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Віктор Петрушенко (Львів) 

 

ЗНИКАЮЧА ЛЮДЯНІСТЬ, АБО ЗА ЩО НАМ ЛЮБИТИ 

БЛИЖНЬОГО ТА ДАЛЬНЬОГО СВОГО? 

 

Що значить «зникаюча людяність»?  

Напевне, виходячи з назви повідомлення, не важко здогадатись, що 

автор буде сумувати з приводу того, що людяності «у наші дні» стає все 

менше (дуже знайомий мотив), що вона зменшується та зникає. Це і так, і 

не зовсім. З позиції емпіричних спостережень за історією та теперішнім 

часом не так просто сказати, чи стає її менше насправді: за відрізок відомої 

нам історії людство натворило немало паскудства, та і ступінь витонченості 

зла завжди була доволі високою. Окрім того, «дисперсія» доброго і злого, 

людяного та низького була і залишається доволі неоднорідною як по 

країнах, так і по континентах. Наприклад, ідея створення двох 

конкуруючих військових каральних організацій (прообраз СС та Гестапо), 

а також створення загород-загонів належить Олександру Македонському, а 

масове виведення з активного та притомного стану матросів Балтфлоту за 

допомогою наркотиків успішно здійснювало німецьке військове 

командування напередодні так званої Жовтневої революції в Російській 

імперії. Проте, з іншої сторони, напевне ніколи в історії не було 

встановлене таке гуманне відношення до душевно хворих людей, як в наш 

час. Так що у першому наближенні до теми можна було би сказати, 

людяність чомусь завжди була зникаючою, тобто її ніби випадково та 

мимоволі втрачали і губили. Але, замислюючи дану тему, я мав на увазі 

інше: ми виводимо поняття людяності від слова людина та переважно 

розуміємо під людяністю приблизно те ж саме, що стверджує «золоте 

правило» моралі: чини у відношенні до інших людей те, чого бажав би собі. 

Ніби так, проте ось біда: діапазон проявів та бажань людей настільки є 

неозорим, що імператив людяного відношення за даним правилом починає 

розмиватись, втрачати чіткість та зникати. Щоб якоюсь мірою зібрати цей 

неймовірний діапазон можливих проявів людяності, я спробує перевести 

міркування на цю тему в дещо інакше русло: розуміючи під людяністю 

відношення до людини, що є адекватним її бажанням, пропоную ввести 

тему в рамки осмислення того, за що нам любити (за що ми можемо 

любити) ближнього та дальнього свого, тобто що саме може бути 

імпульсом до такої любові, а отже, і до проявів людяності.  

Надалі питання можна окреслити у трьох контекстах: (1) через огляд 

крихкості, слабкості та обмеженості людини; (2) через прояви величі та 

могутності людини; (3) через заклик та відгук людини на можливий заклик. 

Зупинюсь на цих контекстах докладніше. 
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Крихкість, слабкість та обмеження людини. Напевне, на першому 

плані тут перебуває короткий термін людського життя, неминуча 

смертність людини, її так само неминучі болі та страждання, тяжкі 

переживання, психологічні злами й трагедії, нестійкість, мінливість та 

крихкість людини. За бажанням можна додати ще й немало чого. Всі ці 

згадані та не згадані прояви слабкості людини налаштовують нас, особливо 

враховуючи, що ми й самі піддані цим станам, на те, щоб ставитись до своїх 

ближніх та дальніх з тими модусами налаштованості, що їх В. Дільтей 

позначав як співчуття та вміння поставити себе на місце іншої людини. Ми 

не можемо забрати на себе частину болю якоїсь людини, не можемо 

захистити її від смерті та життєвих негараздів, проте ми можемо разом з 

нею переживати ці негативні життєві події, можемо, як кажуть, бути в 

чуттєво-емоційному резонансі з людиною. М. Бубер припускав можливим 

повне ототожнення свого Я з деяким Ти. Думаю, що виховання та особливо 

самовиховання людини, її свідоме бажання зробити себе дещо кращою в 

порівнянні з тими, якими ми прийшли в цей світ, робить таке відношення 

до іншої людини можливим; на цей рахунок існує доволі багато прикладів 

із реального життя. Чи не є людяність, заснована на усвідомленні слабкості 

та крихкості людині лише замаскованим оплакуванням власної долі? – 

Доволі багато психологів схильні дати ствердну відповідь на це запитання, 

проте це не міняє суті справи при розгляді питання про підстави проявів 

нашої любові до іншої людини. 

Чи проглядається в цьому пункті зникаюча людяність? Так, оскільки 

не такими вже й рідкісними є явища зверхнього, принизливого ставлення 

до слабких людей. Наприклад, Ф. Ніцше закликав «підштовхнути того, хто 

падає», в американській спільноті часто фігурує образливе слово-клеймо 

«невдаха»: таких людей зневажають. Шкільний булінг доволі часто 

проявляється в ставленні до дітей, яких в чомусь вважають слабкими. В 

таких випадках, напевне, має культивуватись вміння ставити себе на місце 

іншої людини та набувати вміння полюбити іншу людину, як себе саму.  

