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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Дослідження фахівцями спадку таких 
мислителів давнини, як Діонісій Ареопагіт та Микола Кузанський, є явищем 
відносно рідкісним, а стосовно Кузанця – ще й досить нетривалим, адже вагомі 
розвідки в царині його філософських концептів почалися лише наприкінці ХІХ 
ст. Окрім того, вагома частина спадку Миколи Кузанського (особливо його 
листи) досі не перекладені з латини жодною з європейських мов, тому можна 
постулювати, що цілісне уявлення щодо його філософської системи є наразі у 
процесі формування. Враховуючи світовий контекст розвідок стосовно спадку 
Кузанця, акцентування багатьма мислителями витоків його ідей у корпусі 
творів Діонісія Ареопагіта і, в той же час, брак у цьому напрямку відповідних 
розвідок, які б висвітлювали саме антропологічну проблематику та специфіку 
концепцій цих двох філософів та теологів, постає необхідність у цьому 
дослідженні. Більше того, ця робота не є лише заповненням історичної лакуни 
фактологічною розвідкою, - через експлікацію та реконструкцію теорій 
мислителів давнини відбувається реактуалізація питань, які є сутнісно 
ціннісними в сучасній теорії філософської антропології, яка намагається 
відповісти на виклики сучасності. Зокрема, проблематизація цього 
філософського поля дає наступні ключові маркери, що можуть стати в нагоді 
для формування онтологічного базису нового розуміння цінності особистості та 
виключної ролі людини у світочині: природа людини як natura media, яка 
згортає та «примирює» у собі світ – трансцендентне та поцейбічне; «інакшість» 
як підґрунтя людської природи, прийняття Іншого; ідея спільності людства; 
креація/творчість – як принципово сутнісне для природи людини; творення 
людиною світу рацій і, в той же час, можливість перевершення нею власної 
природи та осягнення тих сенсів, які виходять за межі раціонального мислення.  

Всі ці питання – акумульовані у творчому доробку Миколи Кузанського, 
підґрунтям якого став значний пласт філософської спадщини – від Платона до 
Геймерікуса де Кампо, заклавши орієнтири розвитку гуманістичної думки. Та 
найбільшим джерелом концептів німецького мислителя став Corpus 
Areopagiticum, адже ключові ідеї філософії Діонісія Ареопагіта стали 
підґрунтям його антропологічної системи. Можливо тому, що Кузанцю були 
завузькі етико-психологічні аргументи персоналізму, сформульовані в Західній 
християнсько-філософській традиції Августином, він і звернув свою увагу на 
досвід онтологічної аргументації проблеми особистості у візантійському 
(православному) спадку патристики. 

Можна констатувати, що антропологічна проблематика є осердям 
спадщини Миколи Кузанського, що потребує поглибленого дослідження: 
мислителю вдалося поєднати інтелектуалізм середньовічної містики з сутнісно 
ренесансним гуманізмом та прагненням до переоцінки наявної філософської 
спадщини. Німецький мислитель принципово переосмислює як ідеї Античності 
(зокрема, неоплатонізму), так і схоластичну догматику та онтологію, віртуозно 
дотримуючись зваженої позиції між математичними та науковими 
гносеологічними розвідками, плеканням духу християнської містики й 
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філософсько-теологічної дискусії західного і східного християнства. Це 
поєднання підштовхнуло Кузанця  до формулювання  концепту природи 
людини як natura media, наділеної не тільки νοῦς’ом, але й потенціалом 
інакшості (особистості), що додало ідеям, лише окресленим у трактатах 
Діонісія, своєрідного історіософського динамізму. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Роботу виконано на кафедрі історії філософії Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка в межах Комплексної наукової програми 
«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 
глобалізації» та науково-дослідної теми 16БФ041-01 «Модернізація 
філософської та політологічної освіти і науки в Україні на основі міжнародних 
освітньо-наукових стандартів». 

Мета дослідження – дослідити антропологічну рецепцію спадщини 
Діонісія Ареопагіта у філософії Миколи Кузанського з урахуванням того, що 
ідеї Corpus Areopagiticum були сприйняті Кузанцем як безпосередньо, так і 
через праці посередників (Альберта Великого, Мейстера Екхарта, Раймунда 
Луллія та Геймерікуса де Кампо), а отже були видозмінені відповідно до духу 
епохи та настроїв, які панували в теологічно-світоглядних дискурсах того часу.   

Поставлена мета досягається вирішенням наступних завдань: 
 Здійснити огляд методологічних підходів до осмислення спадщини Діонісія 

Ареопагіта та Миколи Кузанського, а також зробити короткий огляд 
інтелектуальної біографії Кузанця; 

 Реконструювати антропологічну концепцію Сorpus Аreopagiticum та ті її 
ключові моменти, які вплинули на формування філософських засад 
антропологічної стратегії християнства Середніх віків; 

 Експлікувати значення західно-європейського антропологічного спадку 
християнського філософування пізнього Середньовіччя в творчості Миколи 
Кузанського; 

 Проаналізувати витоки тлумачення sensus, ratio та intellectus в концепції 
Миколи Кузанського у його попередника Геймерікуса де Кампо; 

 Реконструювати антропологію Миколи Кузанського через концепти natura 
media та deiformitatem; 

 Дослідити співвідношення гуманізму та антропоцентризму у філософії 
Миколи Кузанського з огляду на загальний контекст його епохи. 

Об’єкт дослідження. Філософські системи Діонісія Ареопагіта та 
Миколи Кузанського.  

