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Гуманізм як система загальнолюдських           
цінностей (історичний аспект) 

 
Мета даної роботи – дослідити походження слова гуманність як українською, так і російською мовами 

та прослідкувати поширення цього явища в суспільній та науковій думках. 
 
The task of this work is to spy the history of adventure of words “humanity”, and of expanding of this 

phenomenon in social and scientific spheres. 

 Навряд чи яка-небудь держава буде прагну-
ти будувати своє громадянське суспільство та-
ким чином, щоб воно не відповідало нормам 
гуманності. На думку багатьох сучасних науко-
вців, сьогодні в Україні дуже важко говорити 
про гуманізм. Вже наприкінці ХХ століття, коли 
стало зрозуміло, що наше суспільство не є таким 
безконфліктним і гуманним, яким його змальо-
вували раніше, дискусії з цього питання не при-
пиняються. Можна погодитись із сучасними 
українськими політологами Дашутіним Г.П., 
Михальченком М.І.: “На світанку української 
незалежності зріс інтерес до гуманістичної про-
блематики, що було пов’язано з Вірою й Надією 
на щасливу долю України” [9, с. 3]. 

Мета даної роботи – дослідити походження 
слова гуманність як українською, так і російсь-
кою мовами та прослідкувати поширення цього 
явища в суспільній думці. 

Гуманізм запозичено в середині ХХ ст. з 
німецької мови. З німецької Humanismus за по-
ходженням латинізм, було введено Г. Фогтом. 
Порівняно до латинської hymanus – “люд-
ський” [21, с. 117]. 

Відповідно, дивимось слова “людяний” – 
семантична калька ХІХ ст., французьке humain – 
“людяний, гуманний” [21, с. 490]. 

Людяність – словотвірна калька немецького 
humanitat – “гуманність”. Вперше зустрічається 
у Фонвізіна [21, с. 490]: 

 “...Имею повеление объехать земной округ, 

а притом, из собственного подвига сердца мое-
го, не оставляю замечать тех зло нравных не-
вежд, которые, имея над людьми своими по-
лную власть, употребляют ее во благо бесчело-
вечно. Ты знаешь образ мыслей нашего намест-
ника. Какою ревностию помогает он страждуще-
му человечеству! С каким усердием исполняет 
он тем самым человеколюбивые виды вышней 
власти!..” [20, с. 79]. 

Людинолюбство в пам’ятках зустрічається з 
ХІІІ ст., є словотвірною калькою грецького 
philantropia – “человеколюбие” (від phil – 
“любов” і anthropos “людина”) [21, с. 489]. 

Слід зазначити, що слова “гуманний” і 
“людяний” – синоніми. Гуманний – людяний, 
людинолюбний, людський. Гуманізм – людя-
ність, людинолюбство, людство [2]. Відомості 
про гуманність дає нам також і словник іншомо-
вних слів. “Гуманність” – людяність, повага до 
людини та її гідності. Гуманний – людяний у 
своєму ставленні й діях до інших людей [16]. 
Подібно до вищенаведеного, поняття “гуман-
ність” викладено в українських словниках. 

Гуманізм – 1) Ідейна течія епохи Відроджен-
ня, яка утверджувала право людини на земне 
щастя (французький гуманізм). 2) Світогляд, 
пройнятий любов’ю до людини, піклуванням 
про її благо, повагою до її гідності. 

Гуманність – людяність. 
Гуманний – людяний у своїх діях і ставленні 

до інших людей [17]. 1) Прогресивний дух епо-
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хи Відродження, спрямований на утвердження 
моральних прав людини на земне щастя, чуттєві 
радощі та вільний вияв її прагнень та бажань. 2) 
Ставлення до людини, пройняте турботою про її 
благо, повагою до її гідності, людяність. 

Гуманний– людяний у своїх діях і ставленні 
до інших людей. 

Людяний – 1) який щиро, доброзичливо, 
чуйно ставиться до інших, уважний до чужих 
потреб; гуманний. 2) сповнений щирістю, гу-
манністю. 3) оснований на гуманному ставленні 
до людини. 4) у якому є щирість, уважність, доб-
розичливість. 5) людинолюбство, гуманізм [5]. 

