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ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ЗДОРОВ'Я 

В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 

Здоров'я − це поняття норми, що охоплює людину в її цілісності. 

Незважаючи на те, що триєдина модель людини, була розроблена Фомою 

Аквінським, істинної тотожності суб’єкт не знайшов і понині. Аквінський, 

який вважав, що людина створена за образом і подобою Божою, відповідно 

до догмату про Трійцю і в людині виділяв такі аспекти, як тілесний, 

душевний і духовний. Однак середньовіччя відзначено виходом на перший 

план духовного рівня з достатнім зневагою до тілесного. У зв'язку з 

теоцентричним світоглядом, джерело здоров'я вважали існуючим поза 

людиною, в трансцендентній сфері, сфері божественного. Хвороби йдуть від 

гріховності людини і нестачі в неї віри. Подібний підхід обумовлює певну 

пасивність особистості в її прагненнях (теж досить гріховних) зберегти 

здоров'я. Звідси беруть витоки сучасної медицини, що розрізняє пацієнта, як 

пасивний об'єкт, над яким виробляють маніпуляції і зовнішнє джерело 

впливу, лікаря. 

У сучасному світі повертається сприйняття тілесності, велику увагу 

починають приділяти душевному здоров'ю, розвивається психіатрія, як новий 

медичний напрямок, чи можна в зв'язку з цим констатувати, що настали  

благополучні часи для досягнення і збереження здоров'я людини? 

По-перше, зняття опозиції тілесного і духовного не відбулося. Про це 

дуже виразно говорить метафоричний опис тіла людини, як механізму, і 

хвороби - як неполадок в цьому механізмі. Так, наприклад, серце 

уподібнюють до насосу, що переганяє кров, а мозок порівнюють з дуже 

складним, але ж з комп'ютером. У зв'язку з цим втрачає сенс робота над 

собою як самовдосконалення, для здійснення якої необхідний вольовий 

фактор. Але ж його наявність в даній машині важко припустити. 

Об'єктивація людини посилилася з розробкою сучасних біотехнологій. 

Розмах біотехнологічного втручання, як вказує Хабермас [1], не просто 

піднімає складні моральні проблеми, але ставить питання, відповіді на які 

зачіпають етичне саморозуміння людства в цілому. У спробах протистояти 

цієї тенденції була прийнята «Хартія основних прав Європейського союзу», 

де стаття 3 містить заборону на «євгенічну практику, особливо на ті її 

різновиди, які мають на меті селекцію людських особистостей» [цит. по 1]. 

По-друге, занепад особистості відбувається і з забуттям духовного 

плану. Практики турботи про себе, включають по більшій мірі роботу над 

тілом (бодібілдинг, аеробіка, дихальні вправи і т.п.), залишаючи «за 

дужками» духовно-моральні питання. Порушення законів духовного життя 

веде до руйнування особистості. Людина втрачає основу свого буття і разом з 

тим, можливість продукувати смисли. Відомий австрійський психіатр, 
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психолог і філософ Віктор Франкл називав втрату сенсу головною причиною 

душевного нездоров'я. Можемо визначити деградацію у відношенні до 

здоров’я людини у порівнянні з тією же античністю, де розробили принцип 

калокагатії як сплав тілесного і духовного, без якого неможлива досконалість 

людини.  

Таким чином, можна зробити висновок, що поки людина не знайде 

справжню цілісність не варто очікувати прориву в сфері набуття нею і 

збереження здоров'я. 
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ПАНДЕМІЯ ЯК ІНДИКАТОР МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ 

Навряд чи хтось буде сьогодні заперечувати, що головною проблемою 

сучасності є питання безпеки і виживання людства. І ця проблема народилась 

не разом із поширенням коронавірусної інфекції. Ризики для існування 

людства посилювались разом із науковим прогресом, антропогенним 

впливом на природне середовище і глобалізацією. Давно відомо про 

погіршення світових екологічних показників і природні катаклізми, 

терористичні акти, про голод і недоїдання у нерозвинених країнах, про 

військові дії з різною географією і навіть про спалахи епідемій. Проте, у 

нашій новітній історії названі трагічні події завжди були певною мірою 

територіально локалізовані, не несли такого неочікуваного, масштабного і 

стрімкого руйнування одночасно для всієї сучасної цивілізації. Але саме 

трагічні обставини, які переживає наразі наша планета у зв’язку із пандемією, 

змусили кожного з нас усвідомити всю немічність і крихкість людини і 

створеного нею світу високотехнологічних речей і послуг. Чому це 

усвідомлення з’явилось саме зараз? Через те, що така природа людини. 

Здебільшого болить те, що стосується саме тебе. 

В той же час очевидно, що втома від пандемії, постійні побоювання 

щодо стану здоров’я своїх близьких і відчуття страху смерті буде разюче 

відрізнятися в різних країнах світу. Для населення економічно і соціально 

благополучних країн пандемія стала складним випробуванням, оскільки 

звичка до комфортної повсякденності віддаляє людину від розуміння 

трагічних обставин, що відбуваються в іншій країні, на іншому континенті. 

Якщо ж згадати, приміром, про країни Центральної та Східної Африки, для 

населення яких вже повсякденністю є смерть від голоду, то, на превеликий 

жаль, пандемія за таких обставин – одна з багатьох навал, що звично 

приносить смерть. 