Предмет дослідження. Антропологічна рецепція спадщини Діонісія 
Ареопагіта у філософії Миколи Кузанського. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Загалом робота виконана в 

історико-філософському методологічному ключі. Для досягнення 
вищевказаних завдань ми спираємося на історичний метод, який застосовується 
як для опису самої структури філософії Миколи Кузанського, так і для опису 
тих аспектів системи Діонісія Ареопагіта, які мали значний вплив на 
становлення філософсько-антропологічної концепції німецького мислителя; а 
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також для опису звернення Кузанця до спадку інших середньовічних 
мислителів, завдяки чому дискретні факти використання Corpus Areopagiticum 
та їх рецепція у роботах Миколи Кузанського складаються у загальну картину. 
По-друге, було використано аісторичний метод реконструювання (авторства 
В.Кебуладзе), що дало змогу реінтерпретувати та реактуалізувати творчість 
Миколи Кузанського.  

Також у роботі було використано біографічний, герменевтичний та 
лексикографічний методи, а також звернення до семіотичної та етимологічної 
реконструкції використання ключових термінів. Можна зазначити, що метод 
реконструкції було також застосовано щодо використаних джерел: зокрема, 
автор пропонує різні переклади творів Діонісія Ареопагіта та Миколи 
Кузанського з огляду на ступінь відповідності оригіналу. Також деякі цитати з 
творів Діонісія Ареопагіта та Миколи Кузанського наведені у тексті мовою 
оригіналу у супроводі перекладу автора цієї роботи.   

В основу дисертаційного дослідження було покладено принципи 
об’єктивності, аргументованості, системності та історизму для представлення 
цілісності проведеного дослідження та дотримання вимог послідовності 
викладу головних положень. Обрана методологічна стратегія обумовлена 
специфікою досліджуваного предмету та логікою викладу матеріалу. 

Теоретичну базу дослідження складають наукові доробки як зарубіжних, 
так і вітчизняних дослідників творчості Діонісія Ареопагіта та Миколи 
Кузанського, а також методологів історико-філософського дослідження. Серед 
вітчизняних дослідників: О. Алєксандрова, В. Горський, В. Кебуладзе, 
Т. Кононенко, В. Менжулін, І. Михайлова, Ю. Чорноморець. 

Із зарубіжних дослідників можна виділити наступних: С. Авєрінцев, 
Х. Балл, Х. Бальтазар, В. Бібіхін, Г. Весковіні, А. Голіцин, В. Дюпре, 
Е. Жильсон, Д. Зізіулас, Е. Кассірер, Р. Kлібанські, К. Корріган, Дж. Кох, 
Е. Левінас, О. Лосєв, В. Лосський, Ф. О’Рурк, Е. Перл, С. Ролт, П. Уоттс, 
П. Флоренський, К. Флаш, Е. Хонігман, К. Шафер,  Х. Яннарас та інші. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження становлять, передусім, 
першоджерела, тобто трактати та діалоги Діонісія Ареопагіта та Миколи 
Кузанського. В процесі здійснення дослідницьких завдань за потребою також 
були залучені твори таких представників античної та середньовічної спадщини, 
як Платон, Аристотель, Плотін, Прокл, Альберт Великий, Мейстер Екхарт, 
Раймунд Луллій та Геймерікус де Кампо. Треба зауважити, що при спробі 
здійснення подібного роду дослідження до джерельної бази вперше 

залучаються: (1) «Трактат про вічність» (Tractatus de sigillo ternitatis omnium 
arcium et scienciarum exemplari a magistro Heymerico de Campo Basilee tempore 

concilii edictus) Геймерікуса де Кампо та (2) листи Миколи Кузанського (Sermo 

CCLXXX «Ego sum pastor bonus», Sermo CCLXXXIII «Sublevatis oculis»), 

уривки з яких вперше перекладено українською. 
Наукова новизна дослідження полягає у представленні результатів 

комплексної реконструкції антропологічної рецепції філософії Діонісія 
Ареопагіта в творчості Миколи Кузанського, визначенні специфічних рис 
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антропологічної концепції Миколи Кузанського в контексті спадку 
християнського філософування пізнього Середньовіччя та виявленні ключових 
моментів у тлумаченні німецьким мислителем природи людини. 

Вперше: 

- експліковано значення антропологічної концепції Діонісія Ареопагіта як 
джерела філософських засад антропологічної стратегії християнства Середніх 
віків; виявлено теоретичний потенціал «інакшості» в Трійці для онтологічної 
обумовленості статусу людської особистості в якості іпостасі Бога; 

- реконструйовано антропологічні концепти філософів пізнього 
Середньовіччя (Альберт Великий, Мейстер Екхарт, Раймунд Луллій та 
Геймерікус де Кампо), які були реципійовані у творчості Миколи Кузанського; 
зокрема, запропоновані тлумачення sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де 
Кампо, твори якого до цього часу не були перекладені ані українською, ані 
російською, ані англійською; 

- досліджено термінологічну тяглість та змістовну навантаженість таких 
концептів Миколи Кузанського: sensus – ratio – intellectus, natura media, 

deiformitatem; 

- обґрунтовано, що у системі Миколи Кузанського постає виключно 
олюднений світ, де «обожнена» (deiformitatem) природа людини творить вимір 

рацій, який складається з когнітивних моделей; 
- доведено, що гуманізм Миколи Кузанського не є антропоцентричним 

гуманізмом, який був розповсюджений серед мислителів доби Відродження; 
гуманізм німецького мислителя христоцентричний. 

Уточнено: 

- місце та значення антропологічних концепцій Діонісія Ареопагіта та 
Миколи Кузанського у філософській містиці Середніх віків; 

- відмінності між філософсько-антропологічним спрямуванням Діонісія 
Ареопагіта та Миколи Кузанського з одного боку, та неоплатонічним 
світоглядом - з іншого.  

Врахування усіх цих аспектів допоможе створити цілісну картину 
філософської концепції Миколи Кузанського, а особливо – його моделі світу, 
фундованої на гуманізмі, що може дати поштовх розгортанню нових шляхів 
для вирішення старих проблем як у сучасній філософській антропології, так і в 
царині філософської теології (особливо того її напряму, який базується на 
аналітичній філософії). 

