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MORAL AND CIVIL VIRTUES IN THE STRUCTURE
OF IMAGE OF «IDEAL CITIZEN» IN ANCIENT ATHENS
The article aims to research the complex of moral and civil virtues of personality in Ancient
Athens of the classical period as the component image of the ideal citizen. The concept of the
virtuous man is seen again by analyzing the content arete and kalos kagathos, views on the
virtues of Socrates, Plato and Aristotle. The article considers moral virtues such as courage,
temperance and moderation, ambition, mind and wisdom. The image of honorable citizen of
polis appears in judicial speeches in through the virtues and achievements that a man could
differ from others in his private life and socio-political activity. These included defended the polis
and participation in military campaigns, conscientious fulfillment official responsibilities,
performed the liturgy and paid taxes, put benefit of the state above their own, glorification
of the polis through victory in Pan-Hellenic agons.
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Визначальне місце у системі цінностей Давньої Греції займали поліс і колектив громадян.
Афіни класичного періоду були суспільством, в якому кожна особа, наділена статусом
повноправного громадянина, могла брати безпосередню участь в управлінні полісом. Заснована
на демократичних політичних цінностях громадянська община формувала запит на відповідну її
типу суспільної організації особистість – доброчесного та активного представника полісного
колективу. Моральні та громадянські чесноти становили основу образу «ідеального громадянина»,
що обумовлює актуальність їх дослідження.
Джерельна база дослідження чеснот ідеального громадянина представлена творами Солона,
Ксенофана, Гомера, політико-філософськими трактатами Аристотеля, Платона, працями Геродота,
Ксенофонта, Фукідіда. Значна увага у даних працях приділяється аналізу афінського державного
ладу та особистості громадянина, морально-етичним категоріям та ціннісним пріоритетам колективу
громадян полісу.
Змістовними джерелами дослідження чеснот ідеального громадянина є промови Гіперида,
Демосфена, Дінарха, Есхіна, Ісократа, Лікурга Афінського, Лісія, традиційною складовою яких була
характеристика моральних чеснот та політичної діяльності супротивника. Використані у роботі
епіграфічні джерела VII-IV ст. до н.е. дозволяють аналізувати чесноти ідеального громадянина за
гоноративними написами та епітафіями1.
Найбільш ґрунтовним дослідженням цінностей античного суспільства є праця О.Ф. Лосєва
з античної естетики2,3. Еволюції змісту моральних чеснот із гомерівського періоду до кінця V ст.
до н.е. присвячена ґрунтовна праця A. Адкінс4. Розвитку уявлень про образ ідеального громадянина
у античній літературі класичного періоду присвячена стаття О.В. Нікітюк5. А. Радемакер аналізує
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семантичне значення ціннісної категорії софросюне та видів її застосування1. Стаття Д. Саірнс
присвячена поняттю честі у гомерівському суспільстві2. С.Г. Mіллер розглядає арете у зв’язку
з атлетикою, надаючи їй визначальну роль у античному суспільстві3. До питання моральних чеснот
античної особистості звертались Ю.В. Андрєєв4, Л.П. Маринович5, І.Є. Суріков6, Р.K. Балот7,
Д. Буртон8, П. Крітчлі9, M. Деене10, Дж. Oбер11, Д. Прітчард12, А.С. Сміт13, С.Г. Старр14.
Метою статті є дослідження комплексу моральних та громадянських чеснот особистості
у Давніх Афінах класичного періоду як складових образу ідеального громадянина.
Вираженням естетичного ідеалу людини та елітарної спрямованості її формування стали
поняття арете та калокагатія. У міфологічному світогляді давніх греків арете означало
доброчесність, відвагу, досконалість, перевагу людини. Втіленням даних рис стала зображена
Гомером у «Одіссеї» цариця Арета – добра, привітна, шанована громадянами, наділена благородним
розумом, який засвідчував її перевагу та привілейований статус15.