Могутність і велич людини. Для фіксації таких проявів людини також 

може бути достатньо багато різних прикладів із життя. Не викликає 

жодного сумніву те, що людині притаманні такі якості, як ексцентризм та 

трансцендування, тобто постійний вихід за власні межі. При тому людина 

здатна навіть виходити за межі, здавалося б, єдино можливого для себе 

самої. Уся історія людства насичена прикладами подібного плану: триста 

спартанців, історія географічних відкриттів, освоєння пустель, земних 

полюсів, неймовірні досягнення у мистецтві, технологічні проекти, величні 

будівлі, подвиги святих та подвижників, життєві подвиги матерів, батьків, 

друзів, коханих, самопожертви, карколомні наукові теорії та розумові 

конструкції, проникнення людини у таємниці та закони світу, – все це 

просто не може не збуджувати в нас почуття гордості за людину, 



6 
 

здивування та благоговіння перед нею. Це все безумовно заслуговує 

любові, спрямованої на кожну людину, оскільки ми розуміємо, що певна 

частка таких здібностей притаманна будь-якій людині. Заради цієї частинки 

ми інколи ладні забути про прямо протилежні прояви людини або, 

принаймні, відсунути їх на маргіналії наших сприйнять та розумінь 

людини. 

Як бути із зникаючою людяністю в контексті величі людини? Як не 

дивно, а й тут вона присутня. По-перше, доволі часто талановитим та 

успішним людям заздрять до такого ступеня, що намагаються чимось їм 

зашкодити, а то й прямо намагатись їх усунути. По-друге, могутність 

людини щодо перетворення природи та створення нових технологій 

розглядається як руйнівна щодо природи діяльність: особливо в наш час 

існує доволі багато різних спроб та громадських рухів, спрямованих на те, 

щоб обмежити або й заблокувати прояви певних напрямів людської 

активності та винахідливості. Чи можна якось переломити таке ставлення 

до людської могутності та повернути його в русло любові до людини? 

Такий варіант є доволі проблематичним, а тому й факт людської величі не 

рятує нас від втрати людяності.    

Заклик і відгук. У даному випадку я хочу привернути увагу до відомої 

якості людини, що пов’язана з діалогічністю та людським спілкуванням, з 

психологічною та інтелектуальною пластичністю людини, здатністю до 

емпатії та навіть певних перевтілень в дещо інше, ніж вона сама. У цьому 

плані ставлення до певної людини, базоване на її приниженні, образах, 

зневаги скоріше за все буде викликати тільки негативне в цій людині. Та 

навпаки: наша повага до людини, наше її, може навіть не зовсім виправдане 

звеличення, здатні тією чи іншою мірою викликати в людині позитивне та 

світле. Це зовсім не значить, що треба заплющувати очі на негідне в людині, 

на її злочини та злодійства, навпаки: любов до людини передбачає й прояви 

справедливості щодо неї.  

Отже, нам є за що любити ближнього та дальнього свого, проте варто  

щось робити ще й для того, щоб людяність не зникала серед мотлоху нашої 

стурбованості моментом, наших психологічних схильностей, серед тих 

властивостей нашої душі, які можна вважати безумовно негативними.  

PS: ці рядки були написані до 24 лютого 2022 року. Чи відповідають 

вони суті справи тепер, коли людяність зламана і відкинута жахливими 

діями та нелюдяними настроями великої кількості населення цілої держави 

РФ? – Можна висловити різні оцінки, проте, на мій погляд, висловлені тут 

позиції тільки підтверджені тим, що зараз відбувається на території нашої 

країни.  
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Виктор Малахов (Нагария, Израиль) 

 

РАССУЖДЕНИЕ О ДОБРОТЕ1 
                                                                                                                - Это 

меня ты называешь добрым 

                                                                                                        человеком?                                                                                                                        

Реплика Понтия Пилата                                                                                                                         

из романа М. А. Булгакова                                                                                                                           

«Мастер и Маргарита» 

 

       Согласимся для начала с булгаковским Иешуа: всякий человек добр. 

Думается, иметь это в виду не менее важно, чем то, что всякий человек 

изначально свободен. Хотя существуют рабы. 

       Подобно свободе, первичная доброта, как можно предположить, 

конститутивна для собственно человеческого бытия, заложена в самих его 

основаниях. Без свойственной всем людям способности принимать в 

пространство своей жизни Другого, проникаться его заботами и надеждами 

не были бы возможны ни продуктивная социализация, ни полноценная 

нравственность, ни творческая деятельность, всегда так или иначе 

связанная с неким «расширением себя», выходом за рамки утверждения 

собственной субъективности. Человек, как человек, добр – хотя в каждом 

отдельном случае зло может одержать в его душе победу. Да и мир, в 

котором мы ныне живём, оставляет не так уж много места для сущностной 

человеческой доброты; процесс реального его «обозления» у всех на виду.  

       Разумеется, жизнь многолика, и происходящее в ней сегодня можно 

понимать и именовать по-разному; факт тот, что быть человеком 

элементарно добрым становится всё труднее. Подчеркну: речь не о 

статистике преступлений, не о военных жестокостях и не об ущемлении 

прав человека, а именно о нарастании недоброты – тенденции, едва ли 

поддающейся количественному определению, но от этого не менее 

ощутимой. Но если в нынешней нашей жизни действительно всё труднее 

пробиться первичной и безотчётной человеческой доброте, тогда возникает 

вопрос: так ли уж ценна сама по себе доброта, чтобы пытаться протащить 

её в мир, который, судя по всему, более не желает быть «добрым»? Пусть 

даже некая изначальная доброта конститутивна для человеческого 

существа как такового – что мешает нам предположить мир уже 

постчеловеческий, где упомянутый конститутивный смысл доброты 

попросту окажется невостребованным? 

       Думается, такая постановка вопроса в принципе неверна. 