Теоретичне і практичне значення роботи. Отримані результати 
дослідження можуть бути використані у нормативних курсах, у спецкурсах, 
присвячених філософії європейського християнського Середньовіччя та 
Відродження, філософській теології, філософії творчості та співвіднесенню 
християнської філософії та філософії неоплатонізму; при написанні навчальних 
посібників з філософії та історії філософії, монографій. Отримані результати 
дослідження доповнюють розуміння антропологічного питання в руслі 
філософської теології загалом та вчень Діонісія Ареопагіта та Миколи 
Кузанського зокрема. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 
роботою. Усі напрацювання та публікації здійснені за темою дисертації 
здобувачем самостійно, без співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Окремі теоретичні положення, 
результати та висновки дисертаційного дослідження було апробовано під час 
доповідей на наукових конференціях: Міжнародних наукових конференціях 
«Дні науки філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (2016, 
2017, 2018 рр.), на Міжнародній науковій конференції «Філософія діалогу й 
порозуміння в побудові європейської і світової спільнот» (м. Львів, 2016 р.), на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Антропний принцип в 
контексті актуальних проблем філософії науки» (м. Львів, 2016 р.), на ХІІ 
Міжнародній науковій конференції «Слово і невисловлюване» (м. Київ, 2017), 
на VI Міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри 
філософських досліджень» (м. Дніпро, 2017) та на Міжнародній науковій 
конференції «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади» (м. Чернівці, 
2017). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені 
автором у 15 наукових публікаціях. Серед них 7 статей, які розміщено у 
виданнях, що внесені до переліку фахових видань України з філософських 
наук, 5 з яких реферуються в міжнародних наукометричних базах, та 8 тез 
опубліковані у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена 
специфікою предмету дослідження, логікою розкриття проблеми і завданнями. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, кожен з яких має 
підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури. Повний 
обсяг дисертації становить 231 сторінку, із них основна частина тексту 
дисертації складає 190 сторінок. Список використаних джерел і літератури 
викладений на 21 сторінці і містить 227 найменуваннь, з яких 137 джерел 
іноземною мовою.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблематики, якій присвячена 
дисертація, сформульовано мету та завдання даної роботи, а також предмет, 
об’єкт та теоретико-методологічну базу дослідження, розкрито наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення роботи, а також висвітлено апробації 
цього дослідження, його структуру та зв'язок із науковими програмами.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

присвячено теоретико-методологічним засадам дослідження, а саме: здійснено 
огляд методологічних підходів до осмислення спадщини Діонісія Ареопагіта та 
Миколи Кузанського, а також зроблено короткий огляд інтелектуальної 
біографії Кузанця. 

 У підрозділі 1.1. «Методологічні підходи до осмислення спадщини 
Діонісія Ареопагіта та Миколи Кузанського» було експліковано застосування в 
даному дисертаційному дослідженні наступних методів та підходів:  
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- історичний метод, який є характерним для праць таких дослідників: 
В. Байєрвалтес, Г. Гадамер, Х.-Г. Зенгер, Е. Кассірер, Ф. Клеменс, 
Р. Клібанськи, Й. Кох, Г. Ріттер, К. Райнхардт, Р. Фалькенберг, К. Харріс, 
Р. Хаубст, К. Флаш, К. Ясперс та ін.; в його межах акцентується увага на тому, 
що концепт творчого виміру інтелекту людини у творчості Миколи 
Кузанського є осьовим для його філософської системи і, водночас, 

постулюється принципова відмінність філософських систем Діонісія Ареопагіта 
та Кузанця від системи неоплатоніків; 

- Аісторичний метод реконструювання (авторства В.Кебуладзе), завдяки 
якому відбуваються реінтерпретація та реактуалізація  творчості Миколи 
Кузанського в межах цього дослідження; також акцентується увага на 
необхідності констатації позаісторичного характеру спадщини Діонісія 
Ареопагіта; 

- Біографічний підхід, в межах якого обґрунтовується необхідність 
інтелектуальної біографії Миколи Кузанського для даного дослідження, а також 
описується дискусія щодо історичної постаті Діонісія Ареопагіта та вживання 
щодо нього префіксоїда «псевдо» (Ю. Чорноморець, Е. Хонігман та ін.); 

-  Герменевтичний метод, згідно з яким постулюється, що філософська 
система Миколи Кузанського розгорталася паралельно з поступом світоглядної 
позиції мислителя, що забезпечувало певну тяглість ідей в межах його системи, 
термінологічну та концептуальну єдність; 

- Лексикографічний метод, завдяки якому відбувалося висвітлення 
значень, історії становлення та смислового наповнення філософських концептів 
(наприклад, sens – відчуття/глузд, νόος / intellectus – ум / інтеллект, ratio – рація, 
έρως/amor – кохання, прагнення та ін.), які постають як певні 
«неперекладності», що стало базисною структурою цього дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Інтелектуальна біографія Миколи Кузанського» було 
окреслено інтелектуальну біографію Миколи Кузанського - ті віхи його життя, 
які вплинули на формування його філософської системи: знайомство з Corpus 
Areopagiticum та творами Античності; зв’язки та спілкування з очільниками 
гуманістичного напряму його часу; підготовка до Флорентійського собору та 
знайомство на ньому зі Східною церковною традицією та ще цілу низку 

ключових моментів, які проливають світло на ту позицію, яку посів німецький 
мислитель у дискурсі епохи пізнього Середньовіччя та Відродження. Яскравим 
прикладом є вплив на творчість Миколи Кузанського поїздки до 
Константинополя, завдяки якій він зміг концептуалізувати ідею об’єднання 
абсолютно антагонічних одна до одної грецької та римської церков, що 
отримало своє теоретичне вираження у понятті coincidentia oppositorum, тобто 
співпадіння протилежностей, що скоріш за все має своє коріння у Корпусі 
текстів Діонісія Ареопагіта, адже саме у Константинополі німецький мислитель 
знайомиться якнайближче з платонізмом, неоплатонізмом, східною містичною 
традицією, а переосмислення усього цього не могло не підштовхнути його до 
акумуляції та реконтекстуалізації цих ідей у «батька» спекулятивної містики. 
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Акцентується увага на тому, в які саме періоди його творчості 
антропологічний концепт в межах його системи отримує найбільше  
вираження, що зумовлюється також і специфікою його біографії. Кузанець 
постає як живе втілення власного концепту «natura media», поєднуючи в собі 
філософсько-методологічне підґрунтя, як Західної, так і Східної християнських 
позицій. 

