стає легкою 

й природною» [35, с. 437]. Неприпустимо, на думку Джона Лока, застосовувати 

під час виховання дитини приниження або тілесні покарання, оскільки «коли 

душа дитини надто пригнічена й принижена, коли її розум прибитий і зломлений 

надто суворим ставленням, він втрачає свою силу та енергію» і опиняється у ще 

гіршому стані, ніж коли закривати очі на сваволю чи пустощі дитини. В 

останньому випадку «свавільні юнаки, що вирізнялися життєрадісністю та 

розумом, ще можуть іноді вийти на правильну дорогу і, таким чином, стають 

діяльними й великими людьми; але пригнічені, нерішучі й мляві душі, духовно 

нерозвинуті люди навряд чи в стані колись піднятися і дуже рідко чогось 

досягають». Виховання – це «велике мистецтво», в якому найважливіше – «знайти 

спосіб зберегти душу дитини природною, діяльною, вільною» [35, с. 442]. Тому 

найбільш дієвими інструментами виховання гідного громадянина є честь і ганьба. 

Саме вони є «наймогутнішими стимулами душі, коли вона вже здатна їх оцінити». 

Джон Лок наголошує: «Коли вам вдалося навчити дітей цінувати добру репутацію 

й боятися сорому та ганьби, ви вклали в них правильне начало, яке буде завжди 

проявляти свою дію й схиляти їх до добра» [35, с. 412, 446]. Цей раціональний 

підхід до виховання почуття гідності має важливий утилітарний момент, а саме: та 

людина, яку хвалять і вивищують за гідну поведінку, «обов’язково зустріне і 

любов, і ласку з боку кожного, а в результаті цього вона буде мати й інші гарні 

речі»; і навпаки, той, хто своєю негідною поведінкою викликає неповагу до себе й 

не дбає про збереження доброї репутації, неминуче «стане предметом байдужості 

й презирства, а наслідком цього стане і відсутність усього, що могло б надати їй 

задоволення й насолоду» [35, с. 447]. Людина повинна дбати про своє добре ім’я – 

репутацію. Репутація є її особистісним капіталом, який виявляється у визнанні та 

схваленні, які «розум інших людей дає, немов за спільної згоди, доброчесним і 

добропорядним вчинкам» [35, с. 449]. 

У такому аспекті раціоналізм Нового часу, який наголошує на розумі як 

основі людського буття, є основою для формування ідей прогресу та 

вдосконалення людини. Її рушійна сила – розум, уподібнений до неперервно 
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діючої машини, яка видає все більш довершені результати. Концепція можливого 

морального вдосконалення індивіда й суспільства в гармонії, гарантованій 

інтелектом, досягає своєї вершини у створених Клодом Гельвецієм, Жаном 

Кондорсе, Йоганном Гердером та Імануїлом Кантом грандіозних проектах 

реформаторського прогресу людського роду, прогресу аж до суспільства 

солідарності [14, с. 75]. 

Становлення та розвиток капіталізму ставить знак рівності між гідністю й 

ініціативою, гідністю та вмінням бути успішним. Справжньою гідністю володіє та 

людина, яка не задовольняється становищем найманого робітника, доволі важким і 

принизливим за часів первісного нагромадження капіталу. Вона не мріє вічно 

експлуатувати зів’ялий аристократичний авторитет, а виявляє кмітливість, 

хоробрість для утвердження себе як буржуа-підприємця. Гідність здобуває та 

захищає людина, яка не тільки спроможна отримати в спадщину багатство, що тане 

з кожним днем, але й уміє збільшувати, нарощувати наявне. У цьому аспекті знання 

та вміння людини скеровані на практичний бік їхнього втілення. Це свідчить про 

розвиток елементів утилітаризму та прагматизму, оскільки успішність людини стає 

критерієм її гідності: «Знання своїх пізнавальних здібностей застерігає нас від 

скептицизму та розумової бездіяльності. Коли ми будемо знати свої сили, ми 

будемо краще знати, що можемо застосувати з надією на успіх» [36, с. 94]. 

Примноження багатства й перетворення світу, що, у свою чергу, дають прибуток і 

славу – ось чесноти капіталістичної свідомості, її культурно-побутового розуміння 

поняття «гідність». Найкращою ілюстрацією окресленій тенденції слугує заклик 

Френсіса Бекона: «Доки філософи ведуть суперечку, що є головним – 

доброчесність чи насолоди, шукай засоби оволодіти і тим, і другим. Доброчесність 

з допомогою багатства стає всезагальним благом» [4, с. 374]. 

Лінощі, млявість, самозаспокоєння, споглядання й навіть стоїчна апатія, 

ціновані Античністю, не є складниками гідності людини Нового часу, оскільки 

гідність людини починає тлумачитись у прагматичному аспекті, який наголошує на 

активності та успішності людини. Доволі симптоматично інтенції Нового часу 

віддзеркалені у словах Джона Лока: «Щастя або нещастя людини в основному є 
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справою її власних рук. Та людина, чий дух – нерозумний керівник, ніколи не 

знайде правильного шляху…» [35, с. 412]. Людина повинна бути цілеспрямованою, 

активною, пристрасною і, що найголовніше, не серцем, а головою повинна бути 

холодною й прагматичною, щоб швидко та чітко скалькулювати можливі вигоди й 

вірогідні збитки. Така позиція свідчить про зростання ролі принципів утилітаризму 

та прагматизму в епоху Нового часу. Зазначимо також, що підґрунтям для розвитку 

утилітаризму та прагматизму стає раціоналізм. 

Формально право на виявлення почуття власної гідності, з позиції суспільства 

модерну, мають, звичайно, усі (цим капіталізм докорінно відрізняється від 

ієрархічної становості феодалізму), але реальною гідністю володіють лише 

успішні. Тобто, незважаючи на принцип формального егалітаризму, у поглядах 

філософів Нового часу домінує прагматичний аспект гідності, який наголошує на 

успішності людини. Підприємницький успіх є тією чарівною силою, що робить 

людину гідною в очах інших і дозволяє з достатньою підставою пишатися собою, 

цінувати себе: «Багатства існують, щоб їх витрачати, а витрати – щоб робити 

добро й цим здобувати почесті» [4, с. 413]. Проте в Рене Декарта щодо цього 

питання є й своя особлива позиція. Вслід за Аристотелем він стверджує, що 

володіти благом, якого ця людина не гідна, – означає певним чином спричиняти 

зло [15, c. 564]. Коли доля наділяє будь-кого благами, яких він дійсно не гідний, у 

людини, яка з цього приводу рефлексує, може пробуджуватися заздрість, тому що, 

«природно прагнучи до справедливості, ми гніваємося з того приводу, що вона не 

була дотримана при розподілі благ, тоді цю заздрість можна вибачити, особливо 

коли благо, якому заздрять в інших, такого роду, що в їхніх руках воно може 

обернутися злом, наприклад, коли цим благом є певна посада або служба, при 

виконанні якої вони можуть погано вчинити. Навіть коли для себе бажають такого 

ж блага, а володінню цим благом поставлені перепони, оскільки воно перебуває в 

інших, менш гідних руках, заздрість усе ж можна вибачити, коли тільки злість 

стосується лише несправедливого розподілу благ, яким заздрять, а не тих, хто 

ними володіє або розподіляє» [15, с. 560]. 
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Концепція раціональної душі й побудована на ній теорія саморозкриття 

людини набувають для філософії гідності цього періоду особливого значення. 

Завдяки їм гуманізм принципово розширив свої межі. Ці аспекти залишаються 

вагомими й зберігають своє значення для розуміння гідності й у сучасному 

постіндустріальному суспільстві. 

Саме особиста ініціатива та власні досягнення відкривають для людини 

широту об’єктивного виміру гідності. Пишатися собою й бути гідною визнання 

може та людина, яка створила себе сама, втілила в успішних справах свої 

здібності, подолала перепони та труднощі. Тут яскраво простежується 

прагматичний та утилітарний підхід філософів Нового часу до проблеми гідності. 

Важливою умовою особистої ініціативи, а отже і гідності, постає свобода. 

Свобода передбачає визнання свободи іншої людини, підставою якої є її гідність. 

Людську гідність неможливо зрозуміти поза свободою. Гідність зобов’язує до 

солідарності та позитивної діяльності [15, с. 567]. В умовах становлення 

громадянського суспільства, за Джоном Локом, свобода визначає гідність людини 

у здатності діяти за власним бажанням у всіх випадках, коли цього не забороняє 

закон [34, с. 275]. Протиставлення свободи гідності означає нехтування людською 

істотою як цілим. Свобода, без урахування гідності відчужена від людини. 

Гідність, відокремлена від свободи, є неповною гідністю. На переконання Рене 

Декарта, «гідна людина не надає значення тим благам, яких можна її позбавити, і, 

навпаки, високо цінує свободу й повну владу над самою собою» [15, с. 567]. Отже, 

свобода та гідність є взаємозалежними. 

Важливим здобутком Нового часу і, власне, важливим уроком Реформації є 

осмислення в контексті ідеї свободи совісті принципу толерантності як важливої 

засади забезпечення гідності людини. Хоч саме поняття було відоме ще з часів 

Античності, проте особливий акцент на ньому було зроблено внаслідок релігійних 

війн часів Реформації. Раціоналізація толерантності як важливої умови 

утвердження гідності людини в епоху Нового часу знайшла своє місце у «Листах 

про толерантність» («Epistola de tolerantia») Джона Лока, та пізніше в «Акті 

терпимості» («Toleration Act»), який в 1689 році був схвалений британським 
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парламентом під впливом ідей філософа. На думку Джона Лока, толерантність є 

не тільки визнанням державою свободи «іншого» самому легально вести на свій 

розсуд власні громадянські та приватні справи, але й зобов’язання держави 

захищати цю свободу від будь-яких посягань чи обмежень. Власне свобода, 

зокрема свобода світогляду та віросповідання, визнавалася Джоном Локом 

невід’ємним правом людини. Інституційне впровадження британською державою 

інструменту толерантності дозволило досить скоро подолати нетерпимість та 

приниження на релігійному ґрунті, створило сприятливий правовий простір для 

співіснування громадян різних конфесій, об’єднало країну. «У такий спосіб, – 

зазначає Олександр Тягло, – толерантність вперше продемонструвала свій 

потенціал дієвого інструменту досягнення політичної злагоди різноманітних сил 

за умов збереження ними законної свободи й права бути самими собою» [44, с. 3]. 

Цей досвід Нового часу продемонстрував дієвість раціонального підходу до 

усунення нерівності, дискримінації, глибоких образ та принижень за конфесійною 

ознакою між громадянами; досвід досягнення громадянської єдності й 

утвердження гідності нації через визнання гідності кожного громадянина [26]. Ця 

тема пізніше стала провідною вже в американській конституції 1787 року й надалі 

відігравала важливу роль на усіх етапах становлення західної цивілізації. 

Капіталістичний дух Нового часу трансформує також поняття станової 

гідності. Гідність стає не спадковою, родовою, а індивідуально-особистісною та 

професійною: гідність творця, майстра своєї справи, фахівця, успішного 

підприємця, організатора, управлінця. «Профі» – це людина фахова й 

відповідальна: учений, учитель, адміністратор, фінансист – важлива й шанована 

фігура в новому капіталістичному світі. У цьому аспекті у філософії Нового часу 

формується принцип професійного егалітаризму, тобто професія робить людей 

рівними й гідними незалежно від станового походження. Гідні люди «за 

природою своєю схильні здійснювати великі справи, але, водночас, вони не 

беруться за те, до чого не почувають себе здатними». Вони вважають, що «немає 

нічого кращого, ніж робити добро іншим, нехтуючи при цьому своїми власними 

інтересами» [15, с. 548]. На думку мислителів Нового часу, «чим більш шляхетна 
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й великодушна людина, тим більш вона схильна віддавати людям належне» [15, 

с. 553]. Тим самим гідна людина не тільки виявляє глибинне смирення перед 

Богом, а й без будь-якого внутрішнього спротиву виявляє повагу й пошану до 

людей, а зневажає лише вади. Навпаки, ті, у кого дух ниций і слабкий, якнайкраще 

підвладні гріху й негативному сприйняттю оточення [15, с. 553]. 

Отож розвинутий інтелект, свобода, толерантність, відповідальність, 

відданість справі добра, індивідуальна ініціатива, орієнтація на успіх, турбота про 

свою репутацію – ось соціально значущі складові «гідності» у раціоцентричній 

парадигмі Нового часу, яка поступово набирає утилітарних та прагматичних 

вимірів. 

Як у Новий час, так і нині почуття власної гідності з повним моральним 

правом переживає не просто вільний індивід, а той, хто виявляє у свободі свою 

індивідуальність, свій творчий потенціал. Людина Нового часу цінує й поважає 

себе саме за те, що вона не така, як інші, не така, як усі, за те, що вона має власне 

обличчя, за те, що вона сама здатна будувати своє щастя. У такому аспекті 

раціоналізм Нового часу стає підґрунтям для подальшого розгортання принципу 

індивідуалізму, який також можна вважати основою тлумачення людської 

гідності. Загалом, у філософії Нового часу ідея гідності розглядається на основі 

таких концептів, як моральна автономність людини, свобода людини, 

толерантність, прогрес. Також ідея гідності людини в епоху Нового часу 

тлумачиться крізь призму таких методологічних принципів, як секуляризм, 

гуманізм, раціоналізм, раціоцентризм, утилітаризм, прагматизм, професійний та 

моральний егалітаризм та індивідуалізм. 

 

4.2. Раціоцентрично-утилітарний підхід Томаса Гобса до осмислення ідеї 

гідності 

 

Ідея гідності посідає одне з центральних місць у теорії природного права 

видатного англійського філософа XVII ст. Томаса Гобса. Вона знайшла своє 
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висвітлення переважно у таких його відомих працях: «Про людину» та 

«Левіафан…». 

Жив Томас Гобс у доволі непростий, можна сказати, буремний в історії 

Англії час: релігійне протистояння, революція, громадянські війни, реставрація, 

реакція. Філософ був доволі відомим не тільки в наукових, а й у вищих владних і 

клерикальних колах, що в умовах мінливої політичної кон’юнктури, окрім 

переваг, завдавало йому й чимало клопоту. Траплялося, що через свої ідеї, 

принципи та переконання, окреслену наукову позицію він неодноразово зазнавав 

образ і збитків – як моральних, так і матеріальних. Тому для Томаса Гобса слова 

про гідність ніколи не були порожнім звуком. Це підтверджується й прижиттєвим 

проханням філософа до своїх друзів та учнів про епітафію з таким скромним 

змістом: «He was a virtuous man, and for his reputation for learning he was well known 

at home and abroad» («Гідна людина, широко відома завдяки своїй вченості як на 

батьківщині, так і на чужині») [49, с. 15]. 

Спершу необхідно акцентувати, що гідністю людини новочасний філософ 

Томас Гобс називає все те, що цінується у ній, що є її перевагою, що виявляється в 

ній, насамперед, у порівнянні з іншими. Він стверджує, що якби всі були 

однаковими і якості людей нічим не відрізнялися, то нічого й ніколи серед них не 

цінувалося б [7, с. 25]. 

У дусі раціоцентризму свого часу Томас Гобс веде мову про те, що найбільш 

виразно гідність людини окреслюють саме ті здібності, які можна узагальнити 

одним поняттям – «великий розум». Це, насамперед, інтелектуальні чесноти, 

розумові здібності, «які усі інші хвалять, цінують і якими дуже прагнуть 

оволодіти» [7, с. 25]. Таке раціоцентричне тлумачення гідності людини є 

специфікою усієї філософії Томаса Гобса. 

Як зауважує філософ, про людей, які здатні помічати зв’язок, відношення, 

взаємодію, «рідкісну схожість речей, непомітну для більшості», кажуть, що «вони 

володіють великим розумом, під яким саме у цьому випадку мається на увазі 

велика фантазія». Про тих, хто помічає й розпізнає «несхожість і розбіжності 

речей у ситуації, коли такі розбіжності помітити нелегко», кажуть, що «вони 
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володіють великою здатністю судження, а в ділових розмовах і питаннях цю 

якість називають розсудливістю» [7, с. 26]. Усі люди є різними, мають різні 

нахили, пристрасті, які зумовлюють і відмінність у їхніх зацікавленнях та 

вподобаннях, у поглядах на світ. 

Здатності фантазії та судження прикрашають людину, ставлять її в центр 

уваги інших. Схильність до фантазії сприяє поетичній творчості, винахідництву, 

опануванню мистецтвом красномовства і «більш властива молодим людям». 

Розсудливість допомагає розв’язанню проблем, суперечок, сприяє вдалому 

філософуванню і є віддзеркаленням життєвого досвіду, який найчастіше 

виявляється з віком [8, с. 252-253]. І з цим важко не погодитись. Проте, 

розглядаючи співвідношення цих розумових здатностей, Томас Гобс зауважує, що 

коли судження без фантазії ще можна розглядати як розум, то фантазію без 

судження розумом назвати важко. На його думку, фантазія, яка не 

супроводжується здатністю судження, без системності, цілеспрямованості та 

постійності стає подібною до марення божевільного [7, с. 26]. 

Навіть у фантазії повинна бути міра: як її нестача, так і її надмірність ведуть 

до нерозумності, невдач та дурниць [8, с. 253]. «Великий розум» неможливий без 

поміркованості, без уміння ставити перед собою чіткі цілі, осмислювати усі 

вірогідні сценарії їх реалізації, помічати причинно-наслідкові зв’язки. Людина у 

своїй здатності прогнозувати, передбачати перебіг подій у майбутньому виявляє 

значну перевагу над усіма іншими живими істотами. Проте, визнає філософ, існує 

й інша, темна сторона цієї здатності, яка може зробити людину «більш хижим і 

жорстоким звіром, ніж вовки, ведмеді, змії, які виявляють хижість лише в 

моменти голоду або небезпеки» [8, с. 234]. 

Як вже зазначено вище, Томас Гобс, аналізуючи проблему гідності, мислить 

раціоцентрично. На його переконання, розум, як важлива передумова гідності 

людини, може бути як природним, так і благонабутим. Тут доречно уточнити, що 

під «природним розумом» філософ має на увазі не те, що людина отримує від 

народження в перший час життя: «від народження людина має лише відчуття, які 

не можна вважати чеснотами, зважаючи на те, як мало тоді люди відрізняються 
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між собою та від тварин» [7, с. 25]. Природний – це тільки той розум, який 

розкриває свій потенціал лише з практичним застосуванням, з досвідом, «без 

методу, культури та освіти». Цей природний розум виявляється, головно, у двох 

речах: «швидкості уяви (швидкому порухові однієї думки за іншою) та в 

невпинній спрямованості до певної обраної мети» [7, с. 25]. І тут, очевидно, мова 

йде про особливості темпераменту та характеру людини, які можуть або 

посилювати, або послаблювати її моральний образ як у власних очах, так і в очах 

оточення. 

Коли виходити з платонівського розуміння блага як усього того, що робить 

людину та суспільство гідними, кращими, стає зрозумілим виокремлення Томасом 

Гобсом так званого «благонабутого розуму»: це набутий шляхом навчання та 

застосування наукового методу розум, основою якого є правильне використання 

мови [7, с. 27]. За допомогою мови люди можуть сформулювати собі загальні 

правила та облаштовувати згідно з ними своє життя. Завдяки їй вони стають 

сильнішими [8, с. 240]. Завдяки мові, вивченню гуманітарних наук, опануванню 

мистецтв та впливаючи з їхньою допомогою на матеріальний світ, людина 

розкриває й розвиває свій духовний, творчий потенціал, виявляє все нові й нові 

можливості як прикрасити та зробити радісним своє життя, так і принести велику 

користь усьому суспільству [8, с. 243]. Але все «благонабуте» має соціально 

зумовлений характер. Натомість основну увагу Томас Гобс зосереджує саме на 

природних виявах людського розуму, які виявляють його несхожість, унікальність 

і власне цінність, але водночас і визнає, що вони не завжди бувають відповідними 

як ідеї блага, так і самій ідеї гідності. 

Серед негідних та неприйнятних рис розуму Томас Гобс називає хитрість, 

легковажність, зарозумілість та зловживання словами. Ці риси розуму 

позбавляють його носія поваги та позитивного сприйняття в суспільстві. 

Наприклад, під хитрістю філософ розуміє використання несправедливих та 

нечесних засобів, які нав’язуються людям зазвичай страхом або використанням їх 

прагнення задовольнити свої потреби. Хитрість – це завжди «збочена мудрість», 
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яка до того ж є ознакою слабкодухості, оскільки «велич душі виявляється в 

презирстві до несправедливих чи безчесних засобів» [7, с. 27]. 

Відповідною до новочасного буржуазного духу є Гобсівська прагматична 

логіка міркувань про негідність легковажності, пасивності та лінощів. Філософ 

переконаний: якщо людина не має великої пристрасті або прагнення до таких 

речей, як влада, багатство, знання чи почесті, або є байдужою до них, то навіть 

якби вона й була доброю та нездатною будь-кого образити, однак усе одно вона 

цим тільки би підтверджувала, що не володіє ні великою фантазією, ні великою 

здатністю судження. Для Томаса Гобса, «слабкість пристрастей є ознакою тупості, 

тоді як мати пристрасті, байдужі до будь-яких речей, є ознакою розсіяності та 

легковажності» [7, с. 27-28]. 

Коли зосередити увагу на низькому в людині й розглядати її суто в такій 

негативній системі координат, протилежним полюсом легковажності, розсіяності 

та інертності, за Томасом Гобсом, буде інша негативна риса в негідному 

«розумному» бутті людини, яку позначають словами «марнославство», 

«зверхність», «зарозумілість». Усі ці вади, породжені «первородним гріхом», 

разом ілюструють гординю, крайність та тенденційність внутрішньої, 

суб’єктивної сторони почуття власної гідності. Щодо цієї крайності філософ 

застерігає: вона робить людину схильною до гніву, а іноді доводить і до 

шаленства: «Занадто висока думка людини про себе, про своє божественне 

натхнення, про свою мудрість, вченість, красу може стати навіженістю, а в 

поєднанні із заздрістю – оскаженінням» [7, с. 28]. 

Треба визнати, що від природи людина прагне переваги над іншими, і коли 

вона здійснює чи промовляє щось, з її погляду, видатне та неперевершене, це 

природно викликає в неї радість і усмішку. Ці самі переживання можуть раптово її 

охопити також при усвідомленні власної моральної переваги над негідністю слів і 

вчинків інших, чужих для неї людей. Як зауважує Томас Гобс, чужа негідність та 

недоліки особливо чітко окреслюють для людини її власний позитивний образ [8, 

с. 250]. Страждання, яке відчувається з причини успіхів іншого й пов’язане з цим 

наступне бажання позбавити його переваг, є почуттям суперництва. А прагнення, 
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пов’язане з бажанням позбавити успішного суперника його переваг, Томас Гобс 

називає заздрістю [8, с. 252]. Ці негативні прояви в духовно-моральному бутті 

людини безпосередньо зумовлені неадекватною оцінкою нею самої себе, свого 

місця в світі. 

Надмірна самооцінка є суттєвою перешкодою для розуму, як і надмірна 

невпевненість у собі, що веде до духовної пригніченості. Перше почуття спонукає 

любити численне товариство, останнє – самотність. Натомість тільки правильна 

самооцінка є «належним станом розуму». Той, хто правильно оцінює себе, на 

думку Томаса Гобса, володіє і сміливістю, необхідною для здійснення подальших 

самостійних кроків у своєму життєвому поступі [8, с. 251]. Тут Томас Гобс у дусі 

раціоцентризму особливо наголошує на правильній самооцінці, яка є основою 

людської гідності. 

На схильності (характер) людини та її самооцінку значною мірою також 

впливають авторитети. Авторитети – це люди, приписами та прикладом яких 

інший вирішує керуватися з поваги до їх мудрості. Це вчителі, батьки або інші 

люди, які прославилися своєю мудрістю: «Бо усі поважають саме тих, хто 

прославився, й уважають їх гідними для наслідування. Звідси <…> випливає, що 

батьки і вихователі з метою просвіти юнаків повинні не тільки наставляти їх 

істинними та добрими вченнями, але й, окрім того, поводитись у їхній присутності 

доброчесно і бути справедливими. Тому що юнацький характер легше схиляється 

до поганого під впливом прикладу, ніж до доброго під впливом настанов» [8, 

с. 257]. Отже, Томас Гобс намагається поєднати гідність із доброчесністю та 

справедливістю, що є також характерним для класичної античної традиції.  

Думка інших щодо нашої цінності важлива для нас. Вона культивує в кожній 

людині формування такого критерію належного, як сумління. Коли людина 

дізнається, що її цінують – вона радіє. Схвалення інших засвідчує людині їхню 

високу думку про неї. Проте, коли вона помічає, що скоїла щось негідне, або 

припускає, що таке сталося, зазвичай вона буде соромитись і червоніти. Сором є 

невдоволенням собою, коли замість того, щоб робити належне та отримувати 

приємне схвалення, людина виявляє своїми необдуманими словами чи діями дещо 
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таке, що є неприйнятним і вартим засудження. А почервоніння обличчя у цьому 

випадку, за Томасом Гобсом, є ознакою тієї людини, яка бажає бути гідною як у 

своїх справах, так і в розмовах: «…Тому здатність червоніти схвальна у юнаків, 

проте не в людей похилого віку, оскільки від людей похилого віку ми вимагаємо 

вже не тільки прагнення до гідного, а й знання його» [8, с. 249]. 

Не треба ніколи нав’язливо переконувати інших у своїх чеснотах, вважає 

філософ. Намагатися хвалити самого себе, щоб сформувати позитивну думку 

оточення щодо себе, – марна та негідна справа, оскільки так поводяться тільки ті, 

хто не зустрічає схвалення з боку інших людей [8, с. 245]. 

Для Томаса Гобса, ще одним суттєвим недоліком в оцінках та міркуваннях 

людини, які можуть знецінювати її в очах оточення, є зловживання словами, 

використання запозичених в інших, завчених слів без розуміння їх справжнього 

змісту, або коли людина прагне ввести в оману інших безглуздістю сказаного [7, 

с. 30]. Зловживання словами демонструє відсутність розсудливості, а отже й 

розуму в мовця [7, с. 26]. 

Тут варто ще раз підкреслити, що для Томаса Гобса красномовність є 

важливою ознакою гідності людини, яка в поєднанні з красою здатна вигідно 

виокремити її з-поміж загалу. Красномовність додає людині вагомості в очах 

інших завдяки її «позірній розсудливості». Зазвичай і приваблива зовнішність, 

краса так само є джерелом природної симпатії серед оточення, бо «краса є 

обіцянкою блага і приваблює любов» [7, с. 32]. Коли ж це прекрасне також 

спостерігається ще й у діях людини, тоді це називається чеснотою. Натомість 

негідна поведінка викликає в естетичному сенсі відразу в більшості, оскільки в 

сутності своїй не скерована на досягнення блага [8, с. 240]. 

Визнання взаємозумовленості та органічної єдності етичної, естетичної та 

гносеологічної складових феномену гідності є виразною лінією міркувань Томаса 

Гобса з приводу людини та її самовизначення в світі собі подібних. 

У цьому сенсі зрозумілою постає наступний важливий складник гідності 

людини – могутність. За Томасом Гобсом, могутність – це те, на що вона 

спроможна [7, с. 31]. Могутність визначається, перш за все, володінням тими 
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засобами та можливостями, які необхідні для «досягнення певного видимого блага 

у майбутньому». Вона включає два складники: «природну» та «інструментальну»: 

«Природна могутність – це перевага здібностей тіла чи розуму, незвичайна 

фізична сила, краса, поміркованість, спритність, красномовство, щедрість, 

шляхетність. Інструментальними є форми могутності, набуті завдяки 

вищезгаданим природним якостям або завдяки удачі (талану), які є засобами чи 

інструментами для набуття ще більшої могутності, як-от багатство, репутація, 

друзі й таємне сприяння Бога, яке люди називають щасливим випадком» [7, с. 31-

32]. Могутність, коли вона значна, є благом, оскільки гарантує безпечне життя, а 

саме «на безпеці тримається наш душевний світ» [8, с. 241]. 

Прихильник теорії суспільного договору Томас Гобс доводить, що 

найбільшою могутністю людини є та, яка «складається із сил більшості людей, 

об’єднаних згодою, і перенесена на одну особистість, яка користується всіма цими 

силами», або за своєю власною волею, або залежно від волі кожного. У цьому 

випадку соціальна вагомість людини зумовлюється делегованою їй владою, а 

отже, і підлеглими цій владі, наявністю друзів, однодумців, послідовників: «Звідси 

й репутація могутності, яка теж є могутністю, оскільки має наслідком 

прихильність тих, хто потребує заступництва. Так само могутністю є репутація 

патріота (популярність). Таким чином, будь-яка якість, яка вселяє іншим любов до 

певної людини, або страх перед нею, чи слава про таку якість є могутністю, бо є 

засобом впливу на інших та їхню службу» [7, с. 32]. Фактично гідність і репутація 

могутності постають у Томаса Гобса цілковито тотожними за своїм змістом 

поняттями: «Могутність приносить репутацію мудрості або щастя. Привітність 

могутньої людини завойовує любов. Чутка про те, що людина проявила 

розсудливість у веденні війни або в укладенні миру, є також проявом могутності, 

бо розсудливим людям ми охочіше вручаємо владу над собою» [7, с. 32]. 

Якщо вже вести мову про мудрість як важливу та унікальну ознаку гідності, 

то не можна не оминути чітко вираженої утилітарності в її розумінні Томасом 

Гобсом. Мудрість – це не просто певна корисна для людини якість, а важливий 

інструмент, здатний суттєво сприяти досягненню безпеки життя. Тут варто 
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зазначити, що Томас Гобс, виходячи із раціоцентризму в оцінці гідності, водночас 

розвиває утилітарний аспект раціональності, наголошуючи на тому, що мудрість є 

інструментом досягнення безпеки. У цьому контексті мудрість цінна не тільки 

через свою користь, але й сама собою гідна бути метою прагнень людини, тобто є 

благом. Мудрість – прекрасна і особливо цінується в людях внаслідок важкості її 

набуття для загалу. Натомість невігластво є злом, оскільки не тільки не дає будь-

якого захисту, але ще й може завадити помітити наближення неприємностей, біди 

[8, с. 242]. Мудрість приносить більшу славу, ніж багатство, вважає Томас Гобс, 

оскільки останнє зазвичай розглядається як ознака мудрості [8, с. 242]. 

У своїх міркуваннях щодо взаємозв’язку багатства, мудрості та гідності 

людини філософ звертає увагу на такі важливі моменти: коли багатство не 

успадковане, а набуте власними силами, воно є благом. Це багатство приємне. І 

для кожної людини воно є доказом власної мудрості та працелюбності. Бути ж 

бідним або й ще гірше – жебраком і не мати найнеобхіднішого є злом, оскільки не 

мати необхідного, на думку Томаса Гобса, – це зло. Проте більшою ганьбою за 

фінансову скруту є дурість. Коли перше є результатом несприятливої долі, то 

друге – природним недоліком [8, с. 242]. Бідність може бути благом лише тоді, 

коли немає потреби в необхідному, оскільки в цьому випадку вона «оберігає 

людину від ненависті, брехні й переслідувань» [8, с. 242]. 

З протестантських етичних позицій Томас Гобс твердить, що гідним є таке 

прагнення до багатства, яке бере свій початок в душі людини не з очікування 

можливостей використання самого багатства, а з потреби підвищення самооцінки, 

зумовленої усвідомленням, що це багатство набуте саме власними силами й 

завдяки власним обдаруванням [8, с. 254]. Завдяки багатству людина розширює 

свої можливості в справі служіння суспільству. Реалізуючи ідею спільного блага, 

вона утверджується в думці про цінність і важливість свого буття. Щодо цього 

філософ зазначає: «Думка, яку має про себе кожна людина, впливає на її 

схильності (характер)» [8, с. 256]. 

Так само прикрашає людину зневага до не надто великого багатства, оскільки 

це є ознакою людини, що не потребує в малому. Негідною є й любов до грошей, 
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оскільки наявність такої «любові» характеризує людину, готову за відповідну 

«вдячність» йти на що завгодно. Навіть у багатих людей така любов до грошей є 

ознакою нестатків та дріб’язковості душі [8, с. 245]. 

Томас Гобс переконаний, що багатство, за відсутності духовно-морального 

стрижня в людині, стійких принципів і переконань, може завдати шкоди як їй 

самій, так і оточенню. Коли «доля (фортуна)» дарує багатство, знатне походження, 

владу, це може навіть змінити характер людини в гірший бік: «Багатство і влада 

роблять таку людину більш пихатою, оскільки той, хто володіє більшою владою, 

вимагає, щоб йому було і більше дозволено. Такі люди більш схильні бути 

несправедливими до інших і менш схильні ставитись до менш впливових людей 

як до рівних» [8, с. 255]. 

Зовнішній вимір гідності людини, тобто те, якою постає людина та її цінність 

в очах інших людей, визначається, згідно з Томасом Гобсом, тим, «скільки можна 

дати за користування її силою», що можна від неї отримати. Тому й гідність, для 

філософа, не є абсолютною річчю, а має виражений релятивний, утилітарний 

характер і залежить від потреби в людині та в її оцінці з боку інших. Виявом 

цінності, якою ми наділяємо одне одного, є не що інше, як повага і зневага. 

Цінувати людину «високо» означає поважати її, «низько» – зневажати. Однак і 

високо, і низько треба розуміти відносно тієї ціни, яку людина приписує собі сама 

[7, с. 32]. Тут зазначимо, що в Томаса Гобса простежується тенденція до 

утилітарного тлумачення гідності. 

Особливим свідченням поваги до людини, за Томасом Гобсом, є вияв довіри 

до неї [7, с. 33]. Бути старанним у «сприянні благам іншого», радіти щастю 

людини, хвалити її «означає виявляти повагу»; захоплюватися нею, любити її 

«означає цінувати». І навпаки: нехтувати людиною, висміювати, її принижувати, 

жаліти є виявом неповаги. У світі людей «не цінується нічого, крім доброти, сили і 

щастя» [7, с. 33]. Гідність людини виявляється в її здатностях до справедливості, 

милосердя, а особливо єдності їх у акті прощення: «Вміти прощати того, хто 

просить про прощення, це ознака віри в себе» [8, с. 245]. А віра в себе прикрашає, 

оскільки це ознака людини, що усвідомлює свої здібності [8, с. 245]. 
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Так само здійснити щось ризиковане у хвилину небезпеки, коли цього 

потребують обставини, означає здійснити щось гідне, прекрасне, оскільки це дещо 

надзвичайне. Коли ж обставини не вимагають здійснити чогось подібного, то це 

вже є дурістю, тобто чимось потворним. Томас Гобс наголошує: видатні постаті, 

що завжди діють згідно з власними духовними схильностями, за покликанням – 

прекрасні, оскільки діяти таким чином є ознакою вільного духу. Ті ж видатні 

особистості, що діють усупереч власним духовним схильностям і покликанню, – 

потворні, оскільки подібні дії виявляють рабсько-лякливий умонастрій людей, які 

змушені щось приховувати. Бо ніхто не приховує те, що є прекрасним. Ганьбити 

те, що є правильним, справедливим, є ознакою невігластва, неосвіченості, а отже є 

ганебним, оскільки знання є силою (scire est posse) [8, с. 245]. У цьому аспекті 

тлумачення знань Томасом Гобсом має утилітарний аспект, водночас знання 

постають важливим критерієм гідності людини. 

У буденному розумінні, стверджує Томас Гобс, гідність – це 

загальноприйнята цінність людини, тобто та ціна, яку їй дає держава (нагороди, 

посади тощо). Вміти брати на себе відповідальність, приймати своєчасні й 

правильні рішення в умовах загроз, труднощів чи небезпеки «є чимось почесним». 

І навпаки: «нерішучість – це щось ганебне» [7, с. 33]. Чим більш «великими і 

важкими є діяння», тим більше вони засвідчують могутність і викликають повагу. 

При цьому Томас Гобс часом дещо цинічно зауважує: «байдуже, справедливі ці 

діяння чи ні, оскільки повага полягає лише в думках про могутність» [7, с. 35]. 

Багатство, влада, великі справи людини є приводом для того, щоб захоплюватися 

нею та її досягненнями. Тому бути завдяки цьому знаменитим – гідно, натомість: 

«невідомість – це безчестя» [7, с. 34]. 

І тут варто звернути увагу ще на один важливий момент. Для Томаса Гобса 

бути гідним означає бути гідним чогось, тобто «мати переважаюче право перед 

іншими» на щось, мати придатність, відповідні особистісні якості, що дозволяють 

сказати про людину, що вона заслуговує чи то багатства, чи то посади, чи 

прихильності інших: «Насправді найбільш гідний бути воєначальником чи суддею 

той, хто найбільше обдарований якостями, потрібними для цих посад; а найбільш 
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гідний бути багатим той, хто має якості, що дозволять якнайкраще скористатися 

багатством» [7, с. 36]. Тут також простежується утилітарний аспект тлумачення 

Томасом Гобсом проблеми гідності. 

Особливу гідність людини Томас Гобс вбачає ще й у тому, що людина є 

носієм релігійної свідомості і що «релігія існує лише в людині», і що «цієї якості 

немає в інших сотворіннях» [7, с. 40]. Людина, на відміну від тварин, прагне 

збагнути причини. Їй властиво бачити причинно-наслідкові зв’язки й порядок 

речей. Коли вона не може збагнути істинну природу речей, то будує стосовно них 

припущення, навіяні фантазією, або довіряючи авторитету інших, кого вважає 

мудрішим за себе. Природна причина релігії – турбота людини про своє майбутнє. 

Подібно до Прометея, людина, як розумна істота, намагається заглядати в 

майбутнє і страждає срахом смерті, бідності чи іншої біди, маючи відпочинок від 

неспокою лише під час свого сну [7, с. 41]. 

Говорячи про більшість пересічних людей, Томас Гобс відзначає, що вони не 

мають від народження особливих відмінностей. Унікальність, а отже і висока 

гідність – це виключна ознака лише небагатьох, меншості, винятковість якої 

зумовлена природою. Проте саме рівність більшості людей як у розумовому, так і 

в фізичному відношенні стає причиною взаємної недовіри й ворожнечі. 

Цікаво, що Томас Гобс вбачає в егалітарності причину конкуренції чи навіть 

ворожості, а тому не вважає рівність критерієм гідності. Рівність не може бути 

гідністю або визнаною перевагою людини у чомусь серед інших: «Через рівність 

здібностей виникає рівність надій на досягнення цілей. Тому двоє людей, які 

бажають одну річ, якою не можуть володіти удвох, стають ворогами. Наслідком 

взаємної недовіри є війна» [7, с. 47]. Кожен вважає себе вартим бажаної речі. Щоб 

не тільки зберегти своє життя, а й отримати бажані речі, людина змушена 

переконати інших у власних правах, перевагах і виключній гідності силою, 

хитрістю, збільшенням власної влади. Для цього насильство застосовується навіть 

«через дрібниці, як-от слово, усмішка, незгода з чиєюсь точкою зору тощо» [7, 

с. 47]. Як стверджує Томас Гобс, в умовах «війни усіх проти всіх» визнанню 

гідності у сумлінному працелюбстві вже немає місця, усе нівелюється війною, як і 
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цінність самої людини: «Нікому не гарантується збереження плодів його праці, 

тому немає землеробства, морської торгівлі, засобів переміщення, а найгірше – це 

вічний страх і небезпека насильницької смерті, тож і життя людини – самотнє, 

безпросвітне та короткочасне» [7, с. 47]. 

Отож, гідність людини в умовах «війни усіх проти усіх» визначається лише 

силою та рівнем її могутності. Це обумовлює нестійкість та невизначеність 

майбутнього для кожного. Люди починають прагнути миру через страх смерті, 

бажання речей, необхідних для хорошого життя, надії придбати їх завдяки своїй 

працездатності. Заради цього вони здатні йти як на власне приниження, так і на 

приниження інших, що в даному випадку корелюються з визначенням рівня прав і 

свобод, їх обмеженням: «Розум підказує найбільш доцільні умови миру, на основі 

яких люди можуть прийти до згоди. Ці умови називаються природними законами» 

[7, с. 49]. З цих міркувань Томаса Гобса помітно, що він має тенденцію до 

утилітаризму та прагматизму на основі раціоцентризму, оскільки розум має 

схильність шукати найбільш оптимальні та доцільні інструментальні рішення в 

розв’язанні тих проблем, які стоять перед людиною. Томас Гобс підкреслює: 

«загальне правило, правило розуму визначає, що кожна людина має прагнути 

миру, коли є надія його досягти. Коли неможливо його досягти, то можна 

використовувати всі засоби, які дають перевагу під час війни» [7, с. 50]. У випадку 

ж згоди інших на обмеження своєї свободи людина в дусі «золотого правила 

моральності» має відмовитися «від права на всі речі в цьому світі», наскільки це 

потрібно «в інтересах миру й самозахисту, і задовольнитися тією мірою свободи 

стосовно інших людей, яку вона б допустила в інших людях стосовно себе» [7, 

с. 50]. У такому аспекті поглядів Томаса Гобса «золоте правило моральності» має 

утилітарний вимір, бо воно спонукає людину діяти доцільно з метою отримання 

користі. Гідність людини також дістає утилітарний вимір, а сама людина, 

намагаючись бути гідною, повинна дотримуватись з необхідністю цього 

утилітарного «золотого правила моральності», яке є доцільним та прирівнюється 

до природних законів, які все ж-таки усвідомлюються розумом.  
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Фактично потреба у захисті власної гідності кожною людиною 

кристалізується у сформульованих Томасом Гобсом «природних законах». Така 

концептуальна лінія Томаса Гобса помітно зберігає ідейний зв’язок із творчою 

спадщиною видатних голландських філософів другої половини XVI – першої 

половини XVII століть Юста Ліпсія та Гуго Гроція. У реформаційному дусі вони 

обстоювали думку, що природне право постає очевидною вимогою здорового 

глузду, відповідно до якого та чи інша дія сприймається або гідною, або негідною, 

а отже дозволеною або забороненою самим Богом [46, с. 71]. У цьому випадку 

яскраво простежується на основі раціоцентризму утилітарний підхід Томаса Гобса 

до тлумачення природного права як вимоги здорового глузду, яка є безперечним 

утилітарним принципом. Гідність також дістає прагматичне забарвлення, бо діяти 

гідно – це означає діяти відповідно до здорового глузду, тобто доцільно та 

ефективно. Тут варто роз’яснити, що для послідовника етики протестантизму 

природним було переконання в незмінній присутності Бога в своєму житті, в 

невідворотності відповідальності перед Ним за усі свої думки та дії. Бог є 

внутрішньою природою законів і присутній в їхній дії як справедливість. Такий 

принцип присутності сформував особливий протестантський дух 

законослухняності, де самі закони сприймалися не як формалізовані бажання 

політичних еліт, нав’язані низам, а як природний стан речей. Вважалося, що коли 

навіть про вчинок-злочин ніхто не дізнається, то Бог усе побачить, та й від свого 

сумління людині теж нікуди не подітися, а отже відплата настане невідворотно. У 

цьому вбачалася всепереможна справедливість буття. Отже, дотримуватись 

законів вигідно, доцільно та гідно, що вказує на утилітарні тенденції у філософії 

Нового часу, бо буття в цілому має гарантію божественної справедливості. 

Як було зазначено, потреба у захисті гідності кожної людини стала, за 

Томасом Гобсом, підставою для усвідомлення важливості так званих «природних 

законів», коли заради визнання цінності та збереження свого життя в 

«добровільному акті відречення» людина відмовляється від свого «природного 

права на все» [7, с. 51]. Проте є деякі права, які неможливо комусь уступити чи 

передати: передовсім, людина не може відмовитися від права виявляти опір тим, 
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хто намагається напасти на неї, усупереч тому, що її суспільна цінність та безпека 

гарантовані «суспільним договором» [7, с. 51]. І в цьому праві на гідну відсіч і 

самозахист також виявляється її гідність і як людини, і як громадянина. 

Порушення суспільного договору є несправедливістю [7, с. 56]. Держава 

покликана змусити людей визнавати громадянську гідність одне одного, 

дотримуватися суспільного договору, не порушувати справедливість, оскільки 

«справедливість – це природний закон» [7, с. 57]. Звідси суспільний договір 

встановлює, що гідна людина, перш за все, – це справедлива людина. Це людина, 

яка «докладає зусиль, щоб її вчинки були справедливі», а отже відповідні закону. 

Натомість негідником є той, хто цим нехтує: «По-іншому такі люди називаються 

або чесними, або безчесними. Чесна людина не втрачає свого доброго імені навіть 

через один або два несправедливі вчинки, що можуть бути зумовлені раптовою 

пристрастю або нерозумінням певних речей. Безчесна ж людина не перестає бути 

такою внаслідок тих вчинків, які вона здійснює або не здійснює через страх, бо її 

воля визначається не почуттям справедливості, а тією передбачуваною вигодою, 

яку можуть принести ці дії» [7, с. 58]. Тут, розглядаючи феномен гідності, Томас 

Гобс звертає увагу не тільки на поведінку людини, а й на мотиви, які покладені в її 

основу. Це згодом надало можливість у межах філософії права здійснити 

уточнення кваліфікації злочину: «Несправедливість характеру – це схильність до 

правопорушення, тому це несправедливість, яка існує ще до переходу до дії. 

Несправедливість вчинку передбачає також наявність окремої особи, стосовно 

якої здійснено правопорушення, тобто особи, з якою було укладено договір» [7, 

с. 58]. Зазначимо, що Томас Гобс умовою гідності людини визначає 

справедливість, що робить його думки подібними, наприклад, до міркувань 

представників класичної античної філософії. 

Наступний природний закон, за Томасом Гобсом, – це вдячність: «…Людина, 

яка отримала милість від іншої людини, повинна прагнути до того, щоби той, хто 

здійснив таку милість, не розкаявся у своїй доброті» [7, с. 59]. Вдячність показує 

нам те, наскільки людина була варта того блага, яке примножувалося нами у світі 

заради неї: «Бо будь-яка людина дарує лише з наміром отримати цим для себе 
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певне благо. Дійсно, будь-який дар є добровільним, а метою всіх добровільних дій 

людини є здобуття блага для себе. Коли люди відчують себе обманутими в цьому, 

то зникне будь-яка основа для довіри, взаємодопомоги та взаємозамирення між 

ними, тоді всі будуть перебувати в стані війни, а це суперечить першому й 

основному закону – шукати миру» [7, с. 59]. Таке тлумачення Томасом Гобсом дій 

людини теж має утилітарний характер, бо коли людина постійно в будь-яких діях 

очікує для себе блага або шукає миру, то такі соціальні очікування є 

утилітарними. 

Обов’язковою складовою гідності людини є здатність до взаємної 

поступливості чи люб’язності. Кожна людина має пристосовуватися до інших: 

«...Не може бути прийнятою в суспільство людина, яка через жорсткість своєї 

натури прагне втримати для себе те, що є для неї надлишком, а для інших – 

предметом необхідності, яка через непоступливість власних пристрастей не може 

виправитися» [7, с. 59]. Тому поступливість, пристосування чи конформізм також 

мають утилітарний вимір. 

Гідним, вважає Томас Гобс, є також уміння бути милосердним, пробачати 

тим, хто щиро кається за заподіяне зло. Про це говорять шостий та сьомий 

природні закони. Треба прагнути не самої помсти за несправедливість, а перш за 

все «перевиховання злочинця та перестороги для інших». Коли ж покарання (або 

відповідь злом на зло) буде відповідним розмірам скоєного зла, а не відповідним 

розміру блага, котре має наступити внаслідок покарання, буде виправляти скоєне 

зло, то така відплата буде лише повторенням несправедливості [7, с. 60]. 

Як і попередньо сформульовані Томасом Гобсом природні закони, усі 

наступні так само стосуються питання гідності людини. Так, наприклад, восьмий 

закон наголошує, що «жодна людина не може ні ділом, ані словом, ані виразом 

обличчя виявляти ненависть чи презирство до іншої» [7, с. 60]. Дев’ятий закон 

забороняє ставитись до інших зверхньо. Неприйнятність гордині пояснюється 

тим, що у своєму природному стані всі люди рівні. У цьому аспекті зазначимо, що 

можливість дії та реалізації всіх природних законів, а в тому числі і можливість 

людської гідності, ґрунтується на принципі природної егалітарності, відповідно до 
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якого всі люди від природи рівні, а це є онтологічною умовою існування 

природних законів та умовою для розуміння людської гідності. З іншого боку, 

природний егалітаризм у Томаса Гобса на рівні природних законів 

трансформується в утилітаризм, який передбачає доцільність дотримання 

природних законів. Десятий закон акцентує на тому, що людина не в праві 

вимагати для себе будь-якої переваги, якої вона не погодилася б надати будь-кому 

іншому. Ті, хто дотримується цього закону, є скромними, ті, хто ні, – пихатими [7, 

с. 60]. Одинадцятий закон вимагає у ставленні одне до одного неупередженості: 

«Дотримання закону про рівний розподіл і надання кожному того, що належить 

йому за розумом, є неупередженістю, тобто дистрибутивною справедливістю» [7, 

с. 61]. Не допустити приниження чи обмеження прав людини мають на меті 

дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий закони, які стосуються рівного доступу 

до речей, що підлягають спільному володінню, або поділу на основі 

«встановлених або природних прав». У такому сенсі також простежується 

принцип природної егалітарності, який перебуває в основі тлумачення гідності. 

П’ятнадцятий – передбачає гарантію поваги, безпеки та недоторканності для тих, 

хто є посередниками миру. Шістнадцятий закон стосується гідного прийняття та 

підкорення рішенням арбітра в конфліктних ситуаціях. Сімнадцятий закон 

твердить, що ніхто не може бути суддею для себе. Вісімнадцятий говорить про те, 

що ніхто не може судити у справі, в якій має упередження щодо однієї зі сторін, 

або має вигоду від перемоги іншої сторони. Дев’ятнадцятий закон передбачає 

залучення свідків та їх оцінок для справедливого вирішення конфліктних ситуацій 

[7, с. 61]. 

Ці закони природи, як стверджує Томас Гобс, завжди апелюють до почуття 

власної гідності людини, до її сумління, але вони ефективні тільки там, де 

гарантовані державою [7, с. 62]. 

Уявлення про те, що гідне, а що – ні, у різних людей може бути різним. Проте 

це стосується лише людей як таких, а не громадян. Тому що «людина поза 

державою не зобов’язана керуватися чужими приписами, а в державі ж навпаки, 

зобов’язання людини визначаються угодами» [8, с. 258]. Теорія суспільного 
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договору, яка можлива на основі людської раціональності, у Томаса Гобса має 

утилітарний вимір, оскільки угоди є ефективними шляхами вирішення суспільних 

проблем. Іншими словами, етика, що має окреслені норми, за допомогою яких 

можливі визначення й оцінка моральних чеснот або вад, може бути побудована й 

застосована лише в межах державної організації [8, с. 258]: «Тільки в державі 

існує спільна міра для чеснот і вад. І такою мірою можуть бути лише закони 

кожної держави. Бо коли державний лад встановлений, то навіть природні закони 

стають частиною законів державних…» [8, с. 258]. Справедливість – це 

підпорядкування законам, а моральність, коли розглядати її з позиції державних 

законів, – це справедливість, а з позиції природних законів – милосердя. Фактично 

саме до цих двох чеснот зводиться гідна громадянська позиція [8, с. 258]. 

Що ж стосується інших чеснот, таких як мужність, обачність та помірність, 

то це чесноти не громадян як таких, а громадян як людей, оскільки вони корисні 

не так державі, як тим окремим людям, які ними володіють. Отже, Томас Гобс 

схильний також тлумачити чесноти утилітарно як корисні для людини і для 

держави. Коли людина дотримується цих чеснот, то вона діє гідно, але водночас 

утилітарно. Завдяки цим чеснотам держава може бути як збережена, так і 

втрачена, особливо якщо цими чеснотами керуються вороги. Мужність і 

обачність, загалом, є здатностями духу, а не перевагами характеру, натомість 

помірність – не стільки моральна чеснота, як відсутність вади, породженої 

пристрастю наживи. Добрими є ті якості характеру, які сприяють спільному 

проживанню людей в умовах державної організації. Добрими, моральними 

чеснотами є тільки такі, завдяки яким державна організація може найкраще 

зберегтися. Але усі ці чесноти випливають із справедливості та милосердя. Звідси 

ті схильності, що суперечать цим чеснотам, аморальні, й усі вади полягають у 

несправедливості та нечутливості до чужих страждань, тобто у відсутності 

милосердя [8, с. 259]. 

Підвести риску в наведеному огляді міркувань Томаса Гобса щодо гідності 

людини та діалектики у ній природних та соціальних складових можна таким 

висновком: цінність, значущість людини, тобто «її ціна», полягає насамперед в 
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інтенсивності та вагомості її розумових та моральних сил. «І цю ціну, – пише 

Томас Гобс, – визначає не продавець, а покупець. Як би високо не оцінювали себе 

люди, їхня істинна ціна – це те, як їх оцінюють інші» [7, с. 32]. Загалом, в поглядах 

Томаса Гобса на природу людської гідності простежується раціоцентризм, який, з 

одного боку, розгортається в контексті утилітаризму, а з іншого – ґрунтується на 

ідеї природного егалітаризму. Ці методологічні принципи, обґрунтовані Томасом 

Гобсом стосовно гідності людини, отримали свій розвиток у подальших історико-

філософських процесах. 

 

4.3. Ідея гідності у філософії Жана-Жака Русо та її значення для сучасності 

 

Найкориснішим і найменш відомим з усіх людських знань є знання про 

людину та її гідність. Саме це знання важливе для розуміння як причин, так і 

наслідків виникнення людської нерівності, несправедливості, приниження, 

нещастя. Без нього доволі проблематично намагатися розв’язати суспільні 

суперечності чи то шляхом зміни влади, чи то здійсненням масштабних 

соціальних революцій. І саме цей мотив ми особливо виразно простежуємо у 

філософських розмислах видатного французького філософа часів Просвітництва 

Жана-Жака Русо, що, власне, зумовлює неабияку цінність його творчості для 

спроб оцінки сьогодення та проекцій можливої перспективи. 

Історичний шлях, пройдений людством, переконливо засвідчує: між гідністю 

та свободою людини існує нерозривний взаємозв’язок. На думку Жана-Жака Русо, 

свобода є сутнісною рисою людської природи, а отже і основним мірилом гідності 

людини. Саме тому, коли людина досягає повноліття та отримує можливість 

самостійно визначати свій життєвий шлях, для неї це стає свідченням реального 

утвердження власної гідності, вона стає, нарешті, «володаркою самої себе» [40, 

с. 2]. Для Жана-Жака Русо в розумінні гідності характерний своєрідний 

«свободоцентризм». 