                                                 
1 Статья впервые опубликована в журнале «Вопросы философии», 2020, № 11, с. 25-35. 
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       Неверна потому, что доброта, как, кстати, и сама человечность – не 

просто «ценность», пусть даже высокого ранга, а наш ответ на некоторого 

рода призыв. Как бы то ни было, мы, люди, понимаем, что призваны быть 

добрыми, справедливыми, человечными, так же как призваны к свободе, 

истине и любви. Так вот, пока речь идёт о ценностях как таковых, вопрос 

об их историческом контексте неизменно остаётся в силе: уходит эпоха, что 

ж, уходят и её ценности.  Иное дело – призыв. Подобно голосу совести, 

призыв добра именно вырывает нас из наличной ситуации, из нашей 

бытийственности как таковой и ставит перед адресованным нам простым и 

чистым требованием. Всё, что можно с таким призывом сделать – 

попытаться его заглушить: для этого есть средства, которые порой 

помогают. Нравственный человек, однако – тот, кто этот призыв слышит, 

кому внятны голос совести, голос добра. Намеренная «глухота» в этом 

отношении (а бывает ли другая?) делает бессмысленными все дальнейшие 

разговоры о долге, ответственности, нравственном самоопределении и 

проч. 

       Может ли этот призыв, пробуждающий нашу нравственную личность, 

нас обмануть, завести «не туда»? Нет, в своих истоках – не может. Во 

власти и в ответственности человека наполнить его тем или иным 

конкретным содержанием, откликнуться на него так или иначе; о рисках, 

подстерегающих на этом пути, речь у нас ещё впереди. Но изначально 

призыв к добру ввести в заблуждение не может именно в силу чистоты 

своей феноменальности. Вспышка света никогда не обманет нас, по 

крайней мере, в одном: перед нами – свет. 

       И в этом смысле, действительно, всякий человек, как человек, 

изначально добр, «заряжен» первичным импульсом доброты, хотя 

распорядиться им способен по-разному. Может о нём и забыть. В мире, 

каким он предстаёт перед нами сегодня, реализация упомянутого 

общечеловеческого «заряда» доброты, разумеется, требует определённого 

мужества. Таким образом, имеются основания говорить о мужестве 

доброты как настоятельном требовании современности: парадоксальной 

способности твёрдо отстаивать мягкость и отзывчивость человеческой 

души. Обращение к высоким образам героев добра наподобие доктора 

Корчака представляется в этой связи избыточным – речь-то о том, что 

самые простые проявления доброты даются нам порою куда как нелегко. 

Так что в перечне нравственных качеств, незаменимых в быту на этой 

планете, не забудем отметить: мужество доброты.  

       А теперь конкретнее: что, собственно, значит, в нашей нынешней 

жизни, быть добрым? 

       Главные слова о доброте в литературе ХХ в. высказаны были, пожалуй, 

в известном романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Один из 

персонажей романа, русский толстовец, человек с тяжкой судьбой и 
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строгой, взыскательной совестью, пишет в концлагере трактат по этике: 

«…И вот, кроме грозного большого добра, существует житейская 

человеческая доброта. Это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба 

пленному… доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика-еврея… 

…Это частная доброта отдельного человека к отдельному человеку, 

доброта без свидетелей, малая, без мысли. Её можно назвать 

бессмысленной добротой». Она, эта доброта, и бессильна, в отличие от 

казённого официального Добра она не ведает соблазнов власти и насилия. 

И тем не менее, «в бессилии бессмысленной доброты тайна её бессмертия». 

«В ужасные времена, когда среди безумий, творимых во славу государств 

и наций и всемирного добра, в пору, когда люди уже не кажутся людьми, а 

лишь мечутся, как ветви деревьев, и, подобно камням, увлекающим за 

собой камни, заполняют овраги и рвы, в эту пору ужаса и безумия 

бессмысленная, жалкая доброта, радиевой крупицей раздробленная среди 

жизни, не исчезла…». Именно благодаря ей «человеческое неистребимо 

продолжает существовать в людях» – и могучее зло не в состоянии 

размолоть это неприметное «зёрнышко человечности» («Жизнь и судьба», 

ч. 2, гл. 16). 

       Не стоит, разумеется, чрезмерно противопоставлять доброту добру – 

чем выше та или иная идея, тем, как известно, она уязвимее, и не вина 

благородных энтузиастов Добра, что эту великую идею так легко 

извратить, выхолостить, поставить на службу религиозному фанатизму или 

национальному себялюбию. Но доброта – продолжим мысль 

гроссмановского персонажа – невелика и вместе с тем вездесуща, как атом, 

потому и управиться с ней невозможно. Если добро как таковое можно 

представить в виде вектора, направляющего субъекта к 

совершенствованию бытия, то доброта связана с безотчётным проявлением 

этой направленности в конкретном образе жизни человеческой личности. 

Человек не добр – не обладает качеством нравственной доброты, – если для 

добрых поступков ему необходимо совершать сознательное усилие, так 

сказать, принуждать себя к добру. Если идея Добра закономерно требует 

подчинения себе (действий «во имя Добра» и т. п.), то доброта, коль скоро 

она присуща определённой личности, естественна для неё, как дыхание, и 

в этом отношении действительно «бессмысленна» (или, если взглянуть с 

другой стороны, «досмысленна»). Для человека доброго не возникает 

вопроса о том, имеет ли смысл оставаться добрым в той или иной ситуации, 

– хотя вполне правомерен вопрос, что нужно сделать, чтобы иметь 

возможность проявить доброту. Быть добрым – это его способ быть 

вообще, его, если угодно, позиция в бытии. 