Одночасно з вираженням моральної досконалості, категорія арете набувала політичного
забарвлення. Досягнення чеснот, які втілювала арете, розглядалось визначальним не лише для самої
людини, а й для збереження засад полісного життя16. Геродот зауважував, що заради відзначення
у арете, символом якого є вінок, греки брали участь у Олімпійських іграх17. Ксенофан відмічав, що
попри наділення славою та почестями переможців Олімпійських ігор, не можна говорити про
наявність у них арете, бо особиста перемога не несе користі для полісу18. Саме на виховання
політичної арете спрямовували свої знання софісти.
Виразником естетичних уявлень про людину стала калокагатія – ідеальний стан душі і тіла,
досягнення вищої духовної і фізичної досконалості громадянина полісу19. Калокагатія позначала
не лише досконалість людини, а й її благородне походження, високий соціальний статус.
Калокагатійна людина повинна була являти собою гармонійну особистість, в якій краса духовна та
фізична поєднувались та були взаємообумовлені. Ксенофонт зазначав, що почасти людина гарна має
душу погану, а отже не може бути визнана «прекрасною і хорошою»20.
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Уявлення про засновану на чеснотах воїнах фізичну калокагатію зустрічаються у Гомера.
Даному образу відповідає Одіссей як фізично гарний, сильний і могутній герой, здатний пройти
перепони – «багатостійкий»1. Ксенофонт у «Економіці» показав власне бачення калокагатії через
діалог Сократа та Ісхомаха2. Ксенофонт відзначав, що здобуття статусу «хорошого» і «прекрасного»
громадянина є наслідком вроджених здібностей, виховання та утвердження чеснот людини3.
Калокагативна людина, за Ксенофонтом, являє собою поєднання аристократичних цінностей,
морально-інтелектуальних вимог суспільства та активної соціально-політичної позиції. Таке
співвідношення цілком характерне для кінця V – початку IV ст. до н.е., коли перевага фізичного
розвитку поступається розумовому4. У творчості Ксенофонта, на думку О.В. Нікітюк, відбувається
остаточне оформлення змісту калокагатії5.
Формування душі і тіла відповідно принципам калокагатії розглядалось Платоном метою
виховання6. Учасники діалогів Платона звертали увагу на відповідність людини ідеалам арете та
калокагатії. Алківіад згадував кращих громадян – kalos kagathos, як приклад тих, хто наділений
чеснотами достойних людей7. Сократ описував Лісіда таким, що відрізнявся гарною зовнішністю та
відповідав калокагатії8. Юнака Харміда опікун Крітій вважав гідним називатися достойним. Хармід
мав досконалу зовнішність, походив зі знатного роду, представники якого відзначались доблестю,
чеснотами, заслугами, красою, мав здібності філософа і поета9. А.А. Тахо-Годі називала його
типовим представником аристократичної калокагатії10.
У Платона поняття калокагатії зустрічається щодо різних соціальних категорій людей. Для
членів аристократичних родів калогагатія могла бути «природною», обумовленою походженням.
Рисою аристократичної калокагатії була приналежність до старого шанованого, благородного,
статечного роду, представники якого займали високі посади у магістратурах. У V – IV ст. до н.е.
виділяється інтелігентно-софістична калокагатія, заснована на освіченості, вихованні та
високоморальності. До даного типу калокагатії відносили себе софісти та інші високоосвічені люди.
Людина мисляча та розумна, суспільний діяч, шанований у певній галузі діяльності та здатний
до логічного осмислення і передачі своїх знань втілював «громадянську калокагатію»11.
Аристотель називав калокагатію рисою вищого суспільного класу12. Калокагатія постала
у Аристотеля нерозривною єдністю блага та доброчесності13. Аристофан пов’язував калокагатію
з благородними за походженням людьми, наділеними високими моральними якостями14. Він
наводив такі характеристики кращого громадянина: розсудливий, статечний, доброчесний,
доброзичливий, справедливий, вихований в палестрах, хорах, прихильний до Муз15.
