
SWorld – 18-30 March 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 
Філософія і філологія – історія філософії 

УДК 130.2 

Микольченко В.С. 

ГЕРОЇЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ 

ТА СУТНІСТЬ 

Криворізький національний університет 

Кривий Ріг, ХХІІ п/з, 11, 50029 

Mikolchenko V.S. 

HEROISM AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON: THE HISTORY OF 

THE ORIGIN AND NATURE 

Krivoy Rog National University 

Kryvyi Rih, XXII p / s, 11, 50029 

 

Анотація: В статті розглядається соціокультурний феномен героїзму, 

який є складною та багатовимірною категорією. Зроблена спроба 

ретроспективного аналізу поглядів на героїв і героїзм європейськими 

філософами від часів античності до сучасності. 
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Abstract. In the article the sociocultural phenomenon of heroism, which is a 

complex and multidimensional category. An attempt lookback views on heroes and 
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Соціокультурний феномен героїзму розкривається як складна й 

багатовимірна категорія, що утворилася при взаємодії антиномічних складових: 

універсального і національно-специфічного, суспільного і морально-етичного 

особистісного начал. Крім цього, героїзм характеризується історично 

змінюваним змістом, різним для кожної епохи та соціально-культурної 

спільності людей ступенем актуальності, адже «…героїзм є соціальний факт» 

[1, 157].  



Філософське розуміння героїзму визначає зміст та сутність таких понять, 

як «герой», «героїзм», «героїчне» в історії філософської думки з урахуванням 

різних форм філософської рефлексії щодо цього феномену в європейському 

контексті та засобів виявлення специфіки його відображення у свідомості 

людей. Існують певні визначення поняття «герой» і «героїзм» в історії 

гуманітаристики, на формування яких вплинули історичні й національні 

особливості, тенденції, наукові погляди різних епох. 

Героїзація як соціокультурне явище пов’язана з потребою людства в 

героях-вождях, лідерах. Характерною особливістю європейської цивілізації, 

починаючи ще з античності, є формування особистісного начала людини, яке 

потребує подолання умовностей і табу.  

Серед багатьох визначень поняття «герой» слід звернути увагу на 

формулювання, в якому героєм називається людина, що проходить крізь 

особисті й суспільні історичні обмеження до первинних джерел людського 

життя та, помираючи як сучасна, народжується знову як вічна, довершена й 

універсальна, даючи нам свій урок оновленого життя [2, 22]. 

Феномен героїзму звертає на себе увагу передусім тим, що в різних 

релігійних, культурних, етичних системах люди об’єднуються між собою задля 

вирішення багатьох принципових моральних проблем. Прояв героїзму, на нашу 

думку, визначається рівнем соціального та духовного розвитку особистості, 

мірою її гуманності. Людство протягом усього існування потребує визнання 

високого призначення людини, її сили й відваги для підтримки суспільства в 

боротьбі із суворими життєвими реаліями.  

В історії розвитку філософської думки є певний досвід дослідження 

героїзму, котрий має соціальний сенс, впливаючи на свідомість і поведінку 

особистості, зазнаючи змін у розумінні змісту людської величі впродовж 

тисячоліть. Кожному історичному відрізку існування людства властива своя 

«галерея героїв», яка певним чином репрезентує саму епоху наступним 

поколінням, висвітлює її культуру та соціальні норми. 



Філософське обґрунтування сутності понять «герой» і «героїзм» також 

історично і соціально обумовлене. У Давній Греції герої займали соціальну 

страту, що йшла вслід за богами. Розглядаючи соціально-стратифікаційну 

структуру цього суспільства за героїчним критерієм, бачимо, що воно 

виглядало таким чином: боги – герої – вільні громадяни – раби. 

Древньогрецький герой – це переважно міфологічна особистість, а реальними 

героями могли стати лише «вільні громадяни». Яскравим прикладом може 

виступати Сократ, уявлення про якого «як синонім мудрості, мужності думки 

та героїчної особистості збереглися й для наступних поколінь» [3,163].  