Отже, як бачимо, значення слова 
“гуманність” описано в різних джерелах і майже 
не відрізняється деталями. Основні складові 
цього поняття – любов, чуйність, повага, поряд-
ність, доброзичливість тощо. 

Дуже цікаві відомості про гуманність, люди-
нолюбство знаходимо у Конфуція. Темі людино-
любства, людських відносин Конфуцій приділив 
дуже багато уваги. Гуманність є центральним 
принципом моралі Конфуція, саме вона й стано-
вить основу доброчесності. Згідно з категоріями 
Конфуціанства це людина, наділена високомора-
льними якостями.  

“...Цзы Чжан запитав у Конфуція про люди-
нолюбство. 

Конфуцій відповів: 
– Той, хто може здійснити п'ять принципів у 

Піднебесній, вважається людинолюбним. 
Цзы Чжан сказав: 
Прошу учителя сказати про них. 
Конфуцій відповів: 
 – Повага, великодушність, довіра, кмітли-

вість, милість. Якщо поважний, то тебе не бу-
дуть нехтувати. Якщо великодушний, то оволо-
дієш усім світом людей. Якщо викликаєш дові-
ру, то люди будуть служити тобі. Якщо кмітли-
вий, то доможешся успіху. Якщо милостивий, то 
це дасть можливість розпоряджатися людь-
ми” [XVII 6] (Ян Хо). 

“...Шанування батьків і старших братів – це і 
є основа людинолюбства” (Сю Ер). 

“Шляхетний чоловік є в Конфуціанстві нор-
мативною особистістю, досконалою (насам-еред 
з моральної точки зору), гуманною людиною... 
Протилежність “шляхетній людині” – низька 
людина, позбавлена моральних якостей...” [12, с. 
54]. 

Людинолюбство (умовний переклад терміна 
“Жень”) – найважливіша етико-філософська 
категорія конфуціанства.  

Кращі гуманістичні традиції народу, його 
прагнення до національної гідності мали завжди 
самостійним джерелом народне життя з відобра-
женням у ньому загальнолюдських цінностей. У 
цивілізованому суспільстві такі якості особисто-
сті, як гуманність, милосердя, співчуття, взаємо-

допомога, жалісливість, вважаються загально-
людськими цінностями.  

Уже в ІІ половині ІІ століття з’являються 
перші парафіяльні школи при церквах, монасти-
рях, єпископських кафедрах. А стосовно IV-V 
ст. можна навіть говорити про певну систему 
християнської педагогіки. Перші серйозні педа-
гогічні розробки належать вчителям церкви: 
Клименту Олександрійському, Оригену, Григо-
рію Богослову, Василю Великому, Івану Злато-
усту, Ієроніму та Августину Блаженним. 

У творі Климента Олександрійського 
“Педагог” змальовується ідеал загальнолюдсь-
кого вчителя в особі Ісуса Христа. Філософ за-
кликає вихователів переймати учительські при-
йоми Христа та методи впливу на людей. Як 
педагог Ісус Христос, на думку Климента, був 
практиком та теоретиком. Тому першими засо-
бами педагогічного впливу на особистість є: 
прощення, терпіння, порада, настава, присором-
лення, заборона, переконання. Климент зазначав 
про відмінності між “старозавітною” педагогі-
кою, яка ґрунтувалася на страху божому, та 
“новозавітною” – основаною на любові. 

Іван Златоуст приділяв особливу увагу мора-
льності. Моральність у філософа постає як 
“любомудріє душі”, а аморальність – як її 
“нелюбомудріє”. І. Златоуст доводить, що розумо-
вий розвиток треба обов’язково поєднувати з мо-
ральним удосконаленням і висловлював побою-
вання, аби вченість не зруйнувала доброчинності. 

В основу християнського виховання отці 
церкви покладали страх Божий, під яким розумі-
ли не закріпачення людини, яке паралізує її тво-
рчий потенціал, а передусім страх гріха, який 
заважає прагнути до моральної досконалості та 
пізнання Бога.  