У питанні відкритості арете та калокагатії для незаможних верств демосу дослідники
не одностайні. А. Адкінс визначав, що характеристика агатос, арете, яка застосовувалась
у гомерівський період до заможних людей благородного походження, наділених мужністю, силою,
була обумовлена потребою захисту землі, яка знаходилась у власності обмеженого кола осіб,
1
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передавалась у спадок та складала основу статків людини1. Ч.Г. Старр відзначав, що діяльність
гомерівських героїв була спрямована на досягнення арете, доступ до якої забезпечувався не лише
походженням, а й особистими здобутками у битвах та суспільно-політичній діяльності. Попри те,
«хороші» громадяни – agathoi, aristoi завдяки своєму аристократичному походженню мали вищий
рівень моральних чеснот, арете2. Дж. Обер визнає калокагатію властивою аристократичному ідеалу
громадянина. Серед ознак калокагатії – заможність, набута здебільшого завдяки спадку, успішне
господарство, атлетична зовнішність, наявність дозвілля та можливість брати участь у політичній
діяльності, змагатись за почесті3.
На думку Д. Прітчарда, доступ всіх громадян до військової служби та зростання ролі війни у
V ст. до н.е. сприяли відкритості арете для демосу4. П. Крітчлі звертає увагу, що Перикл
протиставляв афінську арете – мужність, засновану на громадянській та особистій свободі,
спартанській – обумовленій підтримуваною державою системою постійних тренувань. Відповідно,
демократичні перетворення полісу робили аристократичну арете доступною для демосу5. На думку
Н. Фішер, головні цінності архаїчного суспільства – мужність, честь, змагання у честолюбстві,
прагнення перемоги, боротьби, обумовлені його агональним характером, не були суто
аристократичними6.
Ми розділяємо думку О.В. Нікітюк щодо того, що афінський демос мав лише формальне
право на калокагатію, оскільки його можливості у становленні власної особистості були обмежені7.
Оформлення комплексу ідей стосовно якостей громадянина знайшло відображення як
у літературних творах, так і у промовах політичних діячів починаючи з архаїчного періоду. Солон
зазначав, що, як громадянин полісу, він прагнув до достатку здобутого чесним шляхом. Однак,
набагато значнішими перевагами для нього виступали громадянська честь та доблесть, добра слава
серед близьких та відчуття жаху у ворогів8. У розмові Солона з Крезом, наведеній Геродотом,
на прикладі афінянина Телла представлена структура уявлень про щастя для афінянина. Перше про
що згадує Солон – благополуччя полісу, афінянин Телл жив в час успішності полісу. Друге – сім’я:
Телл мав прекрасних та благородних синів, побачив онуків. По-третє, він був заможним. Наостанок,
Телл загинув в бою, за проявлену доблесть отримав славу серед громадян, був похований
за державний кошт на місці загибелі9. Попри те, що достовірність діалогу Солона з Крезом є
сумнівною, його зміст певною мірою відображає уявлення про структуру цінностей громадянина10.
Перикл ставив в залежність місце громадянина у політичному житті від доблесті, якою він
здобув собі славу, та дотримання ним законів. Він зазначав, що для афінян людина, яка не займалась
суспільною діяльністю та не обіймала посад, вважалась недостойною поваги, оскільки не приносила
жодної користі державі. Будучи рівними перед законом в приватних справах, громадяни мали
доступ до посад відповідно до чеснот та заслуг перед полісом11.
На осмислення образу ідеальної особистості спрямовували свої роздуми Сократ, Платон,
Аристотель, концепції яких були зумовлені багато в чому й відходом від традицій попередніх
поколінь. На думку Сократа, афіняни впевнились у своїх перевагах над іншими та перестали
1
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century. London: W.W. Norton & Company, 13.
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Starr, C.G. (1986). Individual and community. The rise of polis 800-500 b.c. New York, Oxford: Oxford university
press, 30-32, 60, 95.