У праці «Про суспільний договір» філософ чітко зазначає: «Відмовлятися від 

своєї свободи – все одно що відмовлятися від своєї людської гідності, від прав 
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людської природи й навіть від її обов’язків <…> Така відмова несумісна з самою 

природою людини. Позбавити людську волю свободи – все одно що позбавити 

людські вчинки моральності» [40, с. 6]. Втрачаючи свою свободу, людина 

неминуче втрачає і гідність. Тому за свободу треба боротися, і тільки в цій 

боротьбі стає можливим як збереження, так і утвердження власної гідності як 

цінності. 

Сучасний український публіцист Павло Казарін підкреслює важливість 

думки Жана-Жака Русо, що держава, яка пригнічує своїх громадян і вимагає від 

них безмежного підкорення, не має права на існування. У Жана-Жака Русо саме 

громадянин опиняється в центрі усієї системи. Французький філософ наполягає: 

кожний суверен «утворюється лише з приватних осіб», а тому у нього немає і не 

може бути інтересів, «які б суперечили інтересам цих осіб». І коли держава, яка 

покликана дбати про суспільне благо, перестає цим керуватися, – суспільний 

договір підлягає перегляду [29]. 

Згідно з Жаном-Жаком Русо, вихід з «природного стану» в «громадянський» 

змушує людину збагнути усю свою людську гідність як розумної істоти, життя 

якої з цього моменту стає заснованим вже не на природних детермінантах, 

власних природних нахилах, а на почутті морального обов’язку: «…Чинити лише 

під впливом свого бажання є рабством, а підкорятися закону, який сам собі 

встановив – це свобода» [40, с. 15]. Моральна свобода робить людину справжнім 

господарем себе. Жан-Жак Русо розвиває ідею моральної автономності 

особистості, яка є основою гідності людини. Хоч людина і втрачає в 

громадянському стані ряд переваг, які мала від природи, натомість вона отримує 

набагато більше, а саме: «вдосконалюються і розвиваються її здібності, 

розширюються її ідеї, стають шляхетнішими її почуття, вся її душа досягає такого 

рівня, що, якби зловживання цим новим становищем не відкидало її нерідко на ще 

нижчий щабель, аніж той, на якому вона була раніше, їй варто було б безперервно 

благословляти ту щасливу мить, що назавжди вирвала її з природного стану, 

перетворивши тупу і обмежену тварину на мислячу істоту – людину» [40, с. 15]. 

Іншими словами, чинити розумно, з почуттям обов’язку є гідною рисою людини 
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саме як громадянина. У цьому контексті раціональність є умовою гідності 

людини. 

Суспільний договір, започатковуючи громадянське суспільство, на 

переконання Жана-Жака Русо, не тільки не нівелює природної рівності людей, а 

навпаки, замінює нерівність, яку внесла природа в їхнє фізичне єство, рівністю їх 

як громадян. Люди можуть бути нерівні за силою або здібностями, але усі вони 

стають рівними в результаті угоди, згідно з правом. Філософ зауважує: «Воля 

окремої людини за своєю природою прагне до переваг, а загальна воля – до 

рівності» [40, с. 20]. Усі люди в глибині свого серця бажають лише одного –

 вивищитися над загальним рівнем, над іншими, щоб затьмарити суперників [42, 

с. 337]. Люди завжди прагнуть до свого блага, але не завжди бачать, у чому воно 

полягає, натомість загальна воля незмінно скерована до однієї спільної мети – 

суспільного блага, в якому неодмінно вже наявне й індивідуальне благо кожного 

[40, с. 21]. Суспільний договір саме покликаний актуалізувати в людях ті риси, які 

спонукають визнавати рівні права одне одного і зобов’язують координувати 

спільні зусилля для реалізації спільного блага. Зазначимо, що Жан-Жак Русо, як і 

Томас Гобс, розвиває у своєму вченні принцип природної егалітарності, яка є 

умовою гідності всіх людей та спонукає їх до спільного життя в державі на 

принципах суспільного договору, який за своєю суттю має утилітарний характер. 

Суспільний лад, на думку Жана-Жака Русо, є тим священним правом, яке 

зумовлює можливість гідності людини. Саме він слугує основою для усіх інших 

прав та можливостей людини. Це право не встановлюється природою, а 

ґрунтується на домовленостях [40, с. 2]. Проте суспільство не завжди здатне 

забезпечити перехід цієї можливості у дійсність: «Хоч людина й народжується 

вільною, проте скрізь вона у кайданах, і навіть той, хто вважає себе володарем 

інших, є насправді навіть ще більшим рабом, аніж вони» [40, с. 2]. 

Міркуючи над характером суспільних відносин і перевагами громадянського 

суспільства, філософ уточнює: «Коли окремі люди, і кожен у свою чергу, стають 

рабами однієї людини, то якою б не була їхня кількість, я бачу тут лише володаря і 

рабів, а не громаду і провідника; це, коли завгодно, скупчення, а не об’єднання. 
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Тут немає ні суспільного блага, ні політичного тіла» [40, с. 9]. Тобто той, хто 

прагне мати необмежену владу над людьми, контролювати їхнє життя, та ще й 

насолоджується їхнім приниженим, керованим становищем, фактично порушує 

принцип спільного блага. Інтерес егоїстичного керманича – це завжди приватний 

інтерес, і оскільки інші люди в ньому не становлять жодної цінності, це зумовлює 

крихкість такої влади. З цього приводу Жан-Жак Русо пише: «Варто тільки цій 

людині загинути – її імперія розпорошується і втрачає внутрішні зв’язки; так і дуб, 

спалений вогнем, перетворюється на купу попелу» [40, с. 9]. Владна вертикаль, не 

заснована на визнанні гідності людини як найвищої цінності, її громадянських 

прав і свобод, зазвичай, має ситуативний, нестійкий характер. І це є інваріантним 

змістом усієї людської історії. 

У своєму оптимістичному погляді на людину та її цінність Жан-Жак Русо все 

ж не позбавлений щодо неї критичності та реалізму. Проблематичність та іноді 

крайність людських спроб гармонізувати суспільне життя змушують його 

визнати: «Усе виходить гарно з рук Творця, усе вироджується в руках людини. 

Людина нічого не хоче бачити таким, як створила природа, – включно і з самою 

людиною: і людину їй треба видресирувати, як кобилу для манежу, потрібно 

переробити на свій лад, подібно до того, як обкарнала вона дерево у своєму саду» 

[42, с. 24]. Саме тому Жан-Жак Русо приділяє значну увагу питанню норм 

виховання та виховного впливу суспільних відносин, здатних як допомогти 

сформувати яскраву та цікаву особистість, гідного громадянина, так і за умов 

неадекватного й надмірного застосування – завдати шкоди, викривити «образ 

Божий» в людині. 

У праці «Еміль, або Про виховання» філософ неодноразово застосовує 

порівняння: як рослинам надають певної цінності та вигляду шляхом обробки, так 

і добре виховання надає цінності людям. Люди народжуються слабкими, 

безпорадними, нерозумними, а отже цінується ними тільки те, чого вони 

потребують і без чого не можуть обходитись. У людині насамперед цінуються 

сила і розум, які культивуються системним вихованням. І саме виховання в 

результаті розвиває те почуття, що називається почуттям власної гідності [42, 
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с. 25]. Жан-Жак Русо, розглядаючи процес виховання як шлях набуття людиною 

гідності, обґрунтовує принцип моральної автономності людини. 

Як вказує Жан-Жак Русо, у природі людини наявні два різних начала: одне 

вивищує її до вивчення вічних істин, любові до справедливості і морально 

прекрасного, до сфер духовного світу, «споглядання якого становить насолоду 

мудреця»; інше повертає її донизу, «підкоряє владі почуттів, пристрастей» і 

протидіє першому началу. Ці два протилежні рухи пояснюють антиномічність 

буття людини, її постійний неспокій: «я хочу – і я не хочу; я відчуваю себе і 

рабом, і вільним; я бачу добро, люблю його – але роблю зло; я активний, коли 

слухаюсь розуму, і пасивний, коли мене захоплюють пристрасті: і найгіркіша 

мука для мене, коли я падаю, – відчувати, що я міг би встояти» [42, с. 292]. Отже, 

Жан-Жак Русо наголошує на антиномічності і дуалізмі людини. Така думка була 

також характерна для мислителів Середньовіччя та Відродження. 

У своїй творчості Жан-Жак Русо чітко розмежовує поняття «людини 

природної» та «людини-громадянина». Зміст та цінність кожного з них 

окреслюються під тиском необхідності боротьби або з природою, або з 

соціальними настановами, або і з тим, і з тим одночасно. Людина природна є 

абсолютним цілим, людина-громадянин – лише частиною соціального організму 

як цілого і залежить від нього як від спільного знаменника [42, с. 27]. Щоб бути 

гідним, щоб виявити свою цінність у будь-чому, «щоб бути самим собою і завжди 

одиничним, треба діяти, як говориш, треба завжди бути готовим до рішення, яке 

потрібно приймати, треба бути відданим йому, і приймати його потрібно сміливо» 

[42, с. 28]. Тільки так, стверджує Жан-Жак Русо, можна побачити це «диво», 

побачити людину і збагнути нарешті, «чи перед нами людина, чи громадянин; чи 

той, хто намагається бути і тим, і тим» [42, с. 28]. У цьому аспекті простежується 

ідея морального ригоризму стосовно гідної поведінки людини. 

Розмірковуючи над проблемою гідності, Жан-Жак Русо виявляє досить 

неоднозначне ставлення до раціоцентризму Нового часу. Він не погоджується з 

тим, що принципи природного права, як, наприклад, у Томаса Гобса, можуть бути 

засновані виключно на розумі. Таке право неминуче перетворюється на химеру 
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[42, с. 246]. Насправді ж принципи природного права мають більш міцний і 

надійний фундамент – природну для людського серця потребу в любові: «Любов 

до людей, яка випливає з любові до себе, – ось принцип людської справедливості. 

В Євангелії сутність усієї моралі випливає саме з сутності цього закону» [42, 

с. 246-247]. 

Любов завжди гідна і є прикрасою людини. Любити – означає цінувати, 

визнавати самодостатність і самоцінність об’єкта любові: «Справжня любов, що б 

там не говорили, завжди буде в пошані у людей; хоч захоплення її вводять в 

оману, хоч вона і не виключає в люблячому серці гидких властивостей, і навіть 

часом породжує їх, все-таки вона завжди передбачає й якості, гідні поваги, без 

яких ми не були б здатні відчувати її» [42, с. 224]. Тут у Жана-Жака Русо 

простежуються елементи «любовецентризму» у тлумаченні гідності, який був 

характерний для представників апологетики та патристики, зокрема для Юстина 

Мученика та для Аврелія Августина. 

Природне право, за визначенням, повинно бути засноване на «природних 

потребах серця», на «істинних прагненнях просвітленої розумом душі», на 

справедливості й доброті. На переконання філософа, ні справедливість, ані 

доброта, як складники гідного життя, не можуть бути абстракціями, створеними 

прагматичним, холодним розумом [42, с. 246]. Тому виховання гідного 

громадянина неодмінно має бути «дієвим» і «природним». 

У плеканні гідних якостей в людині не варто покладатися лише на слова, на 

голе теоретизування. Жан-Жак Русо, спираючись на власний педагогічний досвід, 

підкреслює: «Коли б я обмежився тільки тим, що викладав би йому [Емілю] все це 

лише в його ж кімнаті, мої слова наступного дня були б забуті. Потрібно 

висловлюватися, наскільки можна, в діях…» [42, с. 189]. Дієве, практичне 

виховання, зорієнтоване на реальні життєві приклади та на відповідні їм умови, 

орієнтація на формування стійких практичних умінь – лейтмотив усієї філософії 

гідності Жана-Жака Русо. Життєвість ситуації обов’язково має знаходити відгук у 

серці дитини; і щоб її бачити, розуміти, потрібно її відчувати [42, с. 174]. Без цього 

засвоєння будь-якого життєвого уроку стає проблематичним і травматичним, що 
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проявляється вже у дорослому віці. Дитина повинна насолоджуватися своїм 

дитинством і не повинна внаслідок виховання втратити те, що дала їй природа [42, 

с. 162]. У цьому контексті в Жана-Жака Русо простежується своєрідний 

утилітарний підхід до формування гідності, який протистоїть раціоцентризму, бо 

головне у вихованні – не теоретизування, а дія. Тож переконливою є думка 

філософа: гідність людини визначається не кількістю прожитих нею років, а 

якістю пройденого життєвого шляху, тобто тим, наскільки вона «відчувала 

життя», наскільки цінним і змістовним воно було [42, с. 31].  

Гідність людини варто оцінювати не за словами, посадами, статками, а, 

насамперед, за її вчинками [42, с. 211], за тими здобутками, які не залишають 

нікого байдужими. Філософ також наполягає, що судити про вчинки треба не з 

того, хто їх здійснив, а з того, які вони самі собою в світлі критичного погляду, в 

порівнянні з вчинками інших людей [42, с. 211]. У цих міркуваннях Жана-

Жака Русо чітко простежується позиція ототожнення природного виховання з 

утилітарними та прагматичними підходами до проблеми гідності, оскільки 

справжня сутність людського життя – це дія. 

Якою б мала бути людина в ідеалі? Чи є ті приклади, що мали б слугувати 

дороговказом до гідного способу буття? На жаль, для більшості людей як у 

минулому, так і в наш час цікавими постають насамперед негативні події, де 

дійовими особами є негативні персонажі. Напевно, це пов’язане з тим, що саме 

знання негативу, тобто того, що може бути загрозою для життя, важливіше для 

забезпечення виживання. Бо першим законом природи є закон самозбереження 

[42, с. 222]. Та й викликати в людей негативні емоції, як переконує досвід, 

набагато легше, ніж позитивні. Це ж фіксує й історична пам’ять, яка може 

похмурим минулим затьмарювати й сьогодення, і можливу перспективу, шкодити 

самооцінці як людини, так і спільноти, до якої вона належить. 

Як зауважує Жан-Жак Русо, недоліком історії, яку часто застосовують у 

вихованні, є те, що вона «малює людей частіше з гіршого боку, ніж з кращого; 

оскільки її цікавлять лише революції, катастрофи, а не той час, коли є мир, 

процвітання чи спокій [42, с. 249]. В історичних візіях людина найчастіше постає 
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егоїстичною, жорстокою, владолюбною та підступною. І це той морально-

психологічний бар’єр у вихованні, який може позбавити людину ентузіазму на 

шляху до ідеалу гідного життя. 

Тут доречно згадати слова видатного філософа ХХ ст. Віктора Франкля, які 

він виголосив у своїй промові в 1972 році: «Коли розглядати людину такою, якою 

вона є, ми робимо її тільки гіршою. Але коли ми її переоцінюємо, то ми сприяємо 

тому, щоби вона була такою, якою вона насправді може бути. Тому в певному 

сенсі нам належить бути ідеалістами, оскільки у підсумку ми виявляємося 

справжніми реалістами. Знаєте, хто це сказав? «Коли ми розглядаємо людину 

такою, якою вона є, ми робимо її гіршою, ніж вона є. Але коли ми розглядаємо її 

такою, якою вона повинна бути, ми не даємо їй стати такою, якою вона могла би 

стати» <…> Це сказав Гете..» [45]. Ця максима особливо виразно простежується і 

в філософії гідності Жана-Жака Русо. 

У своєму погляді на виховання французький просвітник відкидає те хибне 

поняття про гідність, згідно з яким вихователі тиснуть на вихованців своєю 

позірною мудрістю, намагаються демонстративно вивищитися над ними, аби 

додати собі ваги в їхніх очах. Жан-Жак Русо переконаний, що під час виховання 

неприпустимо принижувати гідність дітей, і навіть навпаки: «треба підносити 

юнацький дух; робити його рівним собі, щоб діти в дійсності зрівнялися з вами; а 

коли вони ще не можуть піднятися до вас, зійдіть до них – без сорому, без 

сумніву. Пам’ятайте, що ваша честь полягає не в вас, а у вашому вихованцеві» [42, 

с. 258-259]. І тут він доречно зауважує: «Хоч себелюбство – знаряддя корисне, але 

й, водночас, небезпечне: воно часто завдає поранень тому, хто ним користується, і 

рідко робить добро без зла» [42, с. 257]. Тому, щоб любов до себе несла тільки 

благо, а не гординю й марнославство, у ній, як і в усьому іншому, завжди повинна 

бути міра. Інструментом досягнення гідності в процесі виховання Жан-Жак Русо 

бачить егалітарні принципи, які дають підґрунтя для рівності вихователів та 

вихованців, ефективно забезпечують здійснення виховного процесу на 

партнерських засадах. 
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На переконання філософа, усі соціальні інститути повинні сприяти тому, щоб 

навчити вихованця любити усіх людей, і навіть тих, хто виявляє до нього зневагу. 

Змалечку дитина повинна чути виключно те, що «про рід людський говорять 

тільки з повагою, тільки із захопленням, можливо, з жалістю, але ніколи із 

зневагою». «Людино, не ганьби людину!» – закликає нас великий французький 

просвітник [42, с. 237]. 

Гідна людина ніколи не буде опускатися до помсти. Міркуючи над 

проблемою сатисфакції, якої так іноді палко й справедливо бажає скривджене й 

принижене людське серце, Жан-Жак Русо з гуманістичних позицій зауважує: 

«Зло, якого завдають нам злі люди, змушує нас забувати про те зло, яке вони самі 

собі завдають. Ми легше пробачали б їм їхні вади, якби могли дізнатися, як вони у 

своєму власному серці караються за них. Ми відчуваємо образу і не бачимо 

покарання! Проте вигоди очевидні, страждання тут заховане усередині. Думаючи 

насолоджуватися плодами своїх вад, зла людина не менше зазнає страждань, ніж у 

тому випадку, коли б не мала жодного успіху; хоч причина і змінилась, але 

неспокій залишився таким самим: скільки б ці люди не завуальовували свою 

невдачу, скільки б не ховали своє серце, вчинки викривають їх поза їхньою волею; 

і щоб побачити це, не потрібно мати таке саме серце!» [42, с. 256]. Тому таких 

людей треба жаліти й прощати, бо в своєму негідному існуванні вони вже 

покарані, і винні у цьому самі. 

Екзистенційні моменти завжди є складниками життя кожної людини, і жоден 

соціальний статус чи соціальна зумовленість не дозволять будь-кому їх уникнути: 

«Від природи люди не бувають ні королями, ні вельможами, ні придворними, ні 

багачами; усі народилися голими й бідними, усі підвладні лихам життя: смутку, 

хворобам, нестаткам, усіляким стражданням, усім, нарешті, призначено померти. 

Ось що воістину належить людині; чого жодному смертному не уникнути» [42, 

с. 232]. У цьому аспекті Жан-Жак Русо розвиває концепцію природного 

егалітаризму, який був властивий також Томасу Гобсу. На здатностях проявляти 

жалість, милосердя, прощення зосереджує свою увагу Жан-Жак Русо, 

змальовуючи словесний портрет гідної постаті: «Вихована в абсолютній свободі, 
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найбільшим з усіх зол така людина вважає рабство. Їй шкода нещасних королів, 

рабів усього того, що їм підвладне; їй шкода псевдомудреців, обплутаних своєю 

дріб’язковою обізнаністю; їй шкода цих немудрих багатіїв, мучеників своєї 

розкоші; шкода цих марнославних сластолюбців, які усе життя своє віддають 

нудьзі задля того, щоби здаватися задоволеними. Вона шкодує і ворога, який 

завдає їй зло, бо в злобі його вона побачить нещастя для нього ж самого» [42, 

с. 257]. Вияви жалості, милосердного співчуття до іншого, на думку філософа, – 

безумовно важливі ознаки шляхетної душі. 

Одним із ключових у філософії гідності Жана-Жака Русо є питання: «Звідки 

походить слабкість людини?» На думку філософа, слабкість людини цивілізації 

походить від нерівності між її силою та бажаннями [42, с. 170], що веде також до 

соціальної нерівності. У змагальності за блага цивілізації людина ніколи не 

перестає порівнювати себе з іншими, обґрунтовуючи своє існування на судженнях 

інших, а це породжує такі низькі пристрасті, як заздрість, жадібність, пихатість, 

марнославство, ревність, жорсткість, хитрість, підступність [41, с. 265-266]. 

Пристрасті роблять людей слабкими, оскільки для їх задоволення потрібно більше 

сил, ніж дала природа. Тому варто обмежувати свої бажання, оскільки це збільшує 

сили. Бо хто може більше, ніж бажає, у того завжди буде залишок сил, і він, без 

сумніву, буде сильним [42, с. 170]. Хто бажає небагато, той залежить від 

небагатьох і має більше свободи [42, с. 247]. Доброю робить людину та обставина, 

що вона має мало потреб і мало порівнює себе з іншими; а злою людину робить 

надмірність потреб і надмірна увага до думки інших [42, с. 223]. 

Джерело людських пристрастей природне: «володіння пристрастями 

закладене в самій природі людини». Але наповнюється воно з часом, у процесі 

соціалізації «тисячами інших струмків, чужих для нього». Самі собою природні 

пристрасті людини дуже обмежені; вони є лише «знаряддя нашої свободи» і 

первинно «мають своєю метою наше самозбереження». Ті ж численні пристрасті, 

«які нас підкорюють і гублять, походять з іншого місця; природа нам їх не 

давала – ми набували їх їй на шкоду» [42, с. 222]. 
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Як уже зазначалося, Жан-Жак Русо схильний до природного егалітаризму. 

Зокрема, він вважає, що усі люди від природи є цінністю одне для одного, бо це 

зумовлене їхнім інстинктивним прагненням до самозбереження. Тому потрібно 

цінувати інших, підтримувати їх, оскільки цим ми підтримуємо й себе. На перший 

погляд, дійсно, наша повага до інших, підтримка не ставиться нами за мету і є 

епіфеноменом справедливого, милосердного, доброчесного життя. Проте 

насправді визнання гідності іншого викликане не цілком осяжним для нашого 

розуму прагненням збереження життя. Спільні потреби пов’язують людей 

вигодою, а спільні біди – прив’язаністю. І про це філософ висловлюється доволі 

прагматично: «Слабкість людини робить її товариською; загальні наші біди – ось 

що привертає наші серця до людяності: ми не відчували б зобов’язань перед 

людством, якби не були людьми. Всяка прив’язаність є ознакою неспроможності; 

якби кожний з нас не мав жодної потреби в інших, він не подумав би з’єднатися з 

ними. Таким чином, із самої нашої немочі народжується наше нестійке щастя» 

[42, с. 231]. І тут варто наголосити, що спробами створити своє благо за рахунок 

інших людина чинить негідно і цим сама завдає собі шкоди, оскільки це 

суперечить її природі й призначенню [42, с. 301]. Тут Жан-Жак Русо наголошує, 

що потреба людей у спільності та потреба гідності має прагматичний вимір, бо 

людина слабка за своєю суттю. 

Людина поза іншими людьми, «ізольована, без усіх залежностей від інших, 

яка задовільняє лише себе саму, неминуче стає нещасною істотою» [42, с. 201]. І 

тому, щоб вона була щасливою, жила гідно, в любові й любила правду, її потрібно 

виховувати, тримаючи у справах далеко від особистого інтересу: «Чим більше її 

турботи будуть присвячені чужому щастю, тим більше просвітленою буде вона й 

мудрішою, і тим менше буде помилятися в оцінці добра і зла; але ніколи не треба 

допускати в ній сліпого вибору, заснованого лише на симпатії чи 

несправедливому упередженні» [42, с. 266]. 

З епікурійських позицій Жан-Жак Русо зауважує, що насправді ж істотою 

істинно щасливою може бути тільки істота відособлена та самодостатня, якою є 
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лише Бог: «одне лише божество насолоджується абсолютним щастям; і ніхто з нас 

не має про нього жодного уявлення» [42, с. 231]. 

Щодо самого людського щастя, то його крихкість пояснюється тим, що 

«вигляд щасливця навіює іншим завжди більше заздрості, ніж любові» [42, с. 232]. 

Жан-Жак Русо звертає увагу на те, що «серцю людському властиво ставити себе 

на місце не тих людей, які щасливіші за нас, а тільки тих, які більше за нас 

заслуговують співчуття» [42, с. 234]. Він пише: «Ми лише настільки жаліємо 

нещасного, наскільки вважаємо його вартим співчуття» [42, с. 235]. І що є доволі 

цікавим, то це те, що жалість у людини збуджується лише при спогляданні тих 

чужих бід, від яких вона сама не може бути ані застрахована, ані убезпечена. 

«Кожен стає чутливим лише тоді, коли його уява оживає і починає переносити 

його за межі власного буття» [42, с. 233]. Таким чином, наприклад, щоб подолати 

нерівність між людьми, гармонізувати суспільні відносини, недостатньо просто 

змінити владу. Нерівність усе одно буде виникати й виникати заново, доки 

людина продовжуватиме порівнювати себе з іншими [41, с. 265-266]. Як зауважує 

філософ, якби щодо представників знаті, вищих станів могла існувати можливість 

зворотного соціального ліфта, і вони стояли би перед загрозою втрати свого 

привілейованого становища, навряд чи вони ставились би до низів із такою явною 

зневагою і байдужістю [42, с. 234]. 

Проте і загравати з низами, з натовпом теж не варто. Більша частина наших 

помилок зароджується не в нас самих, а приходить до нас від інших, коли ми 

поступаємося думці інших і приймаємо її як свою. Людина, яка поважає себе, 

ніколи ні ментально, ні емоційно не буде йти за натовпом. Вона завжди буде 

прагнути скласти власне враження про події, сформувати на все свій погляд. І 

цьому вмінню вона теж завдячує вихованню. Навчитись бачити речі «такими, 

якими вони є самі собою», а потім зіставляти це з тим, якими вони є в наших очах, 

«це означатиме навчитись зіставляти людську думку з істиною і вивищуватися 

над невігласами; бо хто не знає, що таке упередження, той легко засвоює їх; і не в 

змозі буде керувати натовпом той, хто буде подібний до нього» [42, с. 194]. Щоб 

чужа думка не стала власною, треба навчитись спершу оцінювати її. Саме 
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здатність формувати самостійні судження буде визначати цінність думок [42, 

с. 194]. Випереджаючи кантівський критицизм, Жан-Жак Русо з просвітницьких 

позицій наголошує: «Нашого захоплення вартий тільки той, хто здатен сам собою 

керуватися власним розумом, а не чужою думкою». Внаслідок таких тренувань 

формується сила розуму людини (здатність здобувати знання), а її рух уперед 

«стає співмірним з її власними силами» [42, с. 217]. У цьому аспекті Жан-

Жак Русо наголошує на важливості раціоцентризму у становленні людської 

гідності. Проте перш ніж оцінювати інших людей, слід навчитись розуміти всі 

інші речі. Дати людині правдиву оцінку – найскладніша та найвідповідальніша 

справа. «Людина – останній предмет вивчення мудреця, – пише філософ, – а ви 

маєте претензію зробити її першим предметом вивчення для дитини!» [42, с. 194]. 

Дуже важливою є думка, що про людину варто судити на підставі її дій. Але 

під час виховання Жан-Жак Русо радить звертати увагу також на її судження, а 

отже й на хибні думки, які так само можуть багато що про неї розповісти. Тому 

спочатку дитину треба вчити, як бути мудрою, а вже тільки потім навчати, як 

судити про немудрість чи, можливо, безумство інших. Треба вміти розпізнавати 

людей, оцінювати їхні якості, оскільки в цьому є і певний прагматичний сенс: «У 

людському суспільстві важливе знаряддя людини – це сама людина, і 

наймудрішим є той, хто найкраще його застосує» [42, с. 194]. 

У своїй філософії Жан-Жак Русо робить спробу відповісти на питання, чому 

одні люди стають нещасними, самотніми як у власному, так і в сімейному житті, а 

інші, навпаки, керуючись гідним способом життя, досягають стійкого сімейного 

щастя, гармонії у стосунках. Результат такої спроби отриманий на основі 

застосування новаторського для Просвітництва гендерного підходу до розуміння 

особливостей виховання гідності людини. Важливість його підкреслюється 

такими словами: «Недобре людині бути самій» [42, с. 385]. 

Питання виховання статей, докладно проаналізоване Жаном-Жаком Русо, не 

втрачає своєї актуальності і в сучасній науці, оскільки, як стверджують Світлана 

Сторожук і Ігор Гоян, «незважаючи на доведені фізіологічні та відповідні 

психологічні характеристики чоловіків і жінок, тенденція на встановлення 
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статевої рівності продовжує набирати обертів і втілюється в освіті» [56, с. 209]. На 

переконання українських вчених, ідея про те, що гендерна рівність не означає 

гендерну ідентичність і, відповідно, не передбачає однакових соціальних ролей 

для чоловіків і жінок, є ключовою в трактуванні гендерних питань, зокрема для 

розуміння ідеї рівності статей. Очевидним вчені визнають той факт, що жодна 

система освіти не може повністю нейтралізувати ні фізіологічні розбіжності між 

хлопчиками і дівчатками, ані зумовлені ними психологічні характеристики кожної 

статі [57], оскільки  свідомість, яка відображає ідеальний рівень буття, і на яку, 

власне, і скерована освіта, перебуває в діалектичному взаємозв`язку з тілом, яке 

відображає матеріальний рівень буття і асоціюється з генетичним апаратом 

людини. Однак, рівність у сучасних освітніх підходах до виховання хлопчиків і 

дівчаток зумовлює нівеляцію особистості і може призводити до її одновимірного 

розвитку, що, у свою чергу, може порушувати і фізіологічну природу особистості 

[56, с. 209]. 

Питанню природного виховання статей, метою якого і є, власне, відкрити в 

молодій особистості її істинну природу і підготувати дівчаток і хлопчиків до їхніх 

відповідних ролей в соціумі, відводиться важливе місце у філософії Жана-

Жака Русо. Методологічною основою гендерної диференціації в його системі 

виховання гідності людини стали принципи етичного раціоналізму, утилітаризму, 

механіцизму. Особливий методологічний акцент варто також зробити на 

принципах деїзму та сентименталізму, без яких зрозуміти істинний сенс міркувань 

Жана-Жака Русо було б надзвичайно складно. Доречно з цього приводу також 

згадати позицію сучасного українського дослідника Ігоря Гояна, який вважає, що 

«внаслідок тотожності природи всіх людей та тотожності їхніх природних потреб 

можна вести мову про гендер як соціальний, а отже, як смисловий, ціннісний, 

ідеологічний, релігійний, правовий, моральний, власне як семіотичний, 

герменевтичний конструкт» [9, с. 157]. 

Світоглядна позиція Жана-Жака Русо щодо діалектики статі та гендерного 

підходу у вихованні гідності людини відповідно до принципу герменевтичного 

кола, відображена у таких словах: «Дивовижним є суспільне співвідношення 
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статей. З цього співвідношення виникає єдина моральна особистість, для якої 

жінка слугує оком, а чоловік – рукою, але вони в такій залежності між собою, що 

від чоловіка жінка вчиться того, що їй потрібно бачити, а від жінки чоловік 

дізнається, що йому потрібно робити. Якби жінка могла так легко підніматися до 

принципів, як і чоловік, а чоловік володів би таким самим розумінням деталей, як 

вона, то, не будучи ніколи одне від одного залежними, вони жили б у вічній 

ворожнечі і спілкування між ними стало б неможливим. Але при гармонії, яка 

існує між ними, все прагне до спільної мети, і ще невідомо, хто більше привносить 

сюди свого; кожний слідує поштовху, даному іншим; кожний підкоряється, і 

обидва є повелителями» [42, с. 407]. 

Даючи порівняльну характеристику чоловікам і жінкам, Жан-Жак Русо 

дотримується механістичного підходу: усе, що не стосується статі, у чоловіків і 

жінок однакове, «ті ж органи, ті ж потреби, ті ж здібності», як і в машинах, 

сконструйованих за одним зразком, що відрізняються між собою «тільки за мірою 

дії» [42, с. 386]. Проте в тому, що чітко стосується статі, між чоловіками та 

жінками всюди є відмінності. Філософ вказує, що важкість порівняння залежить 

від складності визначення того, що в організації кожного з них пов’язане зі 

статтю, а що – ні. Але впевнено можна сказати, що те, що в них спільного, 

стосується роду, а все, що відмінного, – статі. Те, що природа «змогла створити 

дві істоти, настільки подібні, але з такою різною організацією», є одним із див 

природи [42, с. 386]. За Жаном-Жаком Русо, ці природні подібність і відмінність 

повинні впливати на моральний аспект, і цей висновок підтверджується досвідом і 

доводить марність суперечок щодо переваг або рівності статей: «У тому, що в них 

спільного, вони є рівними; у тому, що в них є відмінного, вони не піддаються 

порівнянню. Як досконала жінка, так і досконалий чоловік не можуть бути 

подібними ні розумом, ні обличчям; досконалість не знає ступенів» [42, с. 386]. 

Природою визначено так, що для продовження роду обидві статі рівно 

співдіють заради спільної мети, але не однаковим способом. З цієї відмінності 

народжується перша відчутна відмінність між моральнісними стосунками 

чоловіка та жінки. Чоловік повинен бути активним і сильним, а жінка – пасивною 
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і слабкою: «необхідно, щоб один бажав і міг, і достатньо, щоб інша виявляла мало 

спротиву» [42, с. 386]. Тож жінка створена, щоб подобатися чоловікові, а чоловік 

повинен подобатися їй, але гідність його полягає в силі; він вже тим одним їй 

подобається, що сильний. Це не закон любові, а закон природи, який передує 

самій любові [42, с. 386-387]. 

На думку Жана-Жака Русо, якщо жінка створена для того, щоб подобатися і 

бути підлеглою, то вона повинна зробити себе приємною для чоловіка замість 

того, щоб кидати йому виклик; могутність її полягає в її чарах; саме ними вона і 

повинна його примушувати, щоб він відчув свою силу і скористався нею. 

Найбільш дієвий засіб збудити цю силу полягає в тому, щоб через опір зробити її 

необхідною. Тоді до жадання приєднується самолюбство і останнє святкує 

перемогу, яку перше допомагає йому отримати. Саме в цьому полягає «джерело 

нападу і захисту, сміливості однієї статі і невпевненості іншої, врешті, тієї 

скромності і сором’язливості, якими природа озброїла слабкого для того, щоб 

підкоряти сильного» [42, с. 387]. 

На відміну від самок тварин, яких до парування спонукає інстинкт, але й 

інстинкт їх зупиняє, коли потреба бути заплідненою задоволена, у жінок такою 

вуздечкою є сором’язливість, яка стримує їхні хтиві думки про чоловіків [42, 

с. 387]. Як пише Жан-Жак Русо, «Вища Істота хотіла у всьому підтримати гідність 

людського роду; даруючи людині схильності без обмежень, Вона водночас дає їй 

закон, що регулює ці схильності, щоб вона була вільною і розпоряджалася сама 

собою; віддаючи її в жертву надмірним пристрастям, Вона приєднує до цих 

пристрастей розум для того, щоб керувати ними; віддаючи жінку у владу 

безмежних пожадань, Вона приєднує до цих пожадань сором’язливість з метою 

стримувати їх. На додачу Вона дає ще швидку винагороду за належне 

користування цими здібностями – любов до добропорядності, що виникає тоді, 

коли ось цю останню робимо правилом своєї поведінки» [42, с. 388]. 

Хоче жінка чоловіка чи ні, вона все одно природно відштовхує його і 

захищається. Проте якщо вона хоче, щоб він переміг, їй потрібно дозволити йому 

це зробити. «Найвільніший та найприємніший з усіх актів не допускає реального 
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насильства: це неприйнятне ні природі, ні розуму», – пише Жан-Жак Русо. 

Природа дала найслабшому (жінці) стільки сили, «скільки потрібно їй для 

спротиву за наявності бажання»; а для розуму «реальне насильство» є не тільки 

гидким, негідним, а й таким, що «суперечить визначеній меті» – здобути 

прихильність жінки та її довіру [42, с. 388]. Немає нічого гіршого для чоловіка за 

скривджену та принижену ним жінку. 

За Жаном-Жаком Русо, чоловік лише зовні є сильнішим, «повелителем», 

насправді господарем становища завжди є жінка, і тут «сильніший» цілковито 

залежить від «слабшого». Не через ввічливість поводження чи власну 

великодушність, властиву захиснику, а «за незмінним законом природи, яка, 

даючи жінці більше здатностей збуджувати пожадання, ніж чоловікові – 

задовольняти їх, ставить останнього, усупереч його бажанням, в залежність від 

доброго ставлення першої і примушує його прагнути до того, щоб подобатись їй з 

метою домогтися, щоб вона дозволила йому бути сильнішим» [42, с. 388]. 

Найприємнішою стороною цієї чоловічої перемоги є сумнів, чи слабкість йому 

поступається тут, чи, навпаки, підкоряється добра воля. А звичайна хитрість жінки 

в тому і полягає, що вона старається залишити цей сумнів без відповіді [42, 

с. 388]. У слабкості жінки перед чоловіком – її сила й влада над ним. 

Така ситуація яскраво ілюструє, як природний світ зумовлює характер 

моральнісного: «Влада жінок виявляється в них не тому, що цього побажали 

чоловіки, а тому, що цього хоче природа» [42, с. 389]. І ця влада не може бути в 

них відібрана, навіть якщо вони нею зловживають. Якби вони могли її втратити, 

то давно би вже втратили [42, с. 389]. Оскільки статева відмінність є різновидом 

природної нерівності [41, с. 560], між чоловіком і жінкою не може стояти знак 

рівності: «Самець буває самцем лише у відомі моменти; самка ж такою 

залишається на все життя чи бодай на всю молодість» [42, с. 389]. Їй безперервно 

нагадує про її стать усе: критичні дні; потреба в обережності під час вагітності; 

спокій під час пологів; тихе сидяче життя, щоб годувати своїх дітей; терпіння і 

витримка, щоб виховати їх; постійно активна позиція і прив’язаність, яка слугує 

зв’язком між дітьми та їхнім батьком. Завдяки жінці діти люблять батька, і саме 
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вона надає йому можливість з упевненістю називати їх своїми. На відміну від 

жінки, піклування чоловіка про дітей є не природним, а набутим соціальним 

інстинктом, який прищеплюється його поведінці саме завдяки любові жінки: 

«Скільки ніжності та турботи потрібно їй для підтримки усієї сім’ї в єдності! І 

нарешті, все це повинно бути для неї не однією з чеснот, а природним прагненням, 

без якого рід людський швидко б згас» [42, с. 389-390]. 

Жан-Жак Русо засуджує подружню невірність як несправедливість 

незалежно від статі винуватця. Проте, порівнюючи цю несправедливість за мірою 

наслідків її для сім’ї, диференціює відповідальність як чоловіка, так і жінки. Але, 

незважаючи на певну дискримінацію в цьому питанні за гендерною ознакою, він 

намагається довести, що «невірна жінка завдає набагато більшої шкоди: вона 

роз’єднує сім’ю і порушує усі природні зв’язки; нагороджуючи чоловіка дітьми, 

які йому не належать, вона зраджує тим і іншим, і до невірності приєднується ще 

й підступність» [42, с. 390].  

На переконання Жана-Жака Русо, для збереження та утвердження власної 

гідності та влади в сім’ї жінці «важливо не тільки бути вірною, а й вважатися 

такою з боку чоловіка, його рідних, з боку усього світу; важливо бути скромною, 

уважною, обережною, і щоб в очах інших, як і в її власному сумлінні, 

прочитувалося визнання доброчесності» [42, с. 390]. І, що найголовніше, щоб 

чоловік любив власних дітей, потрібно, щоб він поважав їхню матір. Цим, на 

переконання Жана-Жака Русо, визначаються засади, які навіть зовнішній вигляд 

ставлять у ряд обов’язків жінки, роблять для неї честь і репутацію настільки ж 

необхідними, як і цноту [42, с. 390]. 

Згадуючи Платона та його ідеальну державу, Жан-Жак Русо зауважує, що 

платонівське бажання стерти соціальні відмінності між жінками і чоловіками є 

нічим іншим, як спробою переключення енергії жінок на виконання цілком інших, 

не пов’язаних з їх особливою природою, функцій: «Забравши у своєї держави 

приватне сімейне життя і не знаючи, що робити з жінками, він був вимушений 

зробити з них чоловіків» [42, с. 391]. Французький просвітник також закидає 

Платону забуття таких «найсолодших природних почуттів, що приносяться в 
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жертву штучному почуттю, яке через них тільки і може існувати, – так, ніби для 

утворення умовних зв’язків не потрібно природного з’єднання, так, ніби любов до 

близьких не є основою любові, яку ми зобов’язані відчувати до держави, так, ніби 

не через сім’ю серце прив’язується до батьківщини, так, ніби добрий громадянин 

створюється не з доброго сина, доброго батька, доброго чоловіка!» [42, с. 392]. 

Штучна любов ніколи не замінить щирого природного почуття любові як обміну 

енергіями двох фізично різних, але духовно близьких людей. 

Оскільки очевидним є те, що і жінки, і чоловіки не є і не можуть бути 

однаково організованими ні за характером, ані за темпераментом, звідси випливає, 

що вони не повинні отримувати і цілком однакового виховання. Жан-Жак Русо 

стверджує: хочете бути щасливими – «дотримуйтеся завжди вказівок своєї 

природи» [42, с. 391]. Будьте собою. Жодна стать не має недоліків, бо такою її 

створив Бог, досконалий Творець. Те, що для чоловічої статі є недоліком, для 

жіночої – перевагою, «відмінною якістю», бо жінки просто інші, ніж чоловіки, і 

навпаки. І було би дуже погано, якби не було цих «відмінних якостей». Філософ 

проникливо застерігає щодо цього жінок і чоловіків: «Не давайте вироджуватись 

цим уявним недолікам, бійтеся знищити їх» [42, с. 392]. 

Тим, хто заперечує відмінність у вихованні жінок і чоловіків як 

дискримінацію, нібито жінок таким чином виховують для того, щоб чоловікам 

було легше зберігати своє панівне становище, філософ відповідає: «Спробуйте 

виховувати їх як чоловіків – останні радо погодяться на це. Чим більше жінки 

захочуть уподібнитися чоловікам, тим менше зможуть ними керувати, ось тоді-то 

чоловіки і стануть володарями в істинному сенсі слова» [42, с. 393]. 

Усі здібності, спільні для обох статей, неоднаково розподілені між ними; але, 

взяті в цілому, взаємно врівноважуються. Жінка дорого цінується саме як жінка, 

але як чоловік не зможе бути такою цінною; де вона захищає свої права, там вона 

всюди бере гору; а де вона хоче чоловічих прав, там вона завжди буде в програші. 

Так само і чоловік дорогого вартує тільки як чоловік. Розвивати в жінках якості 

чоловіка і нехтувати тими, які їм властиві, – все одно що діяти їм на шкоду. Бо, 

намагаючись бути як чоловіки, вони ними все одно не стануть, а себе втратять. 



307 

 

Жан-Жак Русо закликає: «Не робіть з вашої доньки порядного чоловіка, 

намагаючись викрити природу в помилці; зробіть з неї порядну жінку – і будьте 

впевнені, що це буде краще для неї і для нас» [42, с. 393]. З цього не випливає, що 

виховання статей повинно бути обмежене скеруванням лише на виконання певних 

вузьких функцій: чоловік – не тяглова сила, а жінка – не служниця-автомат. 

Відповідаючи на це питання, Жан-Жак Русо співає оду жінкам, возвеличує їх: 

«природа, яка наділила жінок розумом настільки приємним і гнучким, навпаки, 

хоче, щоб вони мислили, судили, щоб вони любили, пізнавали, прикрашали розум 

свій, як і фігуру свою; це ті знаряддя, якими вона наділяє їх, щоб компенсувати 

недостатню їхню силу і щоб керувати нашою (чоловічою) силою. Вони повинні 

вчитися всього, а не тільки того, що їм пристойно знати» [42, с. 393].  

Щодо репутації як зовнішнього складника нашої гідності, то тут є відмінності 

між тим, чим вона є для чоловіка і чим – для жінки. Чоловік, що вчиняє чесно, 

залежить тільки від себе самого і може навіть не зважати на суспільну думку. 

Проте жінка, вчиняючи чесно, виконує лише половину свого завдання, і те, що 

думають про неї, для неї не менш важливо, ніж те, ким вона є насправді. Тому 

система жіночого виховання повинна містити в цьому плані протилежне системі 

чоловічого виховання: «Людська думка для чоловіка є могилою доброчесності, а 

для жінки – це трон її» [42, с. 394]. Для маленьких дівчат, як тільки вони 

починають розуміти, що про них говорять, це стає дуже важливим, вони вже не 

задовольняються тим, що прекрасні, вони хочуть, щоб ними захоплювались. 

Натомість той самий мотив далеко не виявляє такого впливу на хлопчиків, які 

прагнуть більшої незалежності й пригод, мало переймаються тим, хто і що про 

них скаже [42, с. 395]. 

На думку Жана-Жака Русо, усе виховання жінки повинно стосуватися 

чоловіків так само, як і виховання чоловіків як таких неможливе без жінок. Від 

жінок залежить усе початкове виховання чоловіків, «їхні принципи, пристрасті, 

смаки, насолоди і сама честь» [42, с. 394]. Тому і жінкам потрібно навчитись 

подобатися чоловікам, бути їм корисними, викликати їх любов до себе і повагу, 

виховувати їх в молодості, піклуватися про них, коли виростуть, давати їм поради, 
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втішати, робити їхнє життя приємним і солодким – «це ті обов’язки жінок в усі 

часи, яким треба навчити їх з дитинства, якщо насправді щиро бажати їм щастя» 

[42, с. 394]. Хоч кожна жінка хоче подобатися, проте є суттєва відмінність між 

бажанням подобатися чоловіку гідному, вартому любові, і бажанням подобатися 

«нікчемам, які безчестять свою стать і ту стать, якій уподібнюються» [42, с. 394]. 

Ні природа, ні розум не можуть змусити жінку любити в чоловікові жіночі риси, 

та й вона не повинна переймати манер чоловіків з метою добитися їх любові. 

Намагання поводитись як протилежна стать не тільки відхиляє людину від 

здійснення свого покликання, а навіть заперечує його: «Вони самих себе 

позбавляють тих прав, які думають забрати в іншого» [42, с. 394]. Треба бути 

безумними, щоб любити безумних, і кожен отримує лише те, чого вартий. Тому не 

було б «порожніх чоловіків» [42, с. 394], якби жінки не квапились їх створити і 

притягнути до себе цю порожнечу. 

Загалом, виховання і хлопчиків, і дівчаток на початковому етапі (до 

входження в підлітковий вік) повинно бути природним, вільним, відкритим, 

відповідним дитячим радощам, але розумним, з урахуванням особливостей і 

потреб статі. Тому що все, що обмежує і гнітить природу, завдає дитині шкоду та 

вказує на поганий смак; і «це справедливо як стосовно прикрас тіла, так і стосовно 

прикрас розуму» [42, с. 396]. І тут Жан-Жак Русо звертається до здобутків 

давньогрецької моделі виховання, де і дівчатка, і хлопчики однаково займалися 

гімнастичними вправами, вправлялися у військових іграх, гралися, змагалися і 

мали можливість безперешкодно бути присутніми на публічних заходах. Проте, 

коли вже молода особа виходила заміж, на неї покладалися важливі сімейні 

обов’язки. Такі давньогрецькі жінки народжували найздоровіших, найміцніших і 

найгідніших чоловіків. Саме в їхніх сім’ях знайшли найкраще поєднання такі 

античні цінності, як моральність і краса [42, с. 396]. Життя, здоров’я, розум, 

задоволеність у вихованні повинні стояти попереду всього. У дітей обох статей 

багато спільних забав, але є і власні смаки та цілі активності, які відрізняють одну 

стать від іншої: бажання у хлопців перемагати і досягати раніше недосяжного, 

захоплювати новий простір, опановувати нову справу, і незліченна кількість 
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маленьких, але вкрай важливих цілей, маленьких справ, які дівчатка творчо, 

методично одночасно комбінують, впорядковуючи прикрасу, ляльку, визначений 

простір тощо [42, с. 397]. 

Здоровий глузд однаково властивий обом статям. Проте кмітливість у 

дівчаток проявляється раніше, ніж у хлопців. Дівчатка також більш слухняні, ніж 

хлопчики [42, с. 398]. Але слухняність у дівчаток повинна постійно 

підтримуватися вихованням: «Не можна допускати, щоб хоч хвилину в житті вони 

не знали вуздечки» [42, с. 399]. Треба привчати їх припиняти посередині свої ігри, 

якщо того вимагає необхідність (потреба перейти до іншої справи, дотримання 

часового режиму). Результатом такого методичного виховання є формування в 

жінок самодисципліни та терпіння, які так потрібні їм протягом усього їхнього 

життя [42, с. 400]. На думку Жана-Жака Русо, «найважливішою якістю жінки є 

покірність, бо вона створена для того, щоб коритися такій недосконалій істоті, як 

чоловік». Бажання домінувати ще жодній жінці не принесло щастя, бо наслідком 

такого ставлення завжди є втрата чоловіка як чоловіка. Жан-Жак Русо застерігає: 

«Сварливість і впертість жінки тільки примножує біди і погані вчинки чоловіків» 

[42, с. 400]. Коли жінки сваряться, то «не пам’ятають себе»; «вони часто бувають 

праві у своїх скаргах, але вони завжди неправі у своїй лайці». Тому, переконаний 

філософ, кожен повинен зберігати тон, властивий його статі: «надто смиренний 

чоловік може зробити жінку навіженою; проте, якщо тільки чоловік не 

чудовисько, покірність жінки утихомирює його і, рано чи пізно, торжествує над 

ним» [42, с. 400]. 

Як бачимо, важливою рисою жінки, на думку Жана-Жака Русо, є мудрість. 

Вона є тією справедливою винагородою за силу, якої в неї мало, без якої жінка 

була б не подругою чоловіка, а його рабинею; завдяки цій перевазі свого таланту 

вона тримає себе нарівні з ним і, підкоряючись йому, керує ним. Усе проти жінки: 

чоловічі недоліки, її сором’язливість, слабкість; за неї – тільки її мистецтво 

поводитись і краса. Хоча «краса теж минає з роками, а звичка нівелює її дію» [42, 

с. 401]. Тому у системі виховання жінок основоположним має бути такий принцип 

Жана-Жака Русо: «Вбранням можна бути блискучою, але подобатися можна 
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тільки особистістю» [42, с. 402]. Тобто розум є істинною силою жіночої статі, але 

«це той розум, що зумовлений становищем жінки», «сприяє життєвому щастю», 

стає «мистецтвом користуватися нашими власними перевагами» [42, с. 401]. 

Жіночий розум – розум практичний; він дуже вправно вчить, як знаходити засоби 

для досягнення вже відомої мети, але він не вчить, як знаходити цю мету [42, 

с. 407]. 

На запитання, чи здатна жінка до міркувань і чи потрібно й корисно 

розвивати в ній цю здатність, Жан-Жак Русо відповідає так. Він засуджує як 

крайні спроби звузити сферу жінки «лише шиттям у сімейному колі», так і 

намагання зробити її рівною чоловікові через уподібнення йому. Оскільки, 

підпорядкована судженню свого чоловіка, вона повинна заслужити його повагу; 

вона повинна не тільки навіювати йому любов до своєї особистості, а й заслужити 

від нього схвалення своєї поведінки; вона повинна виправдати перед суспільством 

зроблений ним вибір і прикрасити чоловіка тою честю, яку виявляють жінці. А як 

же вона зможе усе це здійснити, якщо вона не знає соціальних інститутів, звичаїв, 

джерел людських суджень і пристрастей, що визначають ці судження? Залежна і 

від власного сумління, і від думки людей, вона повинна навчитись порівнювати ці 

два регулюючі начала, примирювати їх або віддавати перевагу першому, коли 

вони є у взаємній суперечності. І тоді вона стає суддею своїх суддів, вона вирішує, 

коли повинна підкоритися їм, а коли – відмовити. Усе це можна добре здійснити 

лише тоді, коли розвиваються її розум і розсудок [42, с. 415]. 

На думку Жана-Жака Русо, жіночий розум володіє вродженим мистецтвом 

опанування ситуацією, яке сьогодні назвали б інтуїцією: «На чому засноване це 

мистецтво, як не на тонких і неперервних спостереженнях, які дозволяють їй 

бачити кожної хвилини, що відбувається в серцях чоловіків, і надавати кожному 

таємному рухові, поміченому нею, бажаної сили, щоб придушити його або 

прискорити? Проте, чи здобувається це мистецтво навчанням? Ні, воно 

народжується разом з жінками; вони усі володіють ним, а чоловіки ніколи не 

бувають наділені ним однаковим чином. Це одна з відмінних ознак жіночої статі. 
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Активність, проникливість, детальність спостереження – ось наука жінки; вміння 

користуватися усім цим – ось її талант» [42, с. 417]. 

Обов’язки жінки, якщо вона навчиться їх любити, перестають бути для неї 

обтяжливими і легко нею виконуються. Жан-Жак Русо зазначає: «Кожне 

становище і кожен вік має свої обов’язки. Дізнатись про них можна швидко, але 

головне – полюбити їх. Поважайте свою гідність – і, що би не сталося, ви завжди 

будете гарною жінкою. Вся справа в тому, щоб бути тим, ким створила нас 

природа; ми ж занадто прагнемо бути тим, ким бажають нас бачити люди» [42, 

с. 419]. 

Жан-Жак Русо визнає, що найкращим середовищем виховання для дівчини є 

її сім’я, тобто саме сімейні сценарії дитинства слугують для неї зразком її 

майбутньої сім’ї. Лише в батьківському домі вона зможе вповні навчитися любити 

власний дім, отримувати радість від турботливого материнського виховання тощо 

[42, с. 421]. Вихована людина завжди несвідомо повертається до своїх попередніх 

звичаїв і навіть у старості не втрачає схильності до усього, що любила ще 

дитиною [42, с. 467-468]. 

