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ЛЮДИНА НА ШЛЯХУ ДО КРАСИ З ПОЗИЦІЙ ФІЛОСОФІЇ 

І.О. Кобзєва, канд.пед.наук, докторант кафедри філософії Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

 
Прагнення до краси, невідʼємно від людини. Краса представляє собою одне з 

найбільш складних і обговорюваних питань філософської антропології. Автор розглядає 
красу людини через призму інтересів філософії. 

Ключові слова: людина, краса, Античність, Середньовіччя, Відродження. 
 

«...что есть  красота  и  почему  ее   

обожествляют  люди?  Сосуд  она,  в  котором  

пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» 

Николай  Заболоцкий   

Проблема краси приваблювала мислителів і дослідників з найдавніших 

часів. Відзначимо, що історично першим «одухотворенням» краси був 

античний ідеал калокагатії, завдяки якому естетично прекрасне зливалося з 

етичним добром, благом, що дозволяло піднести красу над сприйняттям 

виключно зовнішньої привабливості обʼєкта. «Краса традиційно зарахову-

валася до категорії вищих (граничних) цінностей, поряд з добром, істиною і 

справедливістю. Це чільна тема для давньогрецьких, елліністичних і 

середньовічних філософів; і залишалася центральною для філософської 

думки аж до рубіжу XVIII ‒ XIX століть, будучи представленою в роботах 

таких мислителів, як Шефтсбері, Ф. Хатчесона, Д. Юма, Е. Берка, І. Канта,  

Г. В. Ф. Гегеля, А. Шопенгауера. До початку ХХ століття краса занепала і як 

предмет філософського дослідження, і в якості основної мети всіх мистецтв. 

Але, незважаючи на це, в останньому десятилітті спостерігалося відродження 

інтересу до цієї проблематики. Саме зацікавленість в проблемі краси, вийшла 

за межі естетики і є основним ключем до пошуку нового статусу краси 

людини у філософії. 

Проблема краси і зовнішньої привабливості може змінюватися в 

© Кобзєва І.О., 2018,  
http://doi.org/10.5281/zenodo.2544931 
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залежності від контексту і тій галузі науки, крізь призму якої, ми розглядаємо 

проблему. У філософії розглядається образ краси в свідомості людини і, як 

вищий субʼєктивний критерій естетичного ставлення до всіх проявів 

реальності. 

Робота присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі 

значущості багатогранних цінностей краси в різні історичні епохи з точки 

зору філософії. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Для визначення символічно-

образної виразності краси, як принципу, що обумовлює можливість 

становлення людської сутності і її буття, були використані ідеї Августина,  

Ф. Шеллінга, Г.В. Ляйбніца, Жан-Поля Сартра, М.О. Гершензона,  

О.Ф. Лосєва, М.М. Бахтіна, М.В. Гоголя, Р. Барта, Е. Левінаса, М. Ямпольського, 

Ж. Делеза. Філософсько-культурологічний підхід до людської красі розглядає 

останню у взаємозвʼязку з мистецтвом і представлений О. Шпенґлером,  

О.Ф. Лосєвим, Й. Вінкельманом, П. Бурдьє. За останній період захищені 

дисертації: в 2007 році О.В. Бичков’як на тему «Єдність істини, добра і краси 

у філософії В.С. Соловйова», де доліджується чуттєве начало духовного 

досвіду, яке лежить в основі всеєдності В.С. Соловйова, в 2012 році  

С.А. Крилової на тему: «Краса як феномен соціального буття людини 

(соціокультурні та гендерні аспекти)»,  в 2016 році О.І. Матвієнко «Краса як 

атрибут природи і культури» з приводу атрибутивного та орієнтаційно-

спонукального значення краси для людини, культури і суспільства. 

Мета статті – осмислити та дослідити красоту як феномен філософської 

антропології. 