3
Ober, J. (2003). Conditions for Athenian democracy. In T.K. Raab, E.N. Suleiman (Eds.), The making and unmaking
of democracy. Lessons from history and world politics. New York and London: Routledge, 6-7.
4
Pritchard, D. (2009). Sport, war and democracy in classical Athens. The International Journal of the History
of Sport, vol. 26, 2: Sport in the cultures of the ancient world. London and New York: Routledge, 212-245.
<https://espace.library.uq.edu.au/view/ UQ:154936> (2107, March, 01).
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Никитюк, Е.В. (1994). К развитию представлений об идеальном человеке в греческой литературе V-IV вв.
до н.э.: понятие и образ «kalo»; «kajgaqov» у Ксенофонта. Вестник СПбГУ, вып. 1, 2, 113-116.
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Plut. Comp. Sol. et Publ. II-III.
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Hdt. I. 30.
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піклуватись про те, щоб бути хорошими громадянами1. Саме проблема людини постала в центрі
філософських рефлексій Сократа2. Втілюючи свої погляди через бесіди, Сократ навчав співгромадян
поміркованості, прагненню до моральності та чеснот, доблесті, слави та доброчесності. Він закликав
до спілкування з людьми благородними, хорошими душею та прекрасними тілом. Благородність
розумілась у поєднанні прекрасних духовних якостей та зовнішності. Благородна людина повинна
була відрізнитись у гімнастичних змаганнях, займатись у хорах, бути справедливою та
дотримуватись законів під час виконання обов’язків судді, або на посаді іншої магістратури3.
Ще більш детально аналізував риси «ідеального громадянина» Платон, поєднуючи їх
з концепцією «ідеальної держави». Ідеальний громадянин мав поєднувати гарні дух і тіло,
виховуватись на засадах розсудливості, мужності, моральності і гармонії. Якщо прекрасні моральні
чесноти громадянина будуть відповідати гарній зовнішності, то його можна вважати
«найпрекраснішим видовищем для тих, хто здатен бачити»4,5. Платоном відзначаються традиційні
риси ідеального громадянина – гармонійність, мужність, справедливість, моральність, перевага
громадянського обов’язку та інтересів колективу громадян. Проте, концепція Платона спрямована
на формування лише кращих громадян.
Залежність якостей громадянина від цінностей полісного колективу відзначалась також
Аристотелем, який зауважував, що людина наділена міцною зброєю – розумовою та моральною
силою, тому повинна поєднувати в собі фізичний та розумовий розвиток, моральні чесноти6.
Аристотель наділяв громадянина етичною і мислительною доброчесностями. До перших відносив
щедрість та розсудливість, до других – мудрість, розумність та розважливість. Здобути мислительну
доброчесність допомагає освіта та тренування, моральна доброчесність є наслідком звички7.
Утверджений афінським полісом комплекс чеснот, які мав втілювати афінянин для отримання
права називатись «хорошим» і «прекрасним» регулювався громадянською відповідальністю та
суспільними оцінками схвалення і осуду8,9. Моральні чесноти «ідеального громадянина» повинні
були відповідати критеріям, визначеним общиною, та особливостям полісу в цілому10. Ісократ
визнавав перевагу моральної доблесті над багатством та знатністю11.
Серед моральних чеснот, які мали відрізняти достойного громадянина, важливе місце,
на нашу думку, посідали мужність та доблесть, помірність та поміркованість, честолюбство та
прагнення до слави, розум та мудрість.