У другому розділі «Corpus Areopagiticum: філософські засади 
антропологічної стратегії християнства Середніх віків» реконструйовано 
антропологічну концепцію Corpus Areopagiticum та ті її ключові моменти, які 
заклали теоретичний потенціал «інакшості» в Трійці для онтологічної 
обумовленості статусу людської особистості в іпостасі Бога у концепції 
Миколи Кузанського. 

У підрозділі 2.1. «Антропологічні  концепти Діонісія Ареопагіта: 
розбіжності із неоплатонічною традицією» була теоретично реконструйована 
позиція Діонісія Ареопагіта щодо античної спадщини платонізму (і 
неоплатонізму) з метою розбудови християнської антропології. Запозичені 
неоплатонічні терміни переосмислені у новій світоглядній парадигмі, і замість 
«єдності», навколо якої будується розуміння людського індивіда Античністю, 
пропонується ідея «інакшості» в якості конститутивного онтологічного 
принципу християнського персоналізму.  

Діалектична система неоплатоніків справді є будівельним матеріалом 
Ареопагітик, адже використання у богословських творах як самих грецьких 
філософських конструкцій, теорій та термінів, так і власне авторитету 
провідних філософів для апологетів перших століть було цілком органічним. 
Тим не менш, їх онтологічна та концептуальна розбіжність в більшості 
ключових питань не дає змоги говорити про Ареопагітики, як про 
християнський неоплатонізм, адже ця концепція є самостійною, оригінальною і, 
в той же час, цілком ортодоксальною. 

У підрозділі 2.2. «Людина як точка комплікації двох світів» здійснена 
спроба цілісної експлікації філософської концепції Ареопагітик, яка 
представлена трикутником «Бог – людина - світ», який є характерним для усієї 
богословської традиції. Постулюється, що питання співвідношення світу і 
Божественного Першопочатку дає Діонісію підґрунтя для побудови моделі 
цього світу, яка постає як ієрархія. Основним виразом Божого образу в людині є 
її ієрархічна структура з духовним життям як осердям. Саме ця зосередженість 
на пріоритеті життя духу обумовлює вроджене прагнення до Абсолюту. Свою 
внутрішню ієрархічну структуру, тобто саму себе, людна пізнає через 
дослідження світобудови, світочину, сягаючи принцип ієрархії світу. Через це 
осягнення в людині проявляються ключові характеристики її природи: νοερῶν 
(від νοερός) та λογικῶν (від λογικός), які позначають розумність та 
інтелігибельність людськості як такої; завдяки ним людина може стати на шлях 
сходження до Єдиного. В цьому акті сходження людина наближається до 
святості, стаючи її джерелом: людина не відображає світло, але стає світлом, 
стає духовною цінністю і парадоксом ієрархії. Аргументовано, що ієрархія 
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відображає індивідуалізм Ареопагіта: кожен нус знаходиться на своєму рівні 
пізнання Абсолюту, тому й ієрархія постає як принципово незавершена.           

Оцінена продуктивність для християнства ідеї Діонісія Ареопагіта 
ієрархійності світу і людини, що єднає два світи, людини, яка у своєму 
сходженні до святості і божественного світла стає не тільки їх дзеркалом, а й 
самостійним джерелом і духовною цінністю ієрархії, - це ідеї, які будуть 
підхоплені і розвинуті згодом Кузанцем.  

У підрозділі 2.3. «Спрямованість на Іншого як визначальна риса 
антропології Corpus Areopagiticum» запропонована інтерпретація містичного 
досвіду єднання з Творцем через спілкування людини з Іншим і отримання нею 
«істини особистості» - божественної іпостасі. В цьому руслі визначальною 
рисою антропології Соrpus Areopagiticum постулюється спрямованість на 
Іншого, адже лише через відображення світла в Іншому можна сприйняти 
Божественну сутність (а отже і стати на шлях містичного осягнення). 
Спілкування з Іншим передбачає і його пізнання, яке повинне мати нечуттєвий, 
неопредметнюваний характер: в ньому має бути присутнім відчуження/ 
аblatione, що мало б нівелювати суб’єкт-об’єктні стосунки між «я-Інший» та 
завадити опредметненню Іншого, що врешті-решт призвело б до зняття власне 
інтелектуальної діяльності та переходу на інший рівень єднання. Цим новим 
рівнем єднання постає έρως як рушійна сила всього універсуму - від 
першопричини й до найнижчих чинів земної та небесної ієрархії, і навіть у 
зворотному напрямку. Божественний, чи то «Істинний έρως», відзначається 
динамічним переходом від самосвідомості цілісного екстазу індивідуальності 
до досвіду універсальної особистісної співвіднесеності. Подібний перехід від 
індивідуального до універсального і постає як народження «істини 
особистості» - ὑπόστασις людини – через вихід за власні межі, вихід за межі 
циклу власної природи у сферу божественного і трансцендентного.                                        

У третьому розділі «Західноєвропейський антропологічний спадок 
християнського філософування пізнього Середньовіччя в творчості Миколи 
Кузанського» проаналізовано витоки тлумачення природи людини в концепції 
Миколи Кузанського з огляду на тенденції його епохи, а також вплив на 
німецького мислителя його попередників та сучасників. 