Платон одним з перших намагався дати філософське обґрунтування 

поняттям «герой» і «героїзм». Основою для формування його концепції 

героїчного є соціально-філософські роздуми філософа та впевненість у тому, 

що справедливим є таке суспільство, де кожна людина виконує певну соціальну 

роль, яка відповідає її вродженій природі, здібностям, нахилам. Платон виділяє 

три групи за спорідненістю: філософи, воїни та ремісники. Хоча філософ і воїн 

– це єдиний тип борця, але відмінність між ними в тому, що філософ більш 

інтелектуальний, наділений творчими здібностями, а воїн є звичайним 

солдатом. З іншого боку, їх можна об’єднати в єдиний героїчний вид філософа-

воїна. При цьому останнього Платон визначає як вищий тип, тим самим 

інтелектуалізуючи героїзм, адже не відважне застосуванні сили, а мистецтво 

володіння словом визначає героя. Для філософа герой – не лише посередник 

між світом богів і світом людей, а й мудрець, інтелектуал, софіст: «Усі вони 

(герої) утворилися чи від Бога, закоханого в земну жінку, чи від смертного та 

богині» [4, 631]. Мислитель продовжує грецьку поетичну традицію розуміння 

героїчного, яка й формує міфологему героя.  

Трактування героя через доброчесність, пов’язану із соціальністю, 

характерне для всієї античної історії, однак його нерелігійно-міфологічний 

зміст найбільш чітко розкривається в працях Арістотеля. У «Поетиці» 

мислитель досліджує природу трагедії, даючи тлумачення трагічного героя як 

наставника життя, рятівника, творця та захисника цілого народу. Філософ 



бачить людину відповідальною за свою долю, а доброчесність вводить до сфери 

людського розуму. 

Отже, класична грецька філософія визначає міфологічну проблематику 

героїчного, говорячи про героя як посередника між богом і людьми, проміжну 

ланку між небом і землею, космічного діяча, організатора порядку, борця з 

хаосом, живого втілення величі народу. На основі міфу антична філософія 

виробила формулу «бог-герой-людина», завдяки якій намагалася визначити 

сутність і зміст людського існування: героїзму не можна навчитися, ним 

наділяє лише сама природа, тобто боги. Усі давні греки ставали або прямими, 

або опосередкованими нащадками богів, але здійснювати героїчні діяння 

можна було лише після проходження попередньої героїчної підготовки.  

У період Середньовіччя феномен героїзму модифікується в межах 

становлення нового соціального й культурного просторів, а також нової 

системи цінностей. У цей час образ героя формується на базі трьох культурних 

прошарків: кельтсько-німецького, греко-римського та християнського. Синтез 

цих трьох типів героїзму інституалізує нову соціальну систему з певною 

ідеологією. 

Так, акцентуючи увагу на моральному аспект, новий погляд на героя 

пропонує Августин Блаженний. Основне призначення героя полягає в 

жертовності, але не в межах соціальності, як Града Земного, а подібно до 

героїчного шляху Христа. У праці «Про град Божий» філософ проводить чітку 

паралель між християнськими святими та античними героями, протиставляючи 

їх: «Не такий шлях вказаний істиною й істино святою релігією; не так 

перемагають Юнону, тобто заздрісні до доброчесності благочестивих повітряні 

володарі, наші мученики. Наші герої, якщо б можна було б їх назвати цим 

ім’ям, переборюють Геру (Юнону) не дарами, виявляючи покору, а 

божественною доброчесністю» [5, 137]. Августин визначає, що для християн 

подвиг мучеників є таким же визначальним, як і подвиг Геракла для греків. 