Виклад основного матеріалу. Краса ‒ незбагненна таємниця. Її 

осмислення повно загадок. Перш за все загальний критерій краси взагалі 

відсутній. В кожну епоху народжуються специфічні образи краси. Те, що 

захоплює людей в одній культурі, може викликати огиду в інший. 

В багатьох різних філософських, антропологічних, культурологічних, 

естетичних роботах наводяться безліч понять, прирівняних до «краси», або 
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які використовуються для визначення краси. При цьому, незважаючи, на хоча 

і такий пильний інтерес дослідників, сам феномен краси залишався тим, що 

«вислизає», видозмінюється, не завжди підвладний точній фіксації і, як 

зазначає О. Буткевич, краса ‒ це «така вічна проблема, щодо якої найбільше 

сказано і найменше ясно» [4, с. 5]. На думку професора Андрущенко Т.І., 

більш-менш усталого визначення краси в науковій і філософській літературі 

немає. Історико-філософська традиція від Платона і до наших днів, 

обгрунтовуючи розуміння «краси», як досконалості предмета у відповідності 

до його сутності й практичного призначення, дає про неї лише приблизне 

уявлення [2, с.273]. 

Саме уявлення про те, яке тіло вважати красивим, не залишається 

незмінним протягом століть. І кожне століття, а іноді навіть і кожне 

десятиліття вносить свої корективи в поняття краси. Краса людини, в 

класичній філософії досліджувана в антропологічних версіях онтологічних 

теорій постає, як виразна форма або спосіб людського буття. Таким чином, 

саме краса людини в тілесній формі гармонії, затвердила якісно інший 

початок людської сутності.  

Саме в давньогрецькій філософії виникла ідея краси, як космічного 

явища, і була створена духовна ієрархія цінностей, виражена в триєдності ‒ 

істини, добра і краси. Краса повинна бути присутня на всіх етапах 

становлення особистості, сприяючи її гармонійному розвитку та 

досконалості. І дійсно, краса, поряд з істиною і добром, незмінно виступає в 

складі вихідної тріади цінностей, що представляє фундаментальні підстави 

буття. 

Ще з давніх часів в містах Греції організовувалися конкурси серед 

молоді. Одним з таких, був конкурс чоловічої та жіночої краси, на якому 

мешканцям Еллади була надана можливість подивитися на фізичні й 

моральні якості своїх громадян. До участі в конкурсі не допускалися особи, 

які порушили моральні норми. І це цілком закономірно: в уявленні древніх 

греків гармонійно розвиненою людиною була сильна та  прекрасна тілом,  
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духовно стійка, з високорозвиненим почуттям громадянської доблесті. 

Названа єдність у визначній мірі закріплювалася в слові калокагатія (від грец. 

kalos – прекрасний і agathos – добрий), яка й визначала дві сторони ‒ 

характеристику тіла, натренованого атлетичними вправами, і характеристику 

душі, що була відповідною красі постави, жестів, поз. Істинно прекрасною 

людиною, таким чином, могла бути зовні красива й внутрішньо добра 

людина [14, с. 4-13]. З появою калокагатії естетичний образ людини 

знаходить своє втілення та закріплюється в уявленнях про красу людини 

зовнішню та внутрішню. Отже, гармонія тілесного й духовного, 

внутрішнього й зовнішнього стає центральною темою всього 

давньогрецького мистецтва.  

В процесі самопізнання Антична Греція зазнала на собі вплив почуття 

краси. Тут переважають онтологічні трактування краси. Краса сприймається, 

як явище обʼєктивне і онтологічне за своєю суттю, повʼязане з досконалістю 

Універсуму, з розумінням космосу, як світового порядку, універсальної 

гармонії давньогрецькими натурфілософами, Піфагором і Гераклітом.  

У Платона краса трактується як ейдос, обʼєктивно існуючий лише в світі ідей 

(і який зумовлює матеріальний світ та світ людини, як гармонійний). 