У підрозділі 3.1. «Новий антропологічний контекст XIV – XV століть: 
Микола Кузанський та тенденції його епохи» акцентується увага на 
діалогічному характері творчості Миколи Кузанського, яка акумулює в собі 
неймовірний пласт філософських дискусій та теоретичних суперечок декількох 

століть. Постулюється, що у творчості Миколи Кузанського були експліковані 
ключові інтенції пізнього Середньовіччя: з одного боку – це постійна апеляція 
до природи людини, сутності людськості як такої, місця людини у світовій 
ієрархії; з іншого – розгортання цих питань зі зверненням до класичних 
античних текстів та текстів раннього Середньовіччя (того ж Діонісія 
Ареопагіта). Серед знакових історичних моментів, які вплинули на творчість 
Миколи Кузанського, можна виділити наступні: (1) XV Вселенський собор 
Римсько-католицької церкви, який став поштовхом для відновлення дискусій в 
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царині антропології та одвічного питання співвіднесення душі і тіла, відчуттів 
та інтелекту, афектів та раціонального; (2) підготовка до Флорентійського 
собору, яка привела його до знайомства зі спадщиною отців Східної церкви; (3) 

падіння Константинополя, яке стало поштовхом до переосмислення релігійної 
розрізненості у світі. 

Автор зауважує, що саме на зламі епох з’являється ідея єдності людства 
на основі специфічного призначення людської сутності: згортати у собі весь 
світ. 

У підрозділі 3.2. «Витоки вчення про людську природу Миколи 
Кузанського (Альберт Великий, Мейстер Екхарт, Раймунд Луллій та 
Геймерікус де Кампо)» репрезентовано, що зацікавленість спадком Діонісія 
Ареопагіта формувалася у Миколи Кузанського як безпосередньо під впливом 
«Корпусу», так і опосередковано через твори його «майже» сучасників, з яких 
він з безсумнівною повагою та філософською коректністю відбирає плідні для 
себе ідеї західних мислителів.  

Альберт Великий написав розлогий коментар до «De mystica theologia» 
(«Про містичне богослов’я») Діонісія Ареопагіта, з яким Микола Кузанський 
познайомився ще у Кельні. Основні аспекти вчення Альберта, які знайшли своє 
розгортання в системі Миколи Кузанського: (1) раціональна інтерпретація 
Альбертом акту містичного сходження у системі Діонісія Ареопагіта стала 
базисом для акценту у «De Docta Ignorantia» саме на інтелектуальному вимірі 
«вченого незнання», а не на афективному; (2) роль апофатики у становленні 
лексикону містичного богослов’я; (3) ототожнення інтелектуальної душі та 
індивідуальності людини; (4) розуміння sensus в якості когнітивної здатності до 
intellectus; (5) продовження аристотелівсько-аверроїстської традиції, в якій 
остаточна мета людського життя – прагнення intellectus humanitas до злиття з 
божественним інтелектом. 

Щодо впливу Мейстера Екхарта на систему Кузанця, можна виділити 
наступні спільні моменти їх концепцій: (1) максимальне становлення людської 
природи в акті deiformitatem (обожнення); (2) серединною ланкою між Богом і 
світом постає людська природа, людина – як емпіричне явлення Божественного 
буття в земному світі; (3) визначальна здатність людини до творення, яка стає 
прямим продовженням Божественного акту креації; (4) співвідношенні esse 
(буття) і quod quid est (сутності) в системі Екхарта, виступає як онтологічне 
підгрунтя дистинкції ratio – intellectus у творчості Кузанського; як наслідок – 

онтологічна роздвоєність людської природи. 
Раймунд Луллій постає як натхненник гуманістичної проблематики в 

творчості Миколи Кузанського, адже Кузанець експлікує наступні аспекти 
вчення свого вчителя у власній системі: (1)  лише людський інтелект здатний 
віднайти такі форми, які ще перебувають у потенції; (2) лише людина здатна 
синтезувати у власному категоріальному апараті мислення знання конкретне, 
чуттєве і знання абстрактне, раціональне, отримуючи таким чином логічний 
метод і підступи до універсального знання; (3) Луллій розвиває концепт 
«парадоксу ієрархії» Діонісія Ареопагіта, адже саме людина – формотворчий 
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принцип земної ієрархії; (4) сутність людини – сама її людськість, відповідно до 
якої людина є творцем оточуючого світу; (5) чим більше людина віднаходить 
власну сутність творця, тим більше вона стає власне людиною.  

Тлумачення sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де Кампо лягає в 
основу всієї антропологічної концепції Миколи Кузанського, що можна 
репрезентувати через наступні тези вчення Геймерікуса: (1) інтелект присутній 
в людині потенційно, але його необхідно зрощувати, наближаючись до 
максимальної актуальності (Бога); (2) рація забезпечує гармонійне поєднання 
всіх аспектів людської пізнавальної діяльності, і за умов такої гармонії інтелект 
з рафінованої абстрактної інстанції перетворюється на конкретну вищу форму 
душі; (3) саме ratio виступає як пізнавальна інстанція, яка формує певний образ 
віддзеркаленої істини, вплітаючи його у мисленнєвий конструкт; (4) в цьому 
дзеркальному образі людина зможе «побачити» своє онтологічне підґрунтя – 

Божественну Сутність, до якої вона є причетною завдяки своєму intellectus. 
У четвертому розділі «Концепт обожнення і витоки спільності 

людства у Миколи Кузанського» реконструйовано антропологію Миколи 
Кузанського через концепти natura media та deiformitatem, а також досліджено 
співвідношення гуманізму та антропоцентризму у філософії  Кузанця з огляду 
на загальний контекст його епохи. 

У підрозділі 4.1. «Natura media як людська природа: sensus, ratio та 
intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського» висвітлено, що 
сходження intellectus до Божественного Абсолюту передбачає у Кузанця 
перевершення людиною власної природи, тобто досягнути deiformitatem можна 
лише через усвідомлення індивідуальної здатності до креації та здійснення акту 
пізнання як любові до мудрості, що, в свою чергу, – є пристрасним бажанням 
єднання з Абсолютом. Це підтверджується наступними тезами: 

Розгортання концепту людської природи як natura media відбувається 
через експлікацію того, як sensus, ratio та intellectus лягають в основу  
антропологічної теорії Миколи Кузанського. Він відстоює класичну 
патристичну ідею того, що сходження до максимуму (до Божественного світла) 
доступне лише такій природі, яка виступає посередником, що пов’язує вище з 
нижчим, і таку природу він приписує усьому людству. 