Героїзм християнина полягає в тому, що він кидає виклик могутній 

Римській імперії, а вже потім у подоланні жорстоких знущань. Саме таких 



християн Августин називає героями, наділяючи їх святістю та мужністю в 

боротьбі з усім гріховним. Святий постає героєм, коли вступає у протиборство з 

демонами, які ворогують проти града Божого: «…Наші мученики називались 

би героями не тому, що вони спілкуються з демонами у повітрі, а тому, що 

перемогли цих демонів» [5, 437]. Але не лише боротьба з демонами лежить в 

основі подвигу християн; подолання внутрішнього гріховного начала є ключем 

до вчинення подвигу. Таким чином, концепт героя в системі християнської 

ідеології реалізує здійснення зовнішнього і внутрішнього подвигу. Цей образ 

формується як можливість інституалізації нової системи цінностей і тому 

отримує свої нові соціальні основи, пов’язані безпосередньо з духовним 

началом. Образ святого поєднує в собі дві складові: зверненість до Бога і 

зверненість до світського. Таке поєднання виступає в постійній протидії та 

суперечливим. Світська складова постійно прагне привернути до себе увагу та 

підняти себе до божественного рівня, наголосити на власних героїчних 

вчинках, в той час як інша складова нескінченно підносить Бога.  

Одночасно з героєм-мучеником у межах церковної ідеологічної структури 

з’явилася нова можливість реалізації феномену героїзму – герой-лицар. Якщо у 

християнстві велич індивіда проявляється у свідомому служінні Богу й 

зумовлюється способом самореалізації особистості, формуванням її характеру, 

то в епоху феодалізму критерії героїчного змінюються: середньовічне 

суспільство оспівує представників військового стану – лицарів, які були на 

службі у феодалів – князів, королів. Феодальна структура суспільства 

складалася з ядра (князь, феодал), наближених до нього (васалів), військової 

дружини та селянства. Для захисту володінь, розв’язання суперечок, утримання 

в покорі черні потрібна була військова сила, яка передусім утілювала реальну 

владу та можливості феодалізму. Саме війна була тим соціальним явищем 

епохи Середньовіччя, котра обов’язково вмикала механізм героїчного: «… 

Героїзм – явище історичне, де кожному століттю відповідає свій тип героїзму 

та героїв» [6, 36-37]. А у Середньовіччі героїзм міг бути не лише релігійним, а й 

військовим. 



У дійсності ж лицарство, яке уособлювало причетність до героїчного, 

означало не що інше, як особливу форму захисту класових інтересів феодалів. 

Поетизація, романтизація лицарів як носіїв героїчного начала стала 

ідеологічним захистом, який означав, що лише лицар здатен на ці чесноти. 

Легенди й міфи про «героїчне лицарство», розповсюджувані серед населення 

феодалами, церквою, були одним із способів зміцнення влади та її головного 

інструмента – війська. Критерій героїчного в Середньовіччі віддзеркалював 

насамперед належність до генетичних феодальних династій, військового стану 

та здатності захищати усталені в суспільстві відносини. 

Особливою характеристикою героїзму античності та середньовіччя, на 

нашу думку, є те, що герой міг зазнати поразки, занапастити свою справу й 

загинути, але все ж таки залишитися героєм, бо його героїзм визначався не 

результатом поєдинку, а тим, як саме він боровся. 

Середньовічна система цінностей трансформується в добу Відродження, 

яка розкривається як епоха універсальної єдності традицій та інновацій. Тому й 

феномен героїзму виявляється в цю епоху по-іншому – як форма інституалізації 

наявної системи цінностей. 

Однією зі спроб обґрунтування витоків героїчних діянь в епоху 

Відродження є праця Дж. Бруно «Про героїчний ентузіазм», у якій герої та 

героїзм розглядаються в естетичному ракурсі й зростають від платонівського 

ентузіазму до активного героїчного відчуття життя. Героїчним стає почуття, що 

безпосередньо корелюється з діями: любов, ентузіазм, симпатія. Описуючи 

героїчний ідеал, філософ виступає проти християнського розуміння 

богонатхненності героя, не вважаючи великі дії людей проявом Божої волі. 