Мужність і відвага достойного громадянина були важливі в умовах покладання захисту полісу
на громадянське ополчення12. Мужність, необхідна у всіх справах та здатна бути корисною, на
думку Ісократа властива лише людям благородного походження, які отримали достойне виховання
та освіту13. За Аристотелем, мужність – це середина між страхом і відвагою. В якості етичної
категорії він виділяв п’ять видів мужності, однією з яких виступала громадянська, заснована
на збереженні закону та честі. Мужність мала й законодавче регулювання у вигляді заборони
залишати місце в строю, втікати з поля бою та кидати зброю14,15. Нагородою людині, яка надала
перевагу над власною безпекою загибелі у битві, виступали слава та добре ім’я16. У епітафії воїнам
1
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Ламійської війни Гіперид зазначав, що своєю мужністю та доблестю загиблі воїни заслужили
пам’ять, прославили батьків та забезпечили дітям опіку народу. Формування доблесних мужів
Гіперид називав метою афінського виховання1. Епітафії та поезія підкреслювали мужність, доблесть
громадян, які загинули на полі бою2,3.
Поміркованість та помірність (софросюне) привертали до себе значну увагу філософів. Сократ
і Платон надавали першочергового значення вихованню здатності до поміркованості та помірності
як основи всіх чеснот громадянина. Помірність давала можливість краще розвивати тіло і душу4. За
Сократом, достойний громадянин мав бути помірним у харчуванні, вживанні вина, втіхах,
сонливості5. Вибираючи найкращих громадян для допомоги в управлінні державою – стражей,
Платон ставив за умову їх помірність у побуті6. В даному контексті викликало критику спортивне
харчування, яке не відповідало ідеалам помірності. Окрім того, спортивна підготовка спричиняла
відсутність часу для участі у громадсько-політичному житті7,8. Ісократ рекомендував Демоніку мати
міру у фізичних тренуваннях – виконувати вправи, які сприяють здоров’ю, не прагнучи досягти
виснаження. Оратор називав сором’язливість, справедливість та скромність чеснотами, що
відповідають моральному образу юнака. Справедливість і скромність віднесені до якостей
благородних людей, які заслуговують на найбільше схвалення9.
А. Радемакер відзначає, що поняття софросюне використовувалось в різних, проте
споріднених, семантичних значеннях. В інтелектуальному значенні софросюне – це стриманість,
здоровий глузд, розумність та розсудливість, у моральному – помірність та самоконтроль10.
Про властивість для греків таких якостей як честолюбство, героїзм, відчуття власної гідності
та готовність боротись за свій поліс зазначав Сократ, визначаючи їх рисами грецького характеру11.
Честолюбство знаходило прояв у прагненні до слави за рахунок діяльності на благо колективу
громадян12. Демосфен підкреслював надання афінянами переваги славі полісу над грошима. Предки
афінян витратили багато грошей на честолюбні справи, готові були піддаватись небезпеці та
витрачати власні кошти заради слави поліса13. У промові Нікія до народних зборів зазначалось, що
хороший громадянин навіть у власних інтересах має піклуватись про благо Батьківщини14. Ісократ
також відзначав вищу цінність для предків афінян спільного блага, доброго імені та слави15. Так,
Апполодор наголошував, що діючи в інтересах держави, він продовжував виконувати обов’язки
трієрарха, попри закінчення терміну літургії, не зважаючи на витрати та проблеми у домашніх
справах16. Суспільна думка визнавала за заможними громадянами обов’язок приносити користь
полісу виконанням літургій17,18.
Переможець загальногрецьких змагань уславлював не лише себе, а й поліс19. Платон вважав
за доцільне для участі у Олімпійських, Піфійських, Німейських та Істмійських іграх відправляти
найбільш доброчесних та достойних громадян, які б принесли славу полісу у мирних та священних
1
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видах спілкування, а також у тих, що відповідають військовій доблесті1. Загальноеллінські фестивалі
виступали засобом прояву честолюбства атлетів та глядачів2. На подібні заходи допускались не лише
громадяни з гарною фізичною підготовкою, увага приділялась також їх моральним чеснотам3.