  Давність питання про виховання морально-
го виховання підростаючого покоління підтвер-
джується також в першоджерелах давньогрець-
ких філософів. Так, Аристотель у праці 
“Політика” перевершив своїх учителів у розду-
мах про державний лад, педагогіку, психологію, 
етику, естетику, про виховання ідеального гро-
мадянина. Завдання цієї мети Аристотель визна-
чив так: спираючись на знання про людську ду-
шу, виховувати добродійного громадянина дер-
жави. Можна сказати, що Аристотель був пер-
шим, хто проголосив, що тільки мистецтво спро-
можне виховати гармонійно розвинену людину, 
цілісну особистість. Він також розвиває вчення 
про калокаготію. Вона об’єднує естетичні й ети-
чні якості – прекрасне й добре. Її основа – до-
сконалість тілесної побудови та духовно-
морального складу. Ще вона містить такі чесно-
ти, як справедливість, доброчесність, мудрість, 
розумність, мужність. 

Сократ проводив бесіди на вулицях і майда-
нах та намагався навчити людей жити доброзич-
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ливо, доброчесно. Взаєморозуміння між по-
дружжям, на думку Сократа, можливо тільки 
тоді, коли головну роль в їх стосунках відіграє 
кохання. Розум і знання – головні доброчеснос-
ті, але “тільки кохання одухотворяє і звеличує 
людські стосунки. 

Давньоримський стоїк Епіктет торкався важ-
ливої філософсько-етичної проблеми доброчес-
ності. Тільки доброчесність, говорив Епіктет, 
сприяє щасливому життю.  

Подібну точку зору мав й інший стоїк – Марк 
Аврелій. Моральні якості не даються людям від 
народження, тут велика роль надається вихован-
ню. Методи виховання цієї якості філософ ви-
клав у спеціальних правилах: “...Формуючи в 
собі кращі моральні якості, думай про чесноти 
людей, з якими ти живеш. Ніщо не надає такої 
радості, як подоба чеснот, що виявляються у 
звичаях людей, які живуть поруч з нами і зустрі-
чаються у більш-менш тісній єдності. Тому зав-
жди май їх перед очима...” [4, с. 179-183]. 

 Гуманізм як напрям світської думки епохи 
Відродження став ідейною основою антифеода-
льних виступів у Європі. На відміну від серед-
ньовічного релігійного світогляду, в основі яко-
го був Бог, у гуманістів провідне місце посідала 
людина. 

 Гуманісти розглядали людину як частину 
природи і проголошували її право на задоволен-
ня “земних потреб”, ідеї свободи особи, справе-
дливого суспільства. Ці положення і створили 
ядро ідей гуманізму. Відкриття ренесансом лю-
дини як головного суб’єкта історії і культури 
привели до появи гуманізму. Цей термін був 
вперше вжитий в XV столітті у Флоренції.  

Громадянський гуманізм являв собою систе-
му етичних норм, соціально-політичних ідеалів, 
направлених на гармонізацію відношень особис-
тості і суспільства. Більш об’ємним являється 
поняття “ренесанський гуманізм”. Воно явило 
собою новий світогляд, нову етику, новий соціаль-
ний ідеал і науковий метод. Культурний ідеал ре-
несансу – у найвищому синтезі духу і матерії. У 
безмежній творчій могутності духовної людини. 

Становлення системи загальнолюдських цін-
ностей пов’язано з іменами французьких матері-
алістів XVIII століття: Гельвеція, Гольбаха, Дід-
ро, Ламетрі. 

Термін “загальнолюдські цінності” вони у 
своїх творах не використовували, але своїми 
працями започаткували гуманістичний світогляд 
з найвищою цінністю – людиною та її щастям. 
Їх фундаментальні роботи із цими ідеями: Ламе-
трі “Людина-машина”, Дідро “Розмова Даламбе-
ра й Дідро”, “Філософські думки”, Гольбах 
“Сили природи”, Гельвецій “Про розум”, “Про 
людину”. 

У витоків філософської культури епохи Від-
родження стоїть ім’я Данте Аліґ’єрі. Цей визна-

чний мислитель заклав у свої твори основи но-
вого гуманістичного вчення про людину. 

Франческо Петрарку називають “першим 
гуманістом”. Він написав біля сотні трактатів з 
різних питань моралі, політики, літератури. 