Змальовуючи дівчатам під час виховання образ їхньої майбутньої пари, треба 

завжди описувати образ доброчесного, гідного чоловіка; треба навчити їх 

розпізнавати його, любити його – і любити для самої себе; треба довести, що 

тільки така людина зможе зробити їх щасливими [42, с. 426]. Бути гідною означає 

володіти «шляхетною гордістю, властивою гідності, яка усвідомлює себе, поважає 

себе і хоче, щоб її також шанували» [42, с. 475]. Тільки «жінка чесна, люб’язна, 

розумна, що викликає до себе повагу оточення, стримана і скромна» здатна мати 

владу над серцем чоловіка [42, с. 426]. 

Епохи змінюють одна одну, але природні відносини не змінюються, а отже й 

поняття про гідне і негідне зберігає інваріантність: «Завжди буде великою і 

прекрасною справою – бути власним володарем… істинно чесні спонуки завжди 

будуть зрозумілі серцю кожної розсудливої жінки, яка вміє у своєму становищі 

віднайти життєве щастя. Цнота повинна бути особливо приємною чеснотою для 

прекрасної жінки, яка володіє шляхетністю душі» [42, с. 424-425]. 
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Усе зовнішнє підвладне змінам: посади, статки тощо. Тому сумнівним є 

сприйняття цих мінливих зовнішніх благ як визначального показника гідності 

людини, з якою хотілося б узяти шлюб: «Тільки особистість залишається однією і 

тою самою, тільки її носять усюди з собою; наперекір долі шлюб може бути 

щасливим або нещасним тільки через особистісні стосунки» [42, с. 434]. Для 

щасливого сімейного життя потрібна особистісна подібність, особистісна рівність 

як запорука того, щоб бути гідними одне одного [42, с. 444]. У чесному серці 

ніколи не існувало б любові без поваги, тому що «кожний любить в любимому 

предметі лише ті якості, якими дорожить» [42, с. 466]. 

Отже, найважливіша мета виховання, згідно з філософією Жана-Жака Русо, – 

підготувати юнаків і юнок до подружнього життя, навчити їх розпізнавати гідну 

людину, яку вони можуть зустріти на своєму життєвому шляху, навчити бути 

гідними її, любити її, щоб винагородити за щастя, отримане від неї [42, с. 431]. 

«Жінки є природними суддями гідності чоловіків, подібно до того, як останні є 

суддями гідності жінок» [42, с. 431]. Як гідна жінка може стати прикрасою 

чоловічого життя, так і гідний чоловік надає «більшої цінності» жінці [42, с. 433]. 

Важливою ж природною рисою жінки є мудрість, завдяки цій перевазі вона 

тримає себе нарівні з чоловіком і, підкоряючись йому, керує ним, спільно будує 

сімейне щастя. 

На переконання Жана-Жака Русо, бути мудрим означає навчитися розрізняти 

те, що не мудре [42, с. 194]. Треба бути простим у своїх добрих вчинках і 

починаннях. А в своїх пристрасних спробах здолати марнославство слід 

намагатись уникати його примноження. Не варто пишатися своєю перемогою над 

упередженнями, бо це все одно що підкоритися їм [42, с. 211]. Істинне зло та 

ганьба полягають у нехтуванні цими простими порадами гідного життя, які мають 

тенденцію до прагматизму. 

Кожен просувається уперед чи більше, чи менше відповідно до своїх 

здібностей, смаку, потреб і талантів, відповідно до своєї наполегливості і випадку, 

де можна проявити цю наполегливість. Як стверджує Жан-Жак Русо, навряд чи 

знайшовся б такий філософ, що був би настільки сміливим, щоб сказати: ось 
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межа, до якої може дійти людина і яку вона не зможе здолати. Ніхто не може 

стверджувати, що знає межі своїх можливостей: «Ми не знаємо, чим нам 

дозволить бути наша природа» [42, с. 52-53]. Проте завдяки досвіду можемо 

переконатися: наш розум все ж таки має певні межі. Де вони? Питання 

залишається відкритим: людина не може знати все. З того знання, що нам під 

силу, одне сумнівне, інше беззмістовне, третє слугує марнославству тих, хто ним 

володіє. Натомість гідна людина повинна знати не тільки те, що є, а перш за все 

те, що допомагає їй сформувати власну думку, скласти власне правдиве оціночне 

судження. Гідним її уваги є те знання, яке дійсно сприяє благу, розвиває 

мислення, виховує гідне в ній. Саме у цьому полягає мудрість, гідна поваги, до 

якої треба невпинно кожному йти [42, с. 171]. У цьому контексті простежується 

критика з боку Жана-Жака Русо раціоцентризму, оскільки пізнавальні можливості 

розуму обмежені, що пізніше знайшло своє відображення у критиці можливостей 

розуму Імануїла Канта. 

Подібно до Томаса Гобса Жан-Жак Русо виходить з визнання 

взаємозумовленості та органічної єдності етичного, естетичного та 

гносеологічного складників феномену гідності, хоча останній складник зберігає 

залежний характер від двох попередніх: «Коли моральна краса відповідна нашій 

природі, то людина лише настільки може бути здоровою розумом і добре 

організованою, наскільки вона є доброю» [42, с. 302]. 

«Любов до прекрасного» є особливо цінною якістю в людині. Таке вроджене 

вміння замилуватися красою підіймає її над усіма іншими речами. І це вміння 

належить тільки людині. Любов до прекрасного, як ліки, усуває з людської душі 

ниці пристрасті й бажання. І навпаки, ниці, негідні переживання можуть 

заглушити це високе прагнення: «Заберіть у нашого серця цю любов до 

прекрасного – і ви заберете усю красу життя» [42, с. 303]. І тоді, переконаний 

Жан-Жак Русо, в «скрижанілому серці» такої людини вже не залишиться місця 

захопленням, радісним хвилюванням, насолодам, і тоді цей «нещасний вже не 

відчуватиме, не житиме; він буде вже мертвим» [42, с. 303]. 
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Жан-Жак Русо переймається питанням: як пояснити те, що в більшості з 

відомих людських спільнот, незважаючи на різноманітність звичаїв, характерів, 

особливості вірувань, історичного шляху, знаходимо усюди «одні й ті самі ідеї 

справедливості й честі, усюди одні й ті самі начала моральності, усюди одні й ті ж 

поняття про добро і зло»? Філософ дає чітку і ствердну відповідь, яка пізніше 

знайшла продовження у кантовому категоричному імперативі: «Є в глибині душі 

вроджене начало справедливості і доброчесності, завдяки якому, усупереч нашим 

власним правилам, ми визнаємо свої вчинки й учинки інших або гідними, або 

негідними; і саме це начало називається сумлінням» [42, с. 304]. 

Розум людський надто часто підводить, обманює, проте сумління – ніколи. 

«Нам кажуть, що сумління – справа упереджень; проте я зі свого особистого 

досвіду знаю, що воно вперто дотримується веління природи, всупереч усім 

людським законам. Як би нам не забороняли те чи інше, сумління навряд чи буде 

докоряти нам за те, що дозволяє нам добре впорядкована природа, а тим більше за 

те, до чого вона спонукає нас сама» [42, с. 279]. Сумління відіграє для душі таку 

саму роль, «як інстинкт для тіла»: «Хто йде за ним, той підкоряється природі й не 

боїться збитися зі шляху» [42, с. 301]. Сумління постає невичерпним джерелом 

щирих та шляхетних поривань людини, істинним дороговказом до гідного життя. 

Жан-Жак Русо називає сумління «божественним інстинктом, безсмертним і 

небесним голосом, правильним путівником для істоти темної та обмеженої, 

розумної та вільної, непогрішним оцінювачем добра і зла, що уподібнює людину 

до Бога». І саме голос сумління в житті людини «створює переваги її природи і 

надає морального сенсу її діям» [42, с. 306]. Як бачимо, Жан-Жак Русо тісно 

пов’язує гідність людини та її сумління, яке певним чином виражає природний та 

божественний порядок речей. Тому сумління відіграє конститутивну роль 

людської гідності. 

У чому ж полягає справедливість, яка так потрібна людині для задоволення 

своїм життям, для визнання та поваги з боку інших? Цьому питанню Жан-

Жак Русо приділяє особливу увагу. На його думку, «справедливість людини» 

полягає в тому, що кожен у житті повинен отримати належне, тобто те, чого 
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заслужив. «Справедливість Бога» полягає в тому, що кожен у житті змушений 

буде дати звіт щодо того, як він використав наданий йому дар Божий [42, с. 301]. 

Чи було це використане на благо? Чи спромоглася людина своїм буттям стати 

прикрасою цього світу, чи ні? Зловживання своїми здібностями, а не застосування 

їх для спільного блага – ось що, на думку філософа, робить людей нещасними і 

злими. Турботи, сум, страждання походять від нас самих. Моральне зло є справою 

наших рук, а фізичне зло не мало б жодного значення, коли би не було наших вад, 

які зробили його чутливим для нас [42, с. 296]. 

Людина за будь-якого перебігу подій, обставин, повороту долі, соціальних 

здобутків і втрат завжди повинна залишатися людиною: «Той, хто втрачає корону, 

але вміє обійтися без неї, стає вищим за неї. З королівського сану, носити який 

може не гірше за іншого і боягуз, і негідник, і божевільний, він підіймається до 

високого звання людини, носити яке вміють лише поодинокі люди. У цьому 

випадку він торжествує над долею <…> він все ж таки дещо значить» [42, с. 203]. 

Жан-Жак Русо знову звертається до ідеї моральної автономності особистості, яка 

сама є творцем своєї долі та свого життя. 

На його погляд, найкращою нагородою людині за її гідну (сумлінну) 

поведінку (працю) є, перш за все, радість від усвідомлення, що її вчинки 

відповідають принципам блага і справедливості [42, с. 302]. Як натхненно 

сповіщає Жан-Жак Русо, у людській душі Богом викарбувані такі слова: «Будь 

справедливим, і ти будеш щасливим» [42, с. 297]. І це, як підкреслив філософ, 

треба пам’ятати кожному, хто прагне гідного, а отже і щасливого життя. Жан-

Жак Русо наголошує на єдності людської гідності та таких моральних принципів, 

як благо, справедливість, які є основою щастя людини. Загалом, філософ розвиває 

ідеї людської гідності на основі таких концептів, як: «свободоцентризм», 

моральна автономність людини, сумління. У методологічному сенсі Жан-Жак 

Русо аналізує в своїх працях проблему гідності виходячи з таких принципів, як 

гуманізм, раціоцентризм, дуалізм, моральний ригоризм, утилітаризм, прагматизм, 

механіцизм, природний егалітаризм та сентименталізм. Такі ідеї та принципи 
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тлумачення гідності знайшли своє відображення в подальшому розвитку 

європейської філософії. 

 

4.4. Імануїл Кант: спроба категоріального визначення гідності 

 

Що є гідністю, як вона набувається та як її можна зберегти? Яким чином 

формуються необхідні умови тієї гідності, якої прагне людина? Такі питання є 

ключовими у «Критиці практичного розуму» видатного представника німецької 

класичної філософії та Німецького Просвітництва XVIII ст. Імануїла Канта. 

У своїй філософії Імануїл Кант дав обґрунтування суб’єкто-центристської 

картини світу, згідно з якою в центрі світу перебуває людина та її ставлення до 

оточення. Людина є найвищою цінністю [16]. Вона – первинна, а світ – результат 

вчинків людини, яка усвідомлює або ж не усвідомлює свій обов’язок. Відповідно 

від ціннісної позиції людини, її переконань залежить картина світу, характер та 

вектор змін у ньому і те, яке значення людина у ньому має. 

На думку Імануїла Канта, гідність є абсолютною засадою людського буття й 

обов’язку. Виходячи з таких міркувань, зауважимо, що наголос Імануїла Канта на 

важливості суб’єкта в моральних процесах є продовженням попередніх міркувань 

філософів про моральну автономність суб’єкта. Абсолютність цієї засади 

виражається не лише в тому, що людське буття важливіше за інший світ, але, 

перш за все, в об’єктивно даній, неповторній та абсолютній якості людини, яка не 

тільки виявляється в ній в порівнянні з навколишнім світом, а й є сутнісною 

основою людського буття. Саме тому людську гідність можна розглядати як 

результат розвитку людини, усього людського роду. Своєю гідністю людина 

завдячує тому, що вона є суб’єктом пізнання, дій та обов’язку [12, с. 41]. 

Визначальною лінією філософії Імануїла Канта є виокремлення зв’язку між 

свободою та гідністю людини, дії якої верифікуються вищою моральною 

вимогою – категоричним імперативом. У цьому суть морально-етичної 

«революції» Імануїла Канта, засадничою парадигмою якої є суб’єктивність. У 
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цьому аспекті гідність має екзистенційний вимір як сутність людини в 

моральному сенсі. 

Категоричний імператив містить приписи щодо вчинку, який виступає 

засобом для досягнення результату як мети та є продуктом здатності людини до 

свободи дії на основі вищих безумовних принципів. У перекладі 

Анатолія Єрмоленка він окреслюється такими словами: «Чини тільки згідно з тією 

максимою, через яку ти повсякчас міг бажати, щоб вона стала всезагальним 

законом» [28, с. 41]. 

Категоричний імператив є найвищим принципом моральності, оскільки його 

треба виконувати не заради будь-яких інших цілей, під впливом тих чи інших 

обставин, а заради нього самого. Він не потребує жодних доказів, оскільки є 

продуктом чистого практичного розуму, тобто є інтелектуальним і, перш за все, 

внутрішнім моральним примусом [30, с. 37-38]. 

Принципова відданість моральному закону є визначальною для кантівського 

розуміння гідності [30, с. 90]. Саме у співвідношенні її за силою впливу із законом 

виявляється специфіка цієї категорії. Гідність відповідає цінності самого закону, 

тобто, по-перше, є безумовною й однозначною цінністю, а, по-друге, має в собі 

раціональну основу. 

У розумінні категоричного імперативу мислитель виходить з його апріорної 

суті. Моральний закон – це щось стійке, незмінне та властиве, на думку Імануїла 

Канта, кожній людській істоті. «Моральний закон є святий (непорушний). 

Людина, щоправда, є досить-таки не свята, але людство в її особі мусить бути для 

неї святим» [30, с. 98]. Коли розглядати його як основу категорії гідності, це дасть 

змогу пояснити її постійність та ідентичність як якісної характеристики людини. 

«Відданість закону» дає людині можливість бути дотичною до вищого блага, 

співмірного з моральною цінністю її особистості. До того ж, як зауважує Імануїл 

Кант, ця категорія має ще й модальний характер: дія закону, за певних умов, не 

обов’язково веде до однозначних наслідків, тобто щось може відбутись, а може й 

не відбутись. Людині, щоб бути доброчесною, недостатньо лише дотримуватися 
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морального закону, а треба щось чинити й заради нього самого; інакше ця 

відповідність буде випадковою і сумнівною [30, с. 90-91]. 

У «Критиці практичного розуму» Імануїл Кант захоплено пише: «Дві речі 

сповнюють душу завжди новим і чимраз дужчим подивуванням і пієтетом, чим 

частіше й триваліше роздумуєш про них, – зоряне небо наді мною й моральний 

закон у мені» [30, с. 176]. Цей закон має апріорний характер. У цьому сенсі 

гідність людини також є апріорною, бо людина є носієм морального закону. 

Отже, людина наділена гідністю як носій морального закону, й саме це 

вивищує її над самою собою. Гідність людини (моральне в людині) – це 

внутрішня, абсолютна й безвідносна цінність, що є метафізичною, вічною та 

незнищенною за своєю суттю [31, с. 248]. 

Філософ стверджує, що людина як розумна істота існує, немов мета сама 

собою, й ніколи ніким не може бути витлумачена як засіб, що застосовується 

зовнішньою волею. Людина не може розглядатись як засіб для досягнення цілей 

інших людей і навіть власних цілей, а лише як мета у собі, з огляду на те, що має 

гідність – внутрішню абсолютну цінність. Абсолютною цінністю може бути лише 

той, хто є істотою розумною і, як мета сама в собі, здатен до самовизначення й 

відповідальності. У всіх своїх учинках, скерованих як на саму себе, так і на інших 

розумних істот, людина завжди повинна розглядатись як самоціль, і людство в її 

особі повинно бути для неї самої святим, беззаперечним: «У всьому створеному 

все що завгодно й для чого завгодно може бути вжите просто як засіб; тільки 

людина, а з нею – кожна розумна істота є метою сама по собі. Вона є суб’єктом 

морального закону, який є святим саме завдяки автономії своєї свободи. Саме 

тому кожна воля, навіть власна воля кожної особи, скерована на неї саму, є 

обмеженою умовою згоди [її] з автономією розумної істоти, а саме: [тим, щоб] не 

підкорятися ніякому задуму, який є можливим за законом, який міг би виникнути 

з волі пасивного суб’єкта; отже, ніколи не використовувати її тільки як засіб, а 

воднораз [розглядати] як саму мету. Цю умову ми слушно приписуємо навіть 

Божій волі відносно розумних істот у світі як його творінь, через те, що вона 

[умова] ґрунтується на їхній особистості, єдино через яку вони й є цілями самими 
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по собі» [30, с. 98]. У цьому сенсі апріорність категоричного імперативу 

ґрунтується на раціональності суб’єкта, яка є основою гідності. Тому тільки 

раціоналізм є умовою моралі, морального закону та гідності, бо тільки через розум 

людина здобуває автономію власної свободи. 

Кожна розумна істота як мета сама собою, повинна мати можливість 

розглядати себе стосовно законів. Те, що максими можуть бути всезагальними 

законами, вирізняє її як мету саму собою; звідси випливає, що розумна істота 

повинна розглядати свої максими з точки зору самої себе, але водночас і з позиції 

інших як таких, що встановлюють закони. Такий підхід до «золотого правила 

моральності» дозволяє Імануїлу Канту глибше визначити зміст категорії 

«гідність». Гідність у філософії людини Імануїла Канта набуває статусу максими –

правила, що керує поведінкою людини з постійним акцентом на всезагальність, 

тобто на прийняття всіма [30, с. 38-39]. 

На думку Імануїла Канта, основою гідності людини є свобода як автономія 

особистості. Він твердить, що автономія є основою гідності людини й будь-якої 

іншої розумної істоти [30, с. 38-39]. Звідси гідність передбачає індивідуальну 

рефлексію, осмислення свого Я, усвідомлення його автономії і, що важливо, 

самоідентифікацію. У цьому аспекті Імануїл Кант наголошує на раціональності як 

підґрунті свободи та автономії особистості, бо тут основне – раціональний вибір 

та усвідомлення. На думку Рейчел Баєфскі, важливим внеском Імануїла Канта в 

етичний дискурс є зміщення акцентів з честі до гідності шляхом вкорінення 

поваги до людини за її автономію, а не соціальний статус [47,c.812]. 

Автономія – це стан, коли індивід є вільним від зовнішніх обмежень 

(примусу, насильства, погроз, маніпуляцій), керується у своєму виборі власним 

розумом, відповідно до законів; це дії індивіда, що є вільними від зумовленості 

внутрішніми чинниками, які б впливали на його вибір через некеровані бажання, 

пристрасті або упередження. Проте автономія як свобода не повинна переростати 

у сваволю, при якій із цієї причини можуть виникати різні за результатом 

наслідки. Моральна свобода особистості полягає в усвідомленні й виконанні нею 



320 

 

обов’язку насамперед перед собою та іншими людьми, коли існують вільна воля і 

воля, підпорядкована моральному закону [30, с. 38-39]. 

Для філософа свобода є відсутністю зумовленості як такої, що діє в природі у 

формі детерміністичних взаємозв’язків чи законів. Коли говорити кантовими 

словами, це – «спроможність a priori детермінувати себе до дій не через емпіричні 

причини» [31, с. 272]. 

Свобода, за Імануїлом Кантом, є незалежністю від зовнішніх обставин, вона є 

природним правом людини. «Природжене право тільки одне-єдине: свобода – 

право, що притаманне кожному в силу його належності до людського роду» [30, 

с. 99]. Вільна людина – це передовсім її дії, що мають бути наслідком вибору. 

Основою вибору є розум, суть якого полягає в універсальних принципах. 

Свобода – це здатність самостійно розпочинати дію чи вносити зміни в цьому 

світі [12, с. 45]. Філософ наполягає: всі люди є рівними у своїй здатності до 

автономії, отже, люди повинні користуватися рівною повагою завдяки їхній 

автономії, втручання в яку означало б порушення абсолютної моральної заборони 

[30, с. 86-87]. Особливий наголос робиться філософом на тому, що автономія є 

однією із сутнісних ознак, підґрунтям гідності. 

Отже, гідність – це прерогатива виключно людини як особистості порівняно з 

іншими природними істотами, і пов’язана вона, насамперед, із постійністю 

рефлексії. Людина постійно повинна розглядати свої максими у двох напрямках: і 

з точки зору самої себе, і стосовно, або з позиції іншої людини, права якої також 

суверенні й мають бути враховані. Іншими словами, треба призвичаїтись до 

застосування розуму й не тільки враховувати свої вузько-особистісні інтереси, а й 

дивитись з позиції категоричного імперативу, високих ідеалів людства. Тут 

Імануїл Кант знову наголошує на системному зв’язку гідності, автономності 

людини та раціоналізму, який є підґрунтям моралі взагалі. 

Гідність людини має характер абсолютної зобов’язуючої норми. З нею 

пов’язується абсолютний обов’язок людей щодо надання взаємодопомоги, 

особливо з боку тих, хто має більшу можливість. Філософ послідовно заперечує 

доцільність пошуку зовнішніх підстав гідності у сфері практичної вигоди та 
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зовнішньої користі. Вона незалежна від емпіричних умов. Гідність значуща сама 

собою, оскільки відповідає моральному закону й змістовно зорієнтована на нього 

як мету. Такими міркуваннями Імануїл Кант критикує утилітаризм та прагматизм і 

вбачає значущість гідності в метафізичному сенсі. 

Усе, що є у феноменальному світі, для людини має свою ціну – відносну 

цінність і може мати свій еквівалент. Однак те, що вище за будь-яку ціну, тобто є 

умовою самої себе й самоціллю, виявляє, крім відносної цінності, тобто ціни, 

також свою внутрішню цінність – гідність. Тільки людина є цінністю сама по собі, 

а отже й «не може мати жодного еквівалента». Власне гідність має апріорний 

зміст. Гідність людини має своїм джерелом людську природу, «вона притаманна 

як немовляті, яке ще не встигло нічого вчинити, так і запеклому злочинцю». 

Іншими словами, гідність людини – це аж ніяк не те ж саме, що гідність людської 

особистості. З цього приводу українська дослідниця Оксана Грищук зазначає, що 

особисту гідність ми заробляємо самі, вона зростає, якщо ми поводимося 

шляхетно, і втрачається, якщо вчиняємо підло [12, с. 41]. 

У своїй метафізиці моральності Імануїл Кант чітко розмежовує буття гідності 

та почуття гідності, емпірію та чистоту цього феномену. Бути гідним та почувати 

себе гідним – не одне й те саме. Почуття гідності не є буттям гідності, оскільки 

воно – емпіричний факт [30, с. 165-166]. Звідси, почуття гідності не самодостатнє, 

оскільки зумовлене певними зовнішніми обставинами. Його необхідність 

ґрунтується на причинно-наслідковому зв’язку; це, так би мовити, «історична 

необхідність», обтяжена місцем і часом [43, с. 16]. Тобто почуття гідності має 

прагматичний вимір. У житті людини важливу роль відіграють заплутані способи 

дії та переконання. На волю людей також «має вплив їхня природа». Воля людей 

не вільна від людського тіла з його чуттями, чуттєвістю та пристрасністю. Свою 

роль відіграють і різноманітні темпераменти, вплив соціального оточення [6, 

с. 227-228]. Але при цьому Імануїл Кант високо оцінює роль практичного розуму. 

Саме в його компетенції упокорити природну чуттєвість людини. Чистий 

практичний розум стримує самолюбство, обмежуючи його як природне почуття, 

що діє в нас відповідно до морального закону, однією лише умовою: щоби воно 
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було у відповідності із цим законом; тоді воно може бути назване розумним 

самолюбством. Проте по самооцінці він взагалі «б’є нещадно», оскільки всі 

спроби високої самооцінки, які передують згоді з моральним законом, мізерні та 

необґрунтовані саме тому, що відповідність переконання цьому закону є першою 

умовою гідності людини [30, с. 82-83]. Моральний закон упокорює гординю 

людини, її зарозумілість, егоїстичне самовдоволення. Повага до нього має 

інтелектуальну, а не емпіричну підставу, «це почуття – єдине, яке ми пізнаємо 

цілком a priori і необхідність якого ми можемо осягнути» [30, с. 83]. Тобто 

першою умовою гідності є відповідність переконань, зумовлених моральним 

законом, чистою моральністю. Чистий моральний мотив «є єдиним, який закладає 

характер [Charakter] (практичний послідовний спосіб мислення за незмінними 

максимами)», він «учить людину відчувати власну гідність – дає душі  (dem 

Gemuthe) несподівану навіть для неї самої силу відірватися від усякої чуттєвої 

прихильності, коли та хоче стати панівною, і в незалежності своєї інтелігібельної 

природи й душевної величі, до чого людина й бачить себе призначеною, знайти 

щедре відшкодування за принесені жертви…» [30, с. 166]. 

У буденній свідомості, визнає Імануїл Кант, феномен гідності фіксується 

спорадично та фрагментарно. Цією «мішаниною» вона часом інтенційно 

дезорієнтує людину і тим самим суперечить власній меті. Але саме буденне 

пізнання робить можливим перехід до вищого принципу, тобто розуміння 

сутності цього феномену в елімінації емпірії. В умовах загострення суперечностей 

суспільного буття, коли звичаї, переконання зазнають занепаду та деградації, стає 

можливою та бажаною чиста моральність, актуалізується ідея доброї волі та 

гідності людини. Чим більші загрози, чим небезпечніша ситуація, тим чистіше 

буде викристалізовуватись моральність людини. Це мораль «усупереч», яку 

Імануїл Кант розробляє як зразкову [6, с. 231]. 

Коли Імануїл Кант стверджував, що не можна бути моральним, перебуваючи 

у залежності від «навколишнього середовища», він тим самим закликав людину 

тверезо й спокійно сприймати те, що відбувається. Від себе самої людина може 
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вимагати «по максимуму», але не повинна висувати подібні вимоги до інших – 

лише може сподіватися, що інші виявлять бажання повторити її досвід [43, с. 148]. 

Аналізуючи поняття гідності в аспекті морального виховання, 

Йоганес Гізінгер зазначає, що роль його в етичній концепції Імануїла Канта є 

контроверсійною, його виховна цінність рідко обговорюється, і, на перший 

погляд, не видається, що поняття гідності є важливим елементом міркувань 

філософа про освіту й виховання. Однак зосередження на виховному значенні 

гідності виявляє вирішальну рису педагогіки Імануїла Канта, а саме його ідеї щодо 

виховання як реалізації гідності [52, с. 609]. 

Згідно з Імануїлом Кантом, гідність можна і потрібно виховувати в дітях: з 

одного боку, діти усвідомлюють власну гідність, розвиваючи здатність до 

моральної автономії; з іншого боку, ця здатність виникає тільки тоді, коли діти 

усвідомлюють пробудження власної гідності, тобто самоповаги. Виховувати 

дітей, на думку філософа, означає допомагати їм розвинути правильне ставлення 

до себе і таким чином стати моральними людьми [52, с. 609]. 

Філософ зауважував, що дитину треба розглядати не як річ, а як особу, тому 

що діти наділені свободою. Оскільки вони – особистості, то так звана формула 

людяності категоричного імперативу застосовується і до них. Йоганнес Гізінгер 

вважає, що її треба взяти за основу як базовий етичний принцип виховання, згідно 

з яким дітей треба виховувати як «мету в собі», а не як засіб для досягнення цілей 

інших. Іншими словами, їхню гідність треба поважати [52, с. 609]. 

Виховуючи й культивуючи гідність, обов’язково варто звернути увагу на 

поведінку. Гідність для Імануїла Канта однозначно виявляє себе у відповідній 

поведінці: «Належна поведінка в житті робить людину гідною» [31, с. 250]. 

Поведінка свідчить про людину, її особистісні якості, її значущість. З поведінки 

можна стверджувати не тільки про те, гідна людина чи ні, а й про те, чи щаслива 

вона в житті. 

У своїй «Критиці практичного розуму» Імануїл Кант постійно підкреслює й 

акцентує увагу на тому, що гідність людини визначається моральною цінністю її 

вчинків. А такими є тільки ті, які є безкорисливими й засновані суто на почутті 
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обов’язку. Тільки такі вчинки виявляють свободу, а отже й гідність індивіда. Різні 

спонуки, страх, надія, коли вони стають принципами, то цілковито знищують усю 

моральну цінність вчинків [30, с. 144]. У такому аспекті бачимо критику 

Імануїлом Кантом прагматизму та утилітаризму в контексті гідності, яка повинна 

ґрунтуватися на безкорисливості й почутті обов’язку, які, своєю чергою, є 

важливими умовами свободи. Навіть у вихованні приклади шляхетних учинків 

викликають лише непостійне та скороминуще душевне піднесення, тому серце 

молодої людини треба завжди підкоряти обов’язку, що дає більш тривалу 

впевненість у правильності своїх дій, дозволяє не втратити гідність у власних очах 

[30, с. 169]. Позірною моральністю, демонстративними благодіяннями можна 

здобути собі прихильність людей і навіть нетривалу любов, але тільки цим 

людина не зможе здобути повагу, тож найбільша доброчинність робить людині 

честь тільки тим, що вона віддається відповідно до гідності [30, с. 146]. 

Імануїл Кант визнає, що сумлінне виконання свого обов’язку інколи може 

бути для людини і тягарем. І це – не найгірше, що стосується обов’язку, оскільки 

його виконання неодмінно тягне за собою ще більші обов’язки [30, с. 250]. 

Аналізуючи кантівське розуміння гідності, не варто забувати про важливість 

переживання людиною власного образу, сприйняття нею самої себе, оскільки 

гідність, як внутрішня цінність, органічна з внутрішнім самовідчуттям, власною 

свідомістю, випробуванням внутрішнім поглядом: «Людина живе й не може 

стерпіти, щоб стати у своїх власних очах негідною життя» [30, с. 99]. Таке 

переживання, на думку мислителя, постає результатом поваги до чогось вищого 

порівняно з емпіричним життям, його гедоністичним розумінням. Іноді, в 

складних обставинах, людина продовжує жити лише з почуття обов’язку, а не 

тому, що має бодай найменший смак до життя.  

Гідність – це завжди перманентна моральна напруга, пов’язана з повагою до 

себе. Ця повага, коли вона визначальна, коли людина нічого так не боїться, як 

опинитись у власних очах негідною, нікчемною при внутрішньому випробуванні 

самої себе, є найсуворішим моральним охоронцем, перепоною проникнення в 

душу нешляхетних, негідних імпульсів [30, с. 176]. Саме це утримує людину від 
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небезпеки втрати власної гідності: «Чи не підтримує чесну людину в найбільшому 

нещасті в її житті, якого вона могла уникнути, якби тільки могла знехтувати своїм 

обов’язком, свідомість того, що вона зберегла й пошанувала у своїй особі 

людськість у [всій] її гідності, що вона не має причини соромитися себе й боятися 

внутрішнього погляду самоперевірки?» [30, с. 99]. На підставі самоповаги стає 

можливою взаємоповага. Навіть зла людина, на думку Імануїла Канта, заслуговує 

поваги як людська істота [55, c. 11]. Гідність кожної людини і потреба ставитися 

до кожного як до мети задовольняється переконанням, що таке ставлення 

повністю узгоджене з універсальним законом [50, c. 107]. 

За оцінкою Імануїла Канта, людська гідність не випливає з того, що ми були 

створені на подобу Бога, хоча особисто, як християнин, філософ вірив, що 

людство було створене за подобу Бога. Натомість гідність походить з нашої 

здатності, як раціональних істот, усвідомити й накласти на себе обмежувальну 

спонуку морального закону. Таким чином, оскільки ми здатні до цього, ми 

володіємо автономією, тобто ми повністю в своєму власному розпорядженні [48, 

с. 6].  

Людина потребує бачити свій образ у позитивному світлі гідності, і саме це 

додає їй сили волі, впертості та впевненості при несенні тягаря свого обов’язку, 

його виконанні. Таким чином, як і поведінка та кожен вчинок, так і відповідний 

образ є необхідними атрибутами гідності. Чим більшу владу має моральність над 

серцем людини, тим чистіше вона представлена.  

Гідність як максима життя, підкреслює Імануїл Кант, органічно пов’язана з 

ідеєю особистості [30, с. 98] як мети, і людина завжди повинна співвідносити 

свою поведінку із цією великою ідеєю. У цьому аспекті філософ поєднує ідею 

гідності з ідеєю автономності особистості, що було вже зазначено вище. 

Особливе місце в «Критиці практичного розуму» Імануїла Канта посідає 

розгляд питання взаємозв’язку гідності та щастя людини, питання про те, як 

людині стати гідною щастя: «Моральний закон вимагає від людини робити 

кінцевою метою будь-якої поведінки найвище можливе в світі добро. Але людина 

може сподіватися на здійснення цього добра не інакше як завдяки відповідності її 



326 

 

волі волі Творця; і хоча в понятті найвищого добра як понятті певного Цілого, у 

якому найбільше щастя уявляється пов’язаним з найбільшою мірою етичної 

досконалості <…> міститься і моє власне щастя, та все ж таки не воно, а 

моральний закон (який, навпаки, строго обмежує умовами моє необмежене 

бажання щастя) є підставою визначення волі, яка призначена до сприяння 

найвищому добру. Тим-то й мораль, власне, є вчення не про те, як ми повинні 

робити себе щасливими, а про те, як ми повинні стати гідними щастя» [30, с. 144-

145]. Тобто гідність завжди залежить від моральності людини, її поведінки, 

оскільки в понятті найвищого добра ця поведінка є визначальною умовою всього 

іншого, зокрема, і володіння щастям. 

На підставі проведеного аналізу категорії «гідність» у кантівській філософії 

можна зробити висновок, що гідність є специфічною універсальною категорією, 

комплексною та синтетичною за своїм змістом, що охоплює світ людини і 

людського буття, результати її діяльності (гідна праця, гідне життя, гідні речі та 

ін.). Гідність – це мета і цінність, яка заснована не на інстинкті, а на розумі, що 

вказує на раціоцентричність моральних поглядів Імануїла Канта. 

Гідність є безумовною, абсолютною цінністю, співмірною цінності самого 

закону. Для розуміння природи гідності визначальною є відданість закону, що 

зумовлює її специфіку. Стійкість і константність закону як основи категорії 

«гідність», зумовлює її постійність та ідентичність як якості людини, відсутності її 

зовнішніх підстав у сфері практичної вигоди, її межове становище між чуттєвістю 

та інтелектом. Відданість закону визначає раціональний та інтелектуальний 

характер гідності. Водночас зберігається залежність гідності й від «логіки серця», 

від чеснот [30, с. 171-176]. У зв’язку з цим для пізнання цієї сфери найбільш 

ефективним є практичний розум. Саме практичний розум, збагачений інтуїцією, 

сприймається як інструмент і притаманна людині здатність гідного буття. 

Загалом, для моральних поглядів Імануїла Канта в контексті гідності характерним 

є раціоцентризм, який є основою моральної автономії людини та основою її 

гідності й свободи, які неможливі без свідомого вибору та самоусвідомлення. 

Крім того, Імануїл Кант аналізує проблему гідності, виходячи із 
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суб’єктоцентризму, апріоризму та природно-правового егалітаризму, підґрунтям 

якого є автономна та раціональна людина. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

 На відміну від віри, яка була головним гносеологічним принципом 

парадигми премодерну, модерний світогляд орієнтується на всезагальне та 

об’єктивне знання, що існує незалежно від людини. Це дає підстави для 

експлікації людини в образі автономного соціального суб’єкта, який звільняється 

від Бога та впливу наперед визначеного становою приналежністю місця у соціумі 

та відповідних йому функцій. Соціальний суб’єкт не має наперед визначеного 

призначення, тож у своєму житті керується тільки власним досвідом та знаннями, 

які, своєю чергою, стають основою для утвердження його гідності. 

 Формування ідеї соціального суб’єкта стало концептуальною основою для 

утвердження принципу природної рівності, який розглядався як потенційна 

рівність можливостей кожної людини, що істотно нівелювалася через 

нерівномірний розподіл приватної власності та здатність до підприємницької 

діяльності. З огляду на це у змістовому навантаженні ідеї гідності у 

новоєвропейській філософії вагоме місце посідають утилітарні та прагматичні 

елементи, які стають одними з важливих критеріїв соціальної оцінки гідності 

людини. 

 Утилітарна складова змістового навантаження розвинутої 

новоєвропейськими мислителями ідеї гідності стала закономірним проявом 

абсолютизації свободи та культу розуму, які вважалися запорукою не тільки 

зростання особистого добробуту, а й розвитку та збагачення усього суспільства. З 

огляду на це гідна людина – це не егоїст, що прагне до самозбагачення, а людина, 

яка здатна реалізувати свій підприємницький потенціал, сприяючи розвитку 

усього суспільства. 

 Попри наявність утилітарної складової у змістовому навантаженні ідеї 

гідності, головним світоглядним концептом новоєвропейської філософії 
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залишається теорія природної рівності людей, яка стає концептуальним тлом для 

визнання та поступового утвердження ідеї морального егалітаризму на основі 

гідності. 

 Загальний новоєвропейський контекст філософського вчення Томаса Гобса 

поєднується з унікальністю його поглядів на гідність людини. Зокрема, з огляду на 

притаманний його антропологічному вченню раціоцентризм, мислитель закладає 

підвалини для формування новоєвропейського концепту особистості, а межах 

якого гідність експлікується як перевага над іншими, що досягається засобами 

розуму. 

 Гідність у філософії Томаса Гобса розглядається, з одного боку, як 

критерій моральної самооцінки особистості, а з іншого – як критерій моральної 

оцінки індивіда суспільством. З огляду на це гідність розглядається не просто як 

перевага над іншими, а як перевага, яка дає можливість усвідомлювати свою 

цінність для суспільства, водночас потребуючи його схвальної оцінки. Інакше 

кажучи, гідність – це перевага над іншими, що досягається завдяки органічному 

поєднанню розуму та доброчинності. 

 Перевага над іншими та, відповідно, гідність особистості, у філософії 

Томаса Гобса, – це не стільки результат соціально набутих якостей особистості, 

які роблять її типовим соціальним суб’єктом, скільки результат розвитку 

природного потенціалу людини, завдяки чому вона набуває власної унікальності 

та неповторності. Оскільки не всі люди здатні (через лінощі) сповна реалізувати 

свій природний потенціал, щоб стати індивідуальностями, гідність у творчості 

Томаса Гобса не набуває егалітарного характеру. Такий підхід до тлумачення 

гідності стає концептуальною основою збереження станового устрою в 

суспільстві та визнання політичної нерівності громадян держави. 

 Загалом модерний раціоцентризм підтримує і Жан-Жак Русо, водночас 

вносячи суттєві корективи у його тлумачення. Зокрема, на противагу 

Томасу Гобсу, який зосереджує свою увагу на нерівності людей у громадянському 

стані, Жан-Жак Русо доводить, що гідність і свобода людини є 

взаємозумовленими феноменами. Досягнути останньої можна тільки 
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звільнившись від природних схильностей і пристрастей завдяки підкоренню їх 

власній волі та розуму. Інакше кажучи, Жан-Жак Русо вважає гідність етичною 

категорією, зміст якої відображає рівень реалізації людської свободи. 

 Показано своєрідність тлумачення концепту «свобода» у творчості Жана-

Жака Русо та підкреслено, що для мислителя свобода – це здатність раціонального 

контролю індивідуальних природних потягів з метою реалізації всезагального 

блага засобами громадянського суспільства. Жан-Жак Русо, на противагу 

Томасу Гобсу та просвітникам, акцентує увагу вже не стільки на «природній 

свободі», яка передбачає підпорядкування природним інстинктам, скільки на 

громадянській свободі, що ґрунтується на угоді, укладеній рівноправними 

особистостями. 

 Обґрунтування автономної особистості, здатної реалізувати власний 

потенціал у громадянському суспільстві, у філософії Жана-Жака Русо поєднується 

із визнанням гендерної нерівності стосовно гідності. Показано, що у творчості 

мислителя такий підхід зумовлений його глибоким переконанням у тому, що 

чоловіки і жінки мають докорінно різне соціальне призначення, повноцінна 

реалізація якого, а відтак і всезагальне благо, можливі тільки за повноцінної 

реалізації природних відмінностей представників обох статей. На цьому тлі 

встановлено непослідовність антропологічного вчення Жана-Жака Русо, який, 

надаючи автономію соціальному суб’єкту та визнаючи пріоритет громадянського 

стану над природним, з необхідністю підводить до думки про гендерний паритет. 

 Вчення про автономію соціального суб’єкта, запропоноване Жаном-

Жаком Русо, отримало свій подальший розвиток та концептуальне оформлення в 

етиці Імануїла Канта, який усім релятивістським уявленням про людську гідність 

протиставляє вчення про гідність як моральну максиму та абсолют, що не має 

жодної зовнішньої вигоди та/або користі. Інакше кажучи, у філософії та етиці 

Імануїла Канта спростовується властива ранній модерній філософії (зокрема, 

Томаса Гобса) інтенція на зведення людської гідності до соціальної цінності 

індивіда. На противагу цьому вчений вважає гідність невіддільною сутнісною 

рисою кожної людини.  
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 Головною підставою людської гідності, на думку Імануїла Канта, виступає 

автономія людської волі, яка здатна зробити максиму своєї поведінки об'єктивним 

законом волі для всіх інших людей. Інакше кажучи, гідність людини – це її 

раціональна здатність формувати ієрархію цінностей, які при бажанні чи 

необхідності можна змінити, продати або купити, оскільки вони мають власні 

еквіваленти. Натомість сама особистість, унікальність якої розкривається завдяки 

здатності розумно творити закони та цінності, не має еквівалентів, тому саме вона 

є безумовною запорукою людської гідності. 

 Утвердження гідності як сутнісної характеристики людини в етиці 

Імануїла Канта поєднується із чітким розмежуванням буття гідності та 

усвідомлення гідності. Зокрема, мислитель усвідомлює, що наявність гідності у 

кожної людини не завжди супроводжується наявністю почуття особистої гідності, 

яке зазвичай постає в результаті відповідної до морального закону поведінки. 

Таким чином, гідність людини – це внутрішній моральний закон, який обмежує 

та/або знецінює природні та соціокультурні чинники, відкриваючи можливість 

для реалізації автономії людської особистості на засадах розуму. 

 Виявлено наявну у практичній філософії та етиці Імануїла Канта 

суперечність тлумачення ідеї гідності та показано, що розглядаючи гідність як 

сутнісну характеристику людини та право на безумовну повагу, Імануїл Кант 

водночас веде мову про необхідність досягнення гідності в результаті 

підпорядкування приписам морального закону. Вказана суперечність, з одного 

боку, відкрила можливість визнання гідності природним правом кожної людини, 

завдяки чому ідея гідності перетворюється на правовий феномен, а з іншого – 

заклала фундамент для розвитку некласичних підходів до тлумачення гідності, в 

межах яких вона експлікується як здатність реалізувати власний унікальний 

потенціал. 

Головні висновки та результати розділу викладено та опубліковано у 

наступних роботах [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 51]. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНДИВІДУАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕЇ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХІХ ст. 

 

Вінцем становлення класичної парадигми мислення Нового часу стало 

геґелівське об’єктивістське бачення людини як знаряддя досягнення цілей 

Світового Духу. Під впливом філософії Георга Геґеля продовжується руйнування 

того ірраціонального змісту, що зберігався у духовній культурі Європи ще з часів 

Середньовіччя. 

Наприкінці першої третини XIX ст. поступово набирала сили й інша 

тенденція, де наукове пізнання все більше позбувалося обрисів філософії. 

Позитивізм продовжив екстраполяцію методологічних здобутків просвітницького 

натуралізму на сферу буття людини та суспільства. У наукоцентричній картині 

світу людина поставала як незначний елемент буття, який детермінований тими 

самими законами, що і вся природа, й у цій природі відіграє суто фрагментарну 

роль. Значного впливу та ваги у тогочасній науці набуває й матеріалізм. Уявлення 

про безсмертну людську душу визнане «застарілим» і «ненауковим», а духовний 

складник особистості сприйнятий як сукупність електричних імпульсів, які 

поширюються нервовими волокнами. 

На цьому тлі піднялася ідейна хвиля проти приниження та применшення 

значення окремої особистості, зведення людини до рівня інструменту, засобу 

Світового Розуму, або комбінації механічних чи електромагнітних процесів. 

Проте більшість тих, хто намагався протидіяти панівній тенденції, дивилися не в 

майбутнє, а в минуле; на захист прав окремої особистості висували вимогу 

відродження традиційних цінностей, традиційної (середньовічної) релігійності. І 

тільки деякі, особливо проникливі, мислителі розуміли, що треба йти вперед, а не 

назад, не просто заперечувати нові тенденції, а й долати їх шляхом включення у 

більш широкий контекст, шляхом розвитку більш складного й глибинного 

світогляду, в якому ці тенденції знайдуть своє гідне місце [34, c. 63]. 
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5.1. Гідність генія як ідеал у філософії Артура Шопенгауера 

 

Що є цінним і визначальним в самій людині? У чому полягає суть ідеї 

людини, а отже й її гідності? Чи в силах людини гідно пройти свій 

швидкоплинний життєвий шлях? Чи може гідність генія бути дороговказом 

ідеальних прагнень людини? Пошуку відповідей на ці питання приділено значну 

увагу у творчості видатного німецького філософа ХІХ ст. Артура Шопенгауера. 

Варто визнати, що шопенгауерівське розуміння окресленої проблеми все ще 

потребує докладного вивчення. Серед тих, чиї узагальнення певним чином 

зумовили характер розгляду поглядів мислителя на гідність, можна згадати Тетяну 

Аболіну [1], Рубена Апресяна, Абдусалама Гусейнова [13], Даріо Антісері, 

Джованні Реале [2], Ігоря Гояна [11], Ігоря Євлампієва [34], Ірвіна Ялома [59]. 

Спочатку спробуємо дати панорамну картину філософсько-світоглядних 

засад шопенгауерового погляду на гідність. На думку філософа, гідність людини 

визначається тим, що є в ній самій, тобто тим, якою вона є як особистість. Саме 

особистісні, внутрішні, духовні переваги: переваги «великого розуму», «великого 

серця», тобто все те, що відбувається в ній самій, є визначальним у формуванні 

цілісного образу людини у порівнянні з усіма зовнішніми перевагами: рангу, 

багатства й походження [54, c. 891-892]. Зазначимо, що тут Артур Шопенгауер 

звертає увагу на особисті моральні якості у трактуванні суті людини, які загалом 

визначають якість її буття. 

Усе, що існує й відбувається в житті людини, завжди й безпосередньо існує 

тільки в її свідомості й заради свідомості. Таким чином, «найістотнішими є, без 

сумніву, властивості самої свідомості» [54, c. 894]. Як індивідуальністю людини 

наперед визначена міра можливого для неї у житті, так і здатність до вищого раз і 

назавжди зумовлена межами її духовних сил. Коли вони міцні, то жодні зусилля 

ззовні, ніщо не в змозі вивести її зі звичного стану, змінити її якість як 

особистості, а отже якість її життя. Навіть освіта в змозі лише де в чому 

розширити ці межі, та й тільки якщо це первинно закладене в людині природою. 

Зміст вродженого «індивідуального характеру», а отже і те, що зумовлює усе її 
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життя, є наслідком попереднього її життя й її діянь. Тут Артур Шопенгауер 

посилається на метемпсихоз Платона та ідейну спадщину брамінів [54, c. 1171]. 

Але про це згодом. 

Те, чого вартує людина, яка її якість, особливо яскраво окреслюється тим, як 

вона насолоджується. Найвищими, найрізноманітнішими й найтривалішими 

насолодами, на думку Артура  Шопенгауера, є насолоди духовні, і ці насолоди 

«залежать головно від сили духу». Звідси стає зрозуміло, чому саме гідність 

людини особливо цікавить філософа. Для нього вона є вродженою цінністю, що 

узалежнює як те, хто ми є, так і те, що несе нам наша доля: «Те, що для нашого 

щастя і задоволення суб’єктивна сторона є незрівнянно важливішою й 

найістотнішою за об’єктивну – підтверджується усім…» [54, c. 895]. Ніякий 

соціальний статус, жодні статки не замінять людині міцного здоров’я, спокійної і 

веселої вдачі, «світлого, живого, проникливого і правильного розуму, помірної, 

м’якої волі, а тому і спокійного сумління» [54, c. 896]. 

Для людини, на думку Артура Шопенгауера, її гідність є тим, «чим вона є 

сама для себе, що залишається при ній, коли вона залишається сама, і чого їй ніхто 

не може ні дати, не може і позбавити, – це для неї є найважливішим за все: чим 

вона може володіти або чим вона може бути в очах інших людей» [54, c. 896]. Це 

її духовний світ. Багата духовно людина на самоті завжди буде мати цікаве 

заняття й розвагу з власними думками і фантазіями, тоді як «невігласа не 

позбавлять від втомливої нудьги ні зміна товариства, ні видовища, ні поїздки» та 

ін. Гідна людина має добру, м’яку і рівну вдачу й уміє задовольнятися малим; 

натомість зла, жадібна і заздрісна цього ніколи не досягне за будь-яких обставин і 

матеріальних можливостей: «Для тих, хто обдарований незвичною і видатною в 

духовному плані індивідуальністю, більшість загальнозначущих насолод 

виявляються зайвими і навіть обтяжливими…» [54, c. 896]. 

Таким чином, найбільш цінним і важливим у житті людини постає те, що 

вона має у собі самій як особистість, як індивідуальність, тому що саме це в ній є 

«дієвим постійно і за всіх обставин». Цінність духовного світу людини є 

абсолютною, на противагу відносній цінності інших благ життя: «Людину ззовні 
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зачіпає набагато менше, ніж думають зазвичай». Критерієм істинності цього 

твердження є «невблаганний час», перед яким поступово зникають тілесні та інші 

переваги, і «лише один моральний характер для нього залишається недоступним» 

[54, c. 897]. З таких міркувань випливає, що Артур Шопенгауер розвиває 

парадигму індивідуалізму у трактуванні гідності, яка є абсолютно залежною від 

особистісних моральних та духовних якостей людини, від її індивідуального 

характеру, який має вроджені властивості. 

Як стверджує філософ, хід життя може змінюватися, але властивості 

свідомості – ніколи. Такі «суб’єктивні блага, як шляхетний характер, здібна 

голова, щаслива, весела вдача і фізично здорове тіло» – найістотніші джерела 

втіхи людини в житті, на противагу «зовнішнім благам і зовнішній честі» [54, 

c. 902]. Тож навіть випадкове нещастя, що приходить іззовні, людина зносить з 

більшим спокоєм, аніж те, яке вона спричинила сама [54, c. 902]. «Те, що людина 

має у собі самій <…> зберігається довше за все, та й у будь-якому віці 

залишається істинним і єдино невичерпним джерелом щастя…» [54, с. 915]. 

Проте, на думку Артура Шопенгауера, людина не може сама визначати цю 

суб’єктивну моральну складову своєї особистості, оскільки вона «дана від 

народження Божественним законом», але людина спроможна повною мірою 

сприяти реалізації свого вродженого особистісного потенціалу: керуватись тільки 

властивими їй прагненнями й дбати про таку освіту, яка їй найкраще відповідає, 

обирати відповідні їй заняття й спосіб життя, уникати всього зайвого. Філософ 

зауважує, що з юного віку кожному варто бути обережним із власною 

самовпевненістю, уникати того, що не відповідає власній природі, не братися за 

те, до чого немає вродженої схильності [54, c. 897-898]. Із цього випливає, що 

Артур Шопенгауер схильний розвивати ідею вродженого індивідуалізму, який 

розуміється ним як вроджений особистісний потенціал. У цьому аспекті гідність 

теж має вроджений вимір у кожної людини. Особистісні якості є перманентними, 

тобто завжди активними незалежно від зовнішніх обставин. 

Якщо брати до уваги часові хвилі життя: успіх, невдачі, здобутки й втрати 

«як у поганому, так і в доброму, не рахуючи тяжкого лиха, то набагато менше 
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залежить від того, що трапляється з людиною, ніж від того, як вона це відчуває», 

від ступеня її чутливості у кожному випадку, від того, як вона внутрішньо 

переживає і реагує на ці виклики. «Якою є людина сама собою й що вона має в 

собі, її особистість і гідність, – ось єдина умова її щастя» [54, с. 901]. Усе решта 

має другорядне значення. Коли вплив усього іншого може бути усунутий або 

нейтралізований, то вплив особистісних якостей – ніколи. 

У кожній окремій людині сприйнятливість до подій визначається мірою її 

власних духовних сил [54, с. 909]. Тупість розуму завжди буде йти пліч-о-пліч з 

тупістю почуттів, що робить таку людину менш сприйнятливою до страждань і 

смутку. З внутрішньої порожнечі випливає прагнення товариства, розваг, 

задоволень, брак почуттів. Натомість гідній людині, переконаний Артур 

Шопенгауер, ніколи не буває нудно: «Ніщо так добре не оберігає від таких 

блукань, як внутрішнє багатство, багатство духу; оскільки воно тим менше 

залишає простору для нудьги, чим більше піднесене. Невичерпний приплив 

думок, їх відтінки, що постійно змінюються при різноманітних явищах 

зовнішнього і внутрішнього світу, здатність і потяг до все нових і нових 

комбінацій цих думок – усе це ставить людину піднесеного розуму цілковито над 

нудьгою…» [54, с. 910]. 

У свідомості людини, вважає Артур Шопенгауер, «природа досягає вершини 

й мети своїх творінь, відповідно, дає найдосконаліше і найскладніше, що тільки 

вона могла виробити» [54, с. 919]. Інтелектуальні можливості людей мають 

помітні рівні, градації, ступені і «надзвичайно рідко досягають найвищої, власне 

високої розумності, інтелігенції. Ця остання є «найвищим і найскладнішим 

продуктом природи, найрідкіснішим і найціннішим, на що тільки може вказати 

світ» [54, с. 919]. Обдарована нею людина володіє найшляхетнішим і найціннішим 

скарбом на землі й має завдяки їй таке джерело насолод, перед яким усі інші 

нікчемні; тож вона нічого не потребує ззовні, окрім одного дозвілля, «щоб без 

перепон втішатися своєю гідністю й шліфувати свої діаманти» [54, с. 919]. «Усі 

інші, тобто не інтелектуальні, насолоди більш нижчого ґатунку: усі вони 

цілковито засновуються на рухах волі, відповідно на бажанні, надії, страхах і 
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досягненнях, причому справа ніколи не обходиться без страждання, але й після 

їхнього досягнення зазвичай настає так чи інакше розчарування, тоді як при 

інтелектуальних насолодах все чіткішою стає істина. У царстві розумності немає 

страждань, усе – тільки саме пізнання» [54, с. 919]. 