Аристотель інтерпретує красоту, яка полягає в самих речах матеріального 

світу «велич і порядок», при цьому він визначає сферу проживання людської 

краси, як сферу людських емоцій, де виявляються закони естетичного впливу 

трагічної фігури на глядача ‒ так звані мімесис і катарсис. Для піфагорійців 

краса людини – духовний імпульс, що проникає в людину зі світу, космосу й 

перетворює людське буття. 

Античність відкриває завісу таємниці людської краси, яка постає тут у 

вихідному, генетичному вигляді. У цей період виявляється якийсь принцип 

впливу людської краси на власне людське, людяність, що знаходиться в 

процесі становлення, як і деякі фактори, цей вплив підсилюють і 

візуалізують. Сплетення прекрасного та доброго було обумовлено 

прагненням панівної верхівки та її ідейних виразників підняти моральні 
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принципи до рівня естетичного, закріпити їх в почуттях, в естетичній 

свідомості. Це прагнення знайде свій розвиток в усі наступні епохи – більш 

кращого способу робити воістину глибокий вплив на суспільну свідомість 

особистості, людство, здається, ще не придумало. В процесі самопізнання 

Антична Греція зазнала на собі вплив почуття краси і обʼєктивації людської 

сутності. 

Тут слід зауважити, що в різні періоди грецької цивілізації, краса 

людини ставилася на різні місця. В один час на перше місце ставилася 

тілесна краса. Особливо це помітно на прикладах античної міфології, яка 

впливала на формування світогляду стародавніх. Зовнішня краса божества в 

міфологічному тексті була завжди домінуючою. Статуї грецьких богів 

втілюють прийняті в суспільстві естетичні сили й наближені до них цінності – 

красу, молодість, здоровʼя, силу, рух і все інше, що являє собою духовну 

цінність. У більш пізні часи, у вченні стоїків, тілесна краса поступається 

моральній красі, що говорить про розрив цих двох понять, раніше злитих 

воєдино. На думку Епіктета, красу людини неприпустимо зводити до краси 

тілесної. Тіло і волосся не є прекрасними, та прекрасними можуть бути 

людський розум і воля. Саме від розуму і волі залежить, чи можна людину 

назвати естетичною [14, с. 4-13]. Загалом в античності краса та міра піднесені 

на вершину в ієрархії цінностей і благ і втілені саме в красі людського тіла. 

В епоху Середньовіччя відбулося ототожнення природи краси з Божим 

творінням. Специфіка середньовічного ідеалу людської краси в двох 

іпостасях культури ‒ церковній та народній («низової») ‒ як способу 

символічно-образного здійснення людського буття в кожному з цих ідеалів. 

Поступово естетичний образ людини втрачає тілесність і відповідно до 

теоцентричного підходу зводиться до внутрішньої краси. Красою ж 

зовнішньою, тілесною нехтували у порівнянні з красою серця, відтак поза 

увагою залишалася і краса помислів та вчинків. Зовнішня краса суєтна, 

минуща й нерідко оманлива. Тома Аквінський, Августин Блаженний,  

Єзнік Кохбаци та інші філософи-богослови цього періоду одностайно 
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висловлюються щодо існування прекрасного та краси на Землі, як результату 

Божого промислу. Плотін визначає красу як спосіб сходження до 

божественного: «Краса тіл виникає завдяки спільності, що виходить від богів 

логосом». 

Величезний внесок в розуміння прекрасного і краси в латинське 

Середньовіччя (VI-XV століття) внесли роботи У. Еко. Він зазначає, що 

досить популярною темою в Середньовіччі, було протиставлення між красою 

зовнішньої і красою внутрішньої, але в цьому випадку тлінність земної 

краси, її швидкоплинність сприймалися з великим жалем. Таким чином, 

Середньовіччя демонструє «осінню ностальгію за красою, засудженої на 

вʼянення» [16, с. 25]. 