На нагородах та посвятах богам викарбовувалась інформація про переможця змагання. Найбільш
ранньою відомою вотивною посвятою на честь атлетичного переможця З. Папаконстантіну називає
пам’ятник Алківіаду І, встановлений у святилищі Аполлона в Беотії. Збережена база колони містить
епіграму з зазначенням імені, походження, виду змагання, ігор, у яких здобута перемога4.
Поняття честі у гомерівському суспільстві мало комплексний зміст, будучи пов’язаним
із потребою у визнанні задля ствердження приналежності до колективу громадян5. Спортивний
агон, який брав початок у похоронних іграх, визначався ознакою культурної приналежності еллінів,
складовою ідентичності6. Перемога у агонах давала можливість громадянину, незалежно від статків
та походження, заслужити почесті і славу, чим сприяла демократизації суспільства7. Значення
спортивної перемоги обумовлювалось її внеском у славу полісу, в порівнянні з кількістю та
вагомістю перемог інших громадян8. Д. Прітчард підкреслює політичну вагу перемоги, яка
проявлялась у проголошенні переможця, позначенні полісу на статуях переможців змагань
у Олімпії. Нарівні з панеллінськими агонами прославити поліс могли лише військові перемоги9.
До чеснот хорошого громадянина належали також освіченість та прагнення до мудрості.
Відвідування палестри, гімнасія та дворічний курс ефебії мали забезпечити громадянина знаннями,
необхідними для подальшої участі в управлінні полісом та навичками, необхідними воїну –
захиснику полісу. В Афінах з властивим їм ідеалом гармонійно розвиненої особистості, формування
громадянина відбувалось в процесі пайдейї – специфічного типу громадянської освіти, що включала
процес розвитку особистості, накопичення знань і навичок, практичну участь у житті полісу та
активну громадянську позицію10.
Образ у відповідності до ідеалів калокагатії, арете, софросюне передавали зображення
на намогильних спорудах11. Епітафії відтворювали нормативний ідеалізований образ громадянина12.
Так, мармурова стела на похованні Афенокла першої чверті IV ст. до н.е. містить зображення
чоловіка та епітафію, яка повідомляє про його благородність, відзначає наявність добрих справ та
чеснот13. Важливим даний вид джерел є для полісів Північного Причорномор’я. М.В. Скржинська
наводить дві іонійські стели з поетичними епітафіями. Стела з Березані громадянина Борисфена
VI ст. до н.е. містить зображення воїна у шоломі. Епітафія виявленої в Ольвії стели початку V ст.
до н.е. на могилі Леокса, з рельєфом юнака, наголошує, що це пам’ятник доблесті14.
1
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Серед широкого кола складових доброчесності, які аналізуються у античних творах,
дослідники вирізняють основні чесноти, властиві суспільно визнаному образу «прекрасної» і
«хорошої» людини. Так, Р. Балот відносив до чеснот громадянина справедливість, поміркованість,
благочестя, мужність, чесність, щедрість, дисципліну, повагу до інших, патріотизм, самоконтроль1.
Д. Уайтхед на основі епіграфічних джерел виділив громадянські чесноти – хоробрість,
доброчесність, справедливість, працьовитість, доброзичливість, благочестя, дисципліна,
честолюбство, завзятість, розсудливість2.
Громадянські чесноти, яких завдяки своїй природній рівності можуть навчитись всі люди,
Протагор вважав основою існування демократичного ладу3. Дінарх зазначав, що предки афінян
дізнавались про характер, ставлення до батьків, військову службу, участь у захисті полісу, наявність
батьківських святинь, сплату податків щодо кожного громадянина, який мав керувати певною
галуззю4. Змістовними в контексті розгляду чеснот достойного громадянина є судові промови,
обов’язковою складовою яких було звернення до моральних якостей людини, її діяльності на благо
полісу, сумлінності виконання громадянських обов’язків5,6,7. Оскільки окреслені у промовах риси та
якості були спрямовані на визнання громадянина достойним або ж доведення його невідповідності
вимогам громадянської общини, вони найбільш повно відображають комплекс уявлень про образ
ідеального громадянина8.