За переконанням Артура Шопенгауера, обдарована переважаючими 

духовними силами людина веде осмислене, доволі жваве й значуще існування. Її 

цікавлять лише гідні й дивовижні предмети, й вона має у самій собі джерело 

найшляхетніших насолод. «Збудження ззовні дають їй творіння природи і 

споглядання високих людських звершень, різноманітних творів високих талантів 

усіх часів і народів, які, власне, лише їй вповні доступні, оскільки лише їй одній 

зрозумілі й відчутні. Вони для неї тільки і жили і до неї саме звертались, тоді як 

усі інші лише дещо зрозуміли наполовину, як випадкові слухачі» [54, с. 921]. 

Обдарована такими духовними перевагами, людина завдяки цьому 

переживає поряд із особистим життям ще й друге – інтелектуальне, яке потроху 

стає для неї кінцевою метою. Саме у зацікавленні інтелектуальним життям, яке 

спонукає до неперервного росту пізнання й прозріння, людина осягає власну 

гідність, свої природні задатки і переваги. Сумний контраст із цим виявляє звичне, 

просте практичне життя інших людей, скероване лише до особистого споживання, 

«здатного до зростання тільки у довжину, а не в глибину» [54, с. 921]. Гідним, а 

отже і щасливим є життя тих, «кому долею дістався інтелект з надлишком понад 

міру, потрібну для служіння волі» [54, с. 922]. Цей надлишок дозволяє їм поряд із 

дійсністю вести ще й інтелектуальне життя. Залежно від того, малий чи великий 

такий надлишок, визначається і градація цього інтелектуального життя 

«починаючи з простого збору й опису комах, птахів, мінералів, монет тощо аж до 

піднесених творінь поезії та філософії» [54, с. 922]. Таке інтелектуальне життя 

оберігає не тільки від нудьги, а й від негативних її наслідків: «Воно позбавляє від 

поганого товариства й від багатьох небезпек, нещасть, втрат і витрат…» [54, 

с. 922]. 

Але, з іншого боку, підвищена розумність, що вкорінена у великому 

прагненні волі, безпосередньо обумовлює підвищену чутливість, пристрасність, 
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тоншу сприйнятливість до духовних і тілесних страждань і навіть більше – 

нетерпіння до перепон, перешкод і несправедливості [54, с. 911]. «З підвищенням 

розумності підвищується і здатність до страждань» [54, с. 920]. Тому гідна 

людина, керуючись розумом, намагатиметься віддалитись від турбот і смутку до 

спокою та дозвілля, відповідно буде шукати тихого, скромного, але й, по 

можливості, недоступного для сторонніх життя. Мінімізація соціальних зв’язків та 

активності дає можливість краще відчути і зрозуміти себе. У цьому контексті 

Артур Шопенгауер у своїх морально-етичних міркуваннях схильний розвивати 

тенденцію до соціального ізоляціонізму, який дозволяє краще розвинути власну 

індивідуальність та духовну природу. У суспільстві люди зазвичай діють за 

принципом наслідування авторитетів, а на самоті є більш відповідальними. 

Суспільство нівелює вроджену унікальну індивідуальність, обмежуючи її, а це 

негативно впливає на людську гідність, яку треба розвивати усамітнено. 

У своїй філософії Артур Шопенгауер не втомлюється повторювати, що 

зазвичай люди в суспільстві не мають власної думки, суджень, здібностей для 

правильної оцінки заслуг і здобутків і в цьому схильні послуговуватися чужим 

авторитетом [54, с. 1004]. Уподібнення, звичай і звичка є «головними пружинами 

більшості людських справ», і мало хто чинить за власним міркуванням, керуючись 

власною думкою. Люди бояться самостійно думати і брати за це на себе 

відповідальність, з недовірою ставляться до власних суджень і думок [54, с. 1183]. 

Суспільство, перш за все, вимагає від людей взаємного пристосування і 

приниження, відмови від самостійності мислення, своєї вродженої унікальності 

«заради порозуміння» та безконфліктного співіснування із загалом, і тому, «чим 

суспільство більше, тим більш воно безсоромне» [54, с. 1022-1023]. Суспільство 

нехтує тим, що люди від народження мають різні природні задатки й обдарування, 

що з часом це виявляється й у розумових, і в моральних відмінностях. Натомість 

визначальною воно ставить «штучну відмінність за ступенями стану й рангу, які 

досить часто діаметрально протилежні табелю про ранги природи»: «Що особливо 

відвертає великі уми від суспільства, так це рівність прав, а значить, і претензій 

при нерівності здібностей» [54, с. 1023]. Тому дійсна цінність, зокрема й 
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геніальність, в очах суспільства не шанується, а те що шанується, зазвичай не має 

жодної цінності. У такому аспекті Артур Шопенгауер критикує суспільний 

егалітаризм, оскільки від природи всі люди є нерівними, кожен має вроджену 

унікальну духовну індивідуальність, вроджені таланти і здібності, а внаслідок 

цього розумові й моральні відмінності. Саме тому Артур Шопенгауер звертається 

до теми усамітнення й самотності, які властиві геніям, бо вони є самодостатніми в 

духовному сенсі і не потребують товариства. 

Після нетривалого знайомства з іншими людьми людина гідності обере собі 

усамітнення, а при умові великого розуму – навіть самотність. Доказом і 

наслідком цього є засвідчене відлюдництво кожної справді гідної, видатної чи 

геніальної людини [54, с. 1026]. Бо «чим більше людина має у собі самій, тим 

менше їй треба зовні і тим менше можуть для неї значити інші» [54, с. 911]. 

Філософ зауважує, що товариськість кожного перебуває приблизно в оберненому 

відношенні до його інтелектуальної цінності; вираз «він нетовариський» майже 

означає, що «він – людина з великими обдаруваннями» [54, с. 1028]. Ось тому 

піднесеність духу зазвичай веде до нетовариськості стосовно бідних на почуття 

людей, скільки б разом їх не було. Якість товариства ніколи не може 

компенсуватися кількістю: «Зі ста невігласів, разом узятих, не складеш жодної 

розумної людини» [54, с. 911]. Усі негідники, на жаль, дуже товариські, – 

констатує з сумом філософ [54, с. 1032]. 

Зазвичай людина, коли доля дає їй час на перепочинок, починає шукати 

розваг і товариства, заповнюючи внутрішній неспокій і порожнечу випадковими 

враженнями, «нічого так не уникаючи, як самої себе» [54, с. 911]. Пересічні люди 

турбуються тільки про те, щоб якось «вбити» час, а ті, хто має хоч якийсь 

талант, – щоб сповна змістовно його використати [54, с. 912]. 

Якраз у самотності, де кожен залишений сам на сам, найкраще виявляється 

те, що людина має у собі: «Тюхтій і в пурпуровому плащі буде стогнати під 

важким тягарем власної нікчемної індивідуальності, тоді як людина 

високообдарована й порожню оселю зуміє заселити й оживити своїми думками...» 

[54, с. 911]. «На самоті із собою жалюгідний відчуває усю свою жалюгідність, 
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великий розум – усю свою велич, іншими словами, кожен відчуває себе таким, 

яким він є. Далі, чим вище хто стоїть за табелем про ранги самої природи, тим 

більше він сутнісно й неминуче є самотнім» [54, с. 1023]. Самотність у такому 

аспекті, соціальна ізоляція є критеріями гідності людини. При цьому чим вищий 

ступінь самотності, тим більша гідність властива людині, бо саме через самотність 

виявляється людська сутність, оскільки чим самотнішою є людина, тим вона 

духовно багатша, а таке духовне багатство дозволяє їй бути самотньою. При 

цьому самотність дозволяє людині бути самою собою. 

Філософ пише: «у кого самого є багато духовної теплоти, той не потребує 

гуртування в товаристві заради того, щоб зігрітися» [54, с. 1028]. Володіти 

видатною, щедро обдарованою особистістю, а особливо багатим розумом і духом, 

без сумніву, «значить володіти найкращою долею» [54, с. 915]. 

Схильність до ізолювання й усамітнення у геніальних людей завжди 

підживлюється аристократичним почуттям. Такі люди, маючи високі творчі 

прагнення, високий поклик скеровувати світ «у морі хибних уявлень, похмурої 

безодні брутальності й вульгарності до світла істини, освіти й ушляхетнення», 

ніколи не належать до маси, не знаходять жодного задоволення у спілкуванні з 

нею, і тяжіють віддавати перевагу усамітненню, а потім, з роками, поступово 

приходять до висновку, що «в світі, за рідкісними винятками, тільки й є вибір між 

самотністю та вульгарністю» [54, с. 1032]. Кожна така людина може бути самою 

собою тільки, поки вона самотня. Звідси, «хто не любить самотності – не любить 

також і свободи», бо насправді людина вільна і буває собою лише тоді, коли вона 

сама [54, с. 1023]. Цікаво також, що Артур Шопенгауер поєднує самотність та 

прагнення до свободи, яке властиве духовно багатій індивідуальності. 

Коли вести мову про спосіб життя гідної людини, то його можна було б 

описати такими словами філософа: «Для такої людини заняття самою собою, 

своїми думками є настійною потребою, самотність – бажаною умовою, вільне 

дозвілля – вищим благом, а все решта – зайвим, а коли таке і є, то найчастіше воно 

обтяжливе. Тільки про таку людину можна сказати, що у неї центр тяжіння цілком 

збігається з центром фігури. Звідси навіть зрозуміло, що надзвичайно рідкісні 
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люди цього ґатунку, навіть при найкращому характері, все ж таки не виявляють 

того щирого й безмежного зацікавлення до друзів, сім’ї, громадськості <…> вони 

можуть бути остаточно задоволеними, тільки коли мають змогу побути на самоті. 

Таким чином у них більше ізолюючого начала, яке настільки дієве, що інші, 

власне, ніколи їх вповні не задовольняють, тому що вони і не бачать у них цілком 

собі подібних» [54, с. 924]. 

Тут особливо варто звернути увагу, наскільки важлива наявність 

повноцінного дозвілля для актуалізації гідності такого «внутрішнього багача»: 

щоб розвивати і виробляти свої духовні здібності й мати можливість 

користуватися своїм внутрішнім багатством, йому потрібна можливість протягом 

усього життя, «кожен день і кожен час бути вповні самим собою» [54, с. 924]. 

Кому призначено побачити слід свого духу на всьому людстві, для того є тільки 

одне щастя і нещастя, а саме – можливість досконало розвинути свої задатки й 

завершити свої творіння, або ж зустріти на цьому шляху перепони. Усе інше для 

нього нікчемне. Ось чому «великі мислителі усіх часів надавали вільному 

дозвіллю високу цінність. Тому що вільне дозвілля кожної людини вартує рівно 

стільки, скільки і сама людина» [54, с. 925]. Услід за Аристотелем 

Артур Шопенгауер стверджує, що можливість безперешкодно розвивати й 

застосовувати свою гідність власне й є щастям. 

Антиподом гідній людині високих духовних запитів, на думку 

Артура Шопенгауера, є філістер, тобто «людина без духовних потреб»: «Її 

існування не оживає жодними прагненнями до пізнання і прозрінням заради них 

самих, а також жодним тяжінням до власне естетичних насолод…» [54, с. 927]. 

Щодо ставлення до інших філістер завжди буде шукати тих, хто здатен 

задовольняти його фізичні потреби, і аж ніяк не духовні, й оцінювати їх буде саме 

за цією спроможністю. Тому серед вимог, які він висуває до інших, менш за все 

будуть виражені переважаючі духовні здібності; мало того – якщо він їх зустріне, 

то відчує до них скоріше антипатію і навіть ненависть, оскільки при цьому 

відмітить у собі лише обтяжливе почуття приниження й глухої таємної заздрості, 

яку він ретельно приховує і намагається сховати навіть від самого себе, від чого 
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вона іноді перетворюється у затаєну злобу. Тому йому ніколи не прийде у голову 

цінувати й поважати подібні якості. Ці відчуття в нього призначені виключно для 

сану і багатства, для влади і впливу, що становлять в його очах єдину істинну 

перевагу, якою він бажав би відрізнятися. «І все це відбувається від того, що він – 

людина без духовних потреб. Велика мука усіх філістерів полягає в тому, що ніщо 

ідеальне не становить для них жодного інтересу й розваги, і вони, щоб втекти від 

нудьги, постійно вдаються до розваг. Але ці останні здебільшого скоро 

вичерпуються і тоді, замість того щоб тішити, втомлюють, а інколи можуть 

накликати усілякі біди, тоді як ідеальне завжди є невичерпним і само собою 

невинним і нешкідливим» [54, с. 929]. 

У своїх міркуваннях Артур Шопенгауер також торкається питання про такий 

важливий та суперечливий компонент уявлення про гідність людини, як думка 

інших про неї. Тут він наголошує, що треба критично оцінювати істинну вагу 

чужої думки і «по можливості вгамувати надмірну чутливість до чужої думки» 

щодо себе. Уявлення інших про нас для нашого життя і щастя є несуттєвими. 

Натомість існування в думках інших, внаслідок залежності і слабкості людської 

натури, помилково усюди ставиться надто високо. Важко пояснити, чому так 

сильно внутрішньо тішиться людина, коли помічає в інших ознаки приязної думки 

про себе й коли чимось лестять її марнославству. І так «сильно й неминуче зачіпає 

й навіть глибоко засмучує людину будь-який укол її самолюбству в певному сенсі, 

ступені або відношенні і кожне применшення, зневага й неувага» [54, с. 939]. 

Самоутвердженню людини, пошуку свого місця в житті може сприяти 

правильне визначення цінності того, «чим буваєш сам у собі й для себе самого 

порівняно з тим, чим тільки постаєш в очах інших» [54, с. 940]. Люди стали би 

байдужими до того, що коїться у чужій свідомості людини, коли б дізналися про її 

поверхові й обмежені думки, дріб’язкові настрої й помилкові тлумачення; 

зміцнилися б у своїй байдужості, «коли б на власному досвіді переконалися, з 

якою зневагою говорять люди при будь-якій нагоді про кожного, коли немає вже 

чого його боятися, або коли вважають, що сказане не дійде до його вух, і особливо 

коли доведеться часом почути, як півдюжини баранячих голів зневажливо 
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відгукуються про найвеличнішу людину» [54, с. 941]. Тоді стане зрозуміло, що 

«той, хто надає великої цінності людській думці, виявляє людям забагато честі» 

[54, с. 941]. 

Варто засвоїти, що «кожен перш за все й дійсно існує у власній шкурі, а не в 

думках інших», тому наше реальне особисте становище, що визначається 

здоров’ям, темпераментом, здібностями, достатком, дружиною, дітьми, друзями, 

місцем проживання тощо, у сто разів важливіше для нас, ніж те, що вигідно з нас 

робити іншим [54, с. 941]. Протилежне переконання веде до нещастя. Вперто 

вигукувати, що «честь вища за життя», значить стверджувати, що бути 

задоволеним собою і своїм життям – це нісенітниця, а важливо те, що думають 

про нас інші. Звичайно такі тези можуть мати значення гіперболи, в основі якої 

лежить прозаїчна істина, що для успіху й стійкості між людьми нам необхідно 

мати честь, тобто керуватися їхньою думкою про нашу гідність. Те, до чого люди 

все життя невтомно прагнуть з напругою серед тисяч небезпек і труднощів: 

посади, титули, багатство, наука, мистецтво – часто має своєю кінцевою метою 

заслужити велику повагу і визнання, доводить тільки велич людської глупоти. 

Надавати надто великої цінності сторонній думці є загальною панівною хибою 

[54, с. 942]. З турботи про чужу думку стосовно нас випливає майже половина 

усього нашого смутку, страху, які ми будь-коли відчували. Вона лежить в основі 

нашого так часто «зневаженого, хворобливо чутливого самолюбства», усякого 

марнославства й усіляких претензій [54, с. 944]. 

На думку Артура Шопенгауера, позитивну роль для усвідомлення власної 

гідності та відповідної нормалізації усього життя відіграє «обмеження й 

ослаблення нашої турботи про чужу щодо нас думку до розумно виправданої міри 

(що становить одну п’ятдесяту частину теперішньої), відповідно, вилучення з 

нашого тіла цієї вічно болючої зарази» [54, с. 947]. Щоб позбутися цієї залежності, 

треба чітко усвідомити її як оману, яка цілковито брехлива, мінлива, помилкова, 

якою і буває зазвичай більша частина думок у головах людей. Тому ці думки самі 

собою не варті жодної уваги. Зображена вище глупота нашої натури засновується 

на гордості, марнославстві й честолюбності. Відмінність між ними полягає в тому, 
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що гордість є вже міцно встановленим і непохитним переконанням у власній 

вищості й особливій цінності в певному аспекті; марнославство ж, навпаки, є 

бажанням вселити таке переконання в інших, добитися стороннього схвалення, 

щоб лише на ньому обґрунтовувати власну високу думку про себе [54, с. 947]. 

Філософ вважає, що гордість найбільше засуджують ті, кому немає чим пишатися. 

Щодо честі, то Артур Шопенгауер визнає, що дати їй визначення є 

непростим завданням: «Честь є зовнішнім сумлінням, а сумління – внутрішньою 

честю <…> об’єктивно честь є думкою інших про нашу гідність (чого ми варті), а 

суб’єктивно – нашою повагою до цієї думки (або нашим страхом перед цією 

думкою)» [60, c. 18]. В останній якості вона частіше має досить позитивну дію в 

«людині честі», хоч і не цілком моральну [54, с. 951]. 

Честь як думка інших про нашу гідність має відносний характер, особливо це 

простежується у порівнянні її з іншим важливим відображенням гідності людини 

в очах інших людей – славою: «Слава є безсмертним близнюком смертної честі 

<…> але це безумовно стосується лише слави вищого роду, справжньої…» [54, 

с. 992]. Честь стосується якостей, які вимагаються від кожної людини, що 

перебуває в однакових умовах і відношеннях. Натомість славу можна здобути 

лише непересічними якостями та відмінностями, яких ні від кого неможливо 

вимагати. Честь стосується таких якостей, які кожен може приписати собі 

публічно, слава – таких, які ніхто сам не може собі привласнити. Коли наша честь 

поширюється у тих межах, куди доходить людський поголос про нас, то слава, 

навпаки, передує чуткам і знайомству з нами. На честь претендує кожний, на 

славу – лише винятки, оскільки славу можна здобути лише непересічними 

якостями. Славу потрібно спершу здобути, честь, натомість, потребує того, щоб її 

не втратити. Відсутністю слави є невідомість, відсутністю честі – ганьба [54, 

с. 992]. 

Наскільки важко досягти слави, настільки легко втримати її за собою. І тут, 

відповідно, вона перебуває у прямо протилежному становищі порівняно з честю. 

Як уже було сказано, славу людині дає те, що є в ній особливим, неповторним у 

порівнянні із загалом. Тобто, якби всі були однакові, вона була б неможливою. З 
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цього приводу філософ зазначає: «Мати абсолютну цінність може тільки те, що 

утримує її за собою за всяких обставин, відповідно, в даному випадку це те, яка є 

людина безпосередньо і сама для себе, а отже, вона повинна поєднувати у собі 

цінність зі щастям великого серця і великої голови. Таким чином, повноцінною є 

не сама слава, а те, чим її заслужено. Воно тут як субстанція, а слава – лише 

акциденція речі» [54, с. 1000-1001]. 

На відміну від честі, яка зазвичай знаходить справедливих суддів, «видається 

наперед кожному в кредит» на основі визнання незмінності характеру й не зачіпає 

нічиєї заздрості, слава, на зло заздрості, повинна бути завойована. Людині 

залишається лише зберегти авансовану честь. У цьому й полягає все її завдання, 

але з першим виявленим негідним вчинком честь безповоротно втрачається [60, 

c. 18]. Слава ж, навпаки, не може бути втрачена ніколи, оскільки заслуги й 

геніальні творіння, якими вона була здобута, «стоять непорушно, і слава їх 

назавжди залишається за творцем». Коли ж дійсно слава відгримить і буде 

пережита, то це буде свідчити лише про те, що вона була не справжньою, а 

зумовленою «надмірною оцінкою поточної хвилини» [54, с. 999]. 

Геніальна, видатна людина, здійснюючи найвеличніші подвиги або 

породжуючи безсмертні творіння, не усвідомлює їх такими в момент реального 

часу, а просто вважає, що чинить «згідно зі своїми поточними цілями і згідно з 

тодішніми намірами» [54, с. 1015]. Тільки ціле, твердить Артур Шопенгауер, у 

своїй сукупності здатне пролити істинне світло на наш характер і здібності: «Як 

мандрівник бачить і впізнає свій пройдений шлях у загальному зв’язку, з усіма 

вигинами і поворотами, тільки піднявшись на пагорб, так і ми тільки наприкінці 

певного періоду або навіть і усього життя розпізнаємо істинний зв’язок наших дій 

і творінь, точну їх послідовність і поєднаність, а також їхню цінність. Тому що, 

поки ми поглинуті ними, ми чинимо завжди тільки за незмінними якостями свого 

характеру <…> завжди з необхідністю, здійснюючи в кожний момент тільки те, 

що нам здається тоді справедливим і доречним… Часто ми знаходимо цілком 

інше і навіть краще, ніж те, що шукали… бачимо, як в окремих випадках, немовби 
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за натхненням, з тисячі побічних шляхів ми обрали єдино правильний, керований 

своїм генієм» [54, с. 1015-1017]. 

Завдяки «особливому інстинкту» геніальна особистість «несвідомо 

намагається виразити у своїх безсмертних творіннях те, що вона бачить і 

відчуває» [54, с. 1326]. Це прагнення, на переконання Артура Шопенгауера, має 

певну подібність із статевим інстинктом, що називається «любов’ю», суть якого – 

у відтворенні собі подібних; оскільки й тут «окремі особистості внаслідок 

пристрасної любові й, як наслідок, життєвих страждань також жертвують собою й 

своїми особистими інтересами заради блага цілого роду» [54, с. 1326]. Геній, 

«породжуючи будь-яку дійсно велику ідею, вже в момент її зачаття пронизується 

зв’язком із наступними поколіннями; він відчуває при цьому поширення свого 

існування у тривалості століть і, таким чином, живе як для нащадків, так і разом із 

нащадками» [54, с. 1316]. Він є «носієм інтелекту багатьох століть і цілого світу» 

[54, с. 1328]. Тому й «живе більше заради інших, ніж заради себе» [54, с. 1328]. 

І ще на один важливий момент звертає увагу філософ. Наскільки завдяки 

своїм звершенням людина здобуває славу й визнання та підноситься цим над 

усіма іншими, рівно ж настільки «усі падають від її рівня». Тому зазвичай в якій 

би формі не з’являлося видатне чи геніальне, «уся численна посередність 

єднається воєдино й зарікається не давати йому ходу, а де можна – задушити» [54, 

с. 998]. Гідна людина завжди буде дратувати негідника, оскільки протилежності 

ненависні одна одній: «Споглядання беззаперечних переваг зазвичай навіює 

таємну злість нікчемності й негідності» [54, с. 965]. Той, хто має природні 

переваги й чесноти повинен завжди бути готовим до того, що саме його існування 

стане образою для заздрісника й негідника [54, с. 1197]. «Особисті переваги 

повинні вимолювати собі прощення або приховуватися, тому що духовні переваги 

ображають інших вже одним своїм існуванням», – пише Артур Шопенгауер [54, 

с. 1024]. Заздрість до особистісних переваг «завжди непримиренна й ретельно 

приховується» [54, с. 902]. Філософ з цього приводу застерігає: показувати іншим 

людям свою духовну перевагу над ними, та ще й при свідках – це привід 

викликати у них почуття ненависті й жагу помсти, яка буде знаходити своє 
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здійснення «через образи особистості, через виходи зі сфери розумності у сферу 

волі» [54, с. 1074]. Проте треба завжди пам’ятати: кожен докір може зачепити 

лише в міру того, що найменший натяк, потрапляючи в ціль, влучає набагато 

глибше, ніж найтяжче звинувачення, що не має жодних підстав. Гідна людина, 

помічаючи таке ставлення до себе, має пам’ятати: той, хто дійсно усвідомлює, що 

не заслуговує докору, повинен спокійно зневажати його: «Правильна самооцінка 

надає при образах дійсну байдужість, а де її не вистачає, там рятують розуміння й 

освіченість, що допомагають приховати гнів» [54, с. 980]. 

Історія філософії, мистецтв і літератури постійно демонструє, що найкращі 

творіння людського духу зустрічаються зазвичай неприхильно і залишаються доти 

в тіні, поки не з’являться в потрібній кількості носії інтелекту вищого роду, які 

знайдуть у них те, що їм до душі, й виявлять їм гідну пошану [54, с. 995], тому що 

«кожний може розуміти і цінувати лише споріднене і односутнісне йому» [54, 

с. 996]. «Істинне, найкраще, з’являючись на світ, перш за все зустрічає на шляху 

погане, яке посідає його місце й вважається найкращим» [54, с. 1187]. Коли 

геніальній людині й вдається за життя після довгої й запеклої боротьби 

відвоювати своє місце під сонцем і навіть викликати до себе повагу, то минає 

небагато часу, і люди знову ставлять будь-якого недолугого поряд із генієм, 

«оскільки вони не бачать відмінності» [54, с. 1187-1188]. Великою рідкістю є ті, 

хто мають «чуття до величного», спроможні дійсно «створювати щось у галузі 

поезії, мистецтва або філософії» [54, с. 1188]. Проте саме їхні творіння «виключно 

й є гідними нашої уваги» [54, с. 1188]. 

Філософ упевнений, що причина того, чому людям щось подобається, 

полягає саме в «однорідності та спорідненості» їх натури з цим [54, с. 1193]. Тому 

«людина банальна, поверхова, сумбурна голова, просте базікало висловить дійсно 

відчуте схвалення тільки до чогось банального, поверхового, сумбурного» [54, 

с. 1193]. Коли хтось і буде визнавати великі справи й творіння великих, «то тільки 

заради авторитету, тобто заради навіяного ними страху, а не тому, що вони 

подобаються» [54, с. 1193]. Знаходити дійсну насолоду у творах і здобутках генія 

може тільки привілейована в духовному сенсі частина суспільства. Тому не треба 
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дивуватися з того, що генії так пізно отримують визнання, а радше з того, що вони 

взагалі будь-коли добиваються всезагального схвалення і слави. Це досягається 

тільки шляхом повільного і складного процесу, коли навіть кожна «погана голова» 

під впливом примусу зовнішніх чинників, авторитетів поступово починає 

визнавати перевагу генія. Коли ж їх назбирується критична більшість, визнання 

йде швидше і стає чимось на зразок моди, до якої заради піару долучаються і 

представники «вищих» суспільних верств [54, с. 1194]. Коли висока гідність твору 

визнана і не може вже далі бути прихованою або запереченою, «усі одне наперед 

одного починають наполегливо шанувати й оспівувати його, сподіваючись і собі 

отримати честь <…> записати на свій рахунок те, що є найближчим від 

недоступної для них нагороди за власні заслуги: правдиву оцінку чужих заслуг» 

[54, с. 1201]. 

Справжня слава гідного творця й гідного творіння важко здобувається, але 

вже здобуте залишається в поколіннях. Натомість те, що швидко отримує 

схвалення натовпу, завжди має нестійкий та ефемерний характер. Можливість 

тривалості слави приблизно обернено пропорційна швидкості її настання [54, 

с. 1204]. Той, «хто стоїть вище за свій час», може бути «зрозумілим і визнаним 

лише тими, хто й самі вивищуються над рівнем звичайних здібностей» [54, 

с. 1210]. Якщо в цьому сенсі доля не порадіє такій видатній людині, то вона «не 

буде визнана своїм часом», але буде визнана тоді, коли з’являться ті рідкісні люди, 

які зможуть її зрозуміти й оцінити, які скажуть про неї: «ця людина стояла вище за 

свій час» [54, с. 1210]. 

Як стверджує Артур Шопенгауер, слава, якою нагороджують сучасники, 

завжди є «блудницею, розбещеною і збезчещеною тисячами негідників, яким вона 

дісталась» [54, с. 1208]. І навпаки, «слава у нащадків є гордою, цнотливою 

красунею, що віддається тільки гідному переможцю, рідкісному герою» [54, 

с. 1208]. Іноді «потрібно людського віку і навіть століть, поки з сотень мільйонів 

набереться купка голів, здатних відрізнити гідне від негідного, справжнє – від 

несправжнього, золото – від міді», – їх і називають судом нащадків [54, с. 1208]. 
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Філософ вважає, що не всі здатні побачити та оцінити гідні вчинки та 

геніальні здобутки. Тут він посилається на Гете, який стверджував, що видатне, а 

тим більше геніальне між людьми рідше розпізнається та оцінюється, ніж 

зустрічається. І до цієї інтелектуальної неспроможності додається ще й моральна 

зіпсутість, що проявляється у вигляді не раз уже згадуваної нами заздрості [54, 

с. 998]. Як зауважує філософ, ті, хто самі володіють заслугами й уже здобули 

славу, також не завжди охоче зустрічають появу нової знаменитості, «від блиску 

якої сяяння їх власної слави може згаснути» [54, с. 998]. Тому «найближчою після 

власних заслуг гідністю людини є неупереджена оцінка і визнання чужих заслуг» 

[54, с. 1200], оскільки для ницості і посередності визнавати гідність іншого, 

хвалити його заслуги все одно що відбирати у себе власну значущість [54, 

с. 1200]. 

Споконвіків внаслідок цих «порочних властивостей людського роду великі 

генії – у поезії, філософії чи мистецтвах – стоять самотньо, як велетні, 

витримуючи боротьбу проти «грубості, тупості, збочення, маячні й тваринності 

переважаючої більшості людського роду» [68, с. 32]. Це ті митці й філософи, що 

спромоглися піднятися над «практичним» усвідомленням дійсності й набули 

повністю «об’єктивного» її сприйняття [68, с. 32]. «Жодними перевагами не 

пишається так людина, як духовними; бо саме на них тільки й заснована її 

перевага над тваринами» [54, с. 1073]. Велика духовна перевага геніальної людини 

над іншими змушує їх побачити свою ницість і обмеженість, усвідомити, що і 

вона може бачити їхні недоліки та вади, тому і викликає часто до себе гнів і 

ненависть: «Виявлення свого розуму й здібностей є непрямим докором іншим 

щодо їхньої бездарності і тупості» [54, с. 1073]. Як бачимо, Артур Шопенгауер, 

загалом, високо цінує в людині її духовний потенціал, бо саме духовні здібності, 

які виявляються у раціональності людини, є основою її гідності. Концепція 

індивідуалізму Артура Шопенгауера має раціоцентричний вимір. 

Головна умова «здійснення чогось величного», яка дала б змогу пережити 

своє покоління й свій час, полягає в тому, щоб «не звертати жолної уваги ні на 

своїх сучасників, ані на їхні вихваляння чи засудження» [54, с. 1212]. Інакше 
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суспільна думка почне «на кожному кроці збивати з істинного шляху» [54, 

с. 1212]. Тому той, «хто хоче постати перед нащадками, повинен ухилитися від 

впливу свого часу <…> і бути готовим славу віків купити ціною визнання 

сучасниками» [54, с. 1212]. Слава тих, хто дотичний до вічності: філософів, 

композиторів і поетів – «більш поширена в довжину, ніж у ширину» [54, с. 1204]. 

Коли ж все-таки хтось доживає до слави, якій суджено перейти до нащадків, 

то це рідко трапляється раніше настання похилого віку. Хоча серед художників і 

поетів зустрічаються винятки з цього правила, але найменше їх серед філософів. 

Підтвердженням цього, вважає Артур Шопенгауер, є статуї славетних мужів, 

зображених зазвичай старими та сивими. Тим часом з евдемологічної точки зору 

це справедливо: «Слава й юність одразу – занадто багато для смертного». Але й 

тут у філософа проблискує оптимістична нота: «Немає кращої втіхи в старості, 

ніж бачити усі сили юності втіленими у свої творіння, що не старіють разом із 

їхнім творцем» [54, с. 1005]. 

Заздрість протидіє розповсюдженню слави та визнання гідних здобутків генія 

[54, с. 1195]. Геніальна людина «з дитячою довірливістю» приносить іншим свої 

творіння з метою зробити їхнє життя легшим, кращим, але наштовхується на 

ницість, підлість і дріб’язкове інтриганство. «Підла натура зазвичай піднімає бунт, 

коли зустрічає свою протилежність, і таємним зачинателем бунту є заздрість» [54, 

c. 1073]. Тому, власне, така чеснота, як скромність, і була винайдена тільки для 

того, щоб відгородитися від заздрості. До того ж «на скромності гідної людини 

часто наполягають ті негідники, які просто не хочуть бачити її здобутків» [54, 

с. 1198]. Часто вживаний заздрістю засіб для приниження гідного полягає у 

безчесному і безсоромному оспівуванні дурного, оскільки «коли дурне отримує 

значення, гідне гине» [54, с. 1199]. 

На перший погляд, заздрість мала б з’являтися там, де приводом для неї 

могли би бути «дари щастя або випадку, або чужої прихильності», і аж ніяк не 

там, де є вроджені чесноти, якості, дані як дар природи, оскільки «усе вроджене 

має метафізичну підставу, відповідно, спирається на право вищого порядку й 

існує, так би мовити, Божою милістю» [54, с. 1161]. Заздрість чинить якраз 
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навпаки: до особистих переваг вона ставиться якнайнепримиренніше, тому-то 

«розум і навіть геній повинні відмолювати собі прощення», коли тільки вони не 

перебувають у такому становищі, щоб ставитись до світу «з гідним і сміливим 

презирством» [54, с. 1161]. Коли заздрість викликана тільки багатством, 

соціальним статусом чи владою, вона ще часто упокорюється егоїзмом, який може 

втішитися тим, що в певний момент від об’єкта заздрості можна розраховувати на 

допомогу, підтримку, сприяння тощо; до того ж у заздрісника зберігається надія, 

що усіх цих благ він і сам колись досягне. Натомість заздрість до дарів духовної та 

фізичної природи людини, її особистісних якостей та переваг не має жодної 

можливості бути вгамованою таким чином. Залишається тільки «гірко і 

непримиренно» ненавидіти обдарованих такими перевагами [54, с. 1161-1162]. 

«Заздрість завжди є ознакою недостатності, відповідно, коли вона звернена до 

гідності, – то є недостатністю цієї гідності» [54, с. 1197]. На засадах позитивної 

мотивації Артур Шопенгауер обґрунтовує, що коли людині заздрять, то це лише 

черговий раз засвідчує переваги її натури. І це повинно тішити її самолюбство. Він 

стверджує, що «заздрість неможливо змусити змиритися, але над нею можна 

поглумитися». І підводить саркастичну риску: «Успіх твій отруює їй життя, тож 

поглумися над нею!» [54, с. 1164]. 

На думку Артура Шопенгауера, досвід життя переконує: «усі істинні заслуги 

й відзнаки моральнісні, як і розумові, мають не просто фізичне чи інше емпіричне, 

а метафізичне походження, тому дані a priori, а не a posteriori» [54, с. 1171], тобто 

вроджені, а не набуті, відповідно вкорінені не у явищі, а у речі в собі, й є такими 

згідно з принципом сансари. «Тому кожний по суті виробляє тільки те, що вже 

незаперечно закріплене в його природі, тобто у вроджених задатках» [54, с. 1171]. 

Розумові здібності – це той первинний природний матеріал, який при умові 

«обробки й приготування» освітою стає «придатним для вжитку або іншої 

користі» [54, с. 1171]. Але «жодне приготування не може замінити природного 

первинного матеріалу» [54, с. 1171]. Коли природних задатків немає – освіта не 

допоможе. «Тому-то усі a posteriori набуті, вивчені, вимушені властивості, 

відповідно, моральні й розумові якості, власне, не є істинними якостями, а лиш 
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самою видимістю, порожнім блиском без змісту» [54, с. 1171]. Тож філософ 

констатує наступне: «Вчені – це ті, які начиталися книжок; мислителі, генії, 

просвітники світу і двигуни людства – це ті, які читали безпосередньо в книзі 

всесвіту» [54, с. 1230]. У цьому контексті, як бачимо, Артур Шопенгауер 

наголошує на концепції вродженої індивідуальності та її задатків, оскільки 

моральні та розумові особливості людини мають метафізичне походження, є 

вродженими, власне, дані людині a priori. У такому випадку концепт вродженості 

філософ очевидно запозичує у Платона, а концепт апріорності – в Імануїла Канта, 

хоча в Артура Шопенгауера вродженими є не ідеї, а моральні здатності, які 

водночас визначають апріорні умови можливості не пізнання (як у Імануїла 

Канта), а набуття моральних і розумових якостей, зокрема гідності. Однак у цьому 

випадку Артур Шопенгауер розвиває також концепцію моральної та розумової 

предистинації, оскільки справжню моральну і розумову якість мають не набуті 

властивості, а вроджені. Такі міркування Артура Шопенгауера подібні до 

концепції предистинації Аврелія Августина. Крім того, надання моральних і 

розумових здібностей людині апріорного чи вродженого статусу скеровує логіку 

думок мислителя до своєрідного морального і розумового фаталізму, оскільки 

людина власними зусиллями аж ніяк не може покращити вроджені здатності у 

сфері розуму та моралі. 

Філософ був щиро переконаний, що людині, яка відкрила світові свій дар, але 

отримала від нього нерозуміння, неприйняття чи навіть приниження, не варто 

витрачати свій життєвий час на обурення через «розумову нездатність більшості» 

[54, с. 1164]. Виклики долі, труднощі завжди були й будуть. Важливі не вони, а те, 

як людина зустрічає їх, реагує на них і, насамперед, як відповідає. Працювати, 

діяти й боротися з труднощами для геніальної людини є потребою, «як для крота – 

ритися у землі» [54, с. 1046]. Бездіяльність, зупинка, які б надали їй міцне і 

стабільне задоволення, були б для неї нестерпними. «Долати перепони – ось 

найкраща насолода її існування» [54, с. 1046]. Саме це дозволяє такій людині 

відчути силу свого інтелекту, осягнути і розкрити свою метафізичну основу: «З 

того, що ми робимо, ми пізнаємо, хто ми є, а з того, що ми долаємо, ми пізнаємо, 
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чого ми варті» [54, с. 1170]. З цього приводу в дусі стоїцизму Артур Шопенгауер 

констатує: «Видатні і шляхетні натури з часом помічають це виховання долі і 

віддаються йому з покорою і вдячністю» [54, с. 1015]. Філософ вірить у закон 

карми, який є важливим концептом індійської філософії та буддизму. 

Артур Шопенгауер стверджує, що людські дії мають свою негайну винагороду 

або покарання й неминучі моральні наслідки: «Покарання уже тут, коли ти 

зможеш його побачити» [64, с. 112]. Філософ пояснює: «Коли вжахнешся від 

погляду на людську негідність, тоді переведи погляд на злощасність людського 

існування і переконаєшся, що вони врівноважують одне одного <…> покарання 

слідує разом із гріховністю» [54, с. 1164]. Світ людей, за Артуром Шопенгауером, 

«сам є страшним судом, в який кожний вносить із собою, відповідно до здобутків 

і заслуг, ганьбу або винагороду» [54, с. 1172]. Тому краще пожаліти інших, 

поспівчувати їм у їхній ницості – це гідна життєва позиція шляхетної, геніальної 

людини. З точки зору сансари буддистів, відплата за все й так чекає на всіх: «Усе 

говорить нам про сансару, але найбільше – людський світ, в якому переважають у 

моральнісному плані гидота та ницість, а в розумовому – неспроможність та 

глупота. Але все ж таки у цьому світі, хоч і досить спорадично (розрізнено), проте 

кожного разу, дивуючи, постають явища чесності, доброти і шляхетності, а також 

і великого розуму, мислячого духу й генія. Ніколи вони цілком не переведуться, 

вони сяють нам з величезної темної маси, як окремі сяючі крапки. Ми повинні 

приймати ці явища як завдаток того, що в цій сансарі прихований благий 

викупний принцип, який може віднайти собі вихід, заповнити і звільнити ціле» 

[54, с. 1164-1165]. Зазначимо, що використання мислителем концепту «сансари» 

щодо морального життя людини вказує на шопенгауерівський моральний 

фаталізм. 

Говорячи про справжню гідність людини, Артур Шопенгауер зауважує, що 

для кожного набагато важливішим повинно бути те, як він сам себе оцінює, ніж 

те, як його оцінюють інші. Цінність, якої людина нерозумно надає думкам 

оточення про неї, аж ніяк не зіставна з їхньою справжньою вагою. Слава діє на 

геніальну людину здебільшого як зовнішній симптом, в силу якого вона отримує 
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підтвердження власної високої думки про себе: «Кожна велич впізнає себе тільки 

за допомогою слави». І все-таки вона не є достовірним симптомом, оскільки також 

буває і слава без заслуги, і заслуга без слави [54, с. 1001]. Слава є тільки 

другорядною річчю, «простим відгомоном, образом, тінню, симптомом» видатних 

заслуг та непересічних якостей людини. Цінністю є не сама слава, а те, чим вона 

була здобута, тобто заслуги людини, а точніше, спрямування її думок, здібностей, 

що зумовлюють ці заслуги, їх моральнісний та інтелектуальний зміст [54, с. 1002]. 

«Не те робить її гідною заздрості, що натовп, зазвичай обдурений і безрозсудний, 

вважає її великою людиною, а те, що вона дійсно така; і не в тому велике щастя, 

що вона буде відомою нащадкам, а в тому, що в ній зародилися думки, гідні того, 

щоб їх зберігали й обдумували протягом століть» [54, с. 1003]. 

Гідним є той, «хто є цілісною людиною, людиною par excellence (переваги), 

хто є одиницею, а не дрібкою, і тому є самодостатнім» [54, с. 1027]; хто вміє «бути 

задоволеним самим собою, бути для себе усім у всьому, маючи право сказати: 

«усе своє ношу з собою» [54, с. 1022]. Геніальність такої людини не потребує 

демонстративності й афектації, акцентування на певних своїх високих якостях: 

«Бо хто вповні володіє будь-якою шляхетною якістю, тому й у голову не прийде 

виставляти її напоказ і афектувати: він щодо цього цілком спокійний» [54, 

с. 1069]. 

Філософ «оптимістично» стверджує, що володар істинної слави, «слави у 

нащадків», здебільшого ніколи її на собі не відчує, але все ж таки усі будуть 

вважати його щасливим. Таке щастя буде вбачатися у тих найвищих якостях, які 

здобули славу геніальній людині, і в тому, що вона віднайшла можливість 

розвивати їх, тобто у тому, що їй було доступне (або пощастило) діяти згідно зі 

своїми природними здібностями, займатися тим, чим вона з натхненням, з 

любов’ю займалася, бо тільки за таких умов геніальні творіння й здобутки 

досягають «слави у нащадків» [54, с. 1003]. Цінність такої післясмертної слави – у 

гідності процесу її заслуговування. У цьому й є її власна винагорода. Те, чи 

змогли отримати славу і визнання здобутки геніальної людини у сучасників, не 
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має суттєвого значення, оскільки зазвичай це залежить від випадкових умов і 

обставин. 

На переконання Артура Шопенгауера, геніальність виявляє себе в 

«інтенсивності духовних сил», надзвичайно високому їх рівні, що залежить, 

вірогідно, від надзвичайної напруженості й волі, й пристрастей. Через це іноді 

генія можна сплутати з божевільним [54, с. 1329]. Філософ визнає: часто буває, що 

такі «великі уми врівноважуються лише після великого внутрішнього розладу, 

після тяжких сумнівів і великих помилок» [54, с. 1327]. Він стверджує: «між 

генієм і божевільним є та подібність, що вони обидва живуть в цілком іншому 

світі, ніж усі інші люди» [54, с. 1330]. Генії, як і божевільні, не приділяють уваги 

деталям, намагаючись охопити вічну суть речей, і непрактичні у повсякденному 

житті [66]. Спосіб бачення світу генієм видається звичайній людині 

екстремальним: геній у всьому бачить крайнощі, а його дії є межовими [65]. 

Естетичний досвід генія стає єдиним шляхом до дійсного розуміння світу й 

екзистенції у всій її багатогранності, необхідною передумовою здійснення 

етичного вибору: підтвердити або заперечити бажання. Тому виняткова 

когнітивна значущість мистецтва й естетичного досвіду загалом тут має 

вирішальну етичну вагу [66]. 

Саме «надлишком пізнавальних сил над тією їх мірою, яка необхідна для 

потреб волі», вирізняється й вимірюється сутність справжнього генія. Його 

духовні, пізнавальні сили переважають усе те, чим володіють прості люди [67]. І 

воля генія, відповідно, сильніша, а отже, наявні й сильні емоції та бажання [54, 

с. 1327]. Порівняно з обмеженим і похмурим життям пересічних людей «на чолі 

генія помітна якась особлива ясність, яка попри те, що страждання його сильніші 

за страждання звичайних людей, завжди просвічує крізь ці страждання подібно до 

сонця, що сяє крізь дощові хмари» [54, с. 1334]. Це особливо кидається у вічі, коли 

спостерігаємо й порівнюємо людину геніальну та звичайну під час нещастя, що їх 

спіткало [54, с. 1331]. 

«Справжня гідність людини геніальної, тобто те, що вивищує її над іншими й 

робить шанованою, полягає у переважанні інтелекту – цієї світлої, чистої сторони 
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людської істоти. Звичайні ж люди володіють лише гріховною волею з такою 

сумішшю інтелекту, яка необхідна тільки для керівництва в житті, іноді – більше, 

проте зазвичай – менше» [54, с. 1331]. Як бачимо, Артур Шопенгауер наголошує, 

що інтелект людини є критерієм її гідності. І тут простежуються елементи 

концепції етичного раціоналізму, яка була властива античним філософам 

класичної доби. Геній подібно до святого розуміє метафізичну суть речей, 

відчуває біль кожної людини як свій власний. Головний принцип його життя – 

співчуття. Він звучить так: «нікому не шкодь; натомість допомагай кожному, 

наскільки зможеш» [61]. Тут Артур Шопенгауер висловлює своєрідний 

категоричний імператив, який має прагматичний вимір, оскільки спрямований на 

обмеження шкоди іншій людині та на допомогу як принцип моральної взаємодії. 

Геніальність є ознакою людини, яка звільнилася від суб’єктивності й 

повністю набула «об’єктивного» сприйняття, тоді як талант – це доля звичайної 

свідомості, яка керується бажаннями» [68, с. 126]. Коли таланту під силу досягти 

того, чого не можуть досягти інші, то геній здатен досягти того, чого інші не 

можуть собі навіть уявити. Талант, на думку Артура Шопенгауера, висвітлює 

мить і є миттєвим, тоді як геніальність висвітлює вічність і звертається до 

вічності. Талановиті люди приходять вчасно, бо вони виховуються духом свого 

часу й задовольняють його потреби. Геній, на противагу, як комета, освітлює свою 

добу й є їй цілковито чужим [63]. 

Відмінністю генія від інших, мірилом його непересічної натури є здатність 

безкорисливо породжувати дивовижне, нове, те, що буде визначати життя 

прийдешніх поколінь, «тобто це та висота, до якої він за сприятливого збігу 

настрою і часу зумів піднятися й яка вічно залишиться недосяжною для звичайних 

талантів» [54, с. 1185-1186]. 

Фактично, за Артуром Шопенгауером, гідний спосіб буття є свідченням 

непересічності та геніальності людини, яка, на відміну від загалу, дозволила собі 

розкіш бути такою, якою є, і має для цього усі підстави. Гідність генія постає як 

ідеал тієї гідності, до якої має прагнути людина. І це прагнення може надати їй 

кармічний шанс на актуалізацію своєї ідеї. 
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Таким чином, гідність, а отже і щастя геніальної людини полягає в її 

«великому серці або ж у багатстві її духу, відбиток якого у її творіннях збуджує 

подив наступних поколінь; вона полягає у самих думках, осмислювати які 

перетворюється у справу й насолоду для найшляхетніших умів неосяжного 

майбутнього» [54, с. 1004]. 

Отже, погляд на геніальність разом з уявленнями про вроджену духовність, 

інтелект, творчість, честь і славу зумовлюють шопенгауерівське розуміння ідеї 

гідності. Вроджені духовні задатки, що визначені попереднім життям людини, 

становлять основу її майбутніх досягнень, насамперед у духовному плані, й 

визначають сприйняття нею власної гідності. Гідність дана людині апріорі, як ідея 

людини. Об’єктивуючись, вона актуалізує вільну, творчу, самодостатню 

особистість генія як дороговказ людських ідеальних прагнень та здобутків. 

На жаль, філософська творчість Артура Шопенгауера протягом тривалого 

часу не змогла отримати належне розуміння та високу оцінку з боку сучасників. 

Лише в останнє десятиліття свого життєвого шляху філософ нарешті отримав як 

визнання свого генія, так і втіху своєму самолюбству. І, треба визнати, цілком 

заслужено. По-новому змусили відкрити геніальність та прогностичність 

шопенгауерових візій, зокрема й щодо гідності людини, бурхливі та суперечливі 

події ХХ – початку ХХІ ст. Загалом, Артур Шопенгауер розвиває бачення гідності 

людини на основі таких ідей, як: ідея апріорної гідності, моральної та розумової 

предистинації, ідея вродженої особистості, вродженої індивідуальності. Також у 

тлумаченні філософом гідності простежується елементи етичного раціоналізму, 

прагматизму, раціоцентричного індивідуалізму. Крім того, Артур Шопенгауер 

критикує суспільний егалітаризм, бо людина має вроджені переваги, а також 

розвиває у розумінні ідеї гідності такі методологічні підходи, як індивідуалізм, 

соціальний ізоляціонізм та моральний і розумовий фаталізм. Ці принципи і методи 

свідчать про акумуляцію в його творчості ідей філософів попередніх епох. 
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5.2. Етико-екзистенційний вимір розуміння гідності людини у поглядах 

Сьорена К’єркегора 

 

Осмисленню унікальності й неповторності кожної людської особистості 

присвятив усе своє життя, усю свою творчість видатний данський філософ першої 

половини ХІХ ст. Сьорен К’єркегор. На перший план він висуває ідею етичного 

розвитку людини як одиничного, конкретного суб’єкта у всіх проявах його 

внутрішнього духовного життя. На думку філософа, людина, її внутрішній світ, її 

гідність – єдино вартий уваги предмет філософії. У цьому сенсі філософська 

творчість Сьорена К’єркегора стала ідейним орієнтиром для подальшого розвитку 

світової духовної культури ХХ – початку ХХІ століть, оскільки в ній сутнісно 

віддзеркалені саме ті проблеми, які й нині зберігають свою гостроту. 

На жаль, і нині к’єркегорівське розуміння людської гідності та значення віри 

для її актуалізації все ще залишається недостатньо вивченим. Серед вчених, які 

торкалися питань, пов’язаних із філософською творчістю Сьорена К’єркегора, 

можна виокремити таких авторів, як Даріо Антісері, Джовані Реале [2], 

Людмила Буєва [5], Юрген Габермас [53], Григорій Маланчук [62], Нелі Мудрагей 

[43]. 

Сьорен К’єркегор заперечує геґелівський об’єктивізм щодо людини, 

заперечує знеособлення та знецінення людини до рівня знаряддя, інструменту 

історії, оскільки такий погляд віддає індивіда у владу «анонімного всезагального», 

що заперечує свободу, знімає особисту відповідальність, позбавляє людину 

можливості ставитись до світу і до самого себе з позиції вищого морального 

вибору. Здатність людини до постійного усвідомленого й відповідального вибору 

засвідчує готовність особистості обстоювати власну гідність і унікальність [5, 

с. 22]. Сьорен К’єркегор переконаний, що «внутрішнє, духовне життя індивіда 

належить йому самому» і жодна історія заради жодних цілей не може торкатися 

його. Подібно до Артура Шопенгауера філософ наголошує на унікальності, 

неповторності та гідності кожної особистості, яка має значення у бутті. У цьому 

сенсі Сьорен К’єркегор, як і Артур Шопенгауер, розвиває концепцію гідності в 
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контексті індивідуалізму та ідеї моральної автономності людини. Співвідношення 

загальнолюдської історії з особистою історією людини аналізується філософом з 

позиції свободи та необхідності. Історія не створюється виключно внаслідок 

вільних дій вільних індивідів. Дії індивіда підпорядковані загальному порядку 

речей у всесвіті; наслідки таких дій не може точно передбачити й сам індивід. Цей 

загальний порядок речей, який, так би мовити, переробляє в собі вільні дії людей і 

підводить їх під вічні закони всесвіту, і є необхідністю. Однак життя кожного 

індивіда наче роздвоюється на внутрішнє і зовнішнє, тож загальна історія його 

життя – результат не тільки його власних вільних дій, але й необхідності, тоді як 

внутрішнє, духовне його життя належить тільки йому, й історія не може на нього 

вплинути. Саме в цій сфері з’являється вибір [38, c. 249]. Тут можна простежити 

аналогічні міркування Сьорена К’єркегора та стоїків, які також вважали, що 

необхідність не може впливати на духовний світ індивіда, зокрема на гідність 

людини. А тому людина, незважаючи на долю, необхідність чи історію, все ж має 

вибір у сфері духу, адже жодні обставини не можуть впливати на якість духу 

людини. 

На думку Сьорена К’єркегора, головне завдання людини полягає не в 

збагаченні розуму знаннями, а в удосконаленні своєї особистості, свого «я» [38, c. 