Предметом ідеалізації в епоху Відродження стала не тільки духовна 

велич людини, а також її фізичні ознаки: краса оголеного людського тіла 

стала мірою краси загалом. Відтак формула софіста Протагора «Людина є 

міра всіх речей, існуючих – що вони існують, неіснуючих – що вони не 

існують» набула нового ренесансного звучання. Цей вислів давньогрецького 

мислителя допомагає зрозуміти пояснення Секста Емпірика того, що 

«Протагор … мірою називає критерій, речами – справи, що людина є 

критерій усіх справ, діянь». Людське тіло перетворюється на витвір 

архітектури, в цей період краса вивірялася законами математики, бо все тіло 

людини з голови до пʼят було розділено на частини, для кожної з яких 

визначалися точні розміри і пропорції. Вважалося, що у пані повинні бути 

три «речі» білосніжними (шкіра, зуби, руки), три ‒ червоними (губи, щоки, 

нігті), три ‒ чорними (очі, брови, вії). Всі частини тіла повинні відповідати 

семи, девʼяти або тридцяти трьом канонам ідеального статури [13]. 

Сучасна епоха, яка визначає антропологічний принцип філософії як 

дослідження людини, знаходить гармонійне начало в змінюваному статусі 

людської краси, універсального, складного і багатогранного феномена. 

Людська краса стала засобом повернення до природного початку, 

гармонізації біологічного і соціального начал, тобто засобом відчуження 
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людини від власної сутності. Дану тенденцію в якості яскравого прикладу 

уособлюють тези І.А.Єфремова про природну доцільність людської краси, 

складові плоті і крові його романів. Згідно І.А.Єфремову, природний відбір 

закріплює в памʼяті роду почуття краси, що служить безпомилковим 

визначником оптимальної генетичної і психічної організації в механізмах 

відбору. Таким чином, людська краса закладена в механізмах еволюції і 

природного відбору, відображає бездоганний і оптимальний стан людського 

організму. За твердженням письменника, загальні принципи нашої 

естетичної оцінки людини засновані на виявленні в красі показників 

здоровʼя, бездоганного обміну речовин, життєвого тонусу. Наприклад, 

уявляються красивими гладка шкіра, густе волосся, ясні очі, уважний погляд, 

яскраві губи, пряма постава, «гордо» посаджена голова та інші «ознаки 

актівності, енергії, добре розвиненого і яке знаходиться в постійній дії або 

тренуванні тіла…» [6, с. 61, 107]. 

Поряд з фізичними параметрами краси (естетичний аспект) існує набір, 

який описує красу, як особистісну характеристику («краса душі»), як 

моральний ідеал, як схвальну оцінку «вчинків і стосунків» (етичний аспект). 

Слід також зазначити, що до етичних категорій відносять: добро, благо, 

справедливість, обовʼязок, совість, відповідальність, гідність і честь, які в 

ряді досліджень [12, c. 73-82] приписуються красивим людям. До 

внутрішньої краси, окрім краси вчинків та відносин, можна долучити і красу 

світогляду – його цілісність, завершеність й, одночасно, відкритість [7,  

c. 183-185]. Справедливо зазначає Л.Газнюк, що «...тіло і дух, який в ньому 

живе, можуть і повинні складати єдине ціле» [5, с. 59]. Відповідно зовнішня 

краса завжди так чи інакше пов’язана із внутрішньою. Тут ми знов 

стикаємося з античним поняттям «калокагатія», яке повʼязане з архетипом 

цілісності і «…виражає гармонію морально-етичного та естетичного вимірів 

людського буття. В більш вузькому сенсі термін може означати ідеал 

морального та фізичного вдосконалення» [15, с.162]. Даний архетип показує, 

що на глибинному рівні люди прагнуть до поєднання зовнішньої та 
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внутрішньої краси. Перехід суспільства, як соціокультурної системи до якісно 

іншого стану, повʼязаного з новим йому властивим «набором» вищих смислів 

свободи, справедливості, честі, індивідуальності, краси супроводжується 

розвитком форм естетичного абсолюту, ідеалу або канону краси людини [1, с. 