У галузі педагогіки працювали гуманісти 
XIV-XVI ст. – Еразм Роттердамський, Рабле, 
Монтень, Вітторіно де Фельтре, які всупереч 
середньовічній схоластичній системі виховання 
відстоювали потребу прищеплювати дитині такі 
цінності: гуманність, милосердя, співчуття до 
ближнього, добросердність. 

Голландський мислитель Е. Роттердамський, 
один із перших у Європі, обґрунтував ідею миру 
як одну із самих гідних форм існування людст-
ва. Безперервні війни свого часу він вважав 
страшним прокляттям людства. Убивство, де-
градація особистості, жорстокість, страх, руйну-
вання пам’ятників культури – усе це пов’язано з 
війнами. У своїй сатирі “Похвала глупоcті” фі-
лософ викриває усі ці хиби, які існували у фео-
дальному суспільстві. 

Гуманісти Бокаччо, Леонардо да Вінчі, Бру-
но, Рабле, Шекспір, Бекон відіграли важливу 
роль у формуванні нового гуманістичного світо-
гляду. Вони проголосили свободу людської осо-
бистості, права людини на задоволення людсь-
ких потреб. 

Одна з теорій гуманності належить францу-
зькому мислителю Ж.Ж. Руссо. В трактаті “Про 
суспільний договір” Руссо висунув нові револю-
ційні ідеї, які стосуються сутності війн. Він за-
пропонував теорію, у відповідності до якої 
“війна – це не відношення між людьми, це від-
ношення між солдатами”. В ході війни існує 
правило знищувати противника, якщо він озбро-
єний, але як тільки противник здався і склав 
зброю, він перестає бути ворогом, це знов зви-
чайна людина і ніхто вже не має право розпоря-
джатися його життям. У цьому трактаті, який 
відразу був заборонений католицькою церквою 
й прилюдно спалений у Женеві, Руссо сформу-
лював основний принцип, на якому основане 
сучасне міжнародне гуманітарне право. Метою 
воєнного виступу ніколи не повинно бути фізич-
не знищення противника. 

Молодий швейцарець Анрі Дюнан, побував-
ши в 1859 році в містечку Сольферіно й побачив-
ши наслідки однієї із битв між австрійськими й 
австро-італійськими військами, був охоплений 
жахом при вигляді помираючих поранених. Разом 
із місцевими жінками він організував надання пер-
шої допомоги пораненим і хворим. Внаслідок цих 
подій Дюнан опублікував відому працю “Спогади 
про Сольферіно”. В ній він сформулював такі про-
позиції, які подалі втілилися у створення Червоно-
го Хреста і Женевської конвенції. 

Звертаючись до витоків давньої вітчизняної 
культури, переконуємося, що вся вона виростає з 
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потреб утвердження сил добра, людського братст-
ва, справедливості. Багато творів видатних мисли-
телів було присвячено вивченню проблем людини 
і людяності. Традиції розглядати всі проблеми в 
зв’язку із загальними інтересами людства глибоко 
вкоренилися не тільки в громадській думці та літе-
ратурі. Процес гуманізації знайшов відображення 
в Біблії, Євангелії, книгах духовно-церковного 
змісту, пам’ятках писемності Київської Русі.  

Що стосується народно-гуманістичної тради-
ції, то вона має дуже глибокі коріння, сягаючи 
язичництва та пори билинної творчості. В ціло-
му, народному гуманізму властиве почуття єд-
ності з природою, усвідомлення високих мора-
льних рис, обов’язкових для кожного, хто нале-
жить до цієї етичної спільноти.  

Поняття “релігійний гуманізм” стосується 
історії церкви. Християнство сприяло посилен-
ню моральних пошуків та пошуків сенсу життя з 
виробленням системи поглядів “християнська 
мораль”. В “Повчанні” В. Мономаха проголошу-
ється: “...убогих не забувайте, але наскільки змо-
жете, по силах годуйте і подавайте сироті і вдо-
вицю виправдовуйте самі та не дозволяйте силь-
ному губити людину. Ні правого, ні винного не 
вбивайте та не дозволяйте вбити... Старих ша-
нуйте як батька, а молодих як братів... Хворого 
відвідайте... Не пропустіть людину, не привітав-
ши її, і добре слово їй скажіть...” [8]. 