       В контексте предлагаемых рассуждений нелишним, быть может, 

окажется небольшой экскурс в философию Аристотеля. В Шестой книге 

«Никомаховой этики» Стагирит, как известно, указывает на различие 
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«поэзиса» и «праксиса»: цель первого «отлична от него [самого]», а цель 

второго – «видимо, нет, ибо здесь целью является само благо-получение в 

поступке» (ή ευ̉πραξία) (1140b7 - 8; пер. Н.В. Брагинской) [Аристотель 1983, 

177]. Усилия мастера, ремесленника, художника направлены по 

преимуществу на создание определённой конкретной вещи, будь то статуя, 

здание или просто пара сапог; проходит время, и подобные создания 

начинают жить самостоятельной жизнью, как бы отделяясь, «отскакивая» 

от своего творца. Позднейшее латинское resultatio как раз и означает 

«отскакивание»: костюм от Версаччи или, как теперь принято говорить, 

фильм от режиссёра такого-то. А вот то, что мы не просто делаем или даже 

создаём, а чем действительно живём, то, во что вкладываем свою душу, – 

оно никуда от нас не «отскакивает», а отливается в сокровенное качество, 

«внутреннее благо» самой нашей жизнедеятельности. В утверждении 

подобной человекосозидающей роли праксиса (или практики) Аристотель 

и Маркс, думается, не так уж далеки друг от друга.  

       С позиций только что упомянутого различения представляется 

достаточно очевидным: если относительно «добра» у человека может быть, 

по крайней мере, иллюзия его внешней сделанности, то доброта – всегда и 

исключительно вопрос конкретных практик, столь же многообразных, как 

и сама жизнь. Гроссмановская старушка, подавшая пленному хлеб, 

конечно, сильно бы удивилась, если бы ей сказали, что она «практикует» 

доброту – просто не могла она поступить иначе, уж таков, видимо, был 

свойственный ей «склад души»; однако это ведь и есть реальная жизненная 

основа подлинного праксиса. И имя у бабушки той вполне могло быть 

Евпраксия… Как накопленное тепло, доброта, «бессмысленная» и упорная, 

согревает глубины человеческих чувств, человеческих взаимоотношений, 

долгое время удерживается в них, чтобы вновь и вновь прорываться на 

поверхность неожиданными сполохами. И, пожалуй, автор трактата о 

доброте из романа Василия Гроссмана прав: пока в крутой каше бытия 

человеческого ещё теплится доброта, пока нашу жизнь озаряют её 

внезапные сполохи, человеческое неистребимо. 

       Эмманюэль Левинас познакомился с романом В. Гроссмана уже в свои 

поздние годы – тем примечательнее глубокое созвучие идей романиста и 

философа. Как поясняет сам Левинас, «эти идеи имеют общий источник в 

той ситуации и опыте, который выпал на долю нашего века – самого 

жестокого из всех времён… Когда дышат воздухом одной эпохи, то могут 

говорить на похожих языках» [Левинас 2006, 179]. В частности, о доброте 

(bontе̒), словно подхватывая мысль из романа Гроссмана, Левинас говорит 

как о средоточии человечности, конкретном человеческом «бытии-для-

другого» [Левинас 2000, 254]. Что же даёт предложенное Левинасом 

понимание доброты с позиций «философии Другого» для дальнейшей 
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проработки упомянутого нравственного феномена и прояснения 

жизненного плана его реализации? 

       Начнём с того, что «быть-для-другого», согласно Левинасу, совсем не 

то же самое, что стремиться наделить Другого полнотой «добра» или 

«блага» в нейтралистски-обезличенном их понимании, предварительно 

всегда согласованном с нашими собственными эгологическими 

представлениями, нашей «настойчивостью в бытии». Ведь другой как 

Другой – принципиально вне нашей системы отсчёта, вне нашего 

«тотализирующего», «панорамного» обзора бытия. Делая Другому – 

разумеется, «для его же пользы» – то, что мы сами считаем «добром», мы 

неизменно пытаемся охватить его при этом неким «боковым видением» 

[Левинас 2000, 286]: каков он, этот Другой? Достоин ли предложенного ему 

«добра»? Сумеет ли правильно им распорядиться? При всём очевидном 

благоразумии подобного предвосхищающего обследования Другого, – 

адресатов наших предполагаемых благодеяний оно неизбежно 

объективирует, более того, с большей или меньшей настойчивостью 

силится превратить их в послушных исполнителей некоего нашего 

«благого замысла», эгологического по самому своему существу. Другой как 

Другой из таких объятий ускользает. 

       В отличие от подобной «благотворительности», подлинная доброта – 

идём вслед за Левинасом! – совершается «лицом-к-лицу»: она «обращается 

не к анонимному, выступающему в виде панорамы коллективу, чтобы 

раствориться в нём. Она касается человека, обнаруживающего себя в лице» 

[Левинас 2000, 285], – человека, существование которого конечно, а пути 

непредсказуемы. Отстраняя любые закулисные соображения относительно 

своего адресата, она с рыцарской, хочется сказать, прямотой идёт ему 

навстречу, «от меня к другому», идёт «наугад, туда, где нет 

предшествующего и освещающего путь – то есть панорамного – 

мышления» [Левинас 2000, 286, 285]. Следует, таким образом, иметь в виду 

заключённый в доброте фактор внутреннего риска (зачастую 

скрадываемый упомянутой выше её безотчётностью и 

«досмысленностью»). Добрый человек – поскольку он действительно добр 

– не пытается загодя поставить своего партнёра на «подобающее место», он 

доверчиво открыт ему навстречу. Доверчивая, опрометчивая, «дурья» (В.С. 