233]. У цьому філософ вбачає прояв гідності людини. Тут треба наголосити, що 

Сьорен К’єркегор поєднує гідність людини та необхідність удосконалення 

особистості, що вказує на домінування у його поглядах індивідуалізму у 

розв’язанні проблеми гідності. Тому головне питання в житті людини – «бути чи 

не бути?». Відповідно за ставленням до вибору, перед яким так чи інакше постає 

кожна людина, Сьорен К’єркегор поділяє людей на етиків та естетиків. На думку 

філософа, вибір вивищує душу людини, дарує їй тихе внутрішнє задоволення, 

усвідомлення власної гідності, які ніколи вже не залишать її. Це – «скарб, який 

зробить тебе найбагатшим у світі, він належить тільки тобі, і нікому за це ти не 

зобов’язаний – цей скарб у тобі – свобода волі, вибір, який возвеличить тебе вище 

за ангелів» [38, c. 251]. 
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Невід’ємною рисою людини, виявом її вищої гідності у філософії 

Сьорена К’єркегора постає свобода волі, яка виявляється у «виключенні однієї з 

протилежностей» [38, c. 247]. Людина, яка живе в ім’я свободи, ніколи не втратить 

себе [38, c. 250], тому вибір сам собою має вирішальне значення для внутрішнього 

наповнення особистості: «здійснюючи вибір, вона сповнюється обраним, а коли 

вибір не зроблено, то вона марніє й гине» [38, c. 234]. У такому аспекті чітко 

видно, що умовою гідності людини є свобода волі, свобода вибору, що свідчить 

про прихильність поглядів філософа до екзистенціалізму щодо проблеми гідності, 

оскільки на свободі вибору як основному екзистенціалі наголошують, наприклад, 

Альбер Камю та Жан-Поль Сартр. Саму мить вибору мислитель вважає 

урочистою й найважливішою в житті, описуючи її так: «У хвилину вибору 

навколо панує тиша, подібна до величної безмовності зоряної ночі, душа 

залишається наодинці з собою й споглядає в розкритих для неї небесах щось 

вище, недоступне звичайному оку смертного, споглядає Вищу Силу, життєдайну 

для всього і всіх; особистість у цю хвилину обирає, або, точніше, 

самовизначається. Це можна порівняти з урочистою посвятою у лицарі. Душа 

людини наче отримує удар згори, ошляхетнюється й стає гідною вічності. Цей 

удар не змінює людину, а пробуджує її свідомість і змушує її стати собою <…> 

адже суть не в тому, щоб бути значущим у світі, а в тому, щоб бути собою. Це – у 

владі кожної людини» [38, c. 252]. 

На переконання філософа, власний особистісний вибір людина може зробити 

тільки раз у житті, й жодним чином не можна відкласти час вибору, інакше 

«настане хвилина, коли життя зробить вибір за неї, й вона втратить своє «я» [38, 

c. 235; 39, c. 639]. У розумінні особистісного вибору мислитель розмежовує вибір 

повсякденний (естетичний) і вибір абсолютний (етичний). Наприклад, «вибір 

(професії) – вибір естетика, який, по суті, не має права називатися вибором, бо 

саме слово «вибір» відображає етичне поняття. Усюди, де мова йде про вибір, 

висуваються етичні питання. Й єдиний абсолютний вибір – це вибір між добром і 

злом, завдяки якому людина входить у сферу етики. Тоді як вибір естетика або 

здійснюється безпосередньо, й тому не є вибором, або губиться у множинності 
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предметів вибору» [38, c. 238-239]. Насправді ж суть вибору полягає не в тому, 

щоб обирати між добром і злом, а у «добрій волі й бажанні обирати, тим самим 

закладаючи основу й для добра, й для зла» [38, c. 242]. 

Сам процес вибору для Сьорена К’єркегора є важливішим за предмет вибору, 

оскільки свідчить про духовну зрілість і гідність людини, її мужність скористатися 

своєю свободою волі, сміливість взяти відповідальність за власну долю. Тут чітко 

простежуються екзистенційні мотиви філософа. Важливим є не вибір «або-або», а 

бажання людини наважитися на вибір взагалі [38, c. З02]. «Не так важливо 

зробити правильний вибір, як зробити його з правильною енергією, рішучістю, 

пристрастю. У такому виборі особистість проявляє свою силу й зміцнює свою 

індивідуальність. У випадку неправильного вибору ця ж енергія допоможе їй 

усвідомити помилку. Щирість вибору просвітлює все єство людини, вона наче 

вступає у безпосередній зв’язок із вічною силою, проникає в усе й уся» [38, c. 238-

239]. Тут зазначимо, що на щирості вибору наголошує також Фрідріх Ніцше, для 

якого життя людини повинно протікати у контексті своєрідного спалаху людських 

чеснот. 

У чому ж полягає відмінність між естетичним і етичним? Сьорен К’єркегор 

стверджує, що естетичне начало в людині – це те, завдяки чому вона є тим, ким є; 

етичне начало – те, завдяки чому стає тим, ким стає [38, c. 700]. Естетик 

розвивається за законами необхідності, а не вільно; він не відчуває прагнення до 

вічності. Естетичний розвиток особистості подібний на розвиток рослини – 

людина стає тільки тим, чим хотіла створити її природа [38, c. 308]. Естетик живе 

цією хвилиною, тому його обдарування і таланти не отримують належного 

усвідомлення, оскільки їхнє гасло – «насолода життям» [38, c. 55]. Метою таких 

людей є не свідомий розумовий і духовний розвиток особистості, а 

безпосередність і насолода, та й цінності вони знаходять у красі й здоров’ї [38, 

c. 254-257]. Щастя естетика залежить від навколишнього світу, тому природно, що 

нездатність таких людей жити виключно заради задоволення своїх потреб і 

бажань в силу тих чи інших зовнішніх обставин називається ними «нещастям». 

«На щастя, існують такі зовнішні обставини, бо не завжди бажання людини є 
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шляхетними» [38, c. 261]. Прикладом людини, яка жила виключно заради 

задоволення своїх бажань, чому сприяли й зовнішні умови, філософ називає 

Нерона [38, c. 261]. 

Етичний же вибір передбачає шлях самопізнання, усвідомлення себе як 

одиничної, унікальної, богоподібної особистості. Тут Сьорен К’єркегор схильний 

до парадигми індивідуалізму, яка передбачає наголос на унікальності людини. Це, 

власне, і є той вибір, який можна назвати істинним проявом свободи волі. «Я 

починаю існувати лише завдяки принципу суперечностей, тобто завдяки вибору 

свого «я», <…> яке включає в себе нескінченне розмаїття <…> потяг до свободи 

змушує людину обрати саму себе й боротися за володіння обраним, як за спасіння 

душі – у цьому, власне, й полягає спасіння її душі!» [38, c. 299]. 

Розмірковуючи над тим, для чого людині прагнути пізнати себе, 

Сьорен К’єркегор аналізує біблійну фразу «позбутися всього світу, але не 

зашкодити своїй душі». Під усім світом мислитель розуміє земні блага – майно, 

честь в очах інших, силу розуму тощо. Навіть божевільне кохання, яке веде до 

втрати самого себе, засуджується філософом як таке, що губить людську гідність 

[38, c. 271]. Людина, яка пізнала своє «я», байдужа до земних благ. У цьому 

аспекті в Сьорена К’єркегора простежуються стоїчні мотиви, адже стоїки також 

вважали, що, пізнавши необхідність, людина стає вільною. «Я» – це усвідомлення 

людиною себе вільною істотою, при цьому саме такою, якою вона є <…> це 

естетичне «я», обране етично <…> тобто з відповідальністю за кожну дію чи 

навіть слово [38, c. 303-306]. Тому часто вживану фразу «пізнай самого себе» 

Сьорен К’єркегор змінює на «обери самого себе» [39, c. 734], оскільки пізнання – 

це самоаналіз, результат вільної внутрішньої діяльності людини. Пізнання – це 

тільки плідний початок створення істинної людини. Алегорично ідеальне «я» 

людини уявляється філософом як тінь: зранку тінь біжить перед нею, вдень – 

поруч із нею, майже непомітно, ввечері лягає позаду неї [38, c. 338]. 

Аналізуючи етичне світовідчуття, Сьорен К’єркегор зіставляє його з 

прагненням стародавніх греків до моральної досконалості та зі способом життя 

християнських самітників, які вбачали своє завдання в духовній діяльності, 
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відмовлялися від світу й прагнули морального вдосконалення не заради того, щоб 

опісля служити світові, а для себе самих. Фізично така людина не йшла у пустелю, 

а залишалася в спільноті, оскільки взаємодія зі світом необхідна для 

самовиховання. Однак світське життя не мало для неї значення й не впливало на 

неї. Така людина не виховувала себе для того, щоб бути корисною державі й 

суспільству, а прагнула до самовдосконалення заради самої досконалості. Сьорен 

К’єркегор називає такий погляд псевдоетичним, бо тоді людина обирає себе в 

абстрактному розумінні й та досконалість, до якої вона прагне, теж стає 

абстрактною. А етичні відносини можливі лише в межах дійсності. Етичний вибір 

передбачає пізнання себе як багатоманітної конкретності в нерозривному зв’язку 

зі світом. «Етична людина» бачить у житті завдання (цілі), які надають її життю 

певної визначеності й упевненості. Сьорен К’єркегор наводить приклад людини, 

про яку з жахом говорять, що вона не знаходить собі місця в житті. Жах полягає у 

тому, що людина очікує всього від самого місця і нічого –від себе самої [38, 

c. 322-331]. Естетик розглядає свою особистість як щось нерозривно пов’язане із 

зовнішнім світом. Насолода естетика – в його настрої. «Естетична людина» 

намагається відмежуватися від своєї особистості, щоб якомога повніше віддатися 

настрою й отримати задоволення. Тому естетик – «раб хвилини», оскільки в його 

діях переважає гедонізм. Натомість абсолютний вибір етика ставить його вище за 

хвилину, робить його володарем свого настрою. Таємниця панування над своїми 

пристрастями полягає не стільки в аскетичному зреченні, скільки в умінні самому 

призначати хвилину для їх задоволення: «Тоді сила пристрасті абсолютна лише у 

цю хвилину». Даремно тому говорять, що єдиний спосіб подолати пристрасть – це 

абсолютно заборонити собі й думати про її задоволення; навпаки, цей спосіб 

доволі ненадійний. Навпаки, азартний гравець, що у хвилину непереборного 

потягу до гри скаже собі «добре, тільки не зараз, а за годину», стає володарем 

своєї пристрасті. Настрій етика сконцентрований на ньому самому, він пізнав 

себе, тому його життя набуло æquale temperamentum (лат. «рівний настрій») [38, 

c. 312-314]. 
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Яким чином людина може усвідомити необхідність етичного вибору? 

Людина, яка не підіймається вище своїх фізичних бажань, свідомо чи несвідомо 

живе у відчаї. У відчаї «естетична людина» стає слабкою, дезорієнтованою, 

боїться бути собою і радше готова позбутися власного «я», зректися себе. 

Відчайдушне небажання бути собою призводить до такої ситуації, коли, власне, 

рятувати просто нема чого. Вона немовби «розпадається на тисячі окремих 

частин», втрачає найцінніше та найсвятіше для людини – об’єднуючу силу 

особистості, своє єдине, суще «я». Тільки в результаті акту вибору людина може 

знову віднайти себе. Коли відчай усвідомлений, то перехід на вищу форму буття є 

безумовною вимогою [38, c. 271]. Відчай – це підготовчий душевний акт, що 

потребує зосередження всіх душевних сил. Не переживши дійсного відчаю, жодна 

людина не може осягнути дійсної цінності свого життя, бо лише «через дійсний 

відчай пізнається дійсна радість». У цьому аспекті відчай можна тлумачити як 

фундаментальний екзистенціал, що безперечно зближує погляди Сьорена 

К’єркегора з екзистенціалізмом. За словами мислителя, «щасливий той, хто 

вийшов переможцем із двобою з власною плоттю, з її марнославними 

прагненнями. І це щастя доступне всім без винятку» [38, c. 289-291]. 

Сьорен К’єркегор стверджує: «Обираючи абсолют, я обираю відчай, 

обираючи відчай, я обираю абсолют, бо абсолют – це я сам <…> тобто я обираю 

себе, моє «я», першим проявом якого є найбільш абстрактне й конкретне 

водночас – свобода [38, c. 296]. Вічне значення особистості пізнається у 

стражданнях: людина може бути невдоволена собою, але ніхто насправді не хоче 

стати будь-ким іншим за жодних обставин, тому своє «я» людина розглядає як 

абсолют, незалежний ні від зовнішніх умов, ані від внутрішніх змін. Навіть 

самогубець не бажає позбутися свого «я», він лише прагне знайти йому іншу 

форму, тому часто самогубці вірять у безсмертя душі й наважуються на 

самогубство у пошуках виходу із заплутаного земного становища, щоб знайти 

вищу абсолютну форму для свого духу» [38, c. 297-298]. Таким чином, Сьорен 

К’єркегор знову акцентує на важливості власного «я», власне, розвиває свої 

погляди в контексті парадигми індивідуалізму. 
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Отже, усвідомлення відчаю на естетичному рівні екзистенції – перший крок 

до справжнього існування. Проте саме на цьому етапі ставлення до дійсності 

виявляється слабкість духу, коли не бажають бути собою, прагнуть бути іншими, 

носити «маски». На етичному рівні, усвідомлюючи відчай, навпаки, бажають бути 

собою аж настільки, що поринають в оману щодо свого справжнього 

призначення, занурюючись у гординю й марнославство. У своїй крайній формі 

етичний відчай-виклик перетворюється у відчай демонічний, тобто у бажання 

нав’язати власне розуміння свого місця і значення у бутті Творцю. Натомість 

релігійний відчай володіє цілющою силою: він допомагає «втратити себе, щоб 

знову віднайти». Відбувається духовне перетворення людини: відчай досягає 

найвищого рівня напруги – і мовби знімається парадоксом віри, перевтілюючись у 

каяття. Екзистенційний сенс відчаю полягає в тому, що усвідомлення людиною 

глибини свого відхилення від Бога, своєї «ницості» може допомогти їй набути 

справжнє існування [5, с. 25-26]. 

Варто розуміти, що етичний вибір не означає відмову від естетичного. 

Естетичне начало в людині наявне завжди у його відносному розумінні. 

Наважившись на абсолютний вибір, особистість обирає етичний напрямок і цим 

виключає зі свого життя естетичне начало як абсолютний його зміст, однак, 

обираючи, особистість не перетворюється в іншу істоту, а лише самовизначається, 

тому ніщо не заважає естетичному началу зберегти своє відносне значення в 

житті. Вибір – це єдиний спосіб зробити життя прекрасним, врятувати себе й свою 

душу, здобути весь світ і користуватися його благами, не зловживаючи [38, 

c. 253]. Коли вибір зроблено, людині відкривається відмінність між добром і злом, 

яка пізнається не мисленням, оскільки мислення підпорядковується необхідності. 

Добро, як і зло, проявляється тому, що людина хоче його, і воно теж зумовлене 

свободою. І зло, й добро є в людині істотним началом, інакше вона не могла б 

вибрати ні те, ні інше. Коли людина з етичним поглядом на життя знайде в собі 

більше зла, ніж добра, то це не означає, що вона розвиватиме в собі це зло, 

навпаки, зло повинне буде згорнутися в ній, а добро – вийти на перший план. 

Ніколи зло не є таким привабливим, як тоді, коли прикрашене кращою естетикою. 
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Етичний погляд на життя дозволяє уникнути спокуси дивитися на зло з естетичної 

точки зору [38, c. 307-309], дає нове бачення світу: «розглядаючи життя етично, я 

бачу його в повній красі, тому життя для мене багате красою. Для цього не 

потрібно роз’їжджати по світу в пошуках визначних красивих місць. Я можу 

глянути у вікно на людей, і кожного з них я бачу в його красі» [39, c. 752] За 

словами Сьорена К’єркегора, кожній людині необхідно знайти істину, яка є 

істиною саме для неї, заради якої вона може жити [43, c. 197]. 

Розмірковуючи над етичним і естетичним вибором, Сьорен К’єркегор 

зіставляє його з поняттями гріха й каяття. Філософ не ідеалізує людину, навпаки, 

визнає природною її гріховність, стверджуючи, що «головна недосконалість 

людської природи в тому, що цілі наших бажань завжди у протилежному, так 

<…> скептик найчастіше говорить про релігію, розпусник – про мораль, а 

святість пізнається не інакше, як у гріху» [38, c. 17]. На думку мислителя, «той, 

хто живе естетичним життям в силу своєї природи, не вибирає насправді, а той, 

хто свідомо відкидає етичний шлях у житті, вже не живе й естетичним, а прямо 

грішить і має постати перед судом етики <…> тому багато людей не живуть, а 

повільно гинуть душевно, проживають себе, перетворюються на тіні, 

розкладаються заживо <…> вони не належать навіть до тих, хто сумнівається, бо 

кожен, хто сумнівається у безсмерті душі глибоко і щиро, обов’язково врешті-

решт збагне істину» [38, c. 240]. 

Одним із найбільших гріхів, що принижує гідність людини, на думку 

Сьорена К’єркегора, є меланхолія – істерія духу – відсутність душевної волі, коли 

людина не знає, чого хоче. Така людина не може побачити сутність своєї природи, 

не може адекватно пізнати та оцінити себе [38, c. 266-268]. Філософ засуджує 

малодушність тих, хто створює зовнішню видимість вибору, не наважуючись при 

цьому здійснити його внутрішньо. Він наводить приклад проповідників, у гарячих 

тирадах яких простежується відчутне самовдоволення від того, що вони обрали 

шлях чесноти. Вони хизуються цим. Таке самовдоволення викриває слабкість цих 

людей, яка полягає у нездатності досягти абсолютного розуміння добра і зла. 

Бажання хоч будь-чим виділитися серед інших, вимагати до себе особливої 
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пошани за те, що, незважаючи на всі можливості стати поганими, вони обрали 

саме шлях добра, свідчить про гріховність і марнославство таких людей [38, 

c. 310]. 

Поруч із вимогою вибору філософ ставить вимогу каяття, яке забезпечує 

найтісніший зв’язок людини з навколишнім світом [38, c. 331]. Здійснивши вибір, 

людина проявляє свою свободу, але все ж не може зняти з себе тягар, навіть 

найгіркіший і найважчий, що лежить на ній як на нащадкові людства. Позбутися 

тягаря гріхів предків можна лише за допомогою каяття. Чим більше людині дано 

свободи, тим більше лежить на ній відповідальності – в цьому таємниця 

блаженства. Хто не хоче каятися, той стає винним у малодушності, повному 

душевному занепаді [38, c. 301-302]. Каючись, людина подумки перебирає своє 

минуле, відтак – минуле людства і нарешті доходить до першоджерела – до 

самого Бога, і тільки тут пізнає себе [38, c. 299]. З естетичної точки зору є багато 

видів любові – до дружини, друга, батьків, однак любов до Бога є лише одна і 

виражатися вона може тільки у каятті. «Коли я люблю Його, каючись, то любов – 

абсолютна. Всім єством <…> обираючи себе грішним, винним перед Богом, 

вибираєш себе абсолютно» [38, c. 301]. Порівняно з каяттям будь-яка інша 

любов – це дитяче базікання [38, c. 299-300]. 

Любов до Бога не може бути абстрактною, людина не має права в ім’я любові 

до Бога зневажити умови дійсного життя, визначені для неї самим же Богом. 

Зневаживши їх, людина зневажила б і любов Бога до себе або вимагала б від 

Нього іншого способу вираження тієї любові, аніж той, в якому Він її виявляє. За 

словами пророка Самуїла, «покірність краща за будь-яку жертву». Крім того, 

упевненість людини в тому, що вона є обранцем і улюбленцем Бога, насправді 

принижує і Бога, перетворюючи Його на ідола, і саму людину, бо принизливо 

вирізнятися на фоні інших завдяки якійсь випадковій обставині [38, c. 327]. 

Душевна велич і цінність людини виражаються саме її непорушною вірою в 

любов Бога до себе, радісною покірністю Його волі, примиренням із визначеними 

Богом життєвими умовами для неї. Етичний світогляд виражається не в 

боягузливій втечі від життя, а в мужній боротьбі з ним і перемозі або в свідомому 
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підкоренні його труднощам і тягарю [38, c. 328-330]. У цьому аспекті в Сьорена 

К’єркегора простежуються елементи морального ригоризму щодо етичного 

вибору, оскільки, ставши на шлях етичного вибору, людина з необхідністю 

повинна бути вимогливою до себе. 

Етичний вибір нерозривно пов’язаний із поняттями обов’язку і повинності 

людини. Життя «етичної людини» – це виконання обов’язку (але не зовнішнього, 

а внутрішнього) стосовно самої себе; усвідомлення цього обов’язку проявляється 

у ній в хвилину відчаю, і з того часу все життя цього індивіда, включно з його 

естетичними началами, просякнуте і животвориться цим усвідомленням. Етика 

можна порівняти з тихим, але глибоким озером, естетика – з мілководним, але 

жвавим джерельцем [38, c. 336]. «Етична людина» вбачає своє покликання й гідне 

існування у служінні обов’язку або майбутньому [5, с. 24]. 

Як зазначалося вище, Сьорен К’єркегор розвиває у своєму вченні парадигму 

індивідуалізму та наголошує на важливості та унікальності особистості. 

Особистість є абсолютом, який має свою життєву мету і завдання у собі 

[38, c. 342]. Від людини не вимагається повністю знищити в собі естетичне 

начало, а тільки свідомо ставитися до нього. Етика має на меті всебічний розвиток 

особистості, чітко уявляючи, які начала повинні розвинутися [38, c. 333]. Тож 

людина несе відповідальність за таланти й задатки, якими вона наділена, розуміє 

їх як життєві завдання. Етик розвиває в собі і особисті чесноти, й громадянські, й 

релігійні. Тільки таким чином він втілить в собі загальнолюдське. Неможливо 

розвиватися лише в одному напрямку, застигнувши на певній окремій стадії [38, 

c. 339-341]. 

Роздумуючи про співвідношення загального та індивідуального в людині з 

позиції обов’язку, Сьорен К’єркегор приходить до висновку: «те, що людина є 

втіленням загальнолюдського», пояснює, чому обов’язок (повинність), як поняття 

загальне, вживається лише стосовно окремої людини як поняття одиничне. У 

цьому проявляється вище значення людської особистості. Вона не стоїть поза 

законом, але й не визначає закони сама собі: обов’язок зберігає свою визначеність, 

але особистість поєднує в собі й індивідуальне, й загальнолюдське. Обов’язок 
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нерозривно пов’язаний з відповідальністю, тому людина не завжди може сказати, 

в чому обов’язок іншої людини, але завжди чітко усвідомлює, в чому її особистий 

обов’язок. Поняття обов’язку пов’язане з розумінням добра і зла, оскільки навряд 

чи знайдеться хтось, хто б стверджував, що «обов’язок людини – творити зло» [38, 

c. 344]. Суть усвідомлення повинності полягає не в тому, щоб людина могла 

перерахувати на пальцях свої обов’язки, а в тому, щоб раз і назавжди сповнитися 

почуттям повинності загалом, щоб вбачати в цьому доказ свого вічного значення 

як людини. Власними силами людина може стати таким трагічним героєм, але 

тільки не «лицарем віри». Трагічний герой Дон Кіхот здатен до самозречення, але 

не здатен до віри [38, c. 343-345]. 

Таким чином, гідність етичної людини, на думку Сьорена К’єркегора, 

зумовлена здатністю ставити загальне вище за одиничне. Проте релігійний спосіб 

існування к’єркегорового «лицаря віри» переважає етичний, оскільки акцентує 

увагу саме на одиничному. Власне в цьому й простежується к’єркегорівський 

індивідуалізм, який є вищою стадією розвитку людини. Це стає можливим 

завдяки вірі, що є «вищою пристрастю у людині». Віра – це якраз і є той парадокс, 

що окремий індивід як такий є вищим за загальне. Одиничне у своїй екзистенції є 

вищим за це загальне, а отже й людина, яка шукає своє «я», переходить на вищу – 

релігійну – стадію [43, c. 198-199]. Про це філософ пише у своїй праці «Страх і 

тремтіння» [40], в якій наголошує на важливості релігійної стадії розвитку 

людини, на якій людина фактично трансформується в статус абсолютного буття. 

Сьорен К’єркегор актуалізує проблему можливого антагонізму між щастям і 

гідністю людини, віддаючи перевагу саме гідності і тим самим заперечуючи 

просвітницький ідеал людини. Щастя – це неістинне, фальшиве існування. 

Подібно до Імануїла Канта й Федора Достоєвського, гідність він розуміє як процес 

постійної боротьби особистості за свою людяність. Таке заперечення філософом 

просвітницьких ідеалів ґрунтується на екзистенційних мотивах, які передбачають 

постійний вибір і внутрішню духовну боротьбу. Він заперечує просвітницьке 

уявлення про зв’язок гідності людини з її розумністю [5, с. 29]. У Сьорена 

К’єркегора отримує своє продовження думка Імануїла Канта про необхідність 
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іншого – не інтелектуального і не біологічного – обґрунтування абсолютної 

гідності людини. Справжня людяність реалізується у сфері свободи завдяки 

активності волі. Гідна людина з глибинним душевним життям, визнає філософ, 

неминуче є нещасливою [5, с. 30], оскільки в ній відбувається постійна внутрішня 

боротьба, яка ґрунтується на вірі, відчаї і свободі вибору, які загалом можна 

вважати к’єркегоровими екзистенціалами. 

Отже, діалектика віри – найтонша і найбільш дивна з усіх [40, c. 23]. «Той, 

хто любив себе, – став великим через себе, той, хто любив інших, – став великим 

через свою відданість, той, хто любив Бога, – став найвеличнішим з усіх. Усі вони 

залишаться в пам’яті, але кожен буде великим відносно свого очікування. Один – 

через очікування можливого, другий – через очікування вічного, але той, хто 

очікував неможливого, став найвеличнішим. Усі вони залишаться в пам’яті, але 

кожен буде великим відносно величини, з якою він боровся. Бо той, хто боровся зі 

світом, став великим тому, що переміг світ, а той, хто боровся із самим собою, 

став ще величнішим, перемігши самого себе. Проте той, хто боровся з Богом 

(намагався осягнути Бога. – М. Д.), став найвеличнішим з усіх» [40, c. 9]. 

Існує абсолютний обов’язок перед Богом, оскільки «в такому розумінні 

обов’язку одиничний індивід як одиничний абсолют співвідноситься з 

Абсолютом». І це може привести «лицаря віри» до вчинків, які протилежні тому, 

чого вимагає від нього етичний обов’язок. На релігійному рівні самоусвідомлення 

діє «істинна форма відчаю» – відчаю перед Богом. Саме цей відчай спонукає до 

пошуку цінності власного існування у вірі. При цьому людське «я», «прагнучи 

бути собою», занурюється «у ту силу, яка його покладає», «я» знаходить у собі 

хоробрість втратити себе, щоб знову віднайти» [40, c. 31]. Для мислителя віра – це 

вища духовна здатність людини, що виявляє її справжню гідність. Нескінченне 

самозречення – остання стадія, яка передує вірі, тому жоден з тих, хто не здійснив 

цього, не має віри: «бо лише у нескінченному самозреченні я стаю зрозумілим для 

себе у моїй вічній значущості, і лише тоді може йти мова про те, щоб осягнути 

наявне існування силою віри» [40, c. 31]. За словами філософа, віра – це не якесь 

естетичне хвилювання, а дещо набагато вище; саме через те, що їй передує 
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самозречення, вона не може бути безпосереднім рухом серця, а тільки парадоксом 

наявного існування [40, c. 32]. Тому шляхом самозречення людина не 

відмовляється від будь-чого, навпаки, через самозречення людина отримує все в 

тому розумінні, в якому мовиться, що «той, хто має віру хоча б завбільшки з 

гірчичне зернятко, може зрушити гори» [40, c. 34]. Саме у вірі в Бога «можливість 

бути самим собою» стає дійсністю, і для людини розкривається її справжня 

гідність. 

На жаль, філософська творчість Сьорена К’єркегора не знайшла належного 

розуміння й оцінки з боку сучасників, проте реалії ХХ – початку ХХІ ст. змусили 

по-новому побачити силу к’єркегорівських прозрінь, зокрема й щодо гідності 

людини. Загалом, розуміння гідності Сьореном К’єркегором здійснюється на 

основі ідеї моральної автономності особистості, її значущості та унікальності, на 

ідеї вдосконалення особистості. Також на основі цих ідей у поглядах Сьорена 

К’єркегора щодо гідності простежується розвиток парадигми індивідуалізму та 

помітні екзистенційні мотиви, які пов’язані з такими к’єркегорівськими 

екзистенціалами, як відчай, віра, вибір, страх, обов’язок, тремтіння. Ці 

к’єркегорівські екзистенційні мотиви стали підґрунтям для становлення 

екзистенціалізму. 

 

5.3. Метафізика гідності людської особистості у творчості 

Федора Достоєвського 

 

Для формування життєствердної гуманістичної позиції громадянина 

сучасного демократичного суспільства вкрай необхідним є осмислення ідейного 

здобутку видатного мислителя XIX ст. Федора Достоєвського, зокрема його 

поглядів на гідність людини. Значення Федора Достоєвського полягає якраз у 

тому, що він заклав основи нового бачення людини, гідності людської особистості 

[34, c. 63]. 
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Моральна рефлексія Федора Достоєвського була предметом уваги багатьох 

етиків, зокрема таких як Тетяна Аболіна [1], Рубен Апресян, Абдасалам Гусейнов 

[13], Ігор Євлампієв [33; 34], Віра Лімонченко [41], Віктор Малахов [42] та ін. 

Метафізична глибина нової цілісної, але водночас парадоксальної моделі 

гідності людської особистості Федора Достоєвського отримала свій вияв і 

критичне осмислення лише на початку ХХ ст., у час розквіту російської релігійної 

філософії (Микола Бердяєв, В`ячеслав Іванов, Лев Шестов). 

У метафізичній конструкції, на якій базується світогляд 

Федора Достоєвського, бачимо спробу зрозуміти емпіричну людську особистість 

у всій її життєвій конкретності як прояв абсолютного начала, спробу зрозуміти 

особистість, певним чином тотожну цьому началу. Він наважується прямо визнати 

цю тотожність. Відштовхуючись від метафізичного дуалізму земного і 

божественного, активно вживаючи терміни «Абсолют» і «Бог», що є 

традиційними для класичної філософії, письменник надає їм радикально нової, 

«некласичної» інтерпретації, що знімає вказаний метафізичний дуалізм і 

допомагає поставити конкретну людську особистість у центр основної 

метафізичної конструкції [34, c. 111]. Такий підхід Федора Достоєвського, в якому 

він наголошує на моральній тотожності людини та Абсолюту, містить у собі 

елементи трансценденталізму, подібні до поглядів Григорія Богослова, який 

розвиває ідею обоження людини на основі моральних вчинків. 

У своїй творчості Федір Достоєвський намагався обґрунтувати систему ідей, 

згідно з якою конкретна людська особистість сприймається як щось абсолютне, 

значуще, первинне. Бог постає іманентною основою окремої емпіричної 

особистості; Бог – це потенційна повнота життєвих проявів особистості, її 

потенційна абсолютність, яку кожна особистість покликана реалізовувати в 

кожному моменті свого життя. Це зумовлює первинне значення образу Ісуса 

Христа для Федора Достоєвського. Христос для нього – це людина, що довела 

можливість реалізації тієї повноти життя й тієї потенційної абсолютності, які 

закладені в кожному з нас, які кожен може, хоча б і частково, але розкрити у 

своєму бутті. Саме у цьому полягає сенс Боголюдськості Христа, а не в тому, що 
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він поєднав у собі людське начало з певною позалюдською божественною 

сутністю [33, c. 94]. 

В основних положеннях метафізичної концепції гідності людської 

особистості Федіра Достоєвського простежується прямий вплив Імануїла Канта. 

Можна навіть стверджувати, що письменник доводить до логічного підсумку той 

«коперніканський переворот» у філософії, який започаткував видатний німецький 

мислитель. Суть цього «перевороту» полягає в тому, щоб поставити в центр 

метафізики людську особистість; у цьому сенсі вже Імануїл Кант висловлює 

твердження, що «людська особистість є Абсолютом» [36; 37]. Але при цьому він 

вносить двозначність у розуміння гідності людської особистості: людина в нього 

володіє двома вимірами – феноменальним і ноуменальним, вона абсолютна тільки 

у ноуменальному вимірі, який навряд чи хтось визнає головним у своєму бутті. 

Натомість Федір Достоєвський обґрунтовує своє бачення гідності людської 

особистості на принципі «емпірична (феноменальна) людина є Абсолютом», і в 

цьому сенсі він створює новаторську метафізику гідності, яка немислима в межах 

класичної філософії й у формі традиційного філософського міркування, 

викладеного раціонально. Вірогідно, це і є однією з причин, чому 

Федір Достоєвський надавав своїм думкам форми філософського роману, а не 

філософського трактату. Талант і велич письменника виявляються в тому, що він 

не висловлює свої ідеї прямо у вигляді прозаїчних декларацій, зрозумілих 

кожному, а створює складні художні образи, в кожному з яких частинка цілого – 

ідеї. Спираючись на деталі, які формують ціле, можна розкрити філософсько-

світоглядні уявлення письменника щодо гідності людської особистості. 

Розуміння гідності людської особистості у Федора Достоєвського перебуває у 

прямій кореляції з його інтерпретацією образу Ісуса Христа, що є центральною 

ідейною лінією оповідань та романів мислителя в історії Кирилова [30] та в 

Легенді про Великого Інквізитора [31]. У «Бісах» Кирилов опосередковано 

критикує Ісуса Христа за сподівання на зовнішню стосовно людини божественну 

силу. Кирилов приймає той ідеал людини і людського життя, який демонструє 

Христос, але відмовляється визнавати, що шлях до втілення цього ідеалу може 
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пролягати крізь надії на божественну силу, зовнішню стосовно людини. Для 

Кирилова цей шлях пов’язаний із граничними зусиллями самої людини в 

удосконаленні свого буття. І в цьому сенсі Кирилов Федора Достоєвського 

намагається стати носієм «нового заповіту» – заповіту боголюдини [30]. В 

особистості Ісуса і в його житті актуалізується можливість відкривати в собі й 

робити творчо значущою ту глибину, яка міститься в кожній особистості й 

визначає її потенційну абсолютність. Саме вияв абсолютності окремої особистості 

й є визначальним здобутком Ісуса, що здолав відмінність між людиною і Богом. У 

цьому аспекті письменник розвиває своєрідний «персоноцентризм», який 

наголошує на людській особистості як центрі світобудови. Але такий підхід до 

людської особистості як потенційної абсолютності містить елементи містицизму, 

оскільки шлях трансформації емпіричної людини в абсолютну неможливо 

пояснити раціонально. 

Людська особистість потенційно є ключовим елементом світової гармонії, 

центром цілісного світового буття, і вона може й повинна розкрити це своє 

значення; тимчасовий характер плину життя є неперервним процесом 

«становлення» абсолютних підстав людської особистості, його переходом із 

потенційної форми в актуальну. Людина існує як відносна й емпірична істота 

тільки тому, що вказане «становлення абсолютного» у ній ніколи не завершується, 

але одночасно вона існує як емпірична особистість, як образ Абсолюту у світі 

тільки тому, що в кожну мить її життя перед нею стоїть вимога кінцевої та повної 

актуалізації свого абсолютного змісту. Людина – немовби втілена суперечність, 

зумовлена парадоксальним характером тієї «неповноцінної» абсолютної підстави, 

яка становить її сутність; це немовби неперервне зусилля абсолютного до повноти 

свого буття, його неперервне занурення у відносний і потенційний стан [33]; не 

випадково Кирилов веде мову про свої «п’ять секунд»: «Є секунди, їх всього зараз 

приходить п’ять чи шість, і ви раптом відчуваєте присутність вічної гармонії. 

Досконало досягнутої. Це не земне; я не про те, що воно небесне, а про те, що 

людина у земному вигляді не може пережити. Треба змінитися фізично або 

померти» [30, с. 350]. Тільки одна людина спромоглася у своєму житті до 
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реалізації повноти своєї абсолютності і тим самим стала прикладом і взірцем для 

нас – це Ісус Христос. Ці міркування підтверджують містичність трансформації 

емпіричної, земної людини в абсолютну. 

Після смерті людину чекає інше буття – але це інше буття не є «райським», 

досконалим, божественним. Воно залишається таким самим «відкритим» і 

сповненим різних можливостей. Досконалість повинна бути реалізована у кожну 

мить земного життя зусиллями самої людини, і тільки ці зусилля можуть зробити 

життя гідним, досконалим – і тепер, і після смерті. Смерть – тільки відносна межа 

між окремими формами вічного життя особистості, й вона не несе ні досконалості, 

ні раю. Коли людина перестає лякатися смерті й зважати на неї, вона розуміє, що в 

її житті кожна мить має те саме значення, яке раніше вона надавала смерті, й тоді 

вона зможе стати досконалою й вільною хоча б на мить, як це зумів зробити 

Кирилов у свої «п’ять секунд» [30]. 

Для Федора Достоєвського страх смерті, а не сама смерть є головною 

ознакою недосконалості, ницості нашого буття. Страх смерті паралізує людину й 

тому не дозволяє їй усвідомлювати, реалізовувати всю свою довершеність, усю 

свою нескінченність, не дає людині по-справжньому стати самою собою, розкрити 

себе. Подолавши страх смерті, вона зуміє розкрити повноту свого буття, і тоді для 

неї відкриється, що смерть не така страшна, як їй здавалося, – це не абсолютне 

переривання її життя, а умовна межа, відносна межа між сферами, або зрізами 

буття. У контексті містицизму Федір Достоєвський стверджує, що смерть – це 

перехід у новий світ, де людину чекають нові важливі звершення і завдання; 

наявність і неминучість смерті – це не ознака нашої радикальної недосконалості, а 

свідчення відкритості, нескінченної динамічності і незавершеності людського 

життя (вічного життя) [33]. 

Відомо, що у певний період творчості Федір Достоєвський перебував під 

впливом ідей філософа Володимира Соловйова, однак не всі його погляди 

знайшли відображення у творчості письменника. Для нього неприйнятний 

соловйовський ідеал всеєдності, де смерть кінечно й абсолютно подолана, де 

цілковито нівельоване усе зло, негативне, кінцеве, низьке, оскільки в такій 
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досконалості особистість повинна втратити ці визначення і пов’язані з ними риси 

[51]. Але ці риси є суттєвими для кожної особистості, втративши їх, кожен з нас 

втратить і певну частину себе. Саме в цьому аспекті простежується 

«персоноцентризм». Головною з таких негативних якостей, що конституюють 

особистість, є смертність, тому, як це не видається дивним, Федір Достоєвський не 

може прийняти безсмертя без смерті. Люди ідеального суспільства з оповідання 

«Сон смішної людини» [32] знають, що після смерті набудуть нову форму буття, 

більш досконалу, ніж їхнє теперішнє буття; послідовно рухаючись від однієї такої 

форми до іншої, від одного «життя» до іншого, вони рано чи пізно досягнуть 

стану абсолютної досконалості, тобто абсолютної всеєдності, яка має містичний 

вимір. Таким чином, усі «життя» особистості, розділені умовною межею смерті, 

усі форми її буття – зокрема і теперішнє, земне життя людини – повинні втратити 

сенс на тлі досягнутої абсолютної гідності, таким чином заперечується прожитий 

людиною час, заперечується власний шлях до своєї абсолютності. Якщо у 

Володимира Соловйова всеєдність розуміється як втілення всезагальних, 

надлюдських цінностей, як онтологічно реальний Абсолют [51], то у 

Федора Достоєвського це тільки ідеал, який ніколи не може стати реальністю. 

Письменник, на відміну від Володимира Соловйова, на шляху до ідеалу на перше 

місце ставить не «виправдання добра», а «виправдання» і визнання гідності 

окремої емпіричної особистості [32]. Це принципова відмінність у розумінні 

цінності людської особистості між Володимиром Соловйовим і 

Федором Достоєвським, яка полягає в «персоноцентризмі» останнього. 

В оповіданні «Сон смішної людини» герой із захопленням розповідає про 

людей ідеального суспільства, у світ яких він потрапив після смерті. Він відкриває 

жахливу істину: ідеальне суспільство виявляється крихким, неспроможним 

чинити спротив зовнішнім негативним впливам. Як «атом чуми», герой 

оповідання заразив ідеальних людей егоїзмом і злом, «розбестив» це суспільство, 

перетворив у точну копію нашого земного суспільства. Але найбільший парадокс 

полягає в тому, що у своєму «розбещеному» і недосконалому стані ці люди і це 

суспільство виявилися навіть більш гідними любові, ніж у стані ідеалу. «Я ходив 
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між ними, заломлюючи руки, і плакав над ними, але любив їх, можливо, навіть ще 

більше, ніж тоді, коли на їх обличчі ще не було страждання і коли вони були 

невинними і такими гарними. Я полюбив їхню сплюндровану ними землю ще 

більше, ніж коли вона була раєм, лише за те, що на ній з’явилося горе» [32, с. 48]. 

Однак і самі люди колись ідеального суспільства, втративши невинність, 

порівнюючи свій новий стан зі старим, не бажали повертатися у стан ідеалу, 

підтверджуючи тим самим, що у стані недосконалості вони стали в чомусь 

багатшими, ніж раніше: «…Коли б тільки могло так статися, щоб вони 

повернулися у той невинний і щасливий стан, який вони втратили, і якщо б хтось 

раптом їм показав його знову й запитав їх: чи хочуть вони повернутися до 

нього? – то напевно вони б відмовились» [32, с. 45]. При цьому вони 

виправдовувались такими словами: «Нехай ми брехливі, злі й несправедливі, ми 

знаємо це і плачемо про це, і мучимо себе за це самі, й знущаємось із себе й 

караємо більше, ніж навіть, можливо, той милосердний Суддя, який буде судити 

нас, імені якого ми не знаємо. Але в нас є наука, й через неї ми знову віднайдемо 

істину, але приймемо її вже свідомо. Знання вище за відчуття, усвідомлення 

життя – вище за життя…» [32, с. 45]. У цьому сенсі Федір Достоєвський все ж 

таки позитивно ставиться до раціональності, оскільки наука є її найвищим виявом. 

Письменник дає вкрай парадоксальні відповіді на всі важливі запитання, які 

він ставить перед собою і перед своїми героями; його міркування просякнуті 

дивними суперечностями і в цьому сенсі нічого спільного не мають з 

раціональними й однозначними твердженнями професійних філософів, зокрема 

Володимира Соловйова. Але в цих суперечливих міркуваннях міститься значно 

глибша істина, ніж у довгих трактатах професійних філософів. Погоджуючись із 

красою й досконалістю ідеалу всеєдності, який пропонує як основу своїх 

«відповідей» Володимир Соловйов, Федір Достоєвський категорично заперечує 

можливість його втілення в нашому житті, до того ж він вважає, що надто 

наполегливе прагнення втілити цей ідеал небезпечне. Ідеал повинен залишатися 

тільки ідеалом, незважаючи на наше підсвідоме бажання зробити його реальним і 

заспокоїтись у ньому. Бо саме неспокій, прометеївське горіння, породжене 
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прагненням до ідеалу, володіють справжньою і вищою цінністю людської 

особистості, що робить наше життя кращим і досконалішим. Так влаштована 

людська природа, що, зазнаючи страждань самі, співпереживаючи і співчуваючи 

ближнім, ми хочемо заспокоєння і применшення своєї відповідальності за зло і 

тривоги світу. Але в тому-то й суть, що кожна людина – це центр світобудови, і 

ніхто не зможе зняти з неї ні крихти відповідальності [34, с. 81]. Тут Федір 

Достоєвський знову висловлюється в контексті «персоноцентризму», який має 

розвиватися в любові до інших, на чому також наголошують, наприклад, Аврелій 

Августин та Людвіг Фоєрбах. 

«Виправдання людини», на думку Федора Достоєвського, – це визнання за 

нею абсолютної відповідальності за майбутнє світу й долю кожної іншої людини, 

проте жодної однозначної й благої перспективи цього майбутнього він не 

передбачає. В останніх реченнях оповідання «Сон смішної людини» герой таким 

чином визначає «мораль» усього того, що відбулося з ним; ризикнемо 

стверджувати, що ці слова точно висловлюють думку самого письменника: 

«нехай, нехай це ніколи не відбудеться, і не бути раю (бо я ж на цьому знаюся!), – 

але я все ж таки буду проповідувати. А між тим, як це просто: в один день, в один 

і той самий час – усе б одразу склалося! Головне – любіть інших, як себе, ось що 

головне, і це все, більше нічого не треба: одразу ж усе й складеться» [32, с. 52]. 

Головне – «люби інших, як себе», і це стосується нашого земного життя, а не 

ідеалу, життя у часі, а не у вічності. Зусилля любові, в якому знімається егоїзм й 

одне людське «я» розчиняється в іншому, жертвується іншому, – ось те конкретне 

втілення ідеалу, яке вивищує окрему особистість, а не «знімає» її в безособовій 

єдності Абсолюту. У цьому сенсі любов є фундаментом «персоноцентризму» та 

людської гідності. «Персоноцентризм», своєю чергою, має елементи гуманізму, 

оскільки людина визнається найвищою цінністю. 

Отже, визначальним моментом відмінності між поглядами 

Федора Достоєвського та Володимира Соловйова є визнання головною цінністю 

людської особистості з її свободою або, навпаки, – декларування особистості, 

залежної і підпорядкованої надлюдській всеєдності, Богу, Абсолюту [3]: «У 
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Достоєвського немає нічого, крім людини, все розкривається в ній і підкоряється 

лише їй» [3]. У першій із цих тенденцій відбувається радикальна переорієнтація 

традиційних тем релігійної філософії, оскільки Бог вже не може бути визнаний 

вищою метафізичною й етичною інстанцією, ніж людина (найбільш прямо це 

утверджується у філософії Миколи Бердяєва). У другій, навпаки, зберігається 

основа традиційної релігії й релігійної філософії – ідея всемогутнього, всеблагого 

і вічного Бога, що вивищується над людиною і земним світом і своїм існуванням 

применшує абсолютну цінність людської особистості, позбавляє істотного сенсу її 

земне життя. 

Аналіз особливостей розуміння гідності людської особистості у 

Федора Достоєвського дозволяє дійти висновку, що саме в його філософії 

простежуються елементи екзистенціалізму. Загалом екзистенціалістська 

концепція людини характеризується двома ознаками: по-перше, визнанням 

особистості абсолютно самодостатньою, що не може бути зведена до будь-якої 

вищої інстанції; по-друге, запереченням субстанційної сутності особистості, тобто 

визнання її змісту цілковито ситуативним, непередбачуваним, мінливим, плинним 

у часі [34, с. 81-82]. 

Легенда про Великого Інквізитора [31] є однією з найбільш значущих у 

творчості Федора Достоєвського, і той сенс, який міститься у цій історії, 

надзвичайно важливий для розуміння його метафізики гідності. Іван Карамазов є 

тим героєм, через якого письменник найповніше виявив свої погляди і своє 

розуміння значення справжньої віри для гідності людини. 

Легенда про Великого Інквізитора виникає в контексті «бунту» 

Івана Карамазова [31, с. 162]. Треба визначити, що несе у собі цей «бунт» і яке 

місце він посідає в системі ідей роману «Брати Карамазови». 

Надзвичайно важливі слова Івана як коментар на ідею Вольтера про те, що 

якби Бога не було, то його варто було б вигадати: «І дійсно, людина вигадала Бога. 

І не те дивно, що Бог насправді існує, але те дивно, що така думка – думка про 

необхідність Бога – могла прийти в голову такій дикій та злій тварині, як людина, 
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до того ж вона свята, до того ж вона зворушлива, до того ж мудра, і до того ж 

робить людині честь» [31, с. 160]. 

У розумінні «бунту» Івана Карамазова найбільш проникливим читачем 

виявився Альбер Камю, який стверджував, що «бунт» є універсальною формою 

світосприйняття та прояву людської гідності, яку повинна виявити в собі й будь-

яким чином здійснити кожна людина – коли вона бажає набути справжню 

свободу, відповідальність і віру [35, c. 160-165]. 

Традиційна, догматична ідея Бога як абсолютної досконалості й пов’язане з 

цією ідеєю уявлення про райський стан світу і людини постають у вірі 

Івана Карамазова й Кирилова як ідеал, який людина здатна створити завдяки 

наявності в собі абсолютного виміру, проте недосяжного ні в емпіричному, 

історичному, ні в надемпіричному, метафізичному часі. Саме це і міститься у тезі 

Івана (і Кирилова) про те, що людина «видумує» Бога – це «видумування» 

становить невід’ємну сутнісну якість людини, що вивищує її над усім тваринним 

світом. Але цього замало. Найголовніше у «бунті» Івана – це заперечення 

недосконалого світу, тобто заперечення реальної недосконалості у світі ідеальної 

досконалості. Але сама можливість такого акту робить досконалість у певному 

сенсі реальною. А точніше, цей акт заперечення і постає як реальність 

абсолютного, досконалого виміру дійсності, тобто як реальність Бога. Такий Бог 

виявляється нерозривно пов’язаним із людиною, виявляється її «виміром», який і 

присутній в акті заперечення світу, «бунту». Якби Бог був певною зовнішньою і 

вищою реальністю стосовно людини, у людини не було б сил і можливості для 

такого радикального виклику, для такого «бунту» [34, c. 88]. 

Саме тому герої Федора Достоєвського можуть парадоксально стверджувати 

в різних контекстах і те, що вони вірять у Бога, і те, що вони не вірять у Нього. 

Отже, «бунт» Івана Карамазова можна розглядати як універсальну форму 

вираження абсолютності людської особистості, властивої кожній людині, хоча 

далеко не всі можуть виявити цей вимір у собі й зробити його значущим. 

Проблема розвитку людини полягає в тому, що більшість виявляється нездатною 

до цього. Саме цю слабкість людини має на думці Великий Інквізитор, 
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застосовуючи більше десяти разів у своєму монолозі до людського племені 

визначення «бунтарі», при цьому констатуючи, що вони жалюгідні й слабкі 

бунтарі. Тут можна визнати, що Інквізитор досить проникливо розуміє людину: 

він чудово усвідомлює й найвище призначення людини (її здатність до «бунту»), й 

її «слабкість», тобто нездатність бути гідною цього призначення [34, c. 89]. 

Гідність людської особистості проявляється, передусім, не в її свободі, а у 

відповідальності, яку вона несе за свою долю в цьому світі й у прийдешньому 

безсмерті. Цю відповідальність людина не має права перекладати ні на Бога, ні на 

інших людей. У цьому аспекті Федір Достоєвський, як бачимо, розвиває 

послідовно концепцію важливості людської особистості в контексті її гідності, 

наголошує на «персоноцентризмі» у тлумаченні гідності. Але часто саме для того, 

щоб узяти на себе всю повноту відповідальності, людині не вистачає сил. Про це 

розповідає Великий Інквізитор у своєму монолозі до Ісуса Христа. Те диво, про 

яке він говорить Ісусу й через яке він «заспокоює» поклик людської свободи, є не 

що інше, як обіцянка раю, досконалого буття після смерті. Інквізитор від імені 

неіснуючого Бога обіцяє людям, що вони отримають досконалість після смерті без 

зусиль і без тієї безмірної відповідальності, якої вимагає від них Ісус [31, с. 168-

180]. Однак насправді він веде людей не до досконалості, а до смерті й небуття. Бо 

ж людина, яка відмовляється від своєї свободи, від відповідальності й від 

боротьби за досконалість ще тут, у цьому світі, тим самим втрачає навіть ту 

гідність, яка була при ній. Втрачаючи залишки земної гідності, вона прирікає себе 

після смерті на абсурд, рівний небуттю. Саме про це говорить Інквізитор: «Тихо 

помруть вони, тихо згаснуть в ім’я твоє і за гробом віднайдуть лише смерть. Але 

ми збережемо таємницю і для їхнього ж щастя будемо манити їх нагородою 

небесною і вічною. Бо коли б і було щось на тому світі, то вже, звичайно, не для 

таких, як вони» [31, с. 177]. 

Отже, центром життя, за Федором Достоєвським, є людина, і все суттєве в 

житті залежить від неї. У контексті «персоноцентризму» письменник наголошує 

на тому, що людина містить у собі абсолютний вимір, і все її життя повинне стати 

боротьбою за повне і кінечне розкриття цього виміру. Проте в ній повинен 
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незмінно перебувати й протилежний вимір – вимір відносності, недосконалості, 

небуття. Усвідомлюючи вимір абсолютності в собі, людина створює образ Бога; 

так само, усвідомлюючи протилежний вимір, що становить другий бік її сутності, 

людина створює образ диявола – духа небуття. У людині, на погляд Федора 

Достоєвського, ці виміри рівноправні, їх протиставлення ніколи не вирішиться 

перемогою одного над іншим. Тому Інквізитор звертається до Христа: «…Ти 

судив про людей надто високо, бо, у підсумку, вони невільники, хоч і створені 

бунтівниками. Озирнись і суди, ось минуло 15 століть, йди подивись на тих: кого 

ти підняв до себе? Клянуся, людина слабшою і нижчою створена, ніж ти про неї 

думав! Чи може вона виконати те, що і ти? Настільки поважаючи її, ти вчинив, 

немовби припинивши їй співчувати, тому що надто багато від неї вимагав, – і це 

хто ж, це той, який возлюбив її більше за самого себе! Поважаючи її менше, 

менше би від неї і вимагав, а це було би ближче до любові, оскільки легшим був 

би тягар її» [31, с. 174-175]. Однак визнання людини бунтівником передбачає 

усвідомлення нею своєї абсолютності й можливості досягти досконалості, адже 

кожна людина безсмертна, і земне життя – лише мала частина її «мандрів» у її 

боротьбі за досконалість. Тому не потрібно боятися страждань і самої смерті, 

земні страхи знищують людину; потрібно навіть у своїй слабкості та безсиллі 

віднайти крихту сили, крихту гідності, переконує Федір Достоєвський в дусі 

стоїцизму. Віднайшовши її, людина, можливо, і не позбудеться нещасть цього 

світу, але ця крихта з часом, в іншій круговерті буття, перетвориться на камінь, на 

якому вона почне зводити свою божественну гідність. І тут письменник міркує в 

унісон Артуру Шопенгауеру з його кармічним сприйняттям долі. 

Загалом, аналізуючи проблему гідності людини, Федір Достоєвський 

наголошує на ідеях свободи людини, любові як умовах гідності. Осмислюючи 

гідність людини, він схильний до трансценденталізму, який у нього отримує 

особистісний вимір. У такому аспекті він розвиває своєрідну концепцію 

«персоноцентризму», яка має елементи містицизму та екзистенціалізму, які 

виразно зазвучали у філософії ХХ ст. 
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5.4. Некласичний вимір розуміння гідності людини у філософії 

Фрідріха Ніцше 

 

Ідея гідності людини, абсолютної унікальності й неповторності кожної 

людської особистості є наскрізною у всій філософській творчості видатного 

німецького філософа другої половини ХІХ століття Фрідріха Ніцше. Погляди 

Фрідріха Ніцше є близькими до міркувань Артура Шопенгауера та 

Сьорена К’єркегора, оскільки й вони наголошували на цих аспектах особистості. 