“Заповіти гуманності” в Біблії й “Повчання 
Володимира Мономаха” – аналоги. Ідеї гуман-
ності, людяності, любові і справедливості може-
мо спостерігати і в інших давньоруських творах 
Ізборника Святослава – “Слово Ксенофонта до 
своїх синів”, “Слово про прочитання книжне”, 
“Слово о законі і Благодаті” митрополита Іларіона. 

В Україні поширенню ідей гуманізму сприя-
ли такі чинники: соціально-економічний прогрес 
(розпочався у XV ст.), передумови виникнення 
нового (капіталістичного) способу виробництва, 
поява великої кількості економічно незалежних 
місць. Посилюється інтерес до рідної культури, 
історії, мови, пробуджується національна свідо-
мість, з’являється розуміння необхідності широко-
го розвитку освіти й науки. Але оскільки ні вищих, 
ні середніх навчальних закладів в Україні не було, 
то багато українських юнаків по закінченні місце-
вих шкіл продовжували свою освіту у польських і 
західноєвропейських університетах. Це явище бу-
ло масовим і тривалим. За кордоном молодь одер-
жувала вищу освіту, а також переймалася передо-
вими ідеями, передусім гуманістичними, які пере-
носила на рідний грунт [19, с. 5]. 

Зачинателями гуманістичної культури в Украї-
ні й найвизначнішими гуманістами XV-XVII ст. 
були Юрій Дрогобич, Павло Русин із Кросна, Ста-
ніслав Оріховський. Всі вони працювали в Русько-
му воєводстві Польської держави. Українські гу-
маністи усвідомлювали свою національну належ-

ність і дбали про рідну культуру, незалежно від 
місця своєї просвітницької діяльності. 

Гуманістичними ідеями і цінностями було 
насичене виховання і навчання у братських шко-
лах України. Вони поєднували власні культур-
но-освітницькі традиції з надбаннями європей-
ської культури. Основним критерієм оцінки уч-
ня були його здібності й успіхи в навчанні. Учи-
телеві в процесі виховання дітей відводилася 
важлива роль: він мав бути зразком у всьому, не 
тільки в науці, але й у повсякденному житті.  

В уривку з “Порядку шкільного” 1586 р. – 
статут першої братської школи, заснованої при 
Успенському Ставропігійному братстві у Льво-
ві, –  зазначалось: 

“1. Дидаскал, або вчитель цієї школи, має 
бути благочестивим, розумним, смиренно-
мудрим, кротким, воздержливим, не п'яницею, 
не блудником, не лихоіменцем, не срібролюб-
цем, не гнівливим, не зависником, но благочес-
тію поспішителем, образ благих в самому собі 
представляючи не в ситцевих чеснотах, да бу-
дуть і учні, яко учитель їхній.  

2. А дидаскал, взявши порученноє йому діти-
ще, має його вчити промислом доброї науки, за 
непослушенство карати не тиранськи, але вчи-
тельськи, не вище, але по силі, не розпусне, але 
спокійно й смиренно... 

3. Багаті над убогими в школі нічим вищими 
не мають бути, тільки самою наукою, політією 
же рівні всі, всі бо єсьмо о Христі братія... 

4. Вчити дидаскал і любити має всіх нарівно, як 
синів багатих, так і сиріт убогих...” [15,  с. 26]. 

На теренах української педагогічної думки 
XVI-XVII ст. працювали Памво Беринда, Іов 
Борецький, А. Елласонський, брати Зизанії, Си-
меон Полоцький, Феофан Прокопович, Мелетій 
Смотрицький, Кирило Ставровецький. 

Вагомі думки щодо утворення загальнолюд-
ських цінностей висловлював Григорій Сково-
рода. Він писав: “Людина народжується двічі: 
фізично й духовно. Біля духовної колиски стоїть 
духовний наставник – учитель, який стає дитині 
другим батьком і матір’ю, бо прищеплює її душі 
високі моральні якості віри, надії, любові, гли-
бокої поваги до рідної землі, свого роду, народу, 
держави” [6]. Духовне народження Сковорода 
вважав істинним, оскільки людина осягає 
“божественне в собі”, а зародження її духовності 
є в серці від народження (“Філософія серця”), 
але вона не одразу усвідомлюється, бо їй проти-
стоять могутні сили темної тілесності.  