Героїчний ентузіазм має вроджений світлий і яскравий дух, керується 

прагненням до істини й справедливості, запалює світло розуму та йде далі, ніж 

пересічні люди. 

Основою почуття героїчного, за Дж. Бруно, виступає героїчна любов, 

«оскільки вона прагне до власного об’єкта, який є вищим благом, і оскільки їй 

притаманний героїчний розум, що прагне об’єднатися з власним об’єктом, а 



саме з першоістиною чи з абсолютною істиною» [7, 87]. Це віддзеркалює 

естетизацію феномену героїзму та можливість зближення зі світом героя через 

внутрішні почуття. 

У подальшому злиття етичних та естетичних основ феномену героїзму 

отримує своє відображення в межах соціальної концепції Н. Макіавелі. Філософ 

формує цілий пантеон героїв, який визначає, скільки слави стоїть за ними. 

Першими в цій ієрархії йдуть засновники релігії, які створили цілісну 

концепцію, а вже потім – засновники держав чи царі, яким і надає перевагу 

філософ. Для нього домінуючою виступає галузь політична, яку він вважає 

коренем моралі. «Після того, як рід людський розмножиться, – пише 

Макіавеллі, – люди починають об’єднуватись і, щоб краще вберегти себе, 

обирають зі свого середовища найбільш сильних і хоробрих, аби робити їх 

своїми вождями і підкорюватись» [8, 128]. Така перевага політичної сфери над 

моральною цілком співзвучна з концепцію домінування цілей у світі, який стає 

політичним. 

Порівнюючи погляди Макіавеллі і Бруно, бачимо, що дані концепції 

героїзму різні, адже макіавеллізм є прямим наслідком проголошення таких 

основ, як універсальність мислення та розділення внутрішнього і зовнішнього 

світів. 

Отже, доба Відродження трансформує феномен героїзму в перспективі 

поєднання аксіологічних детермінант часів Середньовіччя і Античності, 

являючи собою поєднання традицій та інновацій. 

Креативний вплив людини Нового часу на культуру, суспільство дав їй 

можливість жити стабільно, розвиваючи власну індивідуальність, духовність 

тощо. Філософія цього періоду розвивається на межі двох тенденцій, що 

дозволяє розкрити нові перспективи розуміння феномену героїзму. З одного 

боку, ця епоха сягає своїм корінням філософії схоластики, а з іншого – уперше 

стикається з людиною не як із поняттям та узагальненням, а як із самостійною 

одиницею, здатною до самореалізації та перетворення світу. 



Так, Ф. Бекон у «Новій Атлантиді» описує ідеальне суспільство, 

проголошуючи його сутністю принцип виробництва, погоджений із його 

прямою метою «пізнання причин і прихованих сил усіх речей, і розширення 

влади людини над природою, доки все не стане для неї можливим» [9, 26]. Таке 

підґрунтя породжує героя, не просто поєднаного із суспільством, а скерованого 

на створення благ для суспільства. Таким чином, герой стає особистістю, але 

особистістю суспільною. 

Мужність і стійкість, згідно з Р. Декартом, не є ні звичкою, ні природною 

схильністю, ні божественним даром, але пристрастю, яка налаштовує душу на 

здійснення розумного вчинку незалежно від його характеру [10, 556]. Героїчне 

притаманне людині в її прагненні оволодіти життям, у її функціональних діях, 

якими керує пристрасть, котру ми називаємо мужністю. 

Теоретичне обґрунтування героя здійснює і Дж. Віко у творі «Основи 

нової науки про загальну природу нації». Автор наголошує на притаманності 

героїчного лише одній з епох розвитку людства і вперше ставить питання 

історичної природи героїзму. Поєднуючи героя з умовами життя античного 

суспільства, він заперечує можливість героїчного в наступні століття. Філософ 

створює концепцію історичного коловороту, виходячи з того, що суспільне 

життя людей проходить три етапи: теократичний, аристократичний і 

демократичний. Перший етап збігається з «епохою богів», де люди пов’язують 

свою історію з міфологією і живуть під управлінням богів; другий, 

демократичний етап, був «епохою людей», а третій етап розвитку людства став 

«епохою героїв» і вирізнявся пануванням «аристократичних республік», у яких 

володарювали герої. 