Ісократ, характеризуючи становище громадянина у суспільстві, апелював до походження,
багатства, знатності роду, кількості сплачених податків та виконаних літургій9. У промові на
підтримку Ктесифонта, Демосфен акцентував увагу на необхідності звітувати перед судом щодо
особистого життя та суспільно-політичної діяльності10. Робився акцент на відданості ідеям
демократичного врядування, піклуванні про благо полісу не лише самого громадянина, а й
представників його роду. У промові Лісія проти конфіскації Нікієвого майна відзначаються високі
моральні чесноти відповідача. Предки його користувались повагою співгромадян, робили внески на
військові потреби, сумлінно виконували літургії та інші повинності11. Виступаючи за збереження
майна Аристофана, оратор зазначав, що він заслужив репутацію хорошої людини, виконуючи
численні літургії та сплачуючи податки, витратив на державу більше грошей, ніж на себе та своїх
близьких12. Натомість, у промові з приводу дезертирства Алківіада наголошується на падінні його
моралі, проявом чого стало порушення закону про необхідність докімасії для тих, хто служить
у кавалерії13. Громадянин, звинувачений у спробі повалення демократичного ладу, у своє
виправдання апелює до того, що його видатки на повинності, військовий податок, виконання
літургій були більшими, ніж вимагає держава14. Подібно, виправдовуючись у звинуваченні щодо
знищення священної маслини, громадянин звертав увагу, що він сумлінно виконував всі
повинності – споряджав кораблі, вносив військові податки, влаштовував хори. Володіючи кількома
маєтками, він не мав дітей та був головою ойкосу, неодноразово захищав поліс, дотримувався
закону та порядку15.
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Звернення у судових промовах до витрат на благо полісу, як запоруки лояльності суддів під
час тяжб, Л.П. Маринович співвідносить із «теорією дару» у соціальних відносинах архаїчних
суспільств, трансформовану в систему літургій1. Гомерівських героїв, наділених арете, вирізняло не
лише благородне походження і доблесть, а й право на суспільне визнання чеснот та здобутків
у формі надання почестей2. Водночас, філотімія як складова аристократичного етосу суперечила
принципам колективності. М. Деене відзначає, що сформульоване Гесіодом уявлення про філотімію
егоїстичну та спрямовану на благо полісу, було властиве і для IV ст. до н.е. та проявлялось, зокрема,
у судових промовах3.
Звертаючись у процесі проти Мідія до позбавленого громадянської честі Стратона, Демосфен
відзначав, що, будучи бідним демотом, Стратон в молоді роки приймав участь у військових походах
та не зробив нічого поганого4. Використовуючи в якості паралелі щодо суті власного позову до
Мідія судову справу проти наруги Алківіада над гермами, Демосфен протиставляє зазначених
громадян за заслугами. Алківіад мав благородне походження, його предки відзначились справами на
користь полісу. Проявив себе здібним полководцем, двічі захищав народ на Самосі та один раз
у місті, здобував вінки на кінних змаганнях під час Олімпійських ігор, відрізнявся непересічними
ораторськими здібностями. Мідій, на відміну від Алківіада, названий грубим та нахабним, не
вирізнявся в якості воїна, не мав хисту до хорошим промов, не відзначався походженням. Сам
Демосфен виконував трієрархію в період до запровадження симморій із 1200 осіб, був хорегом
авлетів у змаганні чоловіків, пригощав філу, був хорегом на Панафінеях. У віці 10 років став
головою симморії та сплачував гроші із суми спадку, який мав бути використаний для грошового
внеску під час докімасії для зарахування в список громадян5. Натомість Дінарх, прагнучи дати
найгіршу характеристику Демосфену, називав його не достойним статусу громадянина ні
за походженням, ні за політичною діяльністю6. У аналогічній промові Дінарха по звинуваченню
Аристогітона оратор показує, що підсудний не забезпечив підтримкою батька, який втік з міста
будучи засудженим до смертної кари, не здійснив належні йому поховальні обряди. Аристогітон
неодноразово потрапляв у тюрму, не пройшов докімасію на посаду попечителя емпорія та,
не сплативши штраф казні, всупереч законам, виступав перед народними зборами7. Під час промови
за позовом проти Андокіда змальовані негативні риси відповідача. Окрім вчинених ним
протизаконних дій, Андокід, будучи у віці старше сорока років, жодного разу не брав участі
у військових кампаніях міста, не робив внесків для порятунку полісу під час війни та, за наявності
власного корабля, не посприяв привозу хліба8.