Розвивати загальнолюдські цінності було 
також властиво представникам української де-
мократичної думки: П. Грабовському, М. Коцю-
бинському, Л. Українки, І. Франку, Т. Шевчен-
ку. Видатні гуманісти розуміли, що гуманістич-
ні цінності є основним критерієм людського жит-
тя. Рішуче відстоювали ідеї гуманізму, народності, 
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добра в навчанні та вихованні П. Білецький-
Носенко, В. Каразін, І. Котляревський [13]. 

Ідеї утвердження гуманності та розвитку за-
гальнолюдських цінностей висловлювали також 
російські філософи: Соловйов, Бердяєв, Федоров. 
Вони відстоювали ідею єдності людського роду. 

Просвітницький гуманізм Радіщева, без сум-
ніву, багато в чому зобов’язаний гуманістичним 
ідеям європейського просвітництва XVIII ст. 
Радіщев виявився засновником традиції просвіт-
ницького гуманізму в Росії.  

Основоположники сучасної вітчизняної та 
російської педагогічної та психологічної науки – 
П. Блонський, О. Макаренко, В. Сухомлинський, 
С. Шацький, Я. Чепіга, Х. Алчевська, Г. Костюк 
– відстоювали потребу формування в дітях зага-
льнолюдських цінностей. 

Сенс та основний зміст гуманістичних погля-
дів як пріоритетних початків у житті суспільства 
досліджують сучасні науковці: Бахтін, Гуревич, 
Зотов, Карпінський, Крутов, Крутова, Малиновсь-
ка, Перерва, Сєдов, Смоленцов, Толстих, Шерда-
ков, Бербешкіна, Гусейнов, Кучинський, Ільченко, 
Мельникова, Патійчук, Малахов, Корольчук, По-
ночовний, Огірко, Щербань, Нуйкін, Черниченко, 
Шмельов, Богат, Ваксберг, Руденко, Щекочихін.  

   Отже, оглянувши історію розвитку гуманно-
сті, можна зробити висновок, що гуманізм переорі-
єнтував погляди на людину, а також на взаємини 
між людьми, нормою яких були визначені рів-
ність, свобода, справедливість, милосердя, добро-
та, допомога тощо. Він дав значний поштовх роз-
витку мистецтва, науки, філософії, педагогіки, 
політичної думки, соціального пізнання.  

Hа сучасному етапі дуже нагальним постало 
питання гуманізації не тільки окремих галузей 

суспільного життя, а й гуманізації усього суспі-
льства. В Державній національній програмі 
“Освіта”. Україна ХХІ століття” підкреслюється, 
що пріоритетним напрямом у реформуванні освіти 
є “...подолання девальвації загальнолюдських гу-
маністичних цінностей та національного нігілізму, 
відірваності освіти від національних джерел...” [1,  
с. 7]. У принципах реалізації Програми зазначаєть-
ся: “...гуманізація освіти, що полягає в утверджен-
ні людини як найвищої соціальної цінності, у най-
повнішому розкритті її здібностей та задоволенні 
різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріо-
ритетності загальнолюдських цінностей, гармонії 
стосунків людини і навколишнього середовища, 
суспільства і природи; гуманітаризація освіти, що 
покликана формувати цілісну картину світу...” [1, 
с. 9]. Одним із пріоритетних напрямів реформу-
вання виховання є “...утвердження принципів зага-
льнолюдської моралі: правди, справедливості, пат-
ріотизму, доброти, працелюбності, інших добро-
чинностей...” [1, с. 16], а одним із пріоритетних 
напрямів реформування вищої освіти є 
“...демократизація, гуманізація та гуманітаризація 
навчально-виховного процесу органічне поєднан-
ня в ньому національного та загальнолюдського 
начал...” [1, с. 34]. 

На завершення хочеться навести слова на-
ших вітчизняних науковців Дашутіна Г.П., Ми-
хальченка М.І.: “…людство не придумало нічого 
кращого, як гуманізм (християнський і секуляр-
ний). Тому немає іншого шляху, ніж йти у на-
прямку гуманізації суспільного життя, хай поки 
що недостатньо швидко” [9, с. 4]. 
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