Гроссман) доброта может, конечно же, навлечь на нас разнообразные 

неприятности, может обернуться разочарованием, унижением, 

невосполнимыми моральными потерями – суть в том, что обойтись без её 

толики человек, оставаясь человеком, не может. 

       Разумеется – и Левинас сам заостряет на этом внимание, – «невозможно 

удержаться в опыте доброты» [Левинас 2006, 181] во всех случаях жизни. 

Устроение человеческого общества предполагает и существование 

институтов справедливости, и возможность применения силы. Тем не 
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менее, первичным модусом человеческого присутствия в мире, по мнению 

философа, является именно доброта, бытие-для-другого. Да, проявлять 

доброту – дело рискованное; сама по себе доброта, говорит Левинас, есть 

«опрометчивое приключение» [Левинас 2000, 285 – 286] (“aventure… dans 

une imprudence primordiale”), – как далеко такое её понимание от расхожих 

представлений о добром, «добреньком» человеке  как субъекте непременно 

скучном, слащавом и не без поползновений трусливости! Ну да, попробуй 

протянуть булку ведомому пленному, когда за ним шествует вооружённый 

конвоир… 

       Не более отвечает подлинному этосу доброты распространённое 

представление, сближающее доброту с невозмутимостью, отрешённой 

«космической» благожелательностью какого-нибудь стоического мудреца 

или восточного гуру. Как раз наоборот: поскольку доброта неотделима от 

живых человеческих связей, от контактов «лицом-к-лицу», ей в полноте её 

жизненнорго осуществления не может не быть свойственна некая 

трепетность: трудно назвать по-настоящему добрым человека, 

неспособного испытать потрясение от встречи с другим человеческим 

существом, отозваться на эту встречу глубинным преобразованием 

собственного душевного настроя. По самой своей природе доброта 

постоянно выводит человека из состояния самодостаточности, заставляет 

его вникать в чужие нужды, разделять чужие страдания, а нередко и чужие 

ошибки и заблуждения. Князь Мышкин у Достоевского – образцовый 

пример этой вовлекаемости доброты; из литературы ХХ в. вспоминается, в 

частности, «Агнец» Ф. Мориака и развитая в этом романе тема «искушения 

чужими»… 

       Разумеется, существует принципиальная грань между пронзающей 

душу жалостью к людям, заложенной, в частности, и в основаниях 

православной культуры (см., напр. [Исаак Сирин 1993, 205 – 206]), – и 

непосредственной вовлечённостью в дела, судьбы и, далее, в заблуждения, 

а порой и злодеяния этих самых достойных жалости живых людей. 

Проблема в том, что соблюсти эту грань именно человеку доброму порой 

не просто. В самом деле, как отделить участие от соучастия? Будучи 

потрясённым чужой бедой – как оградить свою потрясённую душу от 

превращений, которые твоё собственное нравственное око контролировать 

уже не сможет? Доброта ведь, как уже упоминалось, досмысленна… 

       Так что, прежде чем двигаться дальше, наряду с мужеством доброты 

возьмём на заметку пи такие характерные и рискованные её свойства, как 

безоглядность, трепетность, вовлекаемость. Вследствие этой 

вовлекаемости человек, как говорится, по доброте душевной может 

оказаться в дурной компании, в плену дурной идеологии, совершать 

предосудительные поступки. Вместе с тем, вовлекаемость доброты 

обуславливает то, что добрыми интенциями оказывается так или иначе 
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пронизан многомерный континуум практического человеческого бытия. 

Интенции эти могут быть выражены в большей или меньшей степени, 

вплетены в какую угодно жизненную ткань, обретать как адекватные, так и 

превращённые, а то и вовсе извращённые формы. Всепроникающие 

«искорки» подобных интенций важно не растерять; древнее 

каббалистическое учение о собирании рассеянных искр [Шолем 2004, 334 – 

335, 340, 345 – 352] имеет в этом отношении, на мой взгляд, актуальный 

общечеловеческий смысл. В любом случае, доброта человеческая должна 

быть услышана и отвечена, каков бы ни был её контекст. Имея в виду 

общую ситуацию нравственной окликнутости человека, можно, мне 

думается, утверждать: ничто, внутренне направленное к добру, смысла 

своего утратить не может. И все мы совокупно в ответе за то, чтобы 

накопленный потенциал доброты удержать и передать потомкам: от этого 

зависит преемственность человеческого присутствия на Земле. 

       Высказывая эти утверждения, я, разумеется, не могу не думать о 

соотечественниках, в тисках Железного века не только сохранивших 

способность чувствовать и поступать по-доброму, но и удивительным 

образом сумевших накопить своего рода нравственную инерцию, 

сыгравшую неоценимую роль в «лихие» постсоветские десятилетия. В 

сущности, мне бы хотелось донести до читателя простую мысль: сколь ни 

были велики заблуждения минувшей советской поры, какие злодеяния ни 

творились во имя её отвергнутых ныне ценностей – всё это не даёт нам 

права не замечать и, так сказать, сбрасывать с совестного счёта ту энергию 

добра, которая, как бы то ни было, наполняла жизнь миллионов людей. 