Фрідріх Ніцше також схильний до тлумачення людини та її гідності в контексті 

парадигми індивідуалізму. 

З прямодушною безпосередністю, світоглядною гостротою та 

парадоксальністю Фрідріх Ніцше обстоює думку, що ця унікальність не є даною, а 

тільки заданою, тобто особистість має своїм покликанням розкрити свій 

внутрішній і неповторний зміст, свій глибинний потенціал. Кожна людина в своїй 

сутності усвідомлює одноразовість свого існування в світі, що вона є «щось 

єдине», і що навіть за неймовірного збігу обставин ніколи не вдасться повторно 

з’єднати таке дивне розмаїття саме в таку єдність, яку становить її особистість. 

Тому філософ апелює до почуття власної гідності людини, сподіваючись, що саме 

так вона збагне цінність свого існування. Він стверджує, що «людині, яка не бажає 

належати юрбі, достатньо тільки перестати бути інертною стосовно самої себе»; їй 

треба лише керуватися голосом свого сумління, який говорить їй: «Будь сама 

собою! Усе, що ти зараз робиш, думаєш і до чого прагнеш, – це не ти сама» [46]. 

Іншими словами, людина повинна звільнитися від кайданів суспільної думки, 

стереотипів, страху бути вільною, бути собою. Аналогічні міркування властиві 

також Артурові Шопенгауеру, який вважав, що стереотипи відволікають людину 

від її справжньої природи, а тому їй треба усамітнитись. У цьому сенсі філософія 

Фрідріха Ніцше стала знаковою для всього подальшого розвитку світової духовної 

культури, оскільки в ній отримали свій критичний прояв саме ті проблеми, які 

донині хвилюють небайдужих людей. 
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Дослідженню філософської спадщини Фрідріха Ніцше присвячено багато 

праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Проте треба визнати, що 

ніцшеанське розуміння людської гідності та її значення для творчого оновлення 

світу все ще залишається недостатньо вивченим. Серед тих дослідників, чиї 

узагальнення певним чином зумовили хід реконструкції поглядів мислителя на 

гідність, можна згадати Артура Геворкяна [8], Ігоря Гояна [12], Ігоря Держка [14], 

Ігоря Євлампієва [34], Андрія Прокоф’єва [50], Семена Франка [52]. 

Визнаючи важливу роль історії у культивуванні гідних почуттів у молодої 

людини нового покоління, Фрідріх Ніцше, водночас зауважує, що шаблонна, 

деформована соціальною кон’юнктурою історія може завдати непоправної шкоди, 

скерувати людину на хибний шлях безвольного марнування і збезчещення свого 

життя заради несправжніх і ницих цілей. Щоб пізнати і побачити у минулому 

величне й шляхетне, те, що варте наслідування, треба самому цим жити, 

«прагнути здійснити щось величне й піднесене»: «Тільки шляхом найвищої 

напруги шляхетних поривань ви зумієте розгледіти в минулому те, що в ньому є 

вартим пізнання і збереження і що є в ньому величного. Рівне пізнається тільки 

рівним, інакше ви завжди будете принижувати минуле до себе» [47, с. 198]. 

Філософ переконаний: хто не пережив певних речей ширше і глибше за усіх, 

той не зможе розтлумачити щось величне і піднесене у минулому: «Заповіти 

минулого суть завжди висловлювання оракула: тільки як будівничі майбутнього і 

знавці теперішнього ви зрозумієте їх <…> Тільки той, хто будує майбутнє, має 

право бути суддею минулого» [47, с. 198]. 

Людина повинна жити «великою і всеосяжною надією», що здатна сповнити 

нестримним прагненням руху вперед: «Твори у собі ідеал, якому повинно 

відповідати майбутнє» [47, с. 198]. Якщо зуміти вжитися в історію великих людей, 

стає доступною «верховна заповідь прагнення до зрілості й звільнення себе від 

паразитуючого виховного гніту епохи, яка вбачає свою вигоду в тому, щоб не 

дозволити особистості стати зрілою, щоб володарювати над її незрілістю, 

експлуатувати її» [47, с. 198]. Фрідріх Ніцше впевнений, що передусім треба 

шукати тих героїв, про яких згадували такими словами: «Борець проти свого 
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часу» [47, с. 198]. Насмілитись бути іншим, ніж усі, віднайти по-кантіанськи 

мужність керуватися власним розумом, плисти проти течії – це під силу лише 

одиницям. «Майте мужність вірити у себе, вірити у своїх героїв, – закликає 

Фрідріх Ніцше. – Сотня таких вихованих не в дусі часу, зрілих, звиклих до 

героїчного людей може змусити замовкнути навіки все крикливе й брехливе 

нагромадження нашої доби» [47, с. 198]. 

Яку б епоху ми не брали до уваги, в усі часи, «знову і знову прокидаються 

одиниці, які, озираючись на минулу велич, підкріплені спогляданням її, 

відчувають таке блаженство, немовби людське життя – це захоплююча справа, а 

найкращий плід цієї гіркої рослини – усвідомлення, що колись люди, здійснюючи 

коло свого існування, хто – гордо і могутньо, хто – глибоко осмислено, хто – 

сповнившись співчуттям і готовністю допомогти іншим, – усі заповідали 

нащадкам одне вчення: найбільш прекрасне життя у того, хто не трясеться над 

ним» [47, с. 170]. На відміну від звичайних людей, великі люди, завжди з 

почуттям власної гідності, з іронічною посмішкою «крокують у безсмертя». Вони 

продовжують жити у своїх творах, діяннях, творіннях, спалахах натхнення, без 

яких не може обійтися жодне наступне покоління. У такому просвітленому образі 

слава є все ж таки чимось більшим, ніж «простою смачною стравою 

себелюбства», як її характеризував Артур Шопенгауер, оскільки вона є вірою у 

тісний зв’язок і неперервність величного усіх епох, вона є «протестом проти 

плинності поколінь і мінливості речей» [47, с. 170]. 

Як зауважує Фрідріх Ніцше, історію дано сприйняти і витримати далеко не 

усім, а лише сильним особистостям, слабких вона цілковито пригнічує. Той, хто 

не наважується більше покладатися на самого себе, мимоволі «для визначення 

свого відчуття звертається до історії за порадою» і «зі страху поступово 

перетворюється на актора, який грає якусь роль або кілька ролей» [47, с. 189]. 

Ховаючись під маскою чужого образу, людина рано чи пізно втрачає себе [47, 

с. 189]. 

Проте філософ визнає, що історія може виявляти свою користь для сучасної 

молодої людини у тому, що монументально засвідчує: усе величне, що існувало 
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хоч раз, можливе, а отже може стати можливим колись іще. Ця думка допомагає 

молодій людині здолати сумніви і слабкість, сповнює її душу мужністю, 

рішучістю для подальшого руху вперед, переконує, що зміни у країні можливі; й 

для того, щоб крига скресла, потрібно хоча б «сотню продуктивних, вихованих у 

новому дусі», вмотивованих і діяльних людей, і «як сильно може збадьорити той 

факт, що культура доби Відродження була винесена на плечах такої ж купки у сто 

умів» [47, с. 171]. Тут варто зауважити, що для Фрідріха Ніцше доба 

Середньовіччя була кроком назад у порівнянні з Античністю. Він засуджує добу 

Середньовіччя та породжене нею «історичне християнство» з його набутими 

соціальними обмеженнями, упередженнями, нав’язуванням людині думок про 

гріховність і ницість життя за приниження і нівелювання людської гідності. У 

цьому аспекті філософ перебуває на позиції сильного та креативного 

індивідуалізму, в контексті якого в історії має значення окрема людина, яка 

поважає власну індивідуальність та гідність, поважає гідність іншої людини, бо всі 

люди є унікальними. «Історичне християнство», для філософа, – це «ганебна 

пляма людства». Воно не має нічого спільного з надлюдиною Ісусом Христом та 

первинним сенсом його вчення. Саме це «історичне християнство», на його 

думку, винне у втраті життєвої енергії, знесиленні «хороших і чесних інстинктів». 

На думку Фрідріха Ніцше, паразитизм Церкви і слабких «висмоктує кров, усю 

любов, усю надію на життя» і є змовою проти «здоров’я, краси, успішності, 

сміливості, духу, душевної доброти, проти самого життя» [44, с. 692]. 

У своїй творчості німецький філософ не обмежується критикою традиції, 

констатацією потенційної унікальності кожної людини або проголошенням 

необхідності боротьби за реалізацію цієї унікальності, він претендує на те, щоб 

дати достатньо конкретний опис сенсу гідного життя. Ця претензія пов’язана з 

переконанням у тому, що сміливість бути собою є вирішальним чинником у 

справі зміни себе і своєї культури. Люди повинні мати мужність бути чесними, 

хай навіть і «чесними дурнями». Прийняття такої філософії життя, на думку 

Фрідріха Ніцше, вже само собою наближає нас до осягнення себе. Такий новий і 

радикальний погляд допомагає зняти головну суперечність «неістинного» 
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існування людини, суть якого полягає у визнанні над собою влади суспільної 

моралі, загальноприйнятих норм, настанов, дії різних соціальних детермінант, 

умовностей, які позбавляють людину важливих дитячих рис: природності, 

щирості, безпосередності, сміливості, відкритості до світу. «Зрадливий розум» не 

здатен замінити «пригнічені інстинкти», а веде до сумнівів, нерішучості, 

боягузтва, нездатності розраховувати на власні сили, зневіри у самому собі [47, 

с. 187]. Внаслідок цього люди втрачають свою унікальність, відмовляються від 

себе, втрачають самих себе, «перетворюються на суцільну абстракцію й тіні»; 

«ніхто не наважується проявити свою особистість, але кожен носить маску або 

освіченої людини, або вченого, або поета, або політика» [47, с. 187]. У такому 

аспекті Фрідріх Ніцше схильний в оцінці гідності людини перебувати на позиціях 

ірраціоналізму, бо критикує християнські та просвітницькі ідеали, які пов’язані з 

раціоцентризмом, оскільки в житті людини більше значення має не розум, а 

життєві ірраціональні сили та емоційні стани, які нагадують дитячі риси – 

щирість, безпосередність, сміливість, які, власне, й структурують людську 

унікальність, унікальність людської особистості. 

Подібно до Платона і стоїків, Фрідріх Ніцше визнає важливість справжньої 

філософії у формуванні гідних якостей особистості. Загальноприйнята система 

освіти породжує лише одноманітність, тому що ніхто не хоче чути голос 

філософії, ніхто не виявляє в собі сміливості «застосувати закон філософії до 

себе», не наважується жити, як філософ давнини: бути чесним і вірним своїм 

принципам і переконанням, активно керуватися ними у своїх діях. Сучасне ж 

філософування, перебуваючи в залежності від суспільних інституцій, моралі та й 

просто внаслідок звичайного боягузтва має суто «політичний і поліцейський» 

характер і далі пустопорожніх декларацій, імітації «вченої зовнішності» не йде, а 

отже не відповідає своїй гідній меті [47, с. 188]. Такі міркування Фрідріха Ніцше 

роблять його передтечею для формування поглядів на соціальні інституції як 

симулякри та симуляцію, що простежується у творчості Жана Бодріяра. 

Гідність у ніцшеанському розумінні визначається перш за все цілями, які 

людина ставить перед собою у житті. Кожна людина повинна прагнути розкриття 
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унікальної повноти свого буття, закладеної в ній як особистості. Але Фрідріх 

Ніцше свідомий того, що насправді ця мета як можливість, у реальній практиці 

життя нездійсненна для усіх. Це він фіксує в такій думці: «мета людства не може 

лежати в кінці його, а тільки в найдовершеніших екземплярах» [47, с. 217]. І 

такою найдосконалішою, гідною має можливість стати кожна людина, проте не 

всім стає волі на це, не всім судилося перевести цю можливість у дійсність як 

через об’єктивні, так і суб’єктивні причини, й останні тут мають вирішальне 

значення. Філософ визнає, що шляхетне й величне зовсім не діє на маси. Якщо 

маси й «гідні уваги», то лише у трьох відношеннях: перш за все як «погані копії 

великих людей», далі – як «протидія великим людям» й, нарешті, як «знаряддя 

великих людей» [47, с. 219]. 

Фрідріх Ніцше переконаний: на все свій час. Але також свідомий того, що 

час цієї ідеальної мети наближають або віддаляють самі ж люди своїми 

поглядами, своєю вірою, своїми вольовими зусиллями, своєю життєвою позицією. 

Гідність людини якраз і розкривається на шляху до цієї мети: здобувається у 

боротьбі, завоюваннях, творчих звершеннях і неодмінно в перемозі «веселої 

життєрадісності» над «уявною совиною серйозністю» як минулого, так і 

теперішнього. І це буде такий час, «коли в центрі уваги будуть вже не маси, а 

знову окремі особистості», «велетні духу», гідні особистості, що «живуть немовби 

одночасно, але й поза часом» і в творчій комунікації ідей утворюють «республіку 

геніальних людей» [47, с. 217]. У цьому аспекті Фрідріх Ніцше критикує людину 

маси, наголошуючи на гідних особистостях. Тим самим ці міркування стають 

підґрунтям для розвитку в його поглядах парадигми індивідуалізму. 

Таким чином, Фрідріх Ніцше, усвідомлюючи пасивність, інертність загалу, 

мас, перш за все апелює до кращих з людей, молодих людей, до тих, хто за будь-

яких обставин керуються загостреним почуттям власної гідності, цінності 

власного Я. «У кожного є гарна днина, коли він знаходить своє вище Я; істинна 

людяність вимагає, щоб кожний оцінювався лише за цим станом, а не за 

буденними днями залежності й рабства <…> Але люди самі досить по-різному 

ставляться до цього свого вищого Я і часто суть лише комедіанти самих себе, 
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оскільки самі в останню чергу наслідують себе такими, якими були у ці вищі миті. 

У більшості своїй усі живуть у страху перед своїм вищим Я, тому що якщо воно 

починає говорити, то вже говорить нестримно і вимогливо <…> тому воно часто 

називається даром богів» [49, с. 480]. 

У своїй філософії гідності Фрідріх Ніцше намагається визначити основні 

чинники та умови, важливі для актуалізації того найціннішого в людині, що 

робить її «справжньою»; тієї потенційної нескінченності її творчого генія, що 

спонукає до активного самотворення, самоствердження, зміни себе й світу. 

Найбільш значущою у цьому сенсі, на думку філософа, є ілюзія, і перш за все 

ілюзія любові, що надихає, запалює серце молодої людини творчим вогнем, 

сповнює її безумовною вірою у правду, вірою в можливість змін на краще. 

Спроби розвіяти і знищити ілюзію любові в житті людини «немовби підрізають 

коріння її сили», вона марніє, слабне, втрачає свою честь. Але треба пам’ятати: 

«того, хто руйнує ілюзію у собі або в інших, природа карає як найжорстокіший 

тиран» [49, с. 200]. 

Безумовність такої віри у неоплатонічній релігійно-філософській традиції 

ґрунтується на онтологічності світу вищих цінностей. Заперечуючи їх 

трансцендентність, Фрідріх Ніцше мав би визнати і релятивність людської віри, 

проте він парадоксальним чином наголошує саме на її безумовному характері. 

Міркуючи таким чином, він визнає реальність абсолютного в бутті, і таким 

абсолютним у нього є людська особистість, що сповідує цю віру; людська 

особистість, яка сама для себе стає Богом, джерелом віри і натхнення [8, с. 162]. 

Така абсолютність виявляється у здатності перш за все молодої людини мати чітку 

й принципову позицію в житті, коли вона, навіть усупереч загрозі власному 

благополуччю, життю, рішуче, безкомпромісно відкидає неправду, лицемірство, 

несправедливість світу, не боїться бути собою, у самій собі шукати опертя сили, 

джерело найвищих цінностей: істини, добра, краси; у собі глибинно переживає 

важливість дотримання ідеалу у житті, хай і ілюзорному, але такому, що 

безумовно сприймається як абсолютна підстава власного буття, усупереч 

мінливим речам цього світу. Тут Фрідріх Ніцше чітко наголошує на 
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індивідуалізмі, оскільки найвища реальність для нього, так само як для Людвіга 

Фоєрбаха, є людина, нова людська особистість, яка володіє навіть стосовно себе 

моральним ригоризмом, що передбачає рішучість і безкомпромісність. Така 

людина нового покоління впізнається за покликом: «Подаруйте мені спочатку 

життя, а я вже із нього створю вам культуру!» [47, с. 226]. І таке життя, свободу 

може дати лише власна юність, коли з неї «зняти кайдани» соціальних 

умовностей. Юність інстинктивно віднайде свій шлях, «вгадає, яким чином ми 

могли би завоювати знову втрачений рай» [47, с. 227]. Молодь має право «на усі 

втіхи і переваги юності, зокрема на перевагу сміливої і не знаючої коливання 

чесності, і на втіху надихаючої надії» [47, с. 228]. Треба поважати гідність молодої 

людини: її природну чесність, правдивість, щирість, прямоту і незалежність 

поглядів. Суспільство повинно прагнути позбутись історичних хвороб, які у формі 

травмуючого досвіду, стереотипів минулого, нарікань, моралізування, 

умовностей, норм контролю пригнічують творчі імпульси молодої душі, тим 

самим позбавляючи саме ж суспільство можливості розвитку. Треба перестати 

бути «людиноподібними агрегатами»; треба одужати й отримати шанс «знову 

відчути себе людьми». «Саме у цьому полягають усі надії!» [47, с. 229]. У цьому 

сенсі Фрідріх Ніцше схильний до возвеличення ірраціональних сил людини, які є 

більш ґрунтовним вираженням життя, ніж раціоналізм, який створює умовності, 

стереотипи і симулякри, який є підгрунтям традиції, що, в свою чергу, негативно 

впливає на процеси життя, оскільки є причиною його нігіляції. 

Фрідріх Ніцше, подібно до Артура Шопенгауера, намагається відмежуватись 

від «великих» систем історії філософії, уникаючи можливості розчинення та 

сприйняття власних ідей у річищі панівної традиції. Він демонстративно 

використовує таку термінологію, такі оцінки, які на початках створюють про 

нього поверхове й швидкоплинне враження як про примітивного руйнівника усіх 

цінностей, затятого апологета насильства та нігілізму. Насправді саме нігілізм, як 

глибинна тенденція утвердження гідності людини та її культури, є головним 

об’єктом критики Фрідріха Ніцше [45, с. 29-96]; нігілізм як панування негативних, 

безвольних, пасивних сил у людині та в її творінні – культурі. Нігілізм – це 



395 

 

заперечення свободи, нестримного життєвого пориву, щирості переживань, 

творчого горіння, цінності та унікальності людської особистості. Це тріумф 

«рабів», слабких і кволих, «фарисеїв» і лицемірів – тих, хто не здатний до 

творчості й самопожертви, тих, хто відбирає силу в справжніх і дієвих людей, у 

сильних і мужніх, які мають сміливість бути самими собою, бути гідними і 

залишатися такими за будь-яких обставин, навіть усупереч загрозливій течії юрби. 

Це тріумф людей, уражених ресентиментом, позбавлених цілісності і шляхетності, 

життєвої сили і рішучості, що виявляють ненависть до володарів цих якостей, але 

не можуть виразити свою ненависть у вчинку, не можуть принизити дією або 

фізично знищити тих, кому заздрять і кого ненавидять [50, с. 176]. 

У своїй нігілістичній констатації «Бог помер» Фрідріх Ніцше фіксує стан 

заперечення усієї системи вищих цінностей: істини, добра, краси, що раніше, як 

проекція, становили справжню сутність буття особистості і підпорядковували її 

собі. Проте результатом цього заперечення стає заміна цих вищих цінностей на 

профанні, що ще більшою мірою, ніж попередні, стали зовнішніми щодо самої 

людини, далекими від справжніх потреб людської особистості. На відміну від 

вищих цінностей, вони мають суто приземлений характер, перетворюючись на 

мінливі, обмежені, емпіричні критерії життя людини: користь, ефективність, 

достаток та інші. Тим самим приземлювалась і сама людська особистість, її творчі 

прагнення та устремління [34, с. 133]. У такому сенсі Фрідріх Ніцше критикує 

прагматизм та утилітаризм, оскільки вони пропагують профанні цінності, що 

заперечують сакральні ідеали, на яких ґрунтується справжня особистість і які є 

основою людської гідності. 

В утвердженні цінності буття людини у світі, її гідності Фрідріх Ніцше 

відводить особливу роль егоїзму. На його думку, він сприяє актуалізації 

абсолютного змісту людської особистості, посилює почуття відповідальності за 

себе, інших людей, увесь навколишній світ. Цей «егоїзм», коли його розуміти й 

правильно застосовувати в житті (що виявляється не всім під силу), веде не до 

того, що зветься егоїстичною поведінкою в звичному розумінні, а радше до 

протилежного способу дій – до готовності пожертвувати своїм інтересом, своїм 
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життям для здійснення ідеалу, утвердження вищої гідності людської особистості. 

Фрідріх Ніцше вважає, що людина повинна запитати себе, заради чого вона живе; 

повинна віднайти «виправдання своєму існуванню»; ставлячи перед собою 

реальні цілі, повинна прагнути досягти високих, шляхетних, а іноді навіть 

нереальних цілей: «Нехай тебе чекає на цьому шляху навіть загибель – я не знаю 

кращого життєвого жеребу, як загинути від великого і неможливого…» [47, 

с. 218]. 

Егоїзм у Фрідріха Ніцше отримує виправдання й зливається з альтруїзмом у 

тому випадку, коли він вже як «любов до дальнього» скерований на захист 

священних і невід’ємних моральних прав людини, що однаковою мірою 

віддзеркалюють абсолютне значення як конкретної особистості, так і всіх інших 

людей [52, с. 8-9]. Цей егоїзм він називає «розумним» і вважає його силою успіху і 

рушієм прогресу. Навіть стверджує, що держава повинна захищати носіїв 

«розумного егоїзму» від «жахливих вибухів нерозумного егоїзму» [47, с. 220]. 

Окрім важливого для ніцшеанського розуміння гідності людини поняття 

«розумний егоїзм», Фрідріх Ніцше використовує і таке поняття, як «вільний 

розум». На думку філософа, іноді наступає момент, коли юна душа, в якій має 

«досконало визріти і налитися солодкістю» особливий тип розумної сили – 

«вільний розум», приходить до важливої у житті події – «великого розриву» з 

усім, що раніше робило її «зв’язаною душею»: соціальними обов’язками, 

вдячністю, покорою. Великий розрив відбувається для «зв’язаних людей» 

раптово, як підземний поштовх: «юна душа одразу тремтить, відривається, 

виривається <…> її тягне і жене кудись щось <…> в ній прокидається бажання і 

прагнення піти – будь-куди, за будь-яких умов; гаряча небезпечна допитливість по 

незвіданому світу загоряється і палає у всіх її почуттях» [49, с. 234]. І цей розрив 

внаслідок різкої відмови від звичної для себе системи координат як у мисленні, 

так і в бутті може навіть зруйнувати людину. «Краще померти, ніж жити тут» – 

ось так звучить владний голос і спокуса; і це «тут», це «вдома» є «все, що вона 

любила до цього часу!» [49, с. 234]. Це перший у житті молодої людини вибух 

сили і волі до самовизначення, самовстановлення цінностей, це воля до вільної 
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волі. Керуючись «вільним розумом», людина отримує можливість немовби бачити 

світ з висоти пташиного польоту. Вона усвідомлює свою справжню силу і, 

завдяки «вільному розуму», отримує неймовірне задоволення від можливості 

«ширяти над людьми, їх звичаями, законами і звичними оцінками». «Вільний 

розум» зігріває свого носія, дозволяє йому жити «поза кайданами любові і 

ненависті». Звільнення людини від «тягаря суспільної моралі веде її до одужання, 

і вільний розум знову наближається до життя» [49, с. 235]. Завдяки цьому все те, 

що відбувається у світі, речі цього світу зазнають чарівної зміни, преображення 

[49, с. 235-236]. Така людина вважає свій досвід «розриву» цінним для інших, 

вбачає в такій екстраполяції своє призначення, і тоді «майбутнє починає керувати 

нашим сьогоденням» [49, с. 237]. 

У праці «Так казав Заратустра», оцінюючи людину, Фрідріх Ніцше веде мову 

про те, що вона повинна бути «подолана» [48, с. 8], що «вона тільки міст, а не 

мета» [48, с. 9]. Надлюдина є тією метою і «сенсом землі». Ці слова філософа є 

цікавим художнім прийомом для наголосу на важливості нестримного 

самовдосконалення і перевершення людиною самої себе. Паростки надлюдини 

починають тягтися вгору саме ізсередини особистості, під дією глибинної творчої 

енергії, вкоріненої в її сутності. Це знаходить свій вираз у потенційній 

нескінченності її буття, що не знає обмежень і необхідності. 

Терміни «тварина», «людина» і «надлюдина», які змушують певних 

інтерпретаторів вести мову про приниження гідності людини, навіть про 

«антигуманізм» Фрідріха Ніцше і про забуття ним божественного начала 

особистості, насправді є лише метафоричним описом етапів становлення 

особистісного начала – вкоріненого в бутті й належного буттю як такому. У цьому 

сенсі позицію Фрідріха Ніцше можна навіть назвати надгуманізмом, а його 

самого – співцем вищої гідності людини, оскільки він не просто заперечує окрему 

емпіричну особистість за її недосконалість і творчу слабкість, а вимагає її 

«подолання», звертаючись до неї, до її поки що потенційної, але нескінченної 

творчої сили, – тобто, по суті, утверджує її абсолютність у самому бутті. І саме 

покладання «потенційної» абсолютності особистості (кожної емпіричної 
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особистості!) змушує Фрідріха Ніцше бути безжальним до її зовнішньої форми, до 

її «видимості», яка повинна бути подолана через розкриття її справжньої повноти: 

«Я люблю тих, хто не вміє жити інакше, ніж щоб загинути, бо йдуть вони по 

мосту <…> хто не шукає за зірками підстав, щоб загинути й стати жертвою – а 

приносить себе у жертву землі, щоб земля колись стала землею надлюдини. <…> 

Я люблю того, хто не береже для себе ні краплі духу, але хоче цілковито бути 

духом своєї доброчесності, <…> хто не хоче вдячності й не виявляє її: оскільки 

сам постійно дарує і не хоче берегти себе» [48, с. 10]. У такому аспекті 

ніцшеанська надлюдина – це вища форма втілення принципів індивідуалізму, 

який передбачає досягнення найвищого ступеня розвитку особистісних сил. В 

таких його поглядах простежуються навіть принципи крайнього індивідуалізму. 

Коли спробувати узагальнити, то гідність людини, на думку Фрідріха Ніцше, 

визначається тим, наскільки вона творча та активна у своїй діяльності, яким чином 

вона виявляє здатність вільно, нестандартно мислити, діяти та вирішувати складні 

життєві ситуації, чи готова вона до самопожертви заради творення абсолютно 

нового і незвичайного. Така людина не сприймає застій і зашкарублу незмінність, 

реактивність та усереднену однорідність. Для неї нестримний рух, воля до змін, 

воля до влади є визначальними. 

Що стосується поняття «воля до влади», то треба сказати, що Фрідріх Ніцше, 

як крайній індивідуаліст, завжди був далекий від бажання нав’язувати свою волю 

іншим, тим паче що «шляхетне й високе зовсім не діє на юрбу» [47, с. 219]. Він 

категорично не сприймав приниження, гноблення, знеособлення людини, в яких 

би формах вони не поставало. Для нього воля до влади, у своїй метафізичній 

сутності, не є жагою панування над іншими, нівеляцією унікальності буття інших, 

а є, перш за все, безмежним прагненням творити і віддавати, подібно до міфічного 

титана Прометея [45, с. 492]. 

Для утвердження гідності людини воля до влади відіграє ключову роль як 

нездоланна сила, пов’язана з найбільш глибинною засадою людської особистості, 

потребою бути абсолютним творчим центром буття. Фактично бути гідним, у 

ніцшеанському розумінні, означає бути надлюдиною, тобто досягти того стану 
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людини, коли вона сповна реалізовує свою волю до влади, влади над собою, а 

отже й влади над цілим світом. У цьому стані людина розкриває своє справжнє 

значення, переводить його з форми потенційності у форму актуальності, відкриває 

світові свою сутність як абсолютно вільної, творчої істоти. 

Загалом Фрідріх Ніцше розглядає проблему гідності на ідеях розумного 

егоїзму, вільного розуму, надлюдини, надгуманізму, волі до влади, які 

закцентовані на становлення людини як абсолютно вільної, креативної, 

безпосередньої істоти. Однак для того, щоб така людина стала можливою, Фрідріх 

Ніцше розвиває свої погляди на основі таких методологічних принципів, як 

ірраціоналізм та крайній індивідуалізм, через які він наголошує на потребі 

формування унікальної, універсальної та гідної людської особистості. 

 

5.5. Гідність особистості у світлі філософського ідеалізму 

Памфіла Юркевича 

 

Філософія видатного українця Памфіла Юркевича стала подією, що суттєво 

визначила напрямок філософської рефлексії в європейській духовній культурі 

починаючи з другої половини XIX ст., оскільки в ній найбільш глибоко й 

ґрунтовно були осмислені ті визначальні етико-антропологічні проблеми, зокрема 

й гідності людської особистості, в річищі яких донині продовжує рухатися 

філософська думка. 

Обґрунтування метафізичних засад почуття власної гідності викладене у 

працях українського філософа «Серце та його значення в духовному житті 

людини згідно із вченням слова Божого» [58], «З науки про людський дух» [56], 

«Ідея» [55], «З приводу статей богословського змісту, розміщених у 

«Філософському лексиконі» [57]. 

Творча спадщина Памфіла Юркевича була предметом розгляду багатьох 

українських філософів, зокрема таких, як Ігор Бичко [4], Світлана Вільчинська [6], 

Григорій Волинка, Наталя Мозгова [740], Ярослав Гнатюк [9], Вілен Горський 

[10] та ін. 
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Світоглядно-ціннісна позиція Памфіла Юркевича є результатом критичного 

переосмислення морально-філософських поглядів багатьох діячів філософської 

культури минулого, проте основна його увага була зосереджена на ідейному 

здобутку Платона та Імануїла Канта. Людина є носієм вищого, метафізичного 

начала і як духовна істота, здатна виявити свою цінність насамперед у прагненні 

осягнути й здійснити в своєму житті вищий моральний закон, джерелом і 

гарантом якого є Бог. Платонівсько-кантіанські візії цінності людини, її гідності у 

світлі християнського віровчення та української духовної традиції віднайшли своє 

нове концептуальне звучання в глибинній за своїм змістом філософії серця 

Памфіла Юркевича. 

Ідейний супротивник Памфіла Юркевича, популярний у другій половині ХІХ 

ст. російський філософ-матеріаліст Ніколай Чернишевський розглядав людину як 

істоту від природи нейтральну, що не є ні доброю, ні злою, і тільки обставини 

формують із цього морального «нічого» «щось», що «має смак солодкий або 

гіркий», залежно від якості та кількості цих обставин. Тому немає сенсу 

засуджувати або схвалювати людину, оскільки все зумовлюють лише обставини й 

рівні відношення. Не сприймаючи «звіролюдину» Ніколая Чернишевського, 

моральне обличчя якої визначалося нижчими потягами: біологічною 

необхідністю, «розумним егоїзмом», Памфіл Юркевич відстоює погляд на людину 

як на істоту духовну, яка здатна виявити себе як особистісний дух, що має вище 

духовне покликання. Він пише: «У той час як ти мрієш про ідеали, про 

досконалість, про гідність, про сенс і мету свого існування, наукова істина каже 

тобі, що ти є, був і будеш тим, що робили й роблять з тебе умови й обставини, 

керовані фізичними неосмисленими законами, а не тим, що ти являєш і несеш у 

собі від цих ідеалів як вимогу, як обов’язок, як зміст, здатний надати твоєму 

існуванню сенсу та гідності» [57, с. 324]. На думку українського філософа, людина 

має вроджену внутрішню схильність до добра і досконалості, до віри у невидиме і 

вічне [57, с. 331]. Досвід засвідчує, як «могутньо рухає волею людини почуття 

гідності і досконалості – почуття, яке ми марно можемо шукати в душах тварин» 



401 

 

[57, с. 332]. Тут варто зазначити, що Памфіл Юркевич критикує матеріалістичне 

розуміння гідності та людини взагалі. 

На відміну від тварин, людина у своєму душевному світі має такий важливий 

моральний регулятор гідного в її житті, як сумління, що дозволяє їй себе або 

схвалювати, або засуджувати, навіть коли її думки, слова і вчинки зумовлені 

необхідними й не залежними від неї причинами: «Людина кожного разу 

усвідомлює, що інший на її місці вчинив би не так, як вона вчинила, що інший на 

її місці повівся б цілком інакше, ніж так, як вона повелася; тобто вона порівнює 

себе з іншим, вимагає від свого вчинку загальнолюдської гідності» [56, с. 163]. 

Докори сумління змушують людину відчувати страх за негідне існування. Це 

моральне почуття твердить людині, що вона не така, якою повинна бути згідно з 

волею Бога. Це ж моральне почуття надає вищої гідності й прагненню до щастя. 

Людина хоче бути не просто щасливою – їй не байдуже, як і звідки походить її 

щастя, чи воно є наслідком беззмістовності сенсу речей, чи стану, який є 

відповідним її гідності [57, с. 333]. Прагнення людини до щастя як виразу гідного 

способу буття й досконалості, прагнення до морального примирення й 

досконалості і, нарешті, потреба дати відповідь про начала й цілі існування – ось 

«носії, хранителі й вихователі релігійного почуття у людині» [57, с. 334]. Памфіл 

Юркевич зауважує, що «прагнення до щастя в людині» дуже рано заміняється 

«прагненням до гідного щастя», і тоді людина розвивається під ідеєю блага, яке 

складається з гармонії між моральною досконалістю й благополуччям. Та й у 

цьому випадку вона не дивиться на щастя як на щось таке, що додається до 

моральної досконалості ззовні й випадково: навпаки, для неї сама «моральна 

досконалість є елементом щастя, є змістом, без якого жодне щастя не зробило би її 

щасливою» [57, с. 339]. Тут треба зазначити, що Памфіл Юркевич у розумінні 

гідності застосовує елементи евдемонізму, оскільки ототожнює щастя з 

моральною досконалістю та гідністю. 

Філософ переконаний, що джерелом сумління, усього душевного й 

духовного життя людини є її серце [58, с. 70]. І саме в ньому сумління людини, як 

сила особистісного духу, спонукає її жити гідно, у згоді із заповідями закону й 
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заповідями любові. У серці починаються різні наміри й бажання, скерування на 

гідне, піднесене або нице, гріховне; народжується рішучість на ті чи інші вчинки 

[58, с. 70-71]. Серце є витоком усього доброго і злого в словах, думках і вчинках 

людини [58, с. 73]. У серці єднаються всі духовно-моральні стани людини: від 

піднесеної таємничої любові до Бога до зарозумілості і пихатості, гордині та 

зневаги Бога, Бога в людині [58, с. 72]. У такому сенсі Памфіл Юркевич тлумачить 

гідність у контексті кордоцентризму, оскільки серце є джерелом моралі та 

гідності. У контексті кордоцентризму Памфіл Юркевич критикує раціоналізм 

Нового часу. 

Філософ не погоджується з усталеним у новочасній науці поглядом, що 

мислення є самою сутністю душі, або що вся гідність людини, тобто її цінність як 

духовної істоти, полягає у її мисленні [18], що воля та почуття серця – це лише 

мінливі й випадкові стани мислення. У душі, на його думку, є дещо задушевне, є 

така глибинна суть, яка ніколи не вичерпується явищами мислення. Мислення не 

охоплює усю повноту духовного життя людини, так само як досконалість 

мислення ще не окреслює усі досконалості людського духу [58, с. 77-78]. Людина 

не може задовольнитися простим логічним потоком своїх думок. Коли б вона 

проявляла себе лише мисленням, яке було б справжнім образом зовнішніх речей, 

то розмаїтий світ, сповнений життя й краси, відкривався би як правильна, але, 

водночас, бездушна, нежива математична величина, без «буття істинного, живого, 

яке дивувало б її красою форм, таємничістю прагнень і нескінченною повнотою 

змісту» [58, с. 83]. 

Світ як система життєвих явищ, сповнених краси, існує і відкривається перш 

за все для «глибокого серця» і вже звідси для «розуміючого мислення». Завдання, 

які вирішує мислення, породжуються не впливом зовнішнього світу, а прагненням 

і велінням серця. Звідси головним у пізнавальних пошуках людини є принцип: 

«все, що гідне буття, гідне і нашого знання» [58, с. 83-85]. Для життя духа 

важливим є навіть не саме знання зовнішніх предметів, а той душевний стан, який 

зумовлюється цим знанням, те душевне ставлення, яке не підвладне 

математичному підрахунку, але виявляє «безпосередньо й своєрідно якість і 
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гідність нашого душевного настрою». Для людини, її духовного зростання 

«важливо знати тільки те, що гідне її моральної та богоподібної істоти» [58, с. 85]. 

Для підсилення своїх міркувань Памфіл Юркевич акцентує, що «найкращі 

філософи й великі поети усвідомлювали, що серце їх було істинним місцем 

народження тих глибинних ідей, які вони передали людству у своїх творіннях» 

[58, с. 84]. Він переконаний, що нам ніколи не вдасться перевести й оформити в 

чітке знання «тих рухів радості й смутку, страху й надії ті почуття добра й любові, 

які так безпосередньо змінюють биття нашого серця» [58, с. 85]. Те, що 

непідвладне повільному розмірковуючому розуму, є прямо відоме серцю і дається 

раптово, безпосередньо, інтуїтивно, як одкровення істин серця. Істина осяює серце 

і стає благом, внутрішнім скарбом людини. І тільки за цей скарб, а не за 

абстрактні думки людина може вступити в нерівну боротьбу з обставинами й 

людьми; і «тільки для серця можливий подвиг і самопожертва» [58, с. 86]. У 

такому аспекті Памфіл Юркевич критикує раціоналізм та виявляє схильність до 

ірраціоналізму, який ґрунтується на його кордоцентризмі, оскільки саме серце, а 

не розум є джерелом людського буття. Погляди Памфіла Юркевича на гідність 

можна було б віднести до некласичного типу філософування, оскільки 

Памфіл Юркевич розвиває свої погляди на основі кордоцентризму, який має 

ірраціональні аспекти. 

У граничних станах, що іноді трапляються в житті, у «хвилини великих 

труднощів, коли немає часу чекати чіткого силогізму», коли ситуація вимагає 

швидкого реагування, прийняття рішення, людина покладається на безпосередній 

порух, голос серця «як певний духовно-моральний такт», який кінцево визначає 

правильність і гідність її життєвого вибору. У цьому випадку ми теж 

переконуємося, що серце передує розуму в пізнанні істини [58, с. 85]. Варто 

зазначити, що в Памфіла Юркевича простежуються екзистенційні мотиви, 

оскільки серце – це своєрідний екзистенціал, який визначає суть буття людини. 

На думку Памфіла Юркевича, намагаючись оцінити іншого, виявити гідність 

його як особистості, ми не зосереджуємо увагу лише на знанні ним істини, тих 

поняттях, якими він оперує. Для нас важливо знати, чи хвилює ця істина серце 
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людини, які її духовні прагнення й устремління, чим викликані її симпатії, що її 

тішить, а що змушує сумувати і, взагалі, в чому полягає скарб її серця. Коли ми 

говоримо, що людина прикидається, лицемірить, то при цьому маємо на увазі, що 

її думки і слова не належать до її істоти, що на серці лежить у неї щось цілком 

інше, ніж у думках і словах, або що, крім цих виявлених у неї думок, є у неї ще 

«думки задушевні або сердечні» [58, с. 87]. Ми розрізняємо тут штучну 

особистість людини, яка виступає перед нами, і особистість справжню, яка зі 

своїм розмаїтим змістом прихована у серці людини. Гідними, життєвими, 

сердечними Памфіл Юркевич називає ті стосунки між людьми, в яких долається 

формальність і зовнішність людських спілок, які ґрунтуються на сердечному 

ставленні: такими є стосунки дружби, братерства, любові тощо. У цих стосунках 

виявляє себе і живе вся людина, без мімікрії і сором’язливості, в усій повноті й 

розмаїтті своїх духовних станів [58, с. 87]. 

Відкидаючи спроби зведення гідності людини до мислення, Памфіл Юркевич 

також критикує кантіанське вчення про самозаконність розуму, тобто що він «сам 

собою, з власних сил і засобів надає або покладає закони для усієї душевної 

діяльності». Погодитись з цією думкою для Памфіла Юркевича означає визнати 

те, що «вся гідність людини, або вся духовна людина, полягає у мисленні» [58, 

с. 88]. Закон для душевної діяльності не покладається силою розуму як його 

винахід, а належить людині як вже даний та незмінний, впроваджений Богом 

порядок духовно-морального життя людини та суспільства, первинно закладений 

у серці як глибинній основі людського духу [58, с. 88]. У цих міркуваннях 

Памфіла Юркевича можна простежити елементи платонізму, оскільки моральні 

закони, закладені в людське серце трансцендентним началом і є певним чином 

вродженими чи апріорними. Як бачимо, Памфіл Юркевич у розумінні гідності 

перебуває на засадах трансценденталізму. 

Філософ стверджує, що самозаконність не властива людському розуму. Між 

явищами й діями душі розум має значення світла, яким осяюється не ним 

покладене, а Богом створене життя людського духу з його Богом даними 

законами. Життя духовне зароджується раніше цього світла розуму – у духовних 
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глибинах, недоступних нашому обмеженому погляду. Коли з основ цього 

духовного життя виникає світло знання й розуміння як вторинного щодо нього 

явища, то цим Памфіл Юркевич пояснює біблійне уявлення про значення 

людського розуму, який є просто вершиною, але не коренем життя людини [58, 

с. 88]. 

Випереджаючи свій час, Памфіл Юркевич екзистенціально розуміє людину 

як індивіда, унікальну, неповторну, непідвладну домінуючій силі роду істоту, яка 

здатна до самоусвідомлення, має особливі настрої, прагнення, думки. Бог 

сотворив людину як одиничну й особливу особистість, і цей образ творення 

цілком відповідає призначенню людини, яка, як «істота безсмертна, не щезає в 

роді, а володіє й власним особистісним існуванням у часі й у вічності» [58, с. 89]. 

Тому людина ніколи не може бути вираженням або органом родового життя душі. 

Слова, думки й справи народжуються не із загальної родової сутності людської 

душі, а з одинично розвинутого, своєрідно відстороненого душевного життя; 

тільки з цієї причини вони становлять особисту провину, персональну 

відповідальність людини або її особисте досягнення, які вона ні з ким не поділяє 

[58, с. 89]. Коли наука вказує на загальні й родові умови явищ душевного життя, 

то Біблія має на увазі те окреме особливе джерело цих явищ у серці людини, 

виходячи з якого вони, попри всю свою загальність, стають нашим особистим 

статком і здобутком [58, с. 90]. Із таких міркувань Памфіла Юркевича випливає, 

що він у своїх поглядах стосовно людини та її гідності розвиває елементи 

індивідуалізму та персоналізму, які властиві некласичному способу 

філософування. 

З одного боку, серце породжує усі ті форми душевного життя, які підлягають 

загальним умовам і законам, що досліджуються наукою, з іншого – воно не 

тотожне за своїм духовним змістом із цими душевними формами. У його глибині, 

недоступній аналізу, приховане щось первинне і просте, «потаєнна серця 

людина», «глибина серця» [58, с. 90], в ньому завжди присутнє джерело нового 

життя, нових рухів і устремлінь, які виходять за межі кінечних форм душі і 

роблять її здатною до вічності [58, с. 92]. Тому й у часових умовах завжди 
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залишається можливість для таких незвичайних явищ душевного життя, які не 

вкладаються в рамки загальноприйнятого, не можуть бути вирахувані за 

загальними й необхідними умовами й законами, не мають однозначного 

каузального змісту. 

Серце є центром духовного життя людини, з якого безпосередньо виникають 

устремління, бажання, задуми, особливий настрій, що не випливають з 

математичною рівністю із дії зовнішніх причин, тому найбільш прийнятна 

наукова теорія душевних явищ не може визначити особливості та відмінності, з 

якими вони виявляються у тій частині душі за певних обставин. Людина не є 

таким екземпляром роду, в якому тільки повторювався б загальний зміст інших 

екземплярів, що вказує на індивідуалізм як принцип міркувань 

Памфіла Юркевича. Такою особливою, незникаючою в роді істотою знає себе 

людина у безпосередній самосвідомості. Натомість загальна психологічна теорія, 

як і будь-яка теорія, стає можливою за посередництва порівняння, узагальнення й 

абстрагування від особистого одиничного досвіду [58, с. 92]. Тому для 

Памфіла Юркевича значення має не загал, а індивід, який володіє неповторністю 

та унікальністю власної духовної сутності. Такі погляди Памфіла Юркевича 

зближують його з індивідуалізмом та персоналізмом і дають підстави для 

зарахування його до кола представників некласичного типу філософування, який 

певною мірою нагадує логіку міркувань Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше. 

Не менш важливим для гідності людської особистості є значення серця у 

сфері практичної діяльності. У цьому випадку критика Імануїла Канта не заважає 

українському філософу бути переконаним у тому, що людські вчинки треба 

оцінювати відповідно до принципу «автономності». Він підкреслює важливість 

поваги до особистісного морального визначення людини, джерелом якого є її 

серце. У такому аспекті кордоцентризм Памфіла Юркевича є основою для 

індивідуалізму його розуміння гідності. Ми по-різному оцінюємо гідність 

людських вчинків з огляду на те, визначаються вони зовнішніми обставинами й 

відповідними міркуваннями, заснованими на вигоді або оцінці оточення, чи 

виникають із безпосередніх і вільних рухів серця, коли людина любить і прагне 
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робити добро з любові. Тільки в останніх, на думку Памфіла Юркевича, ми по-

справжньому можемо вбачати моральну гідність особистості [58, с. 95]. І в цьому 

Памфіл Юркевич наслідує кордоцентизм свого відомого співвітчизника Григорія 

Сковороди [16]. 

Український філософ, погоджуючись із принципом загальноприйнятої 

етичної теорії, що «ми покликані робити добро вільно» [58, с. 96], доречно 

окреслює його питанням: який сенс у гідній поведінці, у добрих вчинках людини 

там, де вони не мають стороннього глядача, який би зумів оцінити їх, де немає 

особистої користі, яка б нагороджувала за ці справи справедливості? Серце 

людини любить добро і прагне до нього, як око любить споглядати прекрасну 

картину. Цим не заперечується те, що око брутальної людини не може оцінити 

витонченого образу, а такожте, що серце може охолонути до добра й пригасити у 

собі свої найкращі устремління. Але вже давні казали про вкрадений з неба вогонь 

Прометеїв, який запалював у серці людини не земні, не егоїстичні, а моральні 

устремління. Багато психологів твердили, що серце людини перебуває під 

враженням і безперервним впливом вищого світу і вищого порядку речей [58, 

с. 96]. «З повною істиною відкриває нам Слово Боже це метафізичне начало 

любові серця до добра як основного морального акту, коли вчить, що людина 

створена за образом Божим. Як будь-яка діяльність у світі зумовлюється 

визначеною натурою речі, так і богоподібній натурі людського духу властиві 

справи богоподібні» [58, с. 96]. Бог є любов, тому саме любов є виявом гідного 

богоподібного способу буття людини. Він надав духу людському здатність «не до 

простого фізичного чи тварного зростання і зміцнення в силах, а до вільного 

подвигу правди і любові» [58, с. 96], перемоги над ницими тваринними потягами 

й егоїстичним самолюбством. Саме завдяки моральній свободі людина отримує 

можливість вибору на засадах вільної любові до гідного способу буття. У цих 

міркуваннях Памфіла Юркевича про підґрунтя гідності простежуються мотиви 

середньовічної апологетики та патристики, про які йшла мова у розділі 2. 

На думку Памфіла Юркевича, «у людському дусі є щось схоже на те, що 

католики називають надобов’язковими справами у своїх Святих, є засоби й сили, 
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так би мовити, зайві для цілей чуттєвого самозбереження» [56, с. 183]. 

Одкровення називає цей дух – оскільки він вільний від служіння інстинктам – 

богоподібним. Людина співвідносить свої уявлення не тільки в тому порядку, як 

цього вимагає безпосередня користь, знає про світ не тільки як про суму засобів, 

необхідних для її підтримання; вона вивищується над цією сходинкою тваринного 

сприйняття й знання про світ; через свою самосвідомість сприймає речі як такі, 

цікавиться ними, часто незалежно від того, наскільки це може бути для неї 

корисно. Людина знаходить задоволення у знанні як знанні; знаходить 

задоволення у перебудові свого світу суб’єктивних уявлень згідно з ідеєю істини. 

Коли перенести це ставлення у сферу практичної діяльності, то можна помітити, 

як людина всупереч своєму егоїзму визнає право на життя, на радості й блага 

життя інших живих істот, цікавиться їх долями, а їх страждання і радості 

відображаються в її серці й викликають у ньому співчуття, емпатію і любов [56, 

с. 183]. «Як у своєму пізнанні, так і в своїх вчинках людина однаково визнає те, 

що не є нею самою. У першому випадку вона розвивається під ідеєю істини, у 

другому – під ідеєю добра; у першому випадку вона постає як знаючий істину 

розум, у другому – як любляче і жертовне серце. Як розум, так і серце мають 

здатність жертвувати або приносити жертви заради спільного блага, мають 

здатність стримувати й пригнічувати егоїстичні прагнення [56, с. 184]. Власний 

егоїзм людина долає й тоді, коли не просто починає прагнути насолоди за її 

фізичну якість, а й вимагає, щоб вона при цій якості ще й відповідала її ідеалам, її 

уявленням про гідне життя, наскільки ці уявлення склалися у ній з пізнання її 

власної природи й її становища в системі речей. Але усі ці ідеали, усі ці уявлення 

про гідний спосіб життя пов’язані з телеологічним розглядом цього світу [57, 

с. 337]. 

У людському дусі, переконаний філософ, є умови, «які взаємним тертям 

народжують спалах доброзичливості» [56, с. 186], здатний за найкращих обставин 

запалити усю людину на подвиги правди й любові. Людина не є злим духом, 

завжди руйнівним, як не є вона й світлим ангелом [56, с. 186]. Природна потреба 

самозбереження може розвинутись у ній до крайніх меж і перетворитися в егоїзм, 
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байдужий до правди й любові, що жертвує для своєї користі чужим щастям. Але, 

як бачимо, ці егоїстичні прагнення не суть усі душевні прагнення: людина все ж 

таки залишається людиною, вона знаходить людство перш за все у собі, у своїх 

поняттях і раптових сердечних рухах, як і у своїй долі, яка надто тісно пов’язала її 

з іншими, з родом; тому у певних моментах у ній завжди залишається психічна 

можливість любові, співчуття, поваги до інших тощо [56, с. 186-187]. У цьому ми 

бачимо мудру силу, яка примусила егоїзм служити користі інших. 

У людині ці ідеальні почуття можуть бути пригнічені або закриті більш 

нагальними вимогами й потребами; проте вони готові прокинутись у ній за першої 

сприятливої нагоди. Такий спалах потенційних моральних сил за тих чи інших 

обставин можна простежити і в сучасній історії, зокрема українській. Наприклад, 

феномени Майдану під час Революції гідності, добровольчого та волонтерського 

руху на початку російсько-української війни у 2014 році стали численними 

свідченнями цього. 

Памфіл Юркевич вважає, що моральна гідність вчинку визначається тим, що 

він здійснюється, по-перше, вільно (тобто коли в основі нашої діяльності лежить 

усвідомлений і внутрішньо зумовлений обов’язок), а не з необхідності, по-друге, 

«від серця», тобто з любові, а не з холодного обов’язку, як це стверджував Імануїл 

Кант. Наші вчинки, які є лише простими наслідками умов і причин, що їм 

передували, не підлягають моральній оцінці, «як падіння каміння, рух планет 

навколо Сонця, ріст організму тощо» [57, с. 338]. Однак, усвідомлення обов’язку 

або усвідомлення того, що ми повинні зробити, прямо виключає цей «необхідний 

механізм причин і умов» [57, с. 338]. У моральному плані ми не говоримо про те, 

що буде, що станеться під дією сліпих умов, – ми впевнені, що самі можемо 

визначати дійсність ідеєю, можемо робити те, що повинні робити [57, с. 338]. 

Тільки такі вчинки, коли вони випливають із любові, із серця, мають найвищу 

моральну ціну. Вільна прив’язаність серця до добра спонукає волю людини вільно 

чинити добро. Благодать любові освячує усі вчинки людини й надає їм відповідну 

моральну вагу. Отже, гідною людина є тільки тоді, коли вона «робить добро не з 

примусу, не з розрахунку, не за наказом, а вільно зі схильності, з любові до добра; 
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таким чином, на її моральний характер завжди можна покластися; її спосіб 

діяльності є безкорисливим і чистим; вона не обдурить вас, коли б ви були 

необережними, не вкраде ваші права, коли б ви були слабкі. Вона не боїться 

постати з таємними рухами свого серця перед лицем всезнаючого Бога; вона чиста 

й моральна особистість» [58, с. 97]. Як бачимо, Памфіл Юркевич розвиває свої 

міркування про моральні якості людини та її гідність у контексті кордоцентризму, 

оскільки гідність і моральність людини є залежними від інтенцій серця. Людина, 

яка замкнулася на своїх особистих інтересах і діє тільки за покликом 

самолюбства, все ж у будь-який спосіб намагається приховати від поглядів 

оточення ці дійсні прагнення як щось негідне. Людям часто доводиться 

прикидатися й перебирати на себе роль людини, що чинить немовби згідно 

почуття великодушності, за вільною схильністю серця до добра. Хто з нас не 

помічав, як іноді й ми самі інстинктивно намагаємося прикрити свої егоїстичні 

розрахунки видимістю любові, що жертвує, здійснює добро заради самого добра. 

Моральна гідність вчинку визначається виключно ступенем вільної любові 

серця до добра, заради якого він здійснюється, а все решта, чим зумовлюється 

такий вчинок, – як-от мистецтво або вміння, що передбачає зрілість і 

досвідченість, глибоке й правильне міркування, що засвідчує розвинутий розум, – 

все це цінується у вчинку «як фізична сила духу, яка без благодаті любові може 

втілитись у найнегідніших діях» [58, с. 98]. 