Німецький мислитель конституює, що іntellectus виступає як «альфа і 
омега» існування в цьому світі, стаючи каузальною причиною появи sensus в 
істотах і запорукою інтенсифікації цієї властивості у самому іntellectus.  
Натомість sensus позначає певний полюс потенційності, хоча й із необхідністю 
акумулює у собі не лише чуттєве, але й інтелектуальне сприйняття. За такого 
тлумачення, прірва між sensus та intellectus є досить значною, тому мислитель  
планомірно доповнює її ще одним надто полісемічним латинським терміном – 

ratio. Саме через ratio, раціональні методи та через закони логіки людина 
доходить до найвищих абстракцій, але осягнути Бога, який перевершує всі 
закони логіки, тією ж рацією неможливо. Тому саме в єдності sensus, ratio та 
intellectus набуває максимального вираження здатність творіння до здійснення 
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власної природи, яка в цьому акті перевершує усю тварну природу, та постає 
вищою за розуміння і раціональне мислення (мова йде про desiderium mentis). 

У підрозділі 4.2. «Шлях людини до обожнення. Творчий базис людськості 
та передумова deiformitatem» розглянуто проблематику deiformitatem, якій 

Микола Кузанський присвячує працю «De conjecturis» («Про здогадки»), 
центральною темою якої є людина і творча сила людського духу. Акт творення 
людиною оточуючого її світу починається на рівні інтелігенції та інтелекту, бо 
інтелектуальна єдність постає «коренем» множинності раціонально 
влаштованого всесвіту. Власне на тонкій межі між рацією та інтелектом, коли 
всі можливості ще перебувають у потенції, але от-от перейдуть у рівень 
жорсткої раціональної категоризації, - саме тут народжується світ людини, 
imago mundi, відомий нам як «картина світу». На шляху до пізнання Бога, 
людина концептуалізує ідеї, істинність яких є водночас абсолютною і 
відносною, - абсолютною з перспективи божественного і трансцендентного, 
відносною – з позиції людини у скінченному світі. Діалектика цієї абсолютності 
і відносності істини проявляється в знятті цих протилежностей в акті креації: 
людина може творити нові сенси та символи, які будуть вікном у 
нескінченність істин. Креація за подобою Божою – це і є максимальна 
реалізація людиною свого потенціалу. 

Умовою ratio та intellectus, які творять «серединний світ», Микола 
Кузанський постулює любов: саме завдяки любові як зв’язку (amore), 
прагненню до неї і до розуміння, інтелект може вдосконалювати власну 
природу та ставати більш божественним (divinior). Микола Кузанський виділяє 
любов як amare (любов-злиття) та любов як caritas (об’єднання): amare постає 
як базис максимального виявлення sensus, ratio, intellectus, а caritas пов’язує у 
собі всі ці три рівні ментальних здібностей, забезпечуючи їх діяльність як 
злагодженої системи, умовою продуктивності якої є fides (віра).  

У підрозділі 4.3. «Спільність людства: христоцентризм як базис 
гуманістичного концепту Миколи Кузанського» досліджено співвідношення 
гуманізму та антропоцентризму у філософії Миколи Кузанського з огляду на 
загальний контекст його епохи, а також висвітлено концепт «людськості» в 
системі Миколи Кузанського і те, наскільки його теорія є не 
антропоцентричною, а христоцентричною та гуманістичною. На думку 
Кузанця, «людськість» як певний принцип буття людини, її внутрішня сутність 
у своєму розвитку цілком залежить лише від індивідуального сходження 
особистості, її унікальних характеристик та унікального досвіду. Це 
індивідуальне сходження – шлях обожнення, адже сутністю людської природи, 
її специфічною характеристикою і «людськістю» як такою постає усвідомлення 
та досягнення потенції людини бути як «другий бог», як «бог цього світу», як 
«творець за образом і подобою». 

Одним із формулювань кінцевого призначення людини для Кузанця є 
наступне: стати третьою природою – mixtus – змішаною, об’єднавши 
Божественне і тварне, тобто привести світ до гармонії. Задля здійснення цієї 
гармонії Бог мав поєднатися з людською природою, утворивши «серединну 
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природу». Адже для формулювання засад християнської антропології з 
виходом на людську особистість Бог мав бути осмислений як Особистість – 

Особистість, яка творить, Особистість-Дух та Особистість втілена, яка є 
шляхом істини для людини. Оскільки Кузанець прописує цей шлях дієвим в 
обидві сторони, людина наближається до єднання із Христом як втіленою 
особистістю у процесі набуття власної іпостасності, що мислитель описує через 
гармонійне залучення досвіду як західної, так і східної традиції християнства. 
Таким чином, у системі Миколи Кузанського людська природа є відпочатково 
потенційно довершеною, і від злиття з Христом вона не змінюється сутнісно, а 
досягає своєї повноти, розгортаючи навколо себе світ, стаючи принципом та 
центром цього світу, який постає як людиновимірний. 