Подібне осмислення героїзму спостерігаємо у філософії Просвітництва. 

Мислителі цього періоду виділяють концепт героя, у межах якого на перший 

план виступає соціальний рівень, що виявляється через соціальні функції, які 

виконує особистість [11, 11]. Так, аналізуючи поняття «святість» і «героїзм» у 

межах християнської культури, П. Гольбах наголошує, що святий і герой не 

мали видатних здібностей, не здійснювали великих діянь, а лише були наділені 



певними функціями влади від церкви [12, 13]. Виходячи з цього, просвітники 

намагаються нівелювати метафізико-символічний рівень змісту феномену 

героїзму, залишаючи за ним лише владно-соціальні функції. При цьому 

героїчне закріплюється в зовнішньому своєму прояві та стає певним 

дидактичним прикладом: герой може бути відновлюваним, бо в основі лежить 

чіткий метод його раціонального формування, що здійснюється завдяки 

методологічно збалансованій системі виховання. 

Зважаючи на викладене вище, можемо визначити внесок філософів Нового 

часу і Просвітництва в розуміння феномену героїзму як поєднання 

особистісного та героїчного із соціальним в єдиний стрижень цілої епохи. 

Наступний етап розуміння феномену героїзму пов’язаний з німецькою 

класичною філософією, яка є поєднанням двох шляхів розвитку філософії ХІХ 

ст.: перший пов’язаний із пошуком відповідей на низку філософських питань, 

другий – із критикою наявних варіантів вирішення філософських проблем. Так, 

І. Кант рішуче висловлювався проти різного роду фанатизму, характеризуючи 

його як «порушення меж людського розуму». Навіть «героїчний фанатизм» 

стоїків не приваблював його. Лише тверде усвідомлення власного обов’язку 

може керувати поведінкою мислячої людини. Героїзм характеризувався 

філософом як стан піднесення та приписувався силі. На думку Канта, вищий 

прояв піднесення можливий на війні. У такому душевному стані людські сили 

доведені до межі, а прагнення зберегти власне життя для хороброї людини не 

має значення, і саме у таких випадках душа здатна на високі почуття і вчинки. 

Але філософ говорить так не про будь-яку війну, а лише про визвольну, яка 

несе в собі поняття піднесеності. Він пише: «…Якщо ми знаходимо наші сили 

недостатніми для подолання зла – воно є предметом страху, а не відчуттям 

піднесеності» [13, 268]. 

Подальший розвиток теорії героїзму продовжується в концепції Гегеля. 

Філософ пов’язує поняття «герой» із поняттям «видатна історична особистість» 

і позиціонує героя як людину, що уособлює всезагальне в індивідуальному, як 

провідника об’єктивної необхідності, творця життя народу, а також як жертву. 



У «Лекціях з естетики» Гегель визначає героя як «індивідуума, який за 

самостійністю свого характеру та, керуючись своїм свавіллям, бере на себе 

тягар і здійснює певний учинок» [14, 189].  

Відмінною рисою «героїчної епохи» мислитель вважає поєднання 

індивідуальної самостійності, особистої справи, всезагального значення й 

відносить його до періоду, що передував становленню розвиненого державно-

правового устрою. Однак розбудова буржуазно-правової держави в боротьбі з 

феодалізмом породило своїх героїв.  