Гідна особистість, вважає Памфіл Юркевич, завжди схиляється до 

аскетичного способу життя. Як тільки людина починає керуватися правилом дещо 

вищим і гіднішим, ніж правило «підкорися обставинам», як тільки починає жити 

за розумним, чітким і строго окресленим планом, «для гідної, чітко визначеної 

мети», вона вже не може ухилитися від аскетичної боротьби із зовнішніми 

враженнями й впливами, оскільки вони суперечать цьому плану [57, с. 257]. 

Такою є земна доля людини, що спокуси переслідують її усюди, навіть на 

найгідніших шляхах її життя. Від них звільняються певним чином лише ті, хто 

вміє визначати гідність діяльності гідністю її змісту або, що є тим самим, гідністю 

й багатозначністю її цілей [57, с. 258]. Як зауважує філософ, хоч аскетизм і є 
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необхідним моментом становлення гідної особистості, але він не повинен бути 

прагненням втекти від світу, не повинен перетворювати боротьбу з чуттєвістю на 

самоціль, не повинен зводитись до дріб’язкового самоспостереження, яке заважає 

людині спрямувати свої сили на гідну справу, на подію, на подвиг [57, с. 256]. 

Людина повинна завжди пам’ятати, що вона має волю. Воля ж є здатністю духу до 

самовизначення, до встановлення «за своїм власним бажанням» діянь незалежно 

від необхідного зв’язку причин і дій, тобто з власної волі [57, с. 261]. Як бачимо, 

Памфіл Юркевич в осмисленні проблеми гідності застосовує також принцип 

аскетизму. Але його розуміння аскетизму є близьким не до середньовічного 

тлумачення, а до етики протестантського аскетизму, який має світський вимір, 

відповідно до якого людина може бути аскетом, здійснюючи повсякденну 

світську, зокрема професійну, діяльність. 

Памфіл Юркевич скептично ставився до популярного в науці 

просвітницького принципу етичного раціоналізму, який ототожнює розумність 

вчинку і його моральну гідність. На думку філософа, в сучасних етичних теоріях 

відбулося змішування двох понять – розумний і морально гідний, а християнське 

вчення про любов, про натхненне і наполегливе прагнення здійснення добра не 

знайшло в них свого належного відображення [58, с. 98]. Кожен день ми 

переконуємося, що найнегідніший вчинок, найбрутальніший злочин може бути 

скоєно дуже розумно, за ретельно прорахованим планом і найглибшими 

деталізованими аналітичними міркуваннями, але водночас правило «чини 

розумно» приймається здебільшого як джерело найчистішої моральності [58, 

с. 99]. Про що це свідчить? Як ми вміємо бути розумними без переконань, так і 

хочемо бути моральними без подвигу: дійсно, і те, й інше відбувається в міру того, 

як ми головні начала духовного життя переносимо з глибин серця в світлу область 

спокійного, неупередженого й нечуйного розуму. Вчинок, що здійснюється за 

найточнішим математично правильним міркуванням розуму, приносить «те 

холодне задоволення, яке прагне стояти посередині між чистим моральним 

подвигом і грубістю чуттєвих оргій» [58, с. 99]. Але на цей нейтральний стан, коли 

людина «ні холодна, ні гаряча», коли вона обходиться без жертви в ім’я добра, 
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але, з іншого боку, не піддається пристрастям, вадам і відвертим злодіянням, – на 

такий стан багато хто готовий нині дивитись як на моральний ідеал, як на гідне 

буття. Але чи є воно таким? 

Розглядаючи проблему гідності людської особистості, Памфіл Юркевич 

звертає увагу на ще один важливий принцип сучасної етичної теорії – «поважай 

себе, або свою особистість», який був сприйнятий багатьма як визначальна умова 

морально гідних вчинків людини. Філософ не стверджує, що правило «поважай 

себе» суперечить моральному призначенню людини, але наголошує, що воно 

може отримати моральний сенс тільки після того, як ми вже діємо і живемо 

відповідно до цього призначення [58, с. 99]. Припустимо, що людина має 

метафізичну ідею, яка відкрила їй, що підтримувати життя потрібно не тільки для 

того, аби жити або розвивати пам’ять, розум і естетичні здібності, не тільки для 

того, щоб із цих здобутків, як із нажитого капіталу, отримувати надалі дивіденди 

спокою та задоволення. Тоді її самоповага і навіть щоденна турбота про своє тіло 

й здоров’я отримали відносну цінність у системі морально гідних вчинків. А без 

цього наперед даного морального начала самоповага людини може мати таку саму 

моральну ціну, як і прагнення кожної тварини до самопідтримки та 

самозбереження: не зможуть люди побачити в ній гідну особистість тільки за те, 

що вона дбала про здоров’я й красу свого тіла, про розвиток своїх талантів і 

дотепності, правильне міркування тощо. «Можна говорити мовами людськими й 

ангельськими, можна мати весь розум і знати всі тайни, можна володіти 

могутньою силою й незламним характером» – і все ж при цьому надзвичайному 

розвиткові особистості не мати моральної гідності [58, с. 100]. 

Беззаперечне наукове значення для розуміння гідності особистості у 

філософії Памфіла Юркевича має поняття морального закону й вчення про 

обов’язок. Усі великі релігійні етики розглядають сумління й гідні вчинки як такі, 

що окреслені вищим законодавством, і тому здійснення їх визнають обов’язком. В 

Одкровенні дії істини та любові називаються заповідями, або веліннями Бога. Але 

це істинне вчення у філософії, за твердженням Памфіла Юркевича, невиправдано 

поєднане з уявленнями про те, що джерелом морального законодавства є 
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самозаконний розум і що розумні вчинки є морально гідними [58, с. 100]. У 

контексті критики етичного раціоналізму Памфіл Юркевич вважає, що будь-який 

моральний припис розуму, будь-яке його скерування, що ми повинні робити, 

відкриває нам перспективу вчинків тільки очікуваних, тобто ще не здійснених; а 

чи можу я здійснити ці дії, чи маю я моральні сили як енергію цих дій – це цілком 

інше питання, про яке моральне законодавство розуму нічого не скаже. Справді, 

розум може визначати, вимагати й – скажімо так – командувати, але тільки тоді, 

коли він має перед собою не мертве тіло, а живу й натхненну людину, і коли його 

приписи й веління зняті з натури цієї людини, а не нав’язуються їй як дещо чуже, 

неспоріднене; оскільки жодна істота на світі не приходить до законослухняної 

діяльності з мотивів, сторонніх для неї [58, с. 101]. 

На думку філософа, вродженими в людині є не правила, не думки про гідне 

буття, а сам потяг і прагнення до нього, що вказує на платонівські мотиви його 

міркувань. Розум, усвідомлюючи морально гідні вчинки, порівнюючи їх, 

узагальнюючи, дає нам загальні моральні закони про те, що людина повинна 

робити, щоб бути гідною, загальні моральні правила й приписи, загальні ідеї, в 

яких ми усвідомлюємо наявний моральний лад у світі й людині [58, с. 101]. 

У контексті кантіанства Памфіл Юркевич вважає, якщо людина не чинить 

кривд та шкод, а змушена робити добро й приносити радість іншим людям, 

підкоряючись неминучим «обставинам і умовам», а не з вільного поклику серця, 

це не може бути свідченням її гідності та доброти. Зазвичай моральна гідність 

вбачається у тих вчинках людини, якими вона не тільки зробила приємне іншим, а 

й хотіла, мала намір зробити це приємне, керуючись почуттям обов’язку, 

заснованим на ідеї справедливості. У вільному, невимушеному виконанні законів 

справедливості полягає її моральна, особистісна гідність; «так дивиться на вчинок 

людини сторонній глядач, особисто незацікавлений у справі; він відчуває повагу 

до цієї людини, визнає за нею моральну гідність на підставі моральної ваги її 

вчинку» [56, с. 166]. Ще давні мислителі визнавали справедливість головною 

чеснотою, яка перетворює прагнення до задоволення, властиве як людині, так і 
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тварині, як добрій людині, так і злій, у вчинки, що мають моральну гідність [56, 

с. 167]. 

Коли у тварин бажання скеровані на приємне і корисне, і це мета їх життя, 

якою вони не можуть пожертвувати заради чогось іншого (так поводяться й ниці 

люди), то гідна особистість має схильність оцінювати ці бажання корисного і 

приємного, бажає їх досягати гідними засобами. Як свої уявлення вона перевіряє й 

оцінює згідно з ідеєю істини, так і свої бажання вона перевіряє й оцінює згідно із 

загальною ідеєю добра [56, с. 167]. Тобто для людини її бажання повинні ще бути 

виправданими перед ідеєю добра. Людина, на відміну від тварини, рефлексує з 

приводу засобів, шляхів, якими вона досягає приємного й уникає неприємного, 

«ця критика бажань волі одразу переносить людину у сферу морального», де вона 

розрізняє гідні й негідні вчинки [56, с. 168]. 

З вищевказаних позицій Памфіл Юркевич критикує як етичну позицію 

утилітаризму, так і етичну позицію ригоризму щодо розуміння гідності. На його 

думку, у висловлюванні, що «добро – це користь», полягає неправильне розуміння 

давнього філософського вчення, відповідно до якого морально досконала 

діяльність є необхідною умовою для щастя або блага людей як істот розумних. 

Людина має розумний дух, який так само вимагає задоволення, як і шлунок. Але 

задоволення людини як «розумного духа» не тільки не суперечить користі її як 

істоти фізичної, а й вносить у її чуттєві прагнення сенс, чітке усвідомлення цілей і 

засобів, в особливий спосіб розташовує її потреби у правильній, осмисленій 

системі відповідно до їх гідності і, таким чином, веде людей до власне людського 

щастя, – «коли людина не губиться у своїх сліпих потягах і в їхньому задоволенні, 

як тварина, але в самих цих потягах розкриває гідність своєї особистості й 

досконалість цілей, які ставить перед собою» [56, с. 170]. Те, що називають 

корисним, вона цінує не за його безпосередньою якістю, як корисне, а за його 

відношенням до цілей, які вона ставить, як щось гідне саме собою: «Цих понять 

про гідність людської особистості і, відповідно, про гідність правил і цілей її 

діяльності не вистачає в системі морального утилітаризму» [56, с. 170]. 
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Як зазначає українській філософ, «наші судження про насолоди нижчі й 

вищі, брудні й шляхетні ґрунтуються на оцінці предметів бажання й на 

судженнях про те, якою повинна бути людина згідно з власною гідністю» [56, 

с. 171]. Хтось отримує приємне збудження від споглядання природних краєвидів, 

хтось – від винайдення математичної формули, хтось – від милосердя і 

великодушності, яку виявив до ворога, якому загрожувала реальна небезпека, 

хтось – від звістки про те, що ворог зазнав лютої смерті. «У всіх цих випадках 

приємне збудження, приємний душевний настрій фактично однаковий; але 

безмежна відмінність між ними у якісних станах цих душ від думки про предмет, 

що спричинив їм насолоду, чи від думки про гідність цілей, ними досягнутих і 

віддзеркалених в їхніх душах як приємний настрій. Відповідно за цим буде 

судити про них і сторонній глядач. У людині, що тішилася при спогляданні 

природного ландшафту, він визнає особистість, розвинуту естетично; у людині, 

що виявила великодушність до ворога, – особистість, розвинуту духовно-

морально; у тій, що насолоджувалася звісткою про страждання й смерть 

ворога, – особистість ницу, негідну» [56, с. 172]. У понятті добра, вважає 

Памфіл Юркевич, закладене поняття про гідність речі або мети, досягненням 

якої людина задовольняється [56, с. 172]. Він конкретизує: «Поняття користі має 

телеологічний характер; воно є тим, чим воно є, тільки щодо потреб і прагнень 

людини, щодо цілей, які людина ставить як дещо гідне. Коли Ніколай 

Чернишевський твердить, що «добро – це користь», то тим самим він скеровує 

свою теорію моральності проти моралі ригоризму, яка хоче, щоб ми так само 

виконували закони обов’язку, як каміння виконує закони тяжіння, – 

неупереджено, не відчуваючи ні радості, ні насолоди від моральної діяльності, 

від перемоги правди й добра в наших вчинках. Як етична система утилітаризму 

не співвідносна з істотою й гідністю людини, так і етичній системі ригоризму не 

стає ідеї гідності людської особистості, нероздільної з цим ідеї мети, у 

досягненні якої людина віднаходить не тільки задоволення, а й досконалість» 

[56, с. 173]. 



416 

 

У дусі платонізму філософ переконує: коли людина намагається керуватися у 

своїх думках і діяльності саме ідеєю, вона вносить у своє обмежене земне 

існування божественне світло і божественне життя; вона отримує здатність 

народжувати безсмертне і вічне; незважаючи на свою обмеженість, вона 

вивищується до рівня «помічника Божого» у прикрашенні і вдосконаленні світу, у 

творенні його згідно з ідеєю істини, добра й краси: «Ідея верховного блага як 

єдності моральної досконалості й щастя породжує віру в Бога як творця гармонії 

між моральною гідністю людини і всебічним задоволенням її чуттєво-духовних 

потреб» [57, с. 338]. Усе, до чого прямує світ у своєму несвідомому процесі вічно 

повторюваного народження, а також людина у своїй свідомій діяльності, є ідея як 

вічний і спокійний взірець будь-якого істинного існування, усього досконалого, 

доброго і прекрасного. Ідея – це початок і кінець, основа й мета усіх явищ у світі й 

людстві [55, с. 27-28]. Як стверджує Памфіл Юркевич, «життя втрачає будь-яку 

ціну, як тільки воно стає неспівмірним зі своєю ідеєю» [56, с. 191]. 

Зрозуміло, якими необхідними і дорогими для людини є ці загальні ідеї: вони 

дають їй можливість, як у всіх інших випадках, так і в моральному плані чинити за 

визначеним, чітко усвідомленим планом, за чітко усвідомленими принципами зі 

спокійним оглядом цілей та засобів і всього середовища її моральної діяльності; 

вони відкривають свідомості людини сферу морального навіть тоді, коли в її серці 

вичерпалося джерело моральності, й коли через це вона буває не в силах увійти у 

цю сферу, незважаючи на те, що має найсвітліші ідеї про неї [58, с. 101]. 

У житті людини часом бувають миті так званої спокуси, коли зовнішні 

обставини своїми несподіваними сплетіннями збивають усі міркування, усі 

розрахунки й правила розуму; саме тоді, в ці критичні хвилини, людині й 

насправді залишається лише покластися на скерування свого серця, і саме тут, 

власне, лежить пробний камінь для її морального характеру: або вона постане у 

всій своїй гідності, зі звитягами морального героїзму, або ж викриє перед нами 

усю негідність своєї особистості, яка до цієї хвилини закривалася від нас у 

розсудливій поведінці, керованій дріб’язково-розважливим і обережним розумом 

[58, с. 102]. 
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Памфіл Юркевич вірить, що людина і суспільство при найбільш крайньому 

занепаді та відхиленні від правильного шляху розвитку можуть відроджуватися 

саме Божественною ідеєю, і що саме досягненню цієї гідної мети може посприяти 

воля окремої людини [57, с. 255-256]. Розкриття Божественної ідеї у свідомості й 

моральній діяльності, вдосконалення і здійснення спільного блага, любов до 

людства – такою є мета гідної особистості [57, с. 254]. 

Висловимо насамкінець думку Памфіла Юркевича про значення начал і 

загальних правил розуму та велінь серця для гідності людської особистості: «У 

міру того, як у серці людини вичерпується єлей любові, світильник згасає: 

моральні начала й ідеї затьмарюються й нарешті зникають зі свідомості. Це 

відношення між світильником і єлеєм – між головою і серцем – є звичайним 

явищем у моральній історії людства» [58, с. 102]. На думку Памфіла Юркевича, ця 

двоїстість між моральним законодавством, у формі якого ми уявляємо собі 

моральну гідність наших вчинків, і джерелом моральної діяльності досягає 

примирення у біблійному погляді [58, с. 102]. 

У контексті критики етичного раціоналізму Памфіл Юркевич зауважує, що 

коли сумління тиском серця дорікає людині у несправедливості або жорстокості, 

воно не каже їй: «Ти зробив своїм законодавчим розумом помилку, ти керувався в 

діяльності неправильними поняттями й нечіткими міркуваннями», також не каже 

їй: «Ти не послухалась приписів свого розуму» [58, с. 103]. Усі ці докори, які ми 

так часто робимо іншим і приймаємо від інших з повною байдужістю як докори за 

помилки у математичних підрахунках, надто легкі й надто нікчемні, порівняно з 

грізним і неймовірним словом, яке сумління говорить злочинцю: «Ти сказав 

неправду, ти зробив зло: що ти накоїв, негідна свого імені людино, подивись тепер 

на себе, яка ти й які плоди твого злого серця!» [58, с. 103]. Тут ми чуємо зовсім 

іншу тональність, яка зрозуміла тільки серцю, а не неупереджено міркуючому 

розуму [58, с. 103]. 

Гідність не є сліпим дотриманням сукупності правил, а є життям особистості; 

тому вона діє й може впливати позитивно на наш фізичний стан і виявлятися у 
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задоволеному світовідчутті та радості від можливості зробити інших щасливими, 

послабити їхні страждання, утвердити правду тощо [56, с. 188]. 

Людина – не машина, що рухома будь-яким моральним механізмом і 

байдужа до того, що виробляється цим рухом [56, с. 190]. У своїх діях гідна 

особистість завжди покладає свою душу за інших: потреби ближнього, 

страждання і нещастя падають на любляче серце з такою важкістю, ніби вони 

торкалися безпосередньо його власного, а не чужого серця. Зрозуміло, що так це 

гідне життя кипить у своєму джерелі тільки спочатку, а з подальшим рухом у світі 

явищ воно набуває вже певних окреслених форм, серед яких: справедливість, 

чесність, мужність, вільна відданість слову і згоді, великодушність і шляхетність, 

готовність до пожертви, надання переваги благу спільному над особистим щастям 

тощо [58, с. 103]. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що при розгляді проблеми гідності 

Памфіл Юркевич зачепив важливе етичне питання, яке донині не втрачає своєї 

гостроти. Чи може бути гідною особистість, коли її безкорисливі вчинки не будуть 

відображатися в ній почуттям задоволення, якщо вона не буде мати смаку до 

цього, коли вона буде робити добро іншим, не бажаючи іншим добра? 

Загалом, аналізуючи проблему гідності людини, Памфіл Юркевич розвиває її 

на основі понять серця, морального закону, обов’язку, автономності особистості. 

В дусі ідеалізму та християнської моралі він критикує матеріалістичне тлумачення 

гідності. 

Поряд із цим, Памфіл Юркевич у розумінні гідності перебуває на позиціях 

кордоцентризму, а тому схильний до ірраціоналізму в поясненні людської 

гідності, оскільки критикує раціоналізм Нового часу, принципи етичного 

раціоналізму, утилітаризму, ригоризму. Натомість у розумінні гідності філософ 

розвиває елементи трансценденталізму, індивідуалізму, персоналізму, 

екзистенціалізму, а також евдемонізму та аскетизму. 
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Висновки до п’ятого розділу 

 Класична філософія завдяки концептуалізації вчення про природну 

рівність людей відкрила шлях до звільнення людини від станової приналежності 

та наперед встановленого місця і цілі у соціальній ієрархії, однак так і не змогла 

звільнити соціального суб’єкта від тотальних соціальних очікувань, що істотно 

нівелювало свободу реалізації людського потенціалу, а відтак і становлення 

феномену особистості як вільного та незалежного від впливу соціуму законодавця 

власних норм, правил та цінностей. 

 Антагонізм, який виникає між людиною та соціумом у процесі реалізації 

свободи, став відправною точкою вчення Артура Шопенгауера про людську 

гідність. Остання у філософській спадщині мислителя розглядається в контексті 

вчення про внутрішній, у тому числі духовний потенціал людини, який визначає 

своєрідність внутрішнього світу людини. З огляду на це гідність розглядається як 

критерій реалізації людиною її власного потенціалу в умовах репресивних 

оціночних характеристик соціального середовища.  

 Розглядаючи гідність у контексті проблеми розвитку особистості, 

Артур Шопенгауер спростовує обґрунтований Імануїлом Кантом концепт 

егалітарної гідності та доводить, що гідність – це стан внутрішньої гармонії та 

відповідно критерій самооцінки людської здатності жити у відповідності з 

власними, а не суспільними стандартами і запитами. На цьому концептуальному 

тлі постає вчення Артура Шопенгауера про соціальну ізоляцію особистості, яка на 

соціальному рівні може проявлятися у вигляді таланту чи геніальності. 

 Розглядаючи гідність як крайню точку розвитку автономії соціального 

суб’єкта, що досягається шляхом усамітнення, яке є засадничою умовою вільного 

розвитку природного потенціалу людини, Артур Шопенгауер водночас акцентує 

увагу на соціальному вимірі гідності, яка актуалізується у вигляді честі. 

Мислитель наголошує відносний та мінливий характер честі, оскільки вона 

завжди ґрунтується на підкресленні соціально значимих та прийнятних для 
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більшості характеристиках особистості. Тобто, честь, за Артуром Шопенгауером, 

це визнання пріоритету в середовищі рівних. 

 Принцип індивідуалізму та особистісного розвитку набуває нових 

змістових акцентів у філософії Сьорена К’єркегора. Як і Артур Шопенгауер, 

мислитель вважає, що запорукою людської гідності є свобода, й передусім 

свобода вибору, яка стає основою вільного морального розвитку особистості. На 

цьому тлі мислитель розмежовує буденний (естетичний) та абсолютний (етичний) 

вибір і підкреслює ключове значення останнього для самовиявлення та розвитку 

унікальності особистості. 

 Виявлено, що гідність, у філософії Сьорена К’єркегора, – це не тільки 

критерій моральної самооцінки особистості, а й мета людського життя. Її 

досягнення позбавляє людське життя тотального відчаю, який стає закономірним 

результатом розмивання людської особистості у суспільному цілому, а з ним і 

внутрішньої дезорієнтації. У філософії Сьорена К’єркегора гідність набуває 

екзистенційного виміру і розглядається як стан внутрішньої гармонії, який 

досягається завдяки добросовісному виконанню обов’язку щодо себе. 

 Так само, як і Артур Шопенгауер, Сьорен К’єркегор зосереджує увагу на 

протиріччі між суспільством і людиною, водночас підкреслюючи не тільки 

соціальну ізольованість гідної людини, а й пріоритет одиничного над загальним. 

Досягнення гідності, як доводить мислитель, відбувається завдяки вірі, яка 

відкриває для людини можливість виявити свою багатогранність стосовно Бога. В 

такому зрізі людська гідність перетворюється на критерій моральної самооцінки 

та рівня духовного розвитку особистості. 

 Виявлено, що інтенції, які були започатковані в парадигмі Модерну, 

знайшли своє відображення і у релігійній філософії, зокрема у творчій спадщині 

Федора Достоєвського, альфою і омегою якої стала самодостатня особистість у 

всій повноті своїх життєвих проявів. Мислитель розкриває внутрішню 

суперечливість людини, яка є онтологічною підставою людської гідності, що 

проявляється у невпинному та перманентному прагненні до реалізації повноти 

власного буття або прояву божественного в людині. 



421 

 

 На відміну від традиційної релігійної філософії, яка експлікує Бога як 

самостійного, самодостатнього і трансцендентного щодо емпіричного світу 

людини Абсолюту, у творчості Федора Достоєвського Бог постає не зовнішнім, а 

внутрішнім критерієм моральної оцінки життя та вчинків людини, він є тим 

моральним ідеалом, який визначає напрям особистісного розвитку. На цьому тлі 

Федір Достоєвський показує, що людська гідність проявляється завдяки не тільки 

свободі, а й здатності брати на себе відповідальність за своє життя.  

 Виявлено, що саме теоретико-методологічні засновки релігійного 

світогляду не дають можливості Федору Достоєвському сформувати і розвивати 

повноцінну егалітарну концепцію гідності. Зокрема, мислитель визнає, що 

гідність є потенційною сутнісною властивістю кожної людської особистості, 

проте вважає, що реалізувати її можуть тільки одиниці. 

 Апогеєм розвитку парадигми Модерну є всі підстави вважати філософію 

Фрідріха Ніцше, який, обстоюючи крайній індивідуалізм, доводив необхідність 

звільнення людини від репресивного впливу не тільки суспільства, а й історії. 

Тобто, постання особистості, яка є єдиним носієм гідності, може бути тільки в 

умовах свободи, в тому числі й просвітницького раціоналізму, який призвів до 

становлення стандартизованого образу людини, позбавивши її розвитку власної 

унікальності, а отже й гідності. 

 Експлікований Артуром Шопенгауером дуалізм особистості та 

суспільства у філософії Фрідріха Ніцше набуває концептуального та завершеного 

вигляду у формі нігілізму. Зокрема, мислитель показує, що у момент знецінення 

традиційних цінностей («Смерть Бога») суспільство втрачає право нав’язувати 

людині ідеали і норми, які обмежують її повноцінний розвиток, у результаті чого 

людина повинна стати автономним моральним суб’єктом, який керується тільки 

ірраціональною за своєю природою волею і шукає у власному житті підстави 

моралі. На цьому тлі розкрито своєрідність тлумачення нігілізму Фрідріха Ніцше 

та показано, що нігілізм мислитель тлумачить не як заперечення суспільних 

цінностей, а як заперечення свободи та можливості реалізації повноти людського 

буття. 



422 

 

 Спростовано антигуманістичні інтерпретації філософії Фрідріха Ніцше 

загалом та його вчення про надлюдину і показано, що ключові у його філософії 

терміни «тварина», «людина» і «надлюдина» – це не оціночні характеристики, а 

метафоричний опис основних етапів становлення особистості. На цьому тлі 

підкреслено, що ніцшеанська надлюдина – це вища форма втілення принципів 

крайнього індивідуалізму, який передбачає досягнення найвищого ступеня 

розвитку особистісних сил, та показано, що гідність людини пов’язана з найбільш 

глибинною засадою людської особистості, а саме потребою бути абсолютним 

творчим центром буття. 

 На українських теренах критика новоєвропейського раціоналізму 

найбільш повно виявилася у філософській спадщині Памфіла Юркевича, в межах 

якої відбулося повернення до релігійної антропології. Показано, що визнання 

людини богоподібною дає підстави мислителю, з одного боку, обстоювати 

ірраціональний характер морального вчинку, а з іншого – спростовувати 

моральний характер кантового категоричного імперативу, який є тільки 

формальним проявом закладеного Богом у серці людини морального порядку. 

 Попри чітко виражені релігійні інтенції філософії Памфіла Юркевича, 

його філософська концепція залишається в парадигмальному просторі 

некласичної філософії, що цілком і повністю виявляється в обґрунтуванні 

індивідуалізму як засадничого принципу реалізації людської гідності. Зокрема, у 

дусі некласичної філософії мислитель підкреслював пріоритет індивідуального 

духовно-морального життя в процесі морального розвитку особистості, тим самим 

закладаючи основи для подальшого спростування просвітницького раціоналізму 

та панівного в той час концепту «природи людини». 

 Виявлено, що обґрунтований Памфілом Юркевичем індивідуалізм не 

призводить до антагонізму з суспільством, тож не передбачає самотності. 

Навпаки, мислитель вважає, що гідність у людини проявляється у суспільстві і 

завдяки суспільству, в межах якого людина діє відповідно до законів 

справедливості, які вона обирає не з користі, а завдяки поклику серця. Тобто, 

людська гідність у творчості Памфіла Юркевича набуває глибоко екзистенційного 
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виміру і актуалізується як ірраціональний потяг, внутрішнє переживання людини, 

що засноване на безкорисливій любові до іншого, яка забезпечує вільне виконання 

моральних законів, тим самим сприяючи гармонізації суспільних відносин та 

забезпеченню суспільної справедливості. 

Головні висновки та результати розділу викладено та опубліковано у 

наступних роботах [15; 17; 19; 2088; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Зростання суспільної уваги до антропологічної проблематики, зокрема й до 

проблеми гідності, що спостерігається останніми роками, зумовлене змінами, які 

відбуваються в сучасному світі. Руйнування впорядкованого, детермінізованого і 

надійного життєвого світу, який засобами сім’ї, держави та Церкви задавав чітко 

визначену систему координат для самовизначення людини, зумовило пошук 

нових світоглядних та ціннісних орієнтирів цього самовизначення. Цей процес 

цілком закономірний як результат знецінення ідеалів світського гуманізму, а з ним 

і претензії різних світоглядно-релігійних традицій на утвердження суспільного 

авторитету. Відмова від усталених ідеалів призводить до переосмислення 

сутнісних характеристик людини, осердям яких незмінно залишається гідність. 

Всезагальне визнання гідності головною сутнісною характеристикою та 

фундаментальним правом кожної людини відбулося у середині ХХ ст. завдяки 

включенню поняття «гідність» до багатьох міжнародних та національних 

документів. Однак, ця загалом позитивна інтенція так і не отримала повноцінної 

практичної реалізації через брак концептуального та парадигмального окреслення 

поняття «гідність», в результаті чого практичне забезпечення права на гідність 

досі залишається вкрай проблематичним. У зв’язку із цим у сучасному 

інтелектуальному дискурсі та суспільному світогляді назріла надзвичайно гостра 

потреба у з’ясуванні змісту та філософських підстав гідності як поняття та 

соціокультурного феномену.  

Варто зазначити, що, попри тривалий суспільний запит у сучасному 

інтелектуальному дискурсі спостерігається гостра нестача теоретично-

узагальнюючих праць як у річищі філософської антропології, так і в історико-

філософському контексті. Це переважно зумовлене тим, що проблематика, 

пов’язана з вивченням гідності, поки що не виокремилася у самостійний напрямок 

філософських пошуків. У результаті цього в інтелектуальному дискурсі та 

суспільній думці спостерігається велика кількість праць, які опосередковано 
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торкаються окремих проявів людської гідності, водночас не пропонуючи 

концептуального окреслення цього феномену.  

З огляду на зроблені зауваження історико-філософська реконструкція ідеї 

гідності від Античності до Модерну видається актуальним та своєчасним 

науковим дослідженням, яке дає можливість виявити соціокультурні передумови 

становлення та парадигмальну своєрідність різних смислових вимірів ідеї гідності, 

що, без сумніву, сприятиме розкриттю природи цього поняття, тим самим 

закладаючи підвалини його концептуального окреслення в умовах сьогодення. 

Історико-філософська реконструкція ідеї гідності від Античності до Модерну 

дає можливість зробити такі висновки: 

 У сучасному інтелектуальному дискурсі та буденній свідомості є цілий 

спектр підходів, в межах яких проявляються різні семантичні конотації змістового 

навантаження поняття «гідність». В одних випадках термін гідність 

використовується для позначення мінової вартості та/або позитивного виміру, що 

належить як об’єкту, події (номінал монети, товару, гідна праця, гідна 

винагорода), так і суб’єкту, в інших – статусу та суспільної значимості 

особистості, яка зазвичай виступає результатом суспільної оцінки діяльності та 

вчинків окремого індивіда. Досить часто термін «гідність» використовується для 

позначення морального ставлення або/та світовідчуття людини у процесі 

самовизначення у світі інших. Тобто, в сучасному інтелектуальному дискурсі 

гідність постає багатоплановим поняттям, зміст якого може істотно варіюватися у 

різних соціокультурних середовищах, а також у процесі історичного та 

цивілізаційного розвитку. 

 Доведено, що, всупереч історично змінним змістовим конотаціям ідеї 

гідності, гуманітарно-антропологічний зміст цієї ідеї чітко проявляється у 

випадках, коли гідність розглядається як етична категорія, що позначає 

самоцінність людини, або у випадках, коли вона використовується для позначення 

морального ставлення людини до самої себе як результат актуалізації власних 

потенцій. Показово, що зміст останніх може істотно відрізнятися в різних 

історичних та соціокультурних контекстах. 
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 Виявлено, що головне значення в процесі розвитку змістового 

навантаження ідеї гідності відіграють панівна на певному історичному етапі 

розвитку суспільства соціальна програма та відповідний їй антропологічний ідеал, 

які задають параметри самовизначення особистості «відповідно до» своєрідності 

світоглядно-ціннісної системи суспільства. Це, своєю чергою, призводить до 

внутрішньої суперечності між гуманітарно-антропологічним змістом гідності, що 

виражається у самоцінності особистості, та соціально-цивілізаційними та/чи 

ідеологічними параметрами, які задають систему координат для самовизначення 

особистості, тим самим покладаючи світоглядні засади соціально схвальної 

поведінки людини. На цьому тлі обґрунтовано принципове значення 

парадигмального підходу в процесі історико-філософського дослідження ідеї 

гідності. 

 Засадниче значення парадигмального підходу в контексті історико-

філософського пізнання зумовлене гострою потребою у розробці цілісного 

концептуального окреслення ідеї гідності у вимірі сьогодення. Останнє може 

стати реальністю тільки у випадку чіткого розуміння соціокультурних та 

світоглядних витоків цілого спектру змістових конотацій ідеї гідності, які 

зумовлюють повернення суспільної свідомості до домодерних та модерних форм 

соціальної організації та відповідних їм ціннісних систем, тим самим істотно 

обмежуючи свободу особистості. На цьому тлі розкрито своєрідність та інтенції 

історико-філософського дослідження та показано, що воно завжди спрямоване на 

формування цілісного концептуального окреслення досліджуваної проблематики 

у вимірі сьогодення. 

 З огляду на багатоплановий характер змістового навантаження ідеї 

гідності, яка має чітко виражений етичний, психологічний, економічний, правовий 

виміри, формування цілісного концептуального тлумачення її змістового 

навантаження має здійснюватися на засадах міждисциплінарного підходу, який 

дає можливість, з одного боку, узагальнити теоретичні напрацювання, 

представників різних наукових дисциплін, а з іншого – широко застосовувати 

методи, норми, принципи та техніки дослідницької роботи з джерелами, що 
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визначають шляхи дослідження об'єкта. Це, своєю чергою, зумовлює широке 

використання у процесі історико-філософського дослідження методів 

діахронного, соціально-антропологічного та соціокультурного аналізу, які у 

поєднанні з герменевтичним та феноменологічним методами дають можливість не 

тільки пояснити вплив соціального середовища на ціннісні орієнтації його 

представників, а й розкрити своєрідність людської гідності як сутнісної 

характеристики особистості. 

 На концептуальному тлі філософії Платона та Аристотеля виявлено 

особливості буття людини в давньогрецькій культурі та показано, що широко 

декларований у сучасному інтелектуальному дискурсі антропологічний поворот 

не сприяв утвердженню автономії суб'єктивності, в результаті чого людська 

гідність актуалізувалася крізь призму тріади «гідність–розум–звичай». Розкрито 

своєрідність та відмінності розвинутого Платоном та Аристотелем етичного 

раціоналізму та показано, що головною причиною домінування поведінкових 

конотацій змістового навантаження ідеї гідності у добу класичної античної 

філософії стала своєрідність грецької пайдейї, що закладала фундамент моральної 

характеристики людини з огляду на її суспільну значимість та цінність. 

 Виявлено, що концептуальною основою тлумачення гідності у творчій 

спадщині Платона є вчення про єдність людини та космосу, де останній 

розглядається як раціонально впорядкований соціум, представлений полісом. 

Окрема людина розглядається як носій якостей космосу (соціуму), тож їй, як і 

космосу, притаманний розум, яким вона керується у своїй поведінці. Платон 

розвиває власне етичне вчення, в межах якого гідність розглядається як якісна 

характеристика людини, або раціональна здатність підтримувати соціальний 

порядок – космос. Отже, у філософії Платона гідність – це особистісна 

поведінкова характеристика людини, яка має трансцендентне походження. Такий 

підхід сповна відповідав парадигмальним настановам античного суспільства та 

притаманному філософії Платона ідеалізму, на тлі якого мислитель розвинув 

вчення про ідеальну суспільну організацію (республіку). 
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 На противагу Платону, який акцентував увагу насамперед на поведінкових 

конотаціях змісту гідності, у творчості Аристотеля вона набуває багатопланового 

виміру: в одних випадках гідність розглядається як критерій екзистенційної 

значущості людини, в інших – як критерій її соціальної цінності відповідно до 

вимог розуму, які не суперечать грецькій пайдейї (системі ціннісних та 

культурних настанов). Незмінним елементом змістового навантаження ідеї 

гідності у творчості Аристотеля є моральна оцінка людини з огляду на її здатність 

діяти розумно, тим самим проявляючи доброчесність. Отже, в етиці Аристотеля 

гідність експлікується як моральна якість людини, що виникає у ході політичного 

життя завдяки свідомому розвитку необхідних для гармонійного розвитку 

соціального життя чеснот. Це, своєю чергою, дає повне право стверджувати, що 

Аристотель не виходить за рамки парадигмальних настанов античного світогляду, 

тому для нього особистість має цінність, а отже й гідність тільки у вимірі 

політичного життя та системи узвичаєних норм та цінностей. 

 Виявлено, що, на відміну від давніх греків, які розглядали гідність як 

критерій соціальної значимості людини з огляду на її здатність виконувати власне 

призначення у соціумі, тим самим підтримуючи його космічний порядок, римські 

стоїки тлумачили гідність у відповідності з природою як здатність долати душевні 

хвилювання, пристрасті, бажання, свої страхи та смуток. Отже, для стоїків 

людська гідність – це не що інше, як свобода від пристрастей, яка досягається 

завдяки свідомому звільненню з-під впливу зовнішніх чинників і виявляється у 

внутрішній стійкості, спокої, стриманості. У стоїцизмі гідність набуває глибоко 

екзистенційного виміру і тлумачиться не як критерій соціальної цінності людини, 

а як внутрішня характеристика людської душі та критерій моральної самооцінки 

на основі розумного ставлення до зовнішніх щодо людини обставин. 

 Концептуальним тлом формування ранньохристиянського розуміння 

гідності у творчій спадщині апологетів став старозавітний міф про гріхопадіння. 

Цей міф став ідейною основою для розуміння гідності, з одного боку, як 

морального ідеалу, якого людина має досягнути, наслідуючи аскетичне і праведне 

життя Христа, звідси й ідеал чернецтва. З іншого боку, гідність тлумачиться як 
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прояв образу Бога в людині, що закладає ідейні основи егалітаризму. Формування 

ідеї богоподібності людини створило можливість для спростування 

обґрунтованого стоїцизмом фаталізму та обґрунтування можливості досягнення 

людської гідності через буквальне повторення подвигу Христа, в результаті чого 

мучеництво стало вищим критерієм людської гідності. 

 Істотні відмінності тлумачення гідності в античній філософії та 

ранньохристиянській апологетиці не дають підстав для спростування їх 

концептуальної та парадигмальної єдності, оскільки в обидва періоди людська 

гідність трактується, з одного боку, в екзистенційному вимірі, тобто фіксує 

внутрішні переживання та моральну самооцінку людини, а з іншого – у 

поведінковому, тобто як критерій моральної оцінки людини з огляду на її свідому 

здатність діяти «відповідно до» звичаю, закону, заповідей тощо, які мають 

трансцендентний характер. 

 Започаткована християнськими апологетами інтенція на тлумачення 

людської гідності отримала своє концептуальне окреслення у філософсько-

богословських трактатах Отців Церкви, які надали гідності екзистенційного 

виміру. Розробляючи основи канонічного віровчення, Отці Церкви сформували 

загальну програму людського життя, метою якого стала боротьба з гріховною 

природою людини через самообмеження та аскетизм, що повинно наблизити 

людину до Бога. Людина розглядається не як самостійна особистість, а як образ 

особистості, який максимально повно актуалізується завдяки поверненню 

втраченої під час гріхопадіння богоподібності, тим самим повертаючи собі свою 

втрачену гідність. Отже, гідність у вченні Отців Церкви – це трансцендентна 

якість, дарована людині Богом, яку необхідно повернути чи відродити, тим самим 

реалізувати своє наперед визначене Богом місце у світі.  Отці Церкви ототожнили 

людську та християнську гідність, заклали фундамент для постання християнської 

соціальної програми, альфою і омегою якої стали смирення та аскетизм. 

 Підкреслено, що започатковане Отцями Церкви поєднання теоцентризму 

та антропоцентризму утримувало християнський світогляд у парадигмальному 

просторі премодерну з притаманною йому традицією тлумачення гідності крізь 
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призму «відповідності» Божественному задуму та наперед визначеному Богом 

місцю людини в світі. Такий підхід істотно гальмував розвиток вчення про 

самоцінність людини та відповідно про гідність кожної людини без огляду на її 

релігійні чи інші переконання. 

 Виявлено своєрідність тлумачення людської гідності у творчості 

Аврелія Августина та показано, що, подібно до  своїх сучасників, мислитель 

розглядає людську гідність крізь призму втраченої богоподібності, проте 

спростовує можливість її відновлення у процесі праведного життя. Гідність, як 

доводить Августин, була дарована людині Богом, тож і її повернення є 

результатом Божої Благодаті. Доведено, що спростування можливості 

самостійного відродження гідності людиною через праведне аскетичне життя не 

призвело у творчості Августина до етичного колапсу завдяки послідовно 

обґрунтованому теоцентризму, який орієнтує людину на самовіддану любов до 

Бога та сподівання на Божу Благодать.  

 Попри суперечливий характер антропологічного вчення Августина, саме в 

ньому найбільш чітко проглядається інтенція до зародження ідеї самоцінності 

кожної людини незалежно від її діяльності, соціального статусу чи відповідно до 

суспільної моралі. Спростовуючи можливість самостійного відродження 

втраченої через гріхопадіння гідності завдяки праведному життю, Августин заклав 

світоглядний фундамент для знецінення панівного у парадигмі премодерну 

уявлення про те, що гідність людина здобуває завдяки відповідній соціальним та 

релігійним вимогам поведінці, тим самим сформував основи для знецінення 

пріоритету поведінкового компонента у змісті ідеї гідності. 

 Ідея гідності у філософії епохи Відродження постає результатом істотного 

переосмислення християнської антропології, коли людина починає розглядатися 

як носій божественних потенцій, які вона повинна реалізувати в земному житті. 

Людська гідність розглядається крізь призму здатності до творення та активної 

позиції, зокрема й у громадському житті. Такий підхід хоча й сприяє звільненню 

людини від наперед визначеної становим походженням, божественним задумом 

програми людської діяльності, сприяючи тим самим утвердженню ідеї про 



437 

 

природну рівність усіх людей, все ж не виходить за рамки премодерної парадигми 

мислення завдяки збереженню загальної мети життя і діяльності людини. 

 Виявлено істотні відмінності у своєрідності тлумачення гідності у 

філософії романського та германського Відродження і показано, що у 

романському Відродженні ідея гідності актуалізувалася в контексті 

антропологічного титанізму, натомість у германському Відродженні тривко 

зберігалися традиції християнського етичного раціоналізму. Встановлено 

органічну єдність української ренесансної інтелектуальної думки як з романським, 

так і з германським Відродженням. Вона проявилася у визнанні моральної 

автономії особистості, яка, однак, не досягала рівня необмеженого титанізму, а 

експлікувалася в контексті християнського етичного раціоналізму. 

 Концептуальною основою змістових трансформацій тлумачення людської 

гідності у протестантизмі стало вчення про «свободу та рабство волі», яке, з 

одного боку, морально обмежувало властивий ренесансному світогляду творчий 

титанізм, а з іншого – закладало концептуальні підвалини для подальшого 

розвитку індивідуалізму, який на екзистенційному рівні виявлявся у глибокій вірі 

в те, що спасіння людини, а відповідно і гідність є результатом наполегливого 

виконання наперед визначеного Богом призначення, яке експлікується крізь 

призму ідеї подвижництва, що актуалізується в контексті професіоцентризму та 

морального ригоризму. 

 Підкреслено, що протестантизм став ідейною основою утвердження 

моральної автономності особистості завдяки визнанню людини причиною 

власного спасіння та своєї гідності. Продемонстровано, що гідність у 

протестантизмі розглядається як етична категорія, яка використовується, з одного 

боку, для позначення моральної самооцінки особистості, тим самим набуваючи 

екзистенційного виміру, а з іншого – для визначення соціально значимих для 

підтримання єдності спільноти моральних якостей особистості. 

 Істотні змістовні трансформації у тлумаченні ідеї гідності 

протестантизмом не зумовили його ідейного розриву з премодерною парадигмою 

мислення завдяки збереженню принципу предистинації, який у протестантській 
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інтерпретації заклав ідейні підвалини для утвердження та розвитку людської 

індивідуальності та сприяв утвердженню переконання у рівнозначній гідності всіх 

людей. Саме цей принцип зберігав властиву премодерному світогляду традицію 

тлумачення гідності крізь призму, з одного боку, наперед визначеного Богом 

призначення людини, а з іншого – «відповідності» нормам, цінностям та 

очікуванням протестантської спільноти. Як наслідок, у протестантизмі 

зберігається притаманне премодерному світогляду протиставлення своїх і чужих, 

що, звісно, істотно гальмує утвердження ідеї про самоцінність кожної особистості 

незалежно від соціальних очікувань та історично змінних ціннісних орієнтацій. 

 На відміну від віри, яка була головним гносеологічним принципом 

парадигми премодерну, модерний світогляд орієнтується на всезагальне та 

об’єктивне знання, що існує незалежно від людини. Такий підхід закладає 

підвалини для експлікації людини як цілком автономного соціального суб’єкта, 

який звільняється від Бога та впливу наперед визначеного становою 

приналежністю місця у соціумі та відповідних йому функцій. Соціальний суб’єкт 

не має наперед визначеного призначення, тому у своєму житті керується тільки 

власним досвідом та знаннями, які стають основою для утвердження його 

гідності. Ідея автономії соціального суб’єкта стала концептуальною основою 

розвитку принципу природної рівності людей, яка тлумачиться як потенційна 

рівність можливостей кожної людини, що істотно нівелювалася через 

нерівномірний розподіл приватної власності та здатність до підприємницької 

діяльності. Встановлено, що у змістовому навантаженні ідеї гідності у 

європейській філософії Нового часу помітне місце посідають утилітарні та 

прагматичні елементи, які стають одним із важливих критеріїв соціальної оцінки 

гідності людини. 

 Посилення утилітарної складової у змістовому навантаженні розвинутої 

європейськими мислителями Нового часу ідеї гідності було закономірним 

наслідком абсолютизації свободи та культу розуму, які вважалися запорукою 

зростання особистого та суспільного добробуту. Гідна людина – це не егоїст, що 
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прагне до самозбагачення, а людина, яка здатна реалізувати свій підприємницький 

потенціал, сприяючи розвитку усього суспільства.  

 Загальний контекст епохи Нового часу у філософському вченні 

Томаса Гобса поєднується з унікальністю його поглядів на гідність людини. 

Зокрема, з огляду на притаманний його антропологічному вченню раціоцентризм, 

Томас Гобс закладає підвалини для формування нового концепту особистості, в 

межах якого гідність експлікується як перевага над іншими, що досягається 

засобами розуму. У філософії Томаса Гобса людська гідність тлумачиться, з 

одного боку, як критерій моральної самооцінки особистості, а з іншого – як 

критерій моральної оцінки індивіда суспільством. Гідність розглядається не 

просто як перевага над іншими, а вона дає можливість усвідомлювати свою 

цінність для суспільства, водночас потребуючи його схвальної оцінки. Отже, 

гідність – це перевага над іншими, яка досягається завдяки органічному 

поєднанню розуму та доброчинності. 

 Підкреслено, що у філософії Томаса Гобса перевага над іншими та 

гідність – це не стільки результат соціального набутих якостей особистості, які 

роблять її типовим соціальним суб’єктом, як наслідок розвитку природного 

потенціалу людини, завдяки чому вона набуває власної унікальності та 

неповторності. З огляду на те, що не всі люди здатні (через лінощі) сповна 

реалізувати свій природний потенціал та перетворитися на особистість, гідність у 

творчості Томаса Гобса не набуває егалітарного характеру. Такий підхід до 

тлумачення концепту гідності стає основою збереження станового устрою в 

суспільстві та визнання політичної нерівності громадян держави, водночас 

сприяючи розвитку ідеї особистості. 

 На відміну від Томаса Гобса, який підкреслює закономірний характер 

нерівності людей у громадянському стані, Жан-Жак Русо зосереджує увагу не на 

«природній свободі», яка передбачає підпорядкування природним інстинктам, а на 

громадянській свободі, що ґрунтується на укладеній рівноправними та гідними 

особистостями угоді. У творчості мислителя гідність і свобода людини є 

взаємозумовленими феноменами. Досягнути гідності можна тільки звільнившись 
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від природних схильностей і пристрастей завдяки підкоренню їх власній волі та 

розуму. У тлумаченні  Жана-Жака Русо гідність – це етична категорія, зміст якої 

відображає рівень реалізації людської свободи. 

 Обґрунтування автономної особистості, здатної реалізувати власний 

потенціал у громадянському суспільстві, у філософії Жана-Жака Русо поєднується 

із визнанням гендерної нерівності щодо гідності. Показано, що такий підхід у 

творчості мислителя зумовлений глибоким переконанням, що чоловіки і жінки 

мають докорінно різне соціальне призначення, повноцінна реалізація якого, а 

відтак і всезагальне благо можливі тільки у випадку повноцінної реалізації 

природних відмінностей представників обох статей.  Встановлено непослідовність 

антропологічного вчення Жана-Жака Русо, який, надаючи автономію соціальному 

суб’єкту та визнаючи пріоритет громадянського стану над природним, закладає 

підвалини для визнання гендерного паритету, однак не реалізує теоретичний 

потенціал власного вчення. 

 Вчення про автономію соціального суб’єкта, запропоноване Жаном-

Жаком Русо, отримало свій подальший розвиток та концептуальне оформлення в 

етиці Імануїла Канта, який усім релятивістським уявленням про людську гідність 

протиставляє вчення про гідність як моральну максиму та абсолют, що не має 

жодної зовнішньої вигоди та/або користі. У етиці Імануїла Канта спростовується 

властива ранній модерній філософії (зокрема, Томаса Гобса) інтенція на зведення 

людської гідності до соціальної цінності індивіда. Вчений доводить, що гідність є 

невіддільною сутнісною рисою кожної людини і проявляється як раціональна 

здатність формувати ієрархію соціальних цінностей, які при бажанні чи 

необхідності можна змінити, продати або купити, оскільки вони мають власні 

еквіваленти. Натомість сама особистість, унікальність якої розкривається завдяки 

здатності розумно творити закони та цінності, не має еквівалентів, тож саме вона є 

безумовною запорукою людської гідності. 

 Утвердження гідності як сутнісної характеристики людини в етиці 

Імануїла Канта поєднується із чітким розмежуванням буття гідності та 

усвідомлення гідності. Зокрема, мислитель усвідомлює, що наявність гідності у 
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кожної людини не завжди супроводжується наявністю почуття особистої гідності, 

яке зазвичай постає в результаті відповідної моральному закону поведінки. Таким 

чином, гідність людини – це внутрішній моральний закон, який обмежує та/або 

знецінює природні та соціокультурні чинники, відкриваючи можливість для 

реалізації автономії людської особистості на засадах розуму. 

 Виявлено наявну у практичній філософії та етиці Імануїла Канта 

суперечність тлумачення ідеї гідності та показано, що, розглядаючи гідність як 

сутнісну характеристику людини та право на безумовну повагу, Імануїл Кант 

водночас веде мову про необхідність досягнення гідності через підпорядкування 

приписам морального закону. Вказана суперечність, з одного боку, відкрила 

можливість визнання гідності природним правом кожної людини, в результаті 

чого ідея гідності перетворюється на правовий феномен, а з іншого – заклала 

фундамент для розвитку некласичних підходів до тлумачення гідності, в межах 

яких вона експлікується як здатність реалізувати власний унікальний потенціал. 

 Класична філософія завдяки концептуалізації вчення про природну 

рівність людей відкрила шлях до звільнення людини від станової приналежності 

та наперед встановленого місця й мети у соціальній ієрархії, однак не змогла 

звільнити соціального суб’єкта від тотальних соціальних очікувань, що істотно 

нівелювали свободу реалізації людського потенціалу, а отже і становлення 

феномену особистості як вільного та незалежного від впливу соціуму законодавця 

власних норм, правил та цінностей. 

 Антагонізм, який виникає між людиною та соціумом у процесі реалізації 

свободи, став відправною точкою вчення Артура Шопенгауера про людську 

гідність. Остання у філософській спадщині мислителя розглядається в контексті 

вчення про внутрішній, в тому числі й духовний, потенціал, який визначає 

своєрідність внутрішнього світу людини. З огляду на це гідність розглядається як 

критерій реалізації людиною її власного потенціалу в умовах репресивних 

оціночних характеристик соціального середовища.  

 Розглядаючи гідність у контексті проблеми розвитку особистості, 

Артур Шопенгауер спростовує обґрунтований Імануїлом Кантом концепт 
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егалітарної гідності та доводить, що гідність – це стан внутрішньої гармонії, який 

досягається завдяки можливості й здатності жити відповідно до власних, а не 

суспільних стандартів та очікувань. Так постає вчення Артура Шопенгауера про 

соціальну ізоляцію особистості, яка на соціальному рівні може проявлятися у 

вигляді таланту чи геніальності. 

 Розглядаючи гідність як крайню точку розвитку автономії соціального 

суб’єкта, яка досягається шляхом усамітнення і є засадничою умовою вільного 

розвитку природного потенціалу людини, Артур Шопенгауер водночас акцентує 

увагу на соціальному вимірі гідності, яка актуалізується у вигляді честі. 

Мислитель підкреслює відносний та мінливий характер честі, оскільки вона 

завжди ґрунтується на виокремленні соціально значимих та прийнятних для 

більшості характеристиках особистості. Честь – це визнання пріоритету в 

середовищі рівних. 

 Принцип індивідуалізму та особистісного розвитку набуває нових 

змістових акцентів у філософії Сьорена К’єркегора. Мислитель вважає, що 

запорукою людської гідності є свобода, й передусім свобода вибору, яка стає 

основою вільного морального розвитку особистості. Сьорен К’єркегор 

розмежовує буденний (естетичний) та абсолютний (етичний) вибір і підкреслює 

ключове значення останнього для самовиявлення та розвитку унікальності 

особистості. У філософії Сьорена К’єркегора гідність тлумачиться не тільки як 

критерій моральної самооцінки особистості, а й як мета людського життя. Її 

досягнення позбавляє людське життя тотального відчаю, який стає закономірним 

результатом розмивання людської особистості у суспільному цілому, а з ним і 

внутрішньої дезорієнтації. Так гідність набуває екзистенційного виміру і 

розглядається як стан внутрішньої гармонії, який досягається завдяки 

добросовісному виконанню обов’язку щодо себе. Людська гідність 

перетворюється на критерій моральної самооцінки та рівня духовного розвитку 

особистості. 