У висновках представлено теоретичні підсумки роботи, які в 
узагальненому вигляді відображають мету, завдання і наукову новизну 
дослідження. Зроблено наступні теоретичні узагальнення: 

1. Реконструйована позиція Діонісія Ареопагіта щодо античної спадщини 
платонізму (і неоплатонізму) з метою розбудови християнської антропології. 
Запозичені неоплатонічні терміни переосмислені у новій світоглядній 
парадигмі, і замість «єдності», навколо якої будується розуміння людського 
індивіда Античністю, пропонується ідея «інакшості» в якості конститутивного 
онтологічного принципу християнського персоналізму. Постулюється, що 
філософські системи Діонісія Ареопагіта та Миколи Кузанського не є 
християнським неоплатонізмом, що сутнісно впливає на їх тлумачення природи 
особистості та місця людини в світовій ієрархії. Оцінена продуктивність для 
християнства ідеї Діонісія Ареопагіта ієрархійності світу і людини, що єднає 
два світи людини, яка у своєму сходженні до святості і божественного світла 
стає не тільки їх дзеркалом, а й самостійним джерелом і духовною цінністю 
ієрархії, - ідеї, які будуть підхоплені і розвинуті згодом Кузанцем. 
Запропонована інтерпретація містичного досвіду єднання з Творцем через 
спілкування людини з Іншим і отримання нею «істини особистості» - 

божественної іпостасі. 
2. Репрезентовано важливий фактор інтенційного впливу церковних 

обставин XIV-XV ст. на світогляд і філософію Миколи Кузанського. Автор 
зауважує, що саме на зламі епох з’являється ідея єдності людства на основі 
специфічного призначення людської сутності: згортати у собі весь світ. 
Постулюється, що у творчості Миколи Кузанського були експліковані ключові 
інтенції пізнього Середньовіччя: з одного боку – це постійна апеляція до 
природи людини, сутності людськості як такої, місця людини у світовій 
ієрархії; з іншого – розгортання цих питань зі зверненням до класичних 
античних текстів та текстів раннього Середньовіччя (того ж Діонісія 
Ареопагіта). Ці інтенції були акумульовані у концепті «відродження» - як суто 
духовного («Коли хто не відродиться згори, то не зможе побачити Божого 
Царства» (Іоана 3:3)), так й інтелектуально-культурного. Питання 
«відродження» людської природи та цілісності людської особистості посідає 
значне місце у концепціях тогочасних гуманістів. 
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3. З’ясовано, що зацікавленість спадком Діонісія Ареопагіта формувалася 
у Миколи Кузанського як безпосередньо під впливом «Корпусу», так і 
опосередковано через твори західних мислителів, з яких із безсумнівною 
повагою, але й філософською коректністю він відбирає плідні для себе ідеї 
західних мислителів. Серед них: роль інтелекту в процесі містичного 
сходження (Альберт Великий), максимальне становлення людської природи в 
акті обожнення (Йоган Екхарт), сутність людини, відповідно до якої вона 
постає як творець оточуючого світу (Раймунд Луллій), тлумачення sensus, ratio 
та intellectus (Геймерікус де Кампо). Але Кузанець свідомо не підтримує ті 
думки попередників, які суперечать його переконанням, проте перші не 
залишаються на узбіччі, поза увагою мислителя. Вони, як зазначає автор 

дослідження, використовуються ним для підсилення власних філософських 
засад. 

4. Антропологічна концепція Миколи Кузанського подана в дисертації як 
цілісне, але й багатогранне філософське утворення. Висвітлена творча рецепція 
Кузанцем різних християнських теоретичних здобутків, яка допомагає 
німецькому мислителю ґрунтовно презентувати теми особистісності, 
гуманізму, коректно визначаючи місце людини у світі, висловлюючи зважену і 
плідну позицію щодо низки тем актуальних дискусій пізнього Середньовіччя. 
Серед них теми універсалій, діалектики абсолютної і відносної істини, пізнання 
тощо. В царині антропології це стосується гносеологічного потенціалу sensus-

ratio-intellectus, творчої сили людського духу, ролі людини у світі, яка, як 
постулюється у дослідженні, в якості інакшості божественної єдності творить 
нові сенси, смисли і світ у цілому, покладаючи себе іпостассю Бога. Саме в 
єдності sensus, ratio та intellectus набуває максимального вираження здатність 
творіння до здійснення власної природи, яка в цьому акті перевершує усю 
тварну природу, та постає вищою за розуміння і раціональне мислення (мова 
йде про desiderium mentis). 

Наголошується, що в мисленнєвій лабораторії Миколи Кузанського 
відбувається драма переосмислення досвіду Візантійського і Західного 
християнства, в якій холізм, свобода і творчість особистості отримують 
глибинне (онтологічне) підґрунтя. 
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Зборовська К.Б. - Антропологічна рецепція спадщини Діонісія 
Ареопагіта у філософії Миколи Кузанського. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 
за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 
У дисертації досліджено антропологічну рецепцію спадщини Діонісія 

Ареопагіта у філософії Миколи Кузанського з урахуванням того, що ідеї Corpus 



16 

 

Areopagiticum були сприйняті Кузанцем як безпосередньо, так і через праці 
посередників (Альберта Великого, Мейстера Екхарта, Раймунда Луллія та 
Геймерікуса де Кампо), а отже були видозмінені відповідно до духу епохи та 
настроїв, які панували в теологічно-світоглядних дискурсах того часу.  
Аргументується, що філософські системи Діонісія Ареопагіта та Миколи 
Кузанського не є християнським неоплатонізмом, адже запозичені ними 
неоплатонічні терміни переосмислені у новій світоглядній парадигмі, і замість 
«єдності», навколо якої будується розуміння людського індивіда у платонізмі, 
неоплатонізмі та Західній патристиці, пропонується ідея «інакшості» в якості 
конститутивного онтологічного принципу християнського персоналізму. Саме 
на цих засадах ґрунтується ідея гуманізму пізнього Середньовіччя стосовно 
єдності людства на основі специфічного призначення людської сутності. Цю 
інтенцію Микола Кузанський розгортає у наступну антропологічну концепцію: 
в єдності sensus, ratio та intellectus набуває максимального вираження здатність 
людини до здійснення власної природи, яка в цьому акті перевершує усю 
тварну природу, та постає вищою за розуміння і раціональне мислення. 