Хотелось бы повторить: ничто, направленное к добру, не даётся нам 

напрасно – и не должно быть отброшено во тьму.  

       Подобные соображения приложимы, очевидно, и к другим типам 

ситуаций, когда добрые человеческие побуждения оказывались вовлечены 

в очередные «игры злой воли». Хотя имеются и существенные различия: 

одно дело обманутая или потерявшая ориентацию людская доброта, другое 

– заглушившая её всходы поросль эгоизма и ненависти, третье – 

всесильный демон приспособленчества… «Собирание искр» на этом поле 

– в любом случае работа, как говорится, штучная, требующая кропотливого 

вникания в особенности индивидуальной судьбы конкретных людей, их 

неповторимого жизненного и творческого опыта. Так что никакого 

универсального подхода к проблеме вовлекаемости человеческой доброты 

и преодоления сопутствующих рисков я здесь предлагать не берусь. 

Неизбежен практический вопрос: как ныне нам защищать доброту от 

заблуждений? И вообще – что делать доброму человеку в нынешнем (будем 

исходить из такого предположения) недобром мире, мире во всех 

отношениях «многополярном», полном коварства, двусмысленностей, 

угроз и нарастающей озлобленности всех и вся?  
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       Конечно – это непосредственно вытекает из сказанного, – 

применительно к практикам доброты в любом случае есть основания 

сказать, что игра стоит свеч: свой фундаментальный ценностный смысл они 

никогда потерять не могут. «Мужество доброты», по большому счёту, не 

является зряшным даже тогда, когда в схватке со злом оно терпит 

поражение. Верно, однако, и то, что не только «добрыми намерениями» 

вымощена дорога в ад, но и реальная человеческая доброта, та самая, о 

которой писали В.С. Гроссман и Э. Левинас и которой посвящён настоящий 

очерк, – предприятие рискованное. Выводом из этого простого наблюдения 

представляется не развенчание доброты как внутреннего мотива 

человеческой практики, а побуждение к прозорливости, в том числе 

прозорливости нравственной.  

       Речь не о том, чтобы поставить под знак сомнения упомянутое выше 

суждение Левинаса относительно несовместимости доброты с 

предвосхищающим «боковым» или «панорамным» зрением. Просто 

феномен доброты, коль скоро он присутствует в человеческих отношениях, 

уже и сам по себе побуждает нас пытливее вглядываться в положение 

нашего партнёра по общению, вникать в сложности его реального бытия: 

вначале доброта, затем – и вследствие неё – все подобные соображения. 

Относительно самых разнообразных проявлений этого индуцируемого 

добротой сочувственного вхождения в мир Другого в рамках настоящего 

рассуждения приходится ограничиться констатацией: как таковая, доброта 

прозорлива, прозорлива в самой своей вовлекаемости. Подлинная доброта 

поистине заставляет человеческую душу трудиться, требует неустанной 

работы ума и сердца. Она может оказаться слепой, но успокоиться в 

сознании собственной слепоты – не может. И примириться со своими 

почётными поражениями её тоже не дано. Сколь ни трагичны ошибки и 

заблуждения доброты, сколь ни тягостны её неудачи и провалы, 

перспектива очистительного восстановления – апокатастасиса, 

употребляя традиционный термин христианского богословия, – остаётся 

для неё актуальной всегда. В своей глубине доброта неизменно обращена к 

совести – иначе это и не доброта вовсе. А совесть требует ясности и не 

успокаивается на полдороге.  

       Итак, есть ли шансы у человеческой доброты на восстановление и 

укоренение в нынешнем потрясённом и «недобром» мире?  

       Думается, такие шансы всё же есть. Помимо уже сказанного о 

собственно человеческой насущности доброты, необходимо иметь в виду и 

растущую объективную её востребованность в ситуации, когда 

господствовавшие на протяжении последних десятилетий установки 

жёсткого прагматизма постепенно заходят в тупик. Вера в безотказную 

эффективность последних сегодня подрывается и многообразием 

приходящих в непосредственное соприкосновение ценностных 
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ориентаций, и усиливающейся остротой экологических проблем, и 

«суперпрагматической» избыточностью медиасферы, и просыпающимся 

пониманием того, что вообще в нынешней жизни основная суть дела не в 

«правильно понятом интересе», а в чём-то совершенно ином. Решусь на 

«сильное» утверждение: время прагматизма как тотальной жизненной 

программы истекает. Словно взбесившаяся стрелка потерявшего 

ориентацию компаса, вектор современных прагматических устремлений 

мечется между взаимоисключающими системами ценностей, выбрать 

какую-либо из которых в качестве смыслообразующей последовательный 

прагматик не в состоянии – оптика его мирови́дения такой возможности 

ему не даёт. 

       Ну а если сбросить натёршие переносицу очки всё ещё модного 

прагматизма – тогда что? Миру, разумеется, грозят новые, 

«постпрагматические» соблазны, перечислять которые на этих страницах 

нет необходимости. Вместе с тем, высвобождается место и для добрых 

человеческих начинаний, для практик доброты, действительно 

помогающих людям в труднейших условиях сохранять свою человечность. 