137]. Краса людини в буденній свідомості переживається насамперед, як краса 

тіла. Усвідомлюючи це, С. Кʼєркегор виділяв «естетичний», «етичний» та 

«релігійний» типи людей. «Естетичному» типу властиве прагнення до фізичної 

краси та насолоди. Він керується задоволенням. Його субʼєктивна рефлексія 

веде його до субʼєктивної істини [9, c. 158]. 

У розумінні вищих цінностей відбувається самопізнання людиною своєї 

сутності. В людській сутності закладено прагнення до краси та людина 

рухається тисячолітніми шляхами до її осягнення. Краса в ряду вищих 

смислів не тільки розкриває людині її сутність, але здійснює людське буття. 

Ми змогли побачити, що в історії людських суспільств, мала місце історична 

динаміка розвитку канонів людської краси. Проблема краси та зовнішньої 

привабливості може змінюватися в залежності від контексту, від галузі 

науки, яка її розглядає. Але слід зазначити, що в більшості випадків, еталони 

краси передаються з покоління в покоління і дуже добре зберігаються. 

Краса пройшла особливий тисячолітній шлях.  На завершення хочеться 

сказати словами професора О.М. Петруніна, «час змінює нас як фізично, так і 

внутрішньо, зовнішність не залишається з вами назавжди. У той час, як внутрішня 

краса людини залишається з нами вічно. Поверхнева краса не здатна справити 

сильне враження. Внутрішня і зовнішня краса ‒ це єдине гармонійне ціле, що 

доставляє моральне і естетичне задоволення. Внутрішня краса видна зовні і робить 

тіло зовні красивим, але головне ‒ це гармонія душі і тіла. Внутрішня краса 

людини повинна поєднуватися з зовнішньої. Намагайтесь поєднувати їх в собі, і ви 

будете по-справжньому щасливою людиною» [11, c. 35-44].  
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ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ К КРАСОТЕ С ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФИИ 

И.А. Кобзева 

Стремление к красоте, неотъемлемо от человека. Красота представляет собой один 
из наиболее сложных и обсуждаемых вопросов философской антропологии. Автор 
рассматривает красоту человека через призму интересов философии.  

Ключевые слова: человек, красота, Античность, Средневековье, Возрождение. 
 

HUMAN ON THE PATH TO BEAUTY FROM THE STANDPOINT OF THE PHILOSOPHY 

I. Kobzieva  

This article is devoted to the research of the problem of actual for today the problem of 
the importance of multifaceted values of beauty in different historical epochs from the point of 
view of philosophy that shows the evolution in beauty. The desire for beauty is inseparable from 
the human. The mystery of beauty has been disturbing humanity for centuries. A lot of judgment 
about it has been made in history. Beauty is one of the most complex and debated issues of 
philosophical anthropology. Interested in the beauty problem, went beyond the bounds of 
aesthetics and is the key to finding a new status of human beauty in philosophy. Beauty is 
considered through the prism of the interests of philosophy.  

The most ancient civilizations left a preserved heritage, which captures the philosophical 
and aesthetic views of ancient peoples on the beauty. Initially the author addresses to the era of 
antiquity for the reason that it is antiquity that is the base of modern Europe. The rich cultural 
heritage which remained from ancient Greeks is a cradle of European civilization. Then there is a 
transition to the Middle Ages, the Renaissance, starting from the Renaissance, beauty is 
gradually freed from religion and ends with the study of beauty in modern civilization. The 
category of beauty is also considered as an element of the ancient kalokagathia. 

At the deepest level, people always strive to unite external and internal beauty. In the 
understanding of higher values, a person’s self-knowledge takes place. The beauty of a man not 
only reveals his essence to man, but also realizes human existence. The idea of which body to be 
considered beautiful does not remain unchanged over the centuries. And every century, and 
sometimes even every decade, makes its own adjustments to the concept of beauty. 

Key words: human, beauty, Аntiquity, Middle Ages, Renascence. 
 