Ключові слова: середньовічна філософія, антропологія, особистість, 
Діонісій Ареопагіт, Микола Кузанський, sens, ratio, intellectus, natura media. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Зборовская К.Б. - Антропологическая рецепция наследия Дионисия 
Ареопагита в философии Николая Кузанского. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.05 – история философии. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации исследовано антропологическую рецепцию наследия 
Дионисия Ареопагита в философии Николая Кузанского с учетом того, что 
идеи Corpus Areopagiticum были восприняты Кузанцем как непосредственно, 
так и через труды посредников (Альберта Великого, Мейстера Экхарта, 
Раймунда Луллия и Геймерикуса де Кампо), а следовательно были 
видоизменены в соответствии с духом эпохи и настроений, которые 
господствовали в теологически-мировоззренческих дискурсах того времени. 
Аргументируется, что философские системы Дионисия Ареопагита и Николая 
Кузанского не являются христианским неоплатонизмом, ведь заимствованные 
ими неоплатонические термины переосмыслены в новой мировоззренческой 
парадигме, и вместо «единства», вокруг которого строится понимание 
человеческого индивида в платонизме, неоплатонизме и Западной патристике, 
предлагается идея «инаковости» в качестве конститутивного онтологического 
принципа христианского персонализма. Именно на этих принципах 
основывается идея гуманизма позднего Средневековья относительно единства 
человечества на основе специфического назначения человеческой сущности. 
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Эту интенцию Николай Кузанский развивает в следующую антропологическую 
концепцию: в единстве sensus, ratio и intellectus принимает максимальное 
выражение способность человека к свершению собственной природы, которая в 
этом акте превосходит всю тварную природу, и становится выше понимания и 
рационального мышления. 

Ключевые слова: средневековая философия, антропология, личность, 
Дионисий Ареопагит, Николай Кузанский, sens, ratio, intellectus, natura media. 

 

 

SUMMARY 

 

Zborovska K. B. Anthropological reception of Dionysius Areopagite’s 

legacy in the philosophy of Nicholas of Cusa. – Submitted as a manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Philosophical sciences in specialty 

09.00.05 - History of Philosophy. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine – Kyiv, 2018. 

The thesis analyzes the anthropological reception of Dionysius Areopagite’s 

heritage in the philosophy of Nicholas of Cusa in view of the fact that Corpus 

Areopagiticum ideas were perceived by Cusa both directly and through the 

intermediaries’ works (Albert the Great, Meister Eckhart, Raimund Lully and 

Heimerikos de Campo). Thus, they have been modified according to the spirit of the 

era and the mood that prevailed in the theological worldview discourses of that time. 

The scientific novelty of the study has been based to present the results of a 

comprehensive reconstruction of the anthropological reception of Dionysius 

Areopagite’s philosophy in the works of Nicholas of Cusa. The work has defied the 

specific features of the anthropological conception of Nicholas of Cusa in the context 

of the legacy of Christian philosophy of the late Middle Ages, and has discovered the 

key points in the interpretation of human nature by the German thinker. 

It has been argued that the philosophical systems of Dionysius Areopagite and 

Nicholas of Cusa are not Christian Neoplatonism, since the neo-Platonic terms 

borrowed by them have been redefined in a new ideological paradigm, and instead of 

the "unity" around which the understanding of the human individual is based in 

Platonism, Neoplatonism, and Western patristics, the idea of "otherness" as a 

constituent ontological principle of Christian personalism has been suggested. These 

are foundations that the idea of humanity of the late Middle Ages is based concerning 

the unity of humanity based on the specific purpose of human nature. 

There has been presented an important factor of the intentional influence of 

church circumstances of the XIV-XV centuries at the outlook and philosophy of 

Nicholas of Cusa. The author observes that it is precisely at the turn of the epoch that 

the idea of unity of humanity appears based on the specific purpose of human nature: 

to turn around the whole world. It has been discovered that the interest in Dionysiu 

Areopagite’s heritage was formed with Nicholas of Cusa, both directly under the 

influence of the "Corpus", and indirectly through the works of Western thinkers, of 

whom, with unquestionable respect, but also philosophical correctness, he selects the 
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ideas of Western thinkers that were fruitful to him. Among them are the role of 

intelligence in the process of mystical ascension (Albert the Great), the maximum 

formation of human nature in the act of deification (Johann Eckhart), the essence of 

man, according to which he appears as the creator of the surrounding world 

(Raimund Lully), the interpretation of sensus, ratio and intellectus ( Gamericus de 

Campo). In particular, the proposed interpretations of sensus, ratio and intellectus of 

Gamerikos de Campo, as well as all his works have not been translated into 

Ukrainian, Russian or English. Based on this, Nicholas of Cusa deployed the 

following anthropological concept: in the unity of sensus, ratio and intellectus the 

human ability acquires the maximum expression to realize his own nature, which in 

this act exceeds all created nature, and appears to be superior to understanding and 

rational thinking. 

It has also been highlighted that the ascent of intellectus to the Divine Absolute 

assumes that Cusa saw superior of a man by his own nature, that is, to reach 

deiformitatem is possible only through awareness of the individual ability to 

creativity and the act of knowledge as a love of wisdom, which, in its turn, is a 

passionate desire of the unity with the Absolute. It is in the unity of sensus, ratio, and 

intellectus the ability of creation to realize its own nature maximally expresses  itself, 

in this act it surpasses all created nature, and appears to be superior to understanding 

and rational thinking (this is about desiderium mentis). 

It has been emphasized that in the thought laboratory of Nicholas of Cusa there 

was a drama of rethinking the experience of Byzantine and Western Christianity, 

where holism, freedom and creativity of the person received a deep (ontological) 

basis. 

The obtained results of the study supplement the understanding of 

anthropological issue in the context of philosophical theology in general and the 

teachings of Dionysius Areopagite and Nicholas of Cusa in particular. 

Key words: medieval philosophy, anthropology, personality, Dionysius 

Areopagite, Nicholas of Cusa, sens, ratio, intellectus, natura media. 
 