 Виявлено, що інтенції, які були започатковані в парадигмі Модерну, 

знайшли своє відображення і у релігійній філософії, зокрема у творчій спадщині 
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Федора Достоєвського, альфою і омегою якої стала самодостатня особистість у 

всій повноті її життєвих проявів. Мислитель доводить, що онтологічною 

підвалиною людської гідності є незмінне прагнення до повноти буття, яке є 

проявом божественного в людині. Встановлено, що, на відміну від традиційної 

релігійної філософії, що експлікує Бога як самостійного, самодостатнього і 

трансцендентного щодо емпіричного світу людини Абсолюту, у творчості 

Федора Достоєвського Бог постає не зовнішнім, а внутрішнім критерієм 

моральної оцінки життя та вчинків людини, тобто він є тим моральним ідеалом, 

який визначає напрямок особистісного розвитку. Такий підхід дав можливість 

Федору Достоєвському розглядати гідність як невпинний процес вільного 

саморозвитку особистості.  

 Виявлено, що саме теоретико-методологічні засновки релігійного 

світогляду не дали можливості Федору Достоєвському сформувати і розвивати 

повноцінну егалітарну концепцію гідності. Мислитель вважає, що гідність є 

потенційною сутнісною властивістю кожної людської особистості, проте 

переконаний, що реалізувати її можуть тільки одиниці. 

 Апогеєм розвитку парадигми Модерну є всі підстави вважати філософію 

Фрідріха Ніцше, який, обстоюючи крайній індивідуалізм, доводив необхідність 

звільнення людини від репресивного впливу не тільки суспільства, а й історії. 

Постання особистості, яка є єдиним носієм гідності, може бути тільки в умовах 

свободи, зокрема й від просвітницького раціоналізму, який призвів до 

становлення стандартизованого образу людини, позбавивши її розвитку власної 

унікальності, а відтак і гідності. Мислитель обгрунтовує, що через знецінення 

традиційних цінностей («Смерть Бога») суспільство втрачає право нав’язувати 

людині ідеали і норми, які обмежують її повноцінний розвиток, завдяки чому 

людина перетворюється на автономного морального суб’єкта, що керується тільки 

ірраціональною волею, шукаючи у власному житті підстави моралі. 

 Спростовано антигуманістичні інтерпретації філософії Фрідріха Ніцше 

загалом та його вчення про надлюдину і показано, що ключові у його філософії 

терміни «тварина», «людина» і «надлюдина» – це не оціночні характеристики, а 
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метафоричний опис основних етапів становлення особистості. Підкреслено, що 

ніцшеанська надлюдина – це вища форма втілення принципів крайнього 

індивідуалізму, який передбачає досягнення найвищого ступеня розвитку 

особистісних сил, виявлено своєрідність тлумачення мислителем людської 

гідності як глибинної засади людської особистості бути абсолютним творчим 

центром буття. 

 Критика новоєвропейського раціоналізму на українських теренах найбільш 

повно проявилася у філософській спадщині Памфіла Юркевича, в межах якої 

відбулося повернення до релігійної антропології. Зокрема, визнання 

богоподібності людини стає концептуальною основою акцентування 

ірраціонального характеру морального вчинку та спростування морального 

характеру кантівського категоричного імперативу, який є формальним проявом 

закладеного Богом у серці людини морального закону. 

 Виявлено, що обґрунтований Памфілом Юркевичем індивідуалізм не 

призводить до антагонізму із суспільством, а отже не передбачає самотності. 

Навпаки, мислитель вважає, що гідність  людини проявляється у суспільстві і 

завдяки суспільству, в межах якого людина діє відповідно до законів 

справедливості, які вона обирає не з користі, а завдяки поклику серця. Людська 

гідність у творчості Памфіла Юркевича набуває глибоко екзистенційного виміру і 

актуалізується як ірраціональний потяг, засноване на безкорисливій любові до 

іншого внутрішнє переживання людини, яке забезпечує вільне виконання 

моральних законів, тим самим сприяючи гармонізації суспільних відносин та 

забезпеченню суспільної справедливості. 
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Продовження Додатку А 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2009», м. Київ, 21–22 квітня 2009 р., очна форма участі. 

2. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2010», м. Київ, 21–22 квітня 2010 р., очна форма участі. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства», 

м. Івано-Франківськ, 10–11 травня 2010 р., очна форма участі. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська філософська 

думка у контексті європейської філософії», м. Івано-Франківськ, 19–20 травня 

2011 р., очна форма участі. 

5. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2012», м. Київ, 18–19 квітня 2012 р., очна форма участі. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Аврамічні релігії в 

Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини», 

м. Галич, 25 травня 2013 р., очна форма участі.   

7. Всеукраїнська наукова богословсько-історична конференція, присвячена 

1025-літтю Хрещення Київської Руси-України «Із Києва по всій Русі», м. Київ, 

15 травня 2013 р., очна форма участі. 

8. VIII Регіональна науково-практична конференція «Творчі пошуки в 

галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи» 

м. Луганськ, 17 квітня 2013 р., очна форма участі. 

9. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього України», м. Запоріжжя, 29 березня 2013 р., очна 

форма участі. 

10. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2013», м. Київ, 16–17 квітня 2013 р., очна форма участі. 
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11. Міжнародна наукова конференція «Філософія у сучасному соціумі», 

м. Донецьк, 24–26 квітня 2013 р., очна форма участі. 

12. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, 

техніка в новому тисячолітті», м. Харків, 25–26 квітня 2013 р., очна форма 

участі. 

13. XII Міжнародна науково-практична конференція «Творчість як спосіб 

буття свободи», м. Київ, 16 травня 2013 р., очна форма участі. 

14. XXXII Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки, 

релігії та суспільства у формуванні моральної особистості», м. Донецьк, 

26 квітня 2013 р., очна форма участі. 

15. IV Міжнародна наукова конференція з етики «Проблеми моралі: теорія 

та практика», м. Івано-Франківськ, м. Яремче, 24–25 травня 2014 р. 

16. Міжнародна наукова конференція «Роздуми про глобальну політичну 

теорію (в контексті енцикліки «Caritas in Veritate»)», м. Львів, 13–14 березня 

2014 р., очна форма участі. 

17. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2014», м. Київ, 15–16 квітня 2014 р., очна форма участі. 

18. Міжнародна наукова конференція, присвячена 1000-літтю упокоєння 

святого рівноапостольного великого князя Володимира, Хрестителя Руси-

України, мученицької кончини святих страстотерпців благовірних князів 

Бориса і Гліба та 900-літтю перенесення їхніх мощей «Святий 

рівноапостольний Володимир – творець Української Держави», м. Київ, 13–14 

травня 2015 р., очна форма участі. 

19. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2015», м. Київ, 21–22 квітня 2015 р., очна форма участі. 

20. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, 

техніка в новому тисячолітті», м. Харків, 21–22 квітня 2015 р., очна форма 

участі. 

21. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творчість у 

філософських вимірах», м. Київ, 14–15 травня 2015 р., очна форма участі. 
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22. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська 

філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність», 

м. Івано-Франківськ, 29–30 травня 2015 р., очна форма участі. 

23. Міжкафедральний круглий стіл «Стратегія майбутнього: соціально-

філософський вимір», м. Одеса, 19 листопада 2015 р., очна форма участі. 

24. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку 

освіти і науки в умовах глобалізації», м. Дніпропетровськ, 4–5 грудня 2015 р., 

заочна форма участі.  

25. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

управління: діалектика централізації та децентралізації», м. Київ, 10 грудня 

2015 р., заочна форма участі. 

26. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Феномен української 

інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування 

Донецького національного технічного університету)», м. Красноармійськ, 17–

18 березня 2016 р., очна форма участі. 

27. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2017», м. Київ, 25–26 квітня 2017 р., очна форма участі. 
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Додаток Б 

ФРАГМЕНТИ ТЕКСТІВ ПЕРШОДЖЕРЕЛ 

 

 «Гідною людиною є та, яка має гідну душу. Мерзенна ж людина має 

душу негідну» (Платон, Гиппий Меньший, c. 376) 

 «Гідністю душі є справедливість, а вадою – несправедливість» (Платон, 

Государство, c. 353). 

 «Гідна людина – стримана й поміркована, вона завжди буде ставитись 

належно як до богів, так і до людей: оскільки, діючи неналежним чином, 

вона виявиться вже нестриманою» (Платон, Горгий, с. 507). 

 «Стримана людина не стане ні гнатися за неналежним, ані відхилятися 

від належного, і, щось переслідуючи чи від чогось відхиляючись, вона 

виконає свій обов’язок, стосується ця справа людей чи речей, насолод чи 

страждань, а коли обов’язок вимагає терпіти – буде стійко терпіти» 

(Платон, Горгий, с. 507). 

 «Де менш за все прагнуть до влади ті, хто повинен правити, там держава 

управляється найкраще, й ворожнеча відсутня повністю; цілком інакше 

буває в державі, де правлячі верстви налаштовані протилежним чином» 

(Платон, Государство, с. 520). 

 «У кожного в душі є така здатність; є в душі знаряддя, яке допомагає 

кожному вчитися <…> але, залежно від скерованості, це може бути 

корисним і позитивним або шкідливим» (Платон, Государство, с. 518). 

 «Люди легко схиляються до того, щоб і в суспільному житті, і в 

приватно-побутовому вважати щасливими і поважати саме негідників, 

коли вони багаті, впливові і мають ні за що та зневажають тих, хто хоч і 

кращий як особистість, але бідний» (Платон, Государство, с. 364). 

 «Негідник залишиться негідником, а його жертва – людиною гідною» 

(Платон, Горгий, с. 511). 

 «Від долі не втечеш, тому потрібно шукати спосіб провести дні і роки, 

які їй визначені, найбільш гідним чином» (Платон, Горгий, с. 512). 

 «Природні якості душі у поєднанні одна з одною і певними набутими 

позитивними якостями сприяють тому, що з усіх можливостей людина 

здатна, враховуючи природу душі, обміркувавши, зробити вибір: 

негідним вона буде вважати спосіб життя, який веде до того, що душа 

стає несправедливою, а найкращим – коли вона стає справедливою; усе 

інше вона залишить осторонь. Уже не раз наголошувалось, що і при 

житті, і після смерті це – найважливіший вибір людини» (Платон, 

Государство, с. 618). 

 «Йди за мною до мети, досягнувши якої, ти будеш щасливим і при 

житті, і після смерті <…> І нехай інші зневажають тебе, вважаючи 

дурнем, нехай ображають, коли їм заманеться, нехай навіть б’ють, 

клянуся Зевсом, – сприймай спокійно і ганьбу, і побої: з тобою нічого не 

трапиться поганого, коли ти воістину гідна людина і віддана 
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доброчесності. <…> Цей шлях у житті – найкращий: і живи, і вмирай, 

утверджуючись у справедливості та інших чеснотах» (Платон, Горгий, 

с. 527). 

 «Душа не забирає з собою в Аїд нічого, крім виховання й способу життя, 

і вони вже спричиняють померлому або неоціненну користь, або 

невиправну шкоду з самого початку шляху у потойбічний світ» 

(Платон, Федон, с. 107). 

 «[Гідність є] прикрасою доброчесності, оскільки надає їй величності й 

не існує без неї <…> неможливо бути істинно гідним, не досягнувши 

моральної досконалості» (Аристотель, Сочинения, с. 131). 

 «[Честь] більш залежна від тих, хто її виявляє, ніж від того, кому її 

виявляють» (Аристотель, Сочинения, c. 58). 

 «Усе, чим ми володіємо від природи, ми отримуємо первинно як 

можливість, а потім втілюємо в дійсності» (Аристотель, Сочинения, 

с. 78). 

 «Діючи гідно, ми стаємо гідними» (Аристотель, Сочинения, с. 129). 

 «Доброчесність є основою для визначення шляхетної мети, а 

розсудливість – правильним способом її досягнення» (Аристотель, 

Сочинения, с. 187). 

 «Гідна людина – це та, яка вважає себе гідною великого і є відповідною 

йому <…> та ж, яка вважає себе гідною великого, але не є такою, є 

просто марнославною. <…> Приниженою є людина, що вважає себе 

гідною меншого, ніж заслуговує насправді. <…> Величною є та людина 

<…> що гідно себе цінує» (Аристотель, Сочинения, с. 130). 

 «Негідно за будь-яку ціну залишатися живим» (Аристотель, Сочинения, 

c. 133). 

 «Три речі ми обираємо і трьох намагаємося уникати. Перші три – це 

прекрасне, корисне і те, що дає насолоду, та протилежні цьому – 

ганебне, шкідливе й те, що несе страждання» (Аристотель, Сочинения, 

с. 82). 

 «Яка сутність людини, такі її слова і вчинки, так вона і живе» 

(Аристотель, Сочинения, c. 140). 

 «Призначення людини виконується завдяки доброчесності й 

розсудливості, оскільки доброчесність є основою визначення шляхетної 

мети, а розсудливість – правильних засобів для її досягнення» 

(Аристотель, Сочинения, с. 187). 

 «Коли ж пощастить, узявши гору над усіма пристрастями, підкоривши їх 

своїй волі, сказати, дихнувши на повні груди: «Я переміг!» – Запитаєте 

кого? – Не персів, не далеких мідійців, ані всіх тих войовників, – переміг 

скупість, переміг марнославність, переміг страх перед смертю, який 

перемагав переможців народів» (Сенека, Моральні листи до 

Луцілія, c. 247-248). 

 «Хто пам’ятає, звідки прибув, той знає, куди відходить» (Сенека, 

Моральні листи до Луцілія, c. 539). 
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 «Задум природи можна осягнути з того, в чому ми з нею не суперечимо» 

(Эпиктет, Энхиридион, с. 67). 

 «Не прагни сам бути ні стратегом, ані пританом, ані консулом, але 

вільним. А шлях до цього лиш один – презирство до того, що поза нами» 

(Эпиктет, Энхиридион, с. 63). 

 «Щоразу, коли починаєш мріяти про будь-яку насолоду, остерігайся, як і 

в усьому іншому, захопитися цими фантазіями. Нехай ця насолода 

зачекає, а ти візьми собі паузу. Потім пригадай той час, коли ти будеш 

насолоджуватися цим, і той час, коли ти, насолодившись, опісля 

каятимешся і докорятимеш собі. Протистав цьому, як ти, утримавшись, 

будеш радіти й хвалити себе. А коли ти вважатимеш, що час перейти до 

справи, то пильнуй, щоб над тобою не взяли гору приємність і 

привабливість, притаманні насолодам. Порівняй, наскільки приємніше 

усвідомлювати, що ти взяв гору над усім цим» (Эпиктет, Энхиридион, 

с. 75). 

 «Пам’ятай, що ти – актор у п’єсі, яку ставить режисер. Якщо він забажає 

зробити її короткою – ти актор короткої драми, якщо він забажає 

зробити її довгою – то довгої. Якщо він хоче, щоб ти грав роль бідняка – 

зіграй її добре, так само, як і роль каліки, керівника, плебея. Твоя 

справа – добре зіграти роль, дану тобі, а вибрати її для тебе має інший» 

(Эпиктет, Энхиридион, с. 63). 

 «Не вимагай, щоб події розгорталися так, як тобі хочеться, а приймай те, 

що відбувається, і будеш щасливим» (Эпиктет, Энхиридион, с. 59). 

 «Людей в сум’яття приводять не самі речі, а їхні власні уявлення про ці 

речі. Наприклад, у смерті немає нічого жахливого <…> але оскільки 

уявлення про смерть викликає страх, то воно й є причиною страху. Тому 

кожного разу, коли ми стикаємося з труднощами, перебуваємо в сум’ятті 

чи печалі, не треба звинувачувати будь-кого, окрім себе, тобто своїх 

уявлень» (Эпиктет, Энхиридион, с. 58).  

 «Уже зараз вважай себе гідним жити як досконалий філософ, і все, що 

здається тобі найкращим, стане для тебе непорушним законом» 

(Эпиктет, Энхиридион, с. 82). 

 «Коли ти прагнеш до філософії – готуйся, що багато хто висміюватиме 

тебе <…> Ти не будь суворим. Дотримуйся того, що здається тобі 

найкращим, наче ти поставлений на це місце Богом. І пам’ятай: якщо ти 

збережеш свої переконання, ті, хто спочатку висміювали тебе, потім 

будуть тобою захоплюватися. Але коли ти відступишся, то зазнаєш 

подвійного висміювання» (Эпиктет, Энхиридион, с. 64). 

 «Смерть, і вигнання, і все, що викликає страх, нехай буде в тебе 

щоденно перед очима, особливо смерть – бо так ти ніколи не думатимеш 

ні про що нице і не побажаєш нічого понад міру» (Эпиктет, Энхиридион, 

с. 64).  
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 «Вівці не приносять пастухам траву, щоб показати, скільки вони з’їли, – 

перетравивши її в собі, вони приносять вовну і молоко» (Эпиктет, 

Энхиридион, с. 79). 

 «Треба позбутися будь-яких зовнішніх прикрас, негідних чоловіка, і 

такої ж вади треба остерігатися у рухах свого тіла <…> Зовнішню 

гідність треба підтримувати здоровим зовнішнім виглядом, а вигляд – 

тілесними вправами. Крім того, варто дотримуватись чистоти, яка не 

повинна бути ні неприємною, ні занадто вишуканою. Такого самого 

правила варто дотримуватися і в одязі, в якому, як і у всьому, 

якнайкращою є розумна середина» (Цицерон, О старости. О дружбе. 

Об обязанностях, c. 91). 

 «І сам я, коли ще насолоджувався вченням Платона, чув, як ганьблять 

християн, але коли на свої очі побачив, як вони безстрашно зустрічають 

смерть і все, що вважається страшним, переконався в тому, що не 

можуть вони бути відданими гріху і розпусті. Бо хто ж з розпусних і 

нестриманих <…> здатен спокійно прийняти смерть, щоб назавжди 

позбутися своїх насолод? Такі якраз навпаки будуть прагнути в будь-

який спосіб продовжити своє теперішнє життя, сховатися від влади, ніж 

виявляти себе для засудження на смерть» (Иустин, Первая Апология, 

с. 117). 

 «Філософія – воістину найвеличніша й найцінніша в очах Бога справа: 

вона веде нас до Бога і робить нас гідними перед Його лицем, і справді 

святими є ті, хто скерував свій розум до філософії; але є багато й тих, 

хто так і не зрозумів, що таке філософія і для якої мети вона надана 

людям, інакше б не було ні платоніків, ні стоїків, ні перипатетиків, ні 

теоретиків, ні піфагорійців, тому що істинне знання тільки одне» 

(Иустин, Разговор с Трифоном иудеем, с. 134-135). 

 «Ти перш за все молися, щоб відкрилися тобі двері світла, бо цих речей 

нікому несила побачити або зрозуміти, якщо Бог і Христос Його не 

дадуть їм такого розуміння» (Иустин, Разговор с Трифоном иудеем, 

с. 145). 

 «Любитель істини повинен як тільки може і навіть більше за своє життя 

старатися дотримуватися правди в словах і вчинках своїх, хоч би й 

смерть загрожувала йому» (Иустин, Первая Апология, с. 32).  

 «Коли нас допитують, ми не зрікаємося, тому що не усвідомлюємо за 

собою нічого лихого, але вважаємо безчесним не бути у всьому 

відданими істині, яка, як ми знаємо, є угодною Богові» (Иустин, Вторая 

Апология, с. 109). 

 «Якби ми знали і були б упевнені, що від Бога нічого не можна 

приховати: ні якоїсь справи, ні навіть свого наміру, то хоч із причини 

страху покарання старались би поводитися добре» (Иустин, Первая 

Апология, с. 40-41). 
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 «І нехай сяють ваші добрі справи перед людьми, щоб вони, дивлячись на 

них, прославляли Отця вашого небесного» (Иустин, Первая Апология, 

с. 46). 

 «Істинним є те, що немає ні чеснот, ні гріха, і тільки в думках та 

судженнях людей розрізняються добро і зло» (Иустин, Первая Апология, 

с. 73). 

 «І на самому початку Він створив рід людський розумним і здатним 

обирати істинне і робити добро для того, щоб ніякій людині не 

залишалося перед Богом виправдання; бо усі створені розумними і 

здатними до споглядання» (Иустин, Первая Апология, с. 58). 

 «Омийся душею від гніву і зажерливості, від заздрості, від ненависті, і 

тоді усе тіло буде чистим» (Иустин, Разговор с Трифоном иудеем, 

с. 155). 

 «Бог сотворив людину не даремно – бо Він є премудрим, і ніяка справа 

премудрості не буває даремною» (Афинагор Афинянин, О воскресении 

мертвых, с. 26). 

 «Неприйнятне Богові буває неприйнятним Йому або як несправедливе, 

або як негідне» (Афинагор Афинянин, О воскресении мертвых, с. 10). 

 «Якщо праведний Суд передбачає відплату за дії цих обох частин, то не 

одна душа повинна отримати відплату за те, що зроблено нею разом із 

тілом, – оскільки вона не сама по собі захоплюється гріхом тілесних 

насолод <…> ціла людина, що складається із того та іншого, підлягає 

Суду за кожну свою дію» (Афинагор Афинянин, О воскресении 

мертвых, с. 35). 

 «Гнозис, за милістю Бога, повідомляється нам Переданням і довіряється 

тому, хто показав себе гідним оберігати вчення. І від нього гідність 

любові випромінюється від світла до світла. Бо сказано, що тому, хто 

вже має – прикладеться: до віри – гнозис, до гнозису – любов» 

(Климент Александрийский, Строматы. Т. 3, с. 229). 

 «[Перехід від віри до гнозису] веде до любові, того, хто любить з 

Любимим, того, хто пізнає з Пізнаваним. І той, хто досягає такого стану 

вже зараз, у земному житті, досягає гідності, рівної янгольській» 

(Климент Александрийский, Строматы Т. 3, с. 231).  

 «Справжнього гностика жодним чином не зачіпають судження людей 

нікчемних, подібно як і думка чи захват натовпу» (Климент 

Александрийский, Строматы. Т. 3, с. 206). 

 «Тим, хто воістину гідний, благі дари даються і без їхнього прохання. 

Праведник, що став таким не з причин необхідності, страху чи сподівань 

на винагороду, але свідомо обрав такий спосіб життя, прямує шляхом, 

який називають «царським» <…> Усі інші шляхи є слизькими і 

тернистими» (Климент Александрийский, Строматы. Т. 3, с. 241). 

 «Ми не народжуємося доброчесними, і чесноти не розвиваються в нас 

подібно до органів тіла, без будь-якої нашої участі. Тому що в такому 
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випадку наш вибір не був би вільним і схвальним» (Климент 

Александрийский, Строматы. Т. 3, с. 206). 

 «Той, хто буде негідно їсти цей хліб або пити келих Господній, буде 

винен проти Тіла і Крові Господньої. Так випробовує себе людина і 

таким чином нехай їсть від хліба цього і п`є з келиха цього» (Климент 

Александрийский, Строматы. Т. 1, с. 81). 

 «Христос є прикладом для усіх віруючих <…> Він завжди обирав добро, 

і обрав його, ще не знаючи зла, і возлюбив правду, і зненавидів 

беззаконня <…> так і кожен після падіння або заблудження, керуючись 

цим прикладом, повинен очиститись від гріха і, тримаючись 

Дороговказу, повинен йти тісним шляхом доброчесності. Таким чином, 

через наслідування Йому ми стаємо, наскільки це можливо, 

прилученими до божественної природи» (Ориген, О началах, c. 375). 

 «Можливість досконалості дана [людині] на початку через гідність 

образу, досконалу ж подобу вона повинна отримати наприкінці сама 

через виконання діянь» (Ориген, О началах, c. 291). 

 «Хто в цьому житті має скерованість на істину та знання, в майбутньому 

житті отримає красу завершеного зображення» (Ориген, О началах, 

c. 176). 

 «У кожній людині є власний вогонь, яким вона карається» (Ориген, О 

началах, c. 165). 

 «Хто очистив себе, той стає гідною посудиною, а хто знехтував 

очищенням своїх нечистот, той стає низькою посудиною, для 

подальшого низького вжитку» (Ориген, О началах, c. 240). 

 «Якщо тільки після хрещення ми перестаємо грішити, то тим самим 

вдягаємося в одежі цноти не добровільно, а з необхідності. І хто ж тоді є 

кращим у своїй доброчесності? Той, кому вже не дозволено бути злим, 

чи той, кому огидно бути злим? Той, кому наказано бути вільним від 

гріха, чи той, хто живе цією свободою?» (Тертуллиан, О покаянии). 

 «Кого вважати більш гідним, як не того, хто більш досконалий? Кого 

визнавати більш досконалим, як не того, хто боїться Бога й, відповідно, 

сповнився істинного каяття? Бо саме він боїться згрішити, щоб не 

виявитись негідним прийняти його» (Тертуллиан, О покаянии). 

 «Бог дарував людям дещо більше: не створив їх просто, як усіх 

безсловесних тварин на землі, а сотворив їх за образом Своїм, надавши 

їм силу власного Слова Свого, щоб, маючи у собі певні відтінки Слова і 

ставши словесними, вони могли перебувати у блаженстві, живучи 

істинним життям, і в істинному сенсі – життям святих у раю» 

(Афанасий Великий, Творения, с. 195). 

 «Зло не від Бога і не в Бозі, і його не було на початку, і немає у нього 

якоїсь сутності; але люди, з втратою уявлень про добро, самі собі, з 

власної свавільної волі, стали осмислювати і уявляти не-суще» 

(Афанасий Великий, Творения, с. 133). 
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 «І як зовсім ниці волочаться по землі, подібно до земляних слимаків, так 

і злочестиві люди, падаючи і принижуючись в уявленнях про Бога, до 

богів зараховують усе, що уявляють: і людей, і зображення людей, і 

каміння, рослини, тварин, <…> а деякі настільки принизилися думкою і 

затьмарилися розумом, що вигадали і обожнили собі те, чого ніколи не 

існувало і навіть не було видно серед сотворених речей» (Афанасий 

Великий, Творения, с. 136). 

 «Шлях до Бога не такий далекий від нас <…> він не поза нами, а в нас 

самих; і начало його може бути нами віднайдене, як Мойсей вчив, 

говорячи: близько до тебе слово, в устах твоїх і в серці твоєму. І 

Спаситель дав це зрозуміти і підтвердив те саме, коли сказав: Царство 

Боже всередині вас. Всередині себе, маючи віру і Царство Боже, можемо 

вгледіти і збагнути Царя всесвіту – Рятівне Отче Слово» (Афанасий 

Великий, Творения, с. 165). 

 «Без чистого розуму і наслідування святих ніхто не зможе зрозуміти 

слова святих» (Афанасий Великий, Творения, с. 263).  

 «Подивуйся людинолюбству Слова! За нас Воно терпить безчестя, щоб 

ми зробилися славними» (Афанасий Великий, Творения, с. 234). 

 «Через принижене явлено нам божественне, через смерть поширилося на 

всіх безсмертя <…> Слово Боже олюднилося, щоб ми обожились; Воно 

явило Себе тілесно, щоб ми набули собі поняття про невидимого Отця; 

Воно перетерпіло приниження від людей, щоб ми успадкували 

безсмертя. Само Воно ні в чому не зазнало втрати, тому що є 

неупередженим, нетлінним початком – Словом і Богом <…> Заслуги 

Спасителя, здійснені через олюднення Його, настільки великі і 

незліченні, що намагатись уявити їх значило б уподібнитися людині, 

яка, споглядаючи море, хоче перерахувати його хвилі» (Афанасий 

Великий, Творения, с. 260). 

 «Будьте ж гідні благословення Господнього!» (Василий Великий, 

Творения, с. 251). 

 «Бо ніхто не знає про себе, що він являє собою як людина. Ми схильні 

вивчати небо ретельніше, ніж себе самих. Не зневажай тим дивом, що 

приховане у тобі. Ти переконаний у своїй незначущості, але подальші 

розмірковування розкриють твою велич. Ось чому мудрий Давид, що 

чудово вмів пізнавати самого себе, сказав: Дивовижним є пізнання Тебе 

через мене (Пс. 138: 6)» (Василий Великий, Творения, с. 294). 

 «Усвідом свою гідність» (Василий Великий, Творения, с. 295). 

 «Якщо подивитись на її природу, то вона ніщо і нічого не гідна; проте, 

якщо звернеш увагу на честь, якої вона удостоїлась, то людина є дещо 

величне» (Василий Великий, Творения,, с. 305). 

 «Людина – це істота, яка володарює» (Василий Великий, Творения, 

с. 298). 

 «Чому зневажаєш своєю гідністю і стаєш рабом гріха? Чому 

перетворюєш себе на здобуток диявола? Ти ж покликаний бути 
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володарем тварі, але відкидаєш свою природу. <…> Чому ти не цінуєш 

даної тобі від Бога влади, того, що в тебе є розум – володар 

пристрастей?» (Василий Великий, Творения,, с. 298). 

 «Що може бути більш жахливим за людину, яка не може всередині себе 

залишатися самою собою, яка підвладна пристрасті, в якої гнів прогнав 

розум і здобув владу над її душею?» (Василий Великий, Творения, 

с. 304). 

 «Якщо ти станеш ворогом зла, забудеш минулі образи й ворожнечу, 

якщо будеш любити своїх братів і співчувати їм, то уподібнишся Богові. 

Якщо від усього серця простиш ворогу своєму, то уподібнишся Богові. 

<…> Ділами, якими ти вдягаєшся в милосердя, ти уподібнюєшся Христу 

<…> Таким чином, історія [творення] є виховання життя людського» 

(Василий Великий, Творения, с. 302). 

 «Якби Творець усе тобі дарував, то як би відкрилося тобі Царство 

Небесне? І ось одне дано, а інше залишено незавершеним, щоб ти 

вдосконалювався і ставав гідним Божої відплати» (Василий Великий, 

Творения, с. 302-303). 

 «Не вважай себе кращим за інших, щоб, виправдавшись за власним 

присудом, не бути засудженим за присудом Божим» (Василий Великий, 

Творения, с. 710). 

 «Жінки нарівні з чоловіками мають честь бути створеними за образом 

Божим. Природа і тих, і тих рівночесна, рівні їх чесноти, рівні 

винагороди, однаковою є й відплата» (Василий Великий, Творения,  

с. 303). 

 «Якщо розум не просвітлений, або слово слабке, або слух не очищений і 

тому не сприймає слова, від одної з цих причин, як і від усіх, істина стає 

неосяжною» (Григорий Богослов, Творения, с. 38). 

 «До чистого повинно доторкатися тільки чисте і йому подібне» 

(Григорий Богослов, Творения с. 37).  

 «Говори тоді, коли маєш щось краще за мовчання, але люби німоту, 

коли мовчання краще за слова» (Григорий Богослов, Творения, с. 470). 

 «Для тих, хто починає усіляке слово і справу, найкращий порядок – 

починати Богом і завершувати Богом» (Григорий Богослов, Творения, 

с. 23). 

 «Для чого несеш себе як Пастиря, якщо ти – вівця? Для чого робишся 

головою, якщо ти – нога? Для чого берешся очолювати військо, якщо 

поставлений в ряду воїнів? Для чого женешся по морю за великими, але 

сумнівними вигодами, якщо можеш безпечно обробляти землю, хоч і з 

меншим здобутком?» (Григорий Богослов, Творения с. 469). 

 «Не підносся високо, щоб не впасти глибоко» (Григорий Богослов, 

Творения с. 659). 

 «Я все більше засмучуюся від думки, що гріх є справою, яка зручно 

збуджує до здійснення та без зусиль виконується, що завжди легше 

стати негідним, навіть якби й ніхто нас до цього й не скеровував; і 
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навпаки, прагнення бути гідним – справа рідкісна й важка, хоч би й 

багато до неї було спонук» (Григорий Богослов, Творения, с. 27). 

 «Найдосконаліший шлях до піднесення – смиренність» (Григорий 

Богослов, Творения с. 678).  

 «Управляти людиною, такою хитрою і мінливою твариною, дійсно є 

мистецтвом з усіх мистецтв і наукою з наук» (Григорий Богослов, 

Творения, с. 29). 

 «[Гідність людини не полягає] ні в багатстві – так, щоби боятися 

бідності; ні в тілесному здоров`ї – так, щоби лякатися хвороби; ні в 

думці людей – так, щоби зважати на людський осуд; ні в житті 

порожньому і беззмістовному – так, щоби для тебе була страшна смерть; 

ні в свободі – так, щоби тікати від рабства, – а в ретельному дотриманні 

істинного вчення і в доброчесному житті» (Златоуст Иоанн, Творения, 

Том 3, с. 477). 

 «Ніщо не дає такої поваги, як доброчесність, поваги не вимушеної, не 

вдаваної і не прикритої будь-якою маскою омани, але істинної, щирої, 

що не змінюється ніякими важкими обставинами» (Златоуст Иоанн, 

Творения, Том 3, с. 486). 

 «Якщо вона [людина] сама собі не завдасть шкоди, ніхто інший не 

зможе їй зашкодити, хоч би увесь всесвіт повстав супроти неї на 

жорстоку війну» (Златоуст Иоанн, Творения, Том 3, с. 489). 

 «Не згадуй про свої добрі справи, нехай про них згадує Бог» (Златоуст 

Иоанн, Творения, Том 3, с. 378). 

 «Велика таємниця людина, якій Тобою «волосся на голові пораховане» 

(Мф. Х, 30)» (Аврелий Августин Творения, Том 1, c. 523). 

 «Коли воля людини, залишаючи вище, звертається до нижчого, вона 

робиться злою не тому, що звернулася до зла, а тому, що саме її 

звернення має гріховну властивість. Тому не щось низьке зробило волю 

злою, а сама воля, ставши злою, хтиво і безладно звернулася до 

нижчого» (Аврелий Августин Творения, Том 3, с. 520). 

 «Зла воля слугує причиною злих діянь, для злої ж волі ніщо не є 

причиною» (Аврелий Августин Творения, Том 3, с. 519). 

 «Блажен, хто любить Тебе, хто любить і ближнього у Тобі, і ворога 

заради Тебе» (Аврелий Августин Творения, Том 1, с. 519). 

 «Велике диво – людина» (Пико делла Мирандола Речь о достоинстве 

человека). 

 «Усе благо міститься в душевній доброчесності, котрій зашкодити ніхто 

не зможе, навіть якби він відняв вільність, шану й багатство» (Віталій з 

Дубна, Діоптра, арк. 77). 

 «Яка людина – віруюча чи невіруюча, – такі й її справи – добрі, якщо 

вони здійснені у вірі, або гріховні, якщо вони здійснені в безвір’ї» 

(Мартин Лютер, Избранные произведения, c. 40). 
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 «Без Божої благодаті ніхто в житті не може триматися правильного 

шляху» (Мартин Лютер, Избранные произведения, c. 335). 

 «Людина отримує відплату не за ділами, а за гідністю» (Жан Кальвин, 

Наставления в христианской вере, ІІІ.ХІ.13). 

 «Боже покликання повинно бути для нас принципом і підставою для 

досягнення блага у всьому; <…> людина, яка не керується покликанням, 

ніколи не віднайде правильного шляху до належного виконання своїх 

обов’язків» (Жан Кальвин, О христианской жизни, с. 37). 

 «Людина, яка буде скеровувати своє життя до мети свого покликання, 

дуже добре зможе облаштувати його, бо не буде зазіхати на більше, ніж 

те, що несе з собою її покликання» (Жан Кальвин, Наставления в 

христианской вере, ІІІ.Х.6). 

 «Треба постійно звертати погляд на нашу конечність» (Жан Кальвин, О 

христианской жизни, с. 28). 

 «Бог не схвалить жодного розпорядження власністю, коли воно не 

викликане любов’ю до ближнього» (Жан Кальвин, Наставления в 

христианской вере, ІІІ.Х.5). 

 «Задоволення, що постійно переживається тими, хто неухильно йде 

шляхом доброчесності, є звичкою їх душі, найменням якої є спокій або 

спокійне сумління. Задоволення, що переживається тими, хто тільки-но 

здійснив хороший вчинок, є пристрастю, тобто видом радості, яку 

можна вважати найприємнішою з усіх, тому що причина її залежить від 

нас» (Рене Декарт, Сочинения, Том 1, с. 561-562). 

 «У кого є це усвідомлення власної гідності, той легко переконається, що 

кожен може віднайти в собі це почуття, тому що в ньому немає нічого, 

що залежало б від інших. Люди, які мають це почуття, ніколи ніким не 

нехтують; хоч вони часто бачать, що інші роблять помилки, які 

виявляють їхню слабкість, вони більш схильні вибачати їх, ніж 

ганьбити, і відносять ті помилки скоріше до незнання, ніж до відсутності 

доброї волі. Вони не вважають себе нижчими за тих, у кого більше 

земних благ, кому інші виявляють більше почестей, хто розумніший, 

освіченіший або красивіший за них і взагалі переважає у будь-якому 

плані. Також вони не вважають себе набагато вищими за тих, кого, у 

свою чергу, переважають, тому що усе це здається їм малозначущим у 

порівнянні з доброю волею, за яку вони себе поважають і яку вони так 

чи інакше передбачають у кожної людини» (Рене Декарт, Сочинения, 

Том 1, с. 547). 

 «Гідна людина не надає значення тим благам, яких можна її позбавити, і, 

навпаки, високо цінує свободу й повну владу над самою собою» (Рене 

Декарт, Сочинения, Том 1, с. 567). 

 «Завдяки науці людина має перевагу над іншими людьми, подібно до 

того, як людина має перевагу над тваринами, оскільки завдяки науці 

розум людський підноситься до небес, чого не може зробити тіло» 

(Френсис Бекон, Сочинения, Том 1, с. 142). 
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 «Багатства треба витрачати на те, щоб здобути знання, а не 

застосовувати знання для накопичення багатства» (Френсис Бекон, 

Сочинения, Том 1, с. 101). 

 «Доки філософи ведуть суперечку, що є головним – доброчесність чи 

насолоди, шукай засоби оволодіти і тим, і другим. Доброчесність з 

допомогою багатства стає всезагальним благом» (Френсис Бекон, 

Сочинения, Том 1, с. 374). 

 «Природа вклала в людину прагнення до щастя і відразу до нещастя. Ось 

це дійсно вроджені практичні принципи, які, як і належить практичним 

принципам, діють постійно і безперервно впливають на усю нашу 

діяльність. Це можна незмінно й усюди спостерігати в усіх людей, будь-

якого віку. Але вони є схильностями, що випливають з природного 

прагнення до добра, а не закарбованими істинами в розумі» (Джон 

Локк, Опыт о человеческом разумении, с. 116). 

 «Дев’ять десятих тих людей, яких ми зустрічаємо, є тими, ким вони є, – 

добрими чи злими, корисними чи непридатними – завдяки своєму 

вихованню» (Джон Локк, Мысли о воспитании, с. 412, 432).  

 «Основою всякої доброчесності та гідності є здатність людини 

відмовлятися від задоволення своїх бажань, коли розум не схвалює їх» 

(Джон Локк, Мысли о воспитании, с. 437). 

 «Коли вам вдалося навчити дітей цінувати добру репутацію й боятися 

сорому та ганьби, ви вклали в них правильне начало, яке буде завжди 

проявляти свою дію й схиляти їх до добра» (Джон Локк, Мысли о 

воспитании, с. 412, 446). 

 «Щастя або нещастя людини в основному є справою її власних рук. Та 

людина, чий дух – нерозумний керівник, ніколи не знайде правильного 

шляху…» (Джон Локк, Мысли о воспитании, с. 412). 

 «Велич душі виявляється в презирстві до несправедливих чи безчесних 

засобів» (Томас Гоббс, Левиафан, с. 27). 

 «Занадто висока думка людини про себе, про своє божественне 

натхнення, про свою мудрість, вченість, красу може стати навіженістю, 

а в поєднанні із заздрістю – оскаженінням» (Томас Гоббс, Левиафан,  

с. 28). 

 «Бо усі поважають саме тих, хто прославився, й уважають їх гідними  для 

наслідування. Звідси <…> випливає, що батьки і вихователі з метою 

просвіти юнаків повинні не тільки наставляти їх істинними та добрими 

вченнями, але й, окрім того, поводитись у їхній присутності доброчесно 

і бути справедливими. Тому що юнацький характер легше схиляється до 

поганого під впливом прикладу, ніж до доброго під впливом настанов» 

(Томас Гоббс, О человеке, с. 257). 

 «Могутність приносить репутацію мудрості або щастя. Привітність 

могутньої людини завойовує любов. Чутка про те, що людина проявила  

розсудливість у веденні війни або в укладенні миру, є також проявом 
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могутності, бо розсудливим людям ми охочіше вручаємо владу над 

собою» (Томас Гоббс, Левиафан с. 32). 

 «Думка, яку має про себе кожна людина, впливає на її схильності 

(характер)» (Томас Гоббс, О человеке, с. 256). 

 «Вміти прощати того, хто просить про прощення, це ознака віри в себе» 

(Томас Гоббс, О человеке, с. 245). 

 «Нерішучість – це щось ганебне» (Томас Гоббс, Левиафан с. 33). 

 «Насправді найбільш гідний бути воєначальником чи суддею той, хто 

найбільше обдарований якостями, потрібними для цих посад; а найбільш 

гідний бути багатим той, хто має якості, що дозволять якнайкраще 

скористатися багатством» (Томас Гоббс, Левиафан с. 36). 

 «Релігія існує лише в людині» (Томас Гоббс, Левиафан с. 40). 

 «Розум підказує найбільш доцільні умови миру, на основі яких люди 

можуть прийти до згоди. Ці умови називаються природними законами» 

(Томас Гоббс, Левиафан с. 49). 

 «Загальне правило, правило розуму визначає, що кожна людина має 

прагнути миру, коли є надія його досягти. Коли неможливо його 

досягти, то можна використовувати всі засоби, які дають перевагу під 

час війни» (Томас Гоббс, Левиафан, с. 50). 

 «Справедливість – це природний закон» (Томас Гоббс, Левиафан с. 57). 

 «Чесна людина не втрачає свого доброго імені навіть через один або два 

несправедливі вчинки, що можуть бути зумовлені раптовою пристрастю 

або нерозумінням певних речей. Безчесна ж людина не перестає бути 

такою внаслідок тих вчинків, які вона здійснює або не здійснює через 

страх, бо її воля визначається не почуттям справедливості, а тією 

передбачуваною вигодою, яку можуть принести ці дії» (Томас Гоббс, 

Левиафан с. 58). 

 Як би високо не оцінювали себе люди, їхня істинна ціна – це те, як їх 

оцінюють інші» (Томас Гоббс, Левиафан с. 32). 

 «Відмовлятися від своєї свободи – все одно що відмовлятися від своєї 

людської гідності, від прав людської природи й навіть від її обов’язків 

<…> Така відмова несумісна з самою природою людини. Позбавити 

людську волю свободи – все одно що позбавити людські вчинки 

моральності» (Жан-Жак Руссо, Об общественном договоре, с. 6). 

 «Чинити лише під впливом свого бажання є рабством, а підкорятися 

закону, який сам собі встановив – це свобода» (Жан-Жак Руссо, Об 

общественном договоре, с. 15). 

 «Хоч людина й народжується вільною, проте скрізь вона у кайданах, і 

навіть той, хто вважає себе володарем інших, є насправді навіть ще 

більшим рабом, аніж вони» (Жан-Жак Руссо, Об общественном 

договоре,  с. 2). 

 «Усе виходить гарно з рук Творця, усе вироджується в руках людини. 

Людина нічого не хоче бачити таким, як створила природа, – включно і з 
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самою людиною: і людину їй треба видресирувати, як кобилу для 

манежу, потрібно переробити на свій лад, подібно до того, як обкарнала 

вона дерево у своєму саду» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 24). 

 «Щоб бути самим собою і завжди одиничним, треба діяти, як говориш, 

треба завжди бути готовим до рішення, яке потрібно приймати, треба 

бути відданим йому, і приймати його потрібно сміливо» (Жан-Жак 

Руссо, Эмиль,  с. 28). 

 «Хоч себелюбство – знаряддя корисне, але й, водночас, небезпечне: воно 

часто завдає поранень тому, хто ним користується, і рідко робить добро 

без зла» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 257). 

 «Людино, не ганьби людину!» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 237). 

 «Вигляд щасливця навіює іншим завжди більше заздрості, ніж любові» 

(Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 232). 

 «Ми лише настільки жаліємо нещасного, наскільки вважаємо його 

вартим співчуття» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 235). 

 «Людина – останній предмет вивчення мудреця, а ви маєте претензію 

зробити її першим предметом вивчення для дитини!» (Жан-Жак Руссо, 

Эмиль, с. 194). 

 «Недобре людині бути самій» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 385). 

 «Людська думка для чоловіка є могилою доброчесності, а для жінки – це 

трон її» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 394). 

 «Вбранням можна бути блискучою, але подобатися можна тільки 

особистістю» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 402). 

 «Жіночий розум – розум практичний; він дуже вправно вчить, як 

знаходити засоби для досягнення вже відомої мети, але він не вчить, як 

знаходити цю мету» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 407). 

 «Вся справа в тому, щоб бути тим, ким створила нас природа; ми ж 

занадто прагнемо бути тим, ким бажають нас бачити люди» (Жан-Жак 

Руссо, Эмиль, с. 419). 

 «Жінки є природними суддями гідності чоловіків, подібно до того, як 

останні є суддями гідності жінок» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 431). 

 «Ми не знаємо, чим нам дозволить бути наша природа» (Жан-Жак 

Руссо, Эмиль, с. 52-53). 

 «Коли моральна краса відповідна нашій природі, то людина лише 

настільки може бути здоровою розумом і добре організованою, 

наскільки вона є доброю» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, с. 302). 

 «Є в глибині душі вроджене начало справедливості і доброчесності, 

завдяки якому, усупереч нашим власним правилам, ми визнаємо свої 

вчинки й учинки інших або гідними, або негідними; і саме це начало 

називається сумлінням» (Жан-Жак Руссо, Эмиль,  с. 304). 

 «Будь справедливим, і ти будеш щасливим» (Жан-Жак Руссо, Эмиль, 

с. 297). 
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 «Дві речі сповнюють душу завжди новим і чимраз дужчим 

подивуванням і пієтетом, чим частіше й триваліше роздумуєш про них, – 

зоряне небо наді мною й моральний закон у мені» (Імануїл Кант, 

Критика практичного розуму, с. 176). 

 «Природжене право тільки одне-єдине: свобода – право, що притаманне 

кожному в силу його належності до людського роду» (Імануїл Кант, 

Критика практичного розуму, с. 99). 

 «Належна поведінка в житті робить людину гідною» (Імануїл Кант, 

Рефлексії до критики чистого розуму, с. 250). 

 «Людина живе й не може стерпіти, щоб стати у своїх власних очах 

негідною життя» (Імануїл Кант, Критика практичного розуму, с. 99). 

 «Для тих, хто обдарований незвичною і видатною в духовному плані 

індивідуальністю, більшість загальнозначущих насолод виявляються 

зайвими і навіть обтяжливими…» (Артур Шопенгауэр, Мир как воля и 

представление, c. 896). 

 «Те, що людина має у собі самій <…> зберігається довше за все, та й у 

будь-якому віці залишається істинним і єдино невичерпним джерелом 

щастя» (Артур Шопенгауэр, Мир как воля и представление, с. 915). 

 «З підвищенням розумності підвищується і здатність до страждань» 

(Артур Шопенгауэр, Мир как воля и представление, с. 920). 

 «Чим більше людина має у собі самій, тим менше їй треба зовні і тим 

менше можуть для неї значити інші» (Артур Шопенгауэр, Мир как воля 

и представление,с. 911). 

 «Зі ста невігласів, разом узятих, не складеш жодної розумної людини» 

(Артур Шопенгауэр, Мир как воля и представление, с. 911). 

 «У кого самого є багато духовної теплоти, той не потребує гуртування в 

товаристві заради того, щоб зігрітися» (Артур Шопенгауэр, Мир как 

воля и представление, с. 1028). 

 «Хто не любить самотності – не любить також і свободи» (Артур 

Шопенгауэр, Мир как воля и представление, с. 1023). 

 «Той, хто надає великої цінності людській думці, виявляє людям 

забагато честі» (Артур Шопенгауэр, Мир как воля и представление, 

с. 941). 

 «[Геній є] носієм інтелекту багатьох століть і цілого світу <…> живе 

більше заради інших, ніж заради себе» (Артур Шопенгауэр, Мир как 

воля и представление,с. 1328). 

 «Особисті переваги повинні вимолювати собі прощення або 

приховуватися, тому що духовні переваги ображають інших вже одним 

своїм існуванням» (Артур Шопенгауэр, Мир как воля и представление, 

с. 1024). 

 «Коли вжахнешся від погляду на людську негідність, тоді переведи 

погляд на злощасність людського існування і переконаєшся, що вони 
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врівноважують одне одного <…> покарання слідує разом із гріховністю» 

(Артур Шопенгауэр, Мир как воля и представление, с. 1164). 

 «Коли я люблю Його, каючись, то любов – абсолютна. Всім єством <…> 

обираючи себе грішним, винним перед Богом, вибираєш себе 

абсолютно» (Сьорен Киркегор, Наслаждение и долг, c. 301). 

 «Той, хто любив себе, – став великим через себе, той, хто любив 

інших, – став великим через свою відданість, той, хто любив Бога, – став 

найвеличнішим з усіх. Усі вони залишаться в пам’яті, але кожен буде 

великим відносно свого очікування. Один – через очікування 

можливого, другий – через очікування вічного, але той, хто очікував 

неможливого, став найвеличнішим» (Сьорен Кьеркегор, Страх и 

трепет, c. 9). 

 «Знання вище за відчуття, усвідомлення життя – вище за життя» (Федор 

Достоєвский, Сон смешного человека, с. 45). 

  «Головне – любіть інших, як себе, ось що головне, і це все, більше 

нічого не треба: одразу ж усе й складеться» (Федор Достоєвский, Сон 

смешного человека, с. 52). 

 «І дійсно, людина вигадала Бога. І не те дивно, що Бог насправді існує, 

але те дивно, що така думка – думка про необхідність Бога – могла 

прийти в голову такій дикій та злій тварині, як людина, до того ж вона 

свята, до того ж вона зворушлива, до того ж мудра, і до того ж робить 

людині честь» (Федор Достоєвский, Братья Карамазовы, с. 160). 

 «Шляхетне й високе зовсім не діє на юрбу» (Фридрих Ницше, О пользе 

и вреде истории для жизни, с. 219).  

 «Людині, яка не бажає належати юрбі, достатньо тільки перестати бути 

інертною стосовно самої себе» (Фридрих Ницше, Несвоевременные 

размышления). 

 «Будь сама собою! Усе, що ти зараз робиш, думаєш і до чого прагнеш, – 

це не ти сама» (Фридрих Ницше, Несвоевременные размышления). 

 «Тільки шляхом найвищої напруги шляхетних поривань ви зумієте 

розгледіти в минулому те, що в ньому є вартим пізнання і збереження і 

що є в ньому величного. Рівне пізнається тільки рівним, інакше ви 

завжди будете принижувати минуле до себе» (Фридрих Ницше, О 

пользе и вреде истории для жизни, с. 198). 

 «Майте мужність вірити у себе, вірити у своїх героїв. Сотня таких 

вихованих не в дусі часу, зрілих, звиклих до героїчного людей може 

змусити замовкнути навіки все крикливе й брехливе нагромадження 

нашої доби» (Фридрих Ницше, О пользе и вреде истории для жизни, 

с. 198). 

 «Твори у собі ідеал, якому повинно відповідати майбутнє» (Фридрих 

Ницше, О пользе и вреде истории для жизни, с. 198). 

 «Найбільш прекрасне життя у того, хто не трясеться над ним» (Фридрих 

Ницше, О пользе и вреде истории для жизни,  с. 170). 
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 «Ніхто не наважується проявити свою особистість, але кожен носить 

маску або освіченої людини, або вченого, або поета, або політика» 

(Фридрих Ницше, О пользе и вреде истории для жизни,  с. 187). 

 «Мета людства не може лежати в кінці його, а тільки в 

найдовершеніших екземплярах» (Фридрих Ницше, О пользе и вреде 

истории для жизни, с. 217). 

 «Того, хто руйнує ілюзію у собі або в інших, природа карає як 

найжорстокіший тиран» (Фридрих Ницше, Человеческое, слишком 

человеческое, с. 200). 

 «Подаруйте мені спочатку життя, а я вже із нього створю вам культуру!» 

(Фридрих Ницше, О пользе и вреде истории для жизни, с. 226). 

 «Людина кожного разу усвідомлює, що інший на її місці вчинив би не 

так, як вона вчинила, що інший на її місці повівся б цілком інакше, ніж 

так, як вона повелася; тобто вона порівнює себе з іншим, вимагає від 

свого вчинку загальнолюдської гідності» (Памфил Юркевич, Из науки 

о человеческом духе, с. 163). 

 «Моральна досконалість є елементом щастя, є змістом, без якого жодне 

щастя не зробило би її [людину] щасливою» (Памфил Юркевич, По 

поводу статей богословского содержания, с. 339). 

 «Все, що гідне буття, гідне і нашого знання» (Памфил Юркевич, 

Сердце и его значение в духовной жизни человека, с. 83-85). 

 «Вся гідність людини, або вся духовна людина, полягає у мисленні» 

(Памфил Юркевич, Сердце и его значение в духовной жизни человека, 

с. 88). 

 «Істота безсмертна не щезає в роді, а володіє й власним особистісним 

існуванням у часі й у вічності» (Памфил Юркевич, Сердце и его 

значение в духовной жизни человека, с. 89). 

 «Ми покликані робити добро вільно» (Памфил Юркевич, Сердце и его 

значение в духовной жизни человека, с. 96), 

 «Життя втрачає будь-яку ціну, як тільки воно стає неспівмірним зі своєю 

ідеєю» (Памфил Юркевич, Из науки о человеческом духе, с. 191). 

  «Ідея верховного блага як єдності моральної досконалості й щастя 

породжує віру в Бога як творця гармонії між моральною гідністю 

людини і всебічним задоволенням її чуттєво-духовних потреб» (Памфил 

Юркевич, По поводу статей богословского содержания, с. 338).  

 «Волею людини рухає почуття гідності і досконалості – почуття, яке ми 

марно можемо шукати в душах тварин» (Памфил Юркевич, По поводу 

статей богословского содержания, с. 332). 

 