Заметим, что если внутренняя логика любого прагматического отстаивания 

«собственного интереса» в конце концов погружает субъекта в мрачную 

стихию «своецентризма» (Г.С. Батищев) и самоутверждения, – всякое 

доброе движение человеческой души есть, как мы видели, бескорыстное и 

безоглядное в своей основе обращение к Другому. Такое обращение 

переводит взгляд человека в режим восприятия ценностей и лиц, в свете 

которых и собственное его существование обретает свою неповторимую 

ценность, достоинство и смысл. Доброта, практики доброты предстают, 

таким образом, своего рода экзистенциальным перевалом, открывающим 

для нас ныне, на фоне всех конфессионально-политических дрязг, путь к 

духовному обновлению. 

       Да, согласен, опять, по-видимому, «слишком сильное» утверждение… 

Что делать – не испытывает ли сегодня наше общество острую нехватку 

живой, немузейной духовности, посильной для каждого? А если кто-то 

видит свет духовности только в храме – хорошо ли, ладно ли бежать в храм 

и бить там поклоны с недобрым, ожесточившимся сердцем? 

       Спору нет, в оглушительной разноголосице дня сегодняшнего разговор 

о простых началах человеческой нравственности почти не слышен, да и 

звучит это всё как-то неубедительно. Ну да, вот кто-то усыновил 

несчастного ребёнка. Вот учитель после уроков допоздна просидел со 

своими учениками – для чего сидел, кто ему за это заплатит? 

       Всё, конечно, зависит от того, что именно мы воспринимаем как 

реальность – точнее говоря, с какой именно реальностью мы готовы 

считаться. Духовность предполагает, что в «нематериальном» мире 

ценностей и смыслов мы реально живём. Тот, для кого боль смыслоутраты 
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или зуд нерешённой проблемы не менее ощутимы, чем физическое 

страдание, несомненно причастен духовности. Подлинно причастен 

нравственной жизни тот, кому внятен голос совести, голос добра, тот, для 

кого это – реальность. 

       Не следует, впрочем, забывать, что духовность и доброта – понятия 

лишь пересекающиеся. Духовность, как известно, может быть 

нечеловекомерна, холодна и жестока, может исключать любые «уступки» 

доброте и сердечности. Со своей стороны, доброта как таковая 

простирается далеко за пределы ценностно-смыслового измерения бытия; 

по своей природе это цельножизненный человеческий феномен – при том, 

что полностью «бездуховной» доброту ни в каком её проявлении назвать, 

конечно, нельзя. 

       Общее у доброты и духовности в любом случае то, что как та, так и 

другая актуализируют для человека позитивный, созидательный аспект его 

отношений с бытием за пределами его  субъективности: с другими людьми, 

с жизнью природы, с культурой и её традициями, с транссубъектными 

ценностями и святынями (вполне способными, разумеется, формировать 

имманентный ценностный мир человеческой практики, о чём говорилось 

выше). Мыслить «из доброты», так же как мыслить категориями 

духовности – значит, думать не о себе и не о «своём», а о чём-то для нас же 

самих более ценном и важном, и так, что при этом находят адекватную 

реализацию сущностные устремления и смысловые ресурсы нашей 

собственной субъективности, ибо человек, как человек, добр и духовен. 

Мыслить «из доброты» – значит, находить в мире себя. 

       Вот этого-то мышления «из доброты», как представляется, сегодня 

катастрофически не хватает – отсюда и объективная его востребованность. 

Необузданный прагматизм приучил нас по-настоящему ценить только то, 

что входит в круг «наших» жизненных интересов – или же интересов 

сообщества, с которым мы себя отождествляем. Мир, поскольку в нём «нас 

нет», ценности не представляет.  Печать подобной слепоты к позитивности 

внешнего бытия, или глобальной недоброты, легко опознаётся ныне в 

целом комплексе взаимосвязанных угроз поистине цивилизационного 

масштаба. Такова, в частности, экологическая угроза, дыхание которой всё 

явственнее ощущается повсюду. Давно стало очевидным: природу 

невозможно спасти, если видеть в ней только средство обеспечить 

собственное благосостояние. Природу нужно ценить саму по себе, любить, 

проявлять к ней всю возможную доброту – есть ли у современного 

человечества необходимые для этого ресурсы позитивного отношения к 

ней?  

       Столь же всеобъемлющий характер приобретает и кризис морали, 

заменившей позитивное понимание добра редукцией последнего к более 

или менее изощрённому отрицанию зла [Бадью 2006, 22 – 33]. На практике 
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подобная редукция оборачивается том, что мораль теряет собственную 

основу, предстаёт ситуативно обусловленной стратегией самосохранения, 

петляющей между бастионами права и извивами прихотливой 

общественной моды. 

       Ещё одна показательная тенденция наших дней – кризис доверия, 

также поражающий самые разные отрасли человеческих взаимоотношений, 

но, пожалуй, наиболее опасный в политической сфере. Предпосылочное 

отсутствие общей ценностной основы, которая бы позволила различным 

субъектам полагаться друг на друга, закрепляет в этой сфере хаотическое 

состояние «войны всех против всех», причём общечеловеческая повестка 

насущных проблем оказывается безнадёжно проваленной.  

       Если глобальная недоброта к внешнему бытию и дефицит позитивного 

его восприятия ведут, таким образом, к выпячиванию императивов 

самоутверждения и самосохранения, то сами эти императивы, в свою 

очередь, актуализируют тему страха как руководящего мотива 

человеческой деятельности, порождают своего рода «эвристику страха» 

(термин заимствован  у Х. Йонаса – см. [Йонас 2004]). В качестве 

последнего препятствия на пути атакующего Зла последняя выдвигает 

неприятие человеком собственного конца – конца рода человеческого, 

определённой человеческой общности или же конца индивидуального 

существования каждого. Принципиальная суть дела, применительно что к 

роду человеческому, что к каждому отдельному Я, здесь, впрочем, одна и 

та же: невозможность помыслить конец себя, мир без себя. Вне тесного 

круга «своего» самоутверждающегося бытия ничего ведь, в сущности, нет. 