У плані визначення найсуттєвіших рис героя гегелівські роздуми влучні, 

цінні, але його завдання як філософа полягає не лише в тому, щоб дати 

дефініцію героїзму, а й у тому, щоб визначити його місце в 

суспільствотворенні. У часі мислитель обмежується напівварварським 

«століттям героїв», яке кануло в минуле: «У державі немає більше місця 

героям, вони зустрічаються лише в період невизначеності. Їх мета правова, 

необхідна та державна, і вони здійснюють її як свою справу» [14, 142]. Із 

виникненням правової держави сутність героїзму стала її повсякденною 

справою. 

Друга половина ХІХ ст. відзначається фундаментальними змінами в 

загальному розумінні героїзму, що відображено у творах Ф. Ніцше. Філософ 

стверджував, що героїчна фаза людської історії вже минула, а сучасна епоха 

домінування «людського – надто людського» заслуговує лише на критику та 

передбачає появу Надлюдини як майбутнього героя [15, 628]. Філософ 

зауважував: усе те є героїчним, що демонструє силу, духовну міць, здатність 

забезпечити «волю до влади» як вищий сенс буття. Прагнення ж до панування, 

до влади веде до переоцінки всіх духовних цінностей, зокрема й у розумінні 

сутності героїчного, його критеріїв, а героєм може бути той, хто ближчий до 

ідеалу «надлюдини» – людського унікуму, здатного володарювати над 

«рабською мораллю». Герой для Ніцше – це «наполовину Бог, наполовину 

тварина, наполовину людина з крилами янгола, частково зла демонічна істота» 

[15, 371]. Таке уявлення про героя формує нові стандарти на основі тогочасних 



антропологічних та культурних вимірів. Саме в цей час, на відміну від 

попередніх епох, герой існує за принципом «час – це гроші», що відповідає 

реаліям тогочасного суспільства.  

 Абсолютизувати активну діяльність суб’єкта й довести його до «культу 

героя» прагнув Т. Карлейль, стверджуючи, що всесвітня історія – це історія 

великих людей, які попрацювали тут, на землі. Ознака героя, на думку 

філософа – володіння ним повною мірою «щирістю», «оригінальністю» і 

«дієвістю» [16, 195].  

На відміну від Віко, який вважає, що епоха героїв має часові обмеження, 

Карлейль наголошує, що герой є творцем народного життя,  визначає розвиток 

людства протягом усіх епох і розглядається як джерело народної моральності, 

необхідний елемент існування суспільства. Філософ зазначає, що 

«…суспільство побудоване на героях. Шанування героїв буде існувати вічно, 

поки буде існувати людина» [17, 14].  Його погляди складаються у метафізичну 

концепцію розвитку суспільства, яка є досить далекою від прагнення 

поєднатися зі світом суспільної свідомості. Історія світу, на думку філософа, є 

лише біографією великих людей і являє собою низку типів героїв та героїзму: 

спочатку герой є божеством, потім пророком, поетом, пастирем, а вже потім – 

вождем-лідером. «Герой – той, хто мешкає у внутрішній сфері речей, в 

істинному, божественному, вічному,  такому, що існує завжди, хоча й незримо 

для більшості, під оболонкою тимчасового і минулого» [17, 127]. 

Карлейль приймає соціальне втілення героїчного лише як його зовнішню 

форму, тому що феноменом, який визначається в системі «герой-суспільство», є 

героїчне; соціальна ж єдність містить у собі поклоніння герою, а наслідування 

його – є умовою особистого існування. Можна стверджувати, що концепція 

героїчного, обґрунтована філософом, постає в метафізико-соціальному 

визначенні. Внутрішня сутність героя єдина, незмінна і метафізична, а зовнішня 

його форма, яка обов’язково присутня, і є соціальною. 

Таким чином, Т. Карлейлем уперше була поставлена проблема суспільного 

сприйняття героїв та їх вчинків, адаптації таких людей до нового суспільного, 



соціального статусу. І саме в загальносуспільному сприйнятті феномену 

героїзму філософ убачав можливість виникнення нових героїв: «Я вважаю, що 

повага до героїв, яка в різні епохи виявляється різним способом, є душею 

суспільних відносин між людьми і що спосіб виявлення цієї поваги – це 

істинний масштаб для оцінки міри нормальності або ненормальності пануючих 

у світі відносин» [17, 329]. 

