
В МІСЬКОМУ МУЗЕЇ КАРПЕНКА-КАРОГО 

З’ЯСОВУВАЛИ «ЩО ТАКЕ ЛЮДИНА» 

 

 

В міському меморіальному музеї Карпенка-Карого відбулось чергове  
засідання філософсько-літературної майстерні «Бодай-Цикута», 
названої в честь однойменної книги, написаної Павлом Чорним та 
Віктором Шило. 

  
Захід проводили самі автори. Послухати досвідчених філософів і спробувати дати 
відповідь на одвічні питання прийшли декілька десятків школярів.  
  

 
Павло Чорний — майстер карате, інструктор рукопашного бою та «ушу», викладач 
філософії й культурології, автор пісень і віршів. Його колега, Віктор Шило — 
голова Асоціації письменників України, талановитий науковець та літератор. Тож, 
молоді дійсно було що послухати і чому повчитись. 
  
Зокрема, Павло Чорний пояснив слухачам, що таке філософія і чим вона 
займається, а після цього звернув увагу на розділ в цій науці під назвою 
«антропологія», який вже виокремився в окрему науку, яка вивчає людину та її 
вплив на оточуючих і навколишній світ. 
 



Після того, як дітям стало зрозуміло, для чого взагалі потрібно вивчати й 
пізнавати самих себе, пан Павло перейшов до основної теми зустрічі: «Ecce Homo: 
що таке людина?».  
  
Перш за все, викладач згадав про відомого філософа античності Платона, який 
свого часу дав своє визначення поняття «людина». Чорний розповів цікаву 
історію, пов’язано із цим.  
  
«Платон одним із перших сформулював, що таке людина. І визначення у нього 
було дуже цікаве: людина — це двонога істота, яка позбавлена пір’я. Діоген, 
вислухавши Платона, пішов й піймав півня, обпатрав його і приніс в платонівську 
академію. Жбурнувши півня йому під ноги він сказав: «Ось твоя людина, Платон 
— двонога істота, яка не має пір’я». Тоді Платон до свого визначення додав: «Яка 
ще має пласкі нігті», – розповів Чорний.  
  
Він також зазначив, що не вважає це науковим підходом до визначення поняття 
людини й навів цілий ряд наукових дисциплін, які дозволяють скласти певне 
уявлення про те, хто ми є. Проте, дати точне визначення ніхто не може, тому 
філософ наголосив, що кожен із присутніх має сам для себе визначити, ким він є і 
для чого живе. 
  

 
Для цього він написав на дошці 5 питань: 
  
• Людина? 
• Індивідуум? 
• Індивідуальність? 
• Особистість? 
• Сенс життя? 
  
Діти виявили бажання розібратись в останньому питанні і Павло Чорний знову 
почав зі стародавніх філософів: «Античні греки чітко сформулювали сенс життя 
людини. Люди діляться на дві категорії: ті, які їдять, щоб жити, і ті, які живуть, 
щоб їсти». 



 
Він пояснив, що це визначає матеріалістів і ідеалістів, тобто людей, які живуть 
задля власної насолоди, отримання максимального зиску, і людей, які готові 
відмовитись від певних матеріальних благ, наприклад від обіду в кафе, задля того, 
щоб купити нову книгу.  
  
Також він пояснив, що поміж цими двома категоріями є й третя — нігілісти. 
«Нігілісти — це люди, яким байдуже. Ті, які ні на що не спираються. Матеріаліст 
хоч чесно каже: «Я живу для того, щоб поїхати на якісь острови і провести там 
добре час, поїсти». Він чесний в цьому. Ідеаліст каже: «Я це все не буду їсти, буду 
себе обмежувати, але потім, після смерті я отримаю всі ці насолоди в райських 
умовах». А нігіліст каже: «Та мені це все до лампочки. Матеріалісти, ідеалісти, 
філософія ваша, аксіологія Ви, разом з «Бодай-цикутою» і взагалі цим проектом». 
У мене є своє життя. І якщо я досі прожив, то мабуть все робив правильно. Якось 
там воно буде», — пояснив позицію нігілістів оратор. 
  

 
Саме ці 3 поведінкові особливості людей і формують майбутні особистості, які 
складаються із виховання і самовиховання. Проте, не слід плутати особистість із 
індивідуумом та індивідуальністю. Павло Чорний пояснив, що індивідуумом 
називається кожна народжена людина, а особистість і індивідуальність 
з’являються потім. Зокрема, особистість формується в процесі розвитку і визначає, 
як людина себе поводитиме в тій чи іншій ситуації, а індивідуальність це те, як 
особистість себе проявляє. 
 
Це може бути татуювання, пірсінг, незвичний одяг тощо. 
  
На цьому діалог було завершено і школярі подякували за те, що їм відкрили очі на 
багато життєвих питань. Одна з дівчат також зауважила, що це дуже допоможе їй 
визначитись із майбутньою професією і визначитись, чим би вона хотіла 
займатись в житті. 
  
Андрій Вергуленко 
 