Подібно до Стратона, громадянин, який виступав перед Ареопагом проти звинувачення
Симона, сумлінно виконував повинності, піддавався небезпеці заради полісу, не заподіяв шкоди
полісу. Промовець наголошував, що його опонент був виключений з війська у зв’язку з низькою
дисциплінованістю9.
У промові на захист Лікофрона Гіперид звертав увагу, що найкращим свідченням образу
життя виступає звернення до минулого. Так, Лікофрон ніколи не звинувачувався у недостойних
вчинках, не притягався до суду та не виступав з позовами. Він займався фінансово обтяжливим
конярством, отримав вінок за хоробрість від вершників та товаришів по посаді. Після обрання
філархом, був гіппархом на Лемносі. Отримав вінок від громадян Гефестії та два вінки від громадян
Міріни10. У промові на захист Евксеніппа хорошим громадянином названий той, хто піклується про
вигоди міста, єдність та славу громадян11.
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Суд в Афінах відігравав роль регулятора відповідності людини соціальним нормам, оскільки
значна увага приділялась не лише розгляду справи по суті, а й аналізу чеснот громадянина та його
попередньої поведінки1. Серед аргументів, які використовувались для захисту перед судом,
Л.П. Маринович виділяє прагнення служити полісу, захищати його, звернення до військової служби,
участі в битвах та походах, виконання літургій та здійснення грошових витрат на користь полісу,
піклування про батьків та родичів, надання допомоги друзям2.
Таким чином, осмислення образу «ідеального громадянина» у Давніх Афінах відбувалось
паралельно з розвитком держави та передбачало його відповідність вимогам прямої демократії та
естетичним ідеалам. Тип особистості напряму залежав від системи цінностей, яка склалась
в громадянській общині та домінуючого політичного ладу. Уявлення про громадянина – захисника
полісу та учасника управління ним, доповнювалось ідеями гармонійного розвитку особистості
протягом всього життя. Внаслідок еволюції полісу відбувалась зміна поглядів на громадянина від
еталону фізичного розвитку у творах Гомера до переваги інтелектуального розвитку, мудрості
у поєднанні з чеснотами та дотриманням моральних норм. Така еволюція поглядів знайшла відбиток
у понятійному апараті, етимологічному навантаженні арете і калокагатії.
Суспільна традиція визначала моральні чесноти, які мав втілювати громадянин. Для того, щоб
демота вважали достойним свого полісу, його мали відрізняти, поряд з іншими чеснотами, мужність
та доблесть, помірність та поміркованість, честолюбство та прагнення до слави, розум та мудрість.
Аналіз судових промов дозволяє зробити висновки, що достойний громадянин полісу мав мужньо
захищати поліс, брати активну участь в управлінні ним, бути справедливим, виконувати літургії,
сплачувати податки, ставити благо полісу вище власного, прославляти поліс перемогами у агонах.
Окрім особистих чеснот та досягнень, достойного громадянина вирізняла діяльність на благо полісу
представників його роду. Попри те, що образ громадянина, змальований у промовах ораторів, мав
ідеалізований характер, він відповідав нормам полісної моралі та цінностям громадянської общини.
Полісний ідеал гармонійно розвиненої особистості наділеної рядом моральних та громадянських
чеснот впроваджувався у процесі формування громадянина, його пайдейї.
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