У ХХ ст., після двох світових війн, антично-ренесансний ідеал героїчної 

людини сприймається як архаїчний, а героїчна особистість, протиставляючись 

«філістерству», переживає девальвацію. 

Один з найвизначніших філософів ХХ ст. Дж. Кемпбелл у своєму 

дослідженні «Тисячоликий герой» довів, що згідно зі структурою мономіфа 

шлях героя є циклічним і проходить три стадії: перехід через реальність, 

випробування за порогом і повернення до суспільства. Збудований таким чином 

сюжет повторюється у житті героїв різних часів. Як феноменальне явище 

людського буття, героїзм, маючи значний духовний вплив на соціум, може 

існувати лише в суспільстві з розвиненою культурою. Видатні подвиги героїв 

відбувалися в «золоті віки» культури, що дають простір людському духу, 

стверджує Дж. Кемпбелл. 

Таким чином, в історії розвитку філософської думки існує велика кількість 

визначень понять «герой» та «героїзм». Одні філософи (Р. Декарт, філософи 

Просвітництва) сутність героїзму пов’язують насамперед із винятковістю 

вчинків; другі (Сократ, Августин Блаженний) – з готовністю самопожертви 

задля ідеї; треті (Арістотель, Дж. Бруно)  – з вищою мірою самовідданості у 

виконанні людиною свого обов’язку. Спільним для різних поглядів на сутність 

героїзму є розуміння цього явища як складного соціального, морального, 

психологічного феномену, в якому на різних етапах виходить на перший план 

то одна, то інша сторони [6, 32].  

Підсумовуючи, потрібно наголосити на основних особливостях 

становлення та розвитку героїзму в європейському контексті: в основі героїчної 

поведінки лежать природні прагнення людей, що розглядаються як очевидні 



неісторичні основи моралі, але часто в них домінують тенденції суб’єктивного 

ідеалізму; сутністю героїзму вважається певне безумовне начало, зовнішнє 

буття людини. Таке начало може розумітися натуралістично («закон природи» 

стоїків, закон «космічної телеології») або ж ідеалістично – «вище благо» 

(Платон), абсолютна ідея (Г. Гегель), апріорний моральний закон (І. Кант); 

єдиним способом поведінки для героя є певний авторитет – божественний чи 

особистісний (М. Вебер). 

Феномен героїзму трансформується протягом усієї історії філософії. Так, 

герой античної епохи не є суб’єктом історії, він імплементується в неї. У той 

час основним ідеалом людського існування був військовий і громадянський 

подвиг героїв, а герой одержував від суспільства моральні основи для 

здійснення подвигу. Середньовічна філософія висуває есхатологічну 

концепцію, в якій герой визначається через власний героїчний шлях. У цей 

період модифікуються сакральні позиції героя. Доба Відродження робить героя 

господарем свого часу, а всі події історії обмежуються його здійсненими чи 

нездійсненими можливостями. Естетичні підстави дають змогу гармонійного 

існування героя в добу змін та перетворень. У Новий час герой постає як 

діючий суб’єкт історії. Героїчні діяння цього періоду набувають раціонального 

та соціального підґрунтя. Саме в цей час формуються уявлення про сучасного 

героя, які збереглися й до нашого часу, але вони зазнали суто національних 

деформацій, властивих кожному етносу. 

Отже, феномен героїзму має певну структуру та взаємодіє з такими 

поняттями, як історія та суспільство. Простеживши історично-філософське 

становлення уявлень про героїзм, можемо продовжувати більш глибокий 

соціально-філософський аналіз даного феномену. Логічним для подальшого 

аналізу феномену героїзму, визначення його причин, типів та розробки 

відповідної концепції є розгляд особливостей українського філософського 

дискурсу героїзму в європейському контексті. 
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