На другом ценностном полюсе – пустота. 

       Следует, конечно, оценить по достоинству благородную 

направленность концепции Х. Йонаса, не только артикулировавшего 

витающую в воздухе идею «эвристики страха», но поднявшего её на 

подлинно общечеловеческий уровень и связавшего воедино проблемы 

выживания человечества и сохранения природного многообразия жизни на 

Земле. Вопрос в том, способны ли выстроенные в соответствии с подобной 

установкой «защитные» мероприятия быть эффективными без 

окрыляющей их более высокой нравственной цели, определяемой через 

отношение к Другому. Или редукционистская логика страха, вырвавшись 

из пут этической самоотверженности, возьмёт своё, и мы в итоге снова 

застрянем на уровне пресловутой «войны всех против всех»? Достаточно 

ли одного только страха, если свойственная людям доброта не придаст нам 

сил, чтобы направить его в надлежащее русло? А если «подключить» 

доброту – не предстанет ли, как говорится, весь расклад по-другому?  

       Взять, например, наболевшую проблему доверия. Слов нет, взаимное 

доверие всегда добывается трудно, особенно в наши дни. Реалистически 

говоря, для выработки доверия нужны совместные практики – а такие 
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практики неминуемо предполагают пребывание «лицом-к-лицу» с Другими 

в совместной же открытости некоторым общим ценностям. Иными 

словами, некую, хотя бы минимальную, толику простой человеческой 

доброты: мы не авансируем, а дарим её другим просто потому, что мы 

люди. Так, соскальзывая в пропасть, протягиваешь руку товарищу не 

потому, что считаешь его «достойным» твоего рукопожатия, и даже не 

только потому, что желаешь спастись, а из первой и последней 

человеческой солидарности. Конечно, это риск, но альтернатива такому 

риску – гибель. Дар доброты в этом смысле предшествует доверию, 

выступает его основанием. Доброта к миру, к жизни вокруг нас придаёт 

радость и внутренний смысл заботам о сохранении природной среды, 

освещает дорогу среди морально-этических хитросплетений и 

идеологических распрей. 

       В современном гражданско-политическом словаре есть ходкое 

выражение: солидарность потрясённых. Принадлежит оно чешскому 

философу-феноменологу Яну Паточке (см.: [Паточка 2008, 161, 155 – 156, 

168, 162]). В настоящем рассуждении, однако, данный термин, как и 

упомянутая йонасовская «эвристика страха», будет важен для нас главным 

образом в современном практическом контексте, существенно 

упрощающем, но вместе с тем и проясняющем его основной смысл. В наши 

дни о «солидарности потрясённых» речь преимущественно заходит в связи 

с обоснованием сугубо негативистской ориентации гражданской 

активности: у каждого, мол, могут быть свои собственные представления о 

добре, но зла, как оно представлено в общем опыте, из честных людей не 

желает никто – так объединимся же против него! 

       В течение последних десятилетий мы оказались свидетелями целого 

ряда проявлений подобной солидарности, вполне находящихся в русле 

рассмотренной выше тенденции – принципиальной слепоты к позитивным 

смыслообразующим началам внешнего бытия; раз за разом такие 

выступления демонстрируют свой разрушительный, антикультурный, 

недобрый характер. Так что, опять-таки, ecть основания прислушаться к 

мнению уже цитированного на этих страницах Алена Бадью: «Зло следует 

определять, исходя из позитивной способности к Добру… а никак не 

наоборот» [Бадью 2006, 34]. При этом само добро, чтобы ему не грозила 

опасность перерождения, упомянутого в романе В. Гроссмана, должно 

вызревать в практическом контексте естественной человеческой доброты. 

Практическое единение людей, сплочённых позитивной нравственно 

осмысленной ценностной перспективой – такой видится парадигма 

отстаивания человечности в нынешнем, как бы то ни было, ещё 

проникнутом живым человеческим дыханием мире. 

       Герою великого толстовского романа Пьеру Безухову принадлежат 

слова, которые принято воспринимать как образец прекраснодушной 
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наивности: «А я говорю: возьмёмтесь рука с рукою те, которые любят 

добро, и пусть будет одно знамя – деятельная добродетель» («Война и мир», 

Эпилог, ч. 1, ХVI). Но так ли уж на самом деле наивна эта «простая» мысль? 

В нынешних условиях не возрастает ли всё более роль непосредственных 

контактов от человека к человеку – контактов между людьми, способными 

доверять друг другу, проявлять доброту и не терять веру в ценности, ради 

которых стоит трудиться, бороться и жить? К счастью, современные 

информационные ресурсы, помимо всего прочего, создают возможности 

также и для того, чтобы упомянутая изначальная и основополагающая 

«сеть» человеческих взаимоотношений распространялась и крепла. Внести 

в её развитие свой вклад может, так или иначе, каждый. И каждый наш 

вклад будет кем-то замечен. 

       Так всё же – имеют ли, могут ли иметь в наши дни усилия, вослед поэту, 

пробуждать в людях «чувства добрые» какие-то шансы на успех? Но что 

значит, в данном случае, «успех»? Слава Богу, доброта – понятие не 

революционное, «революцию доброты» и в страшном сне не представить. 

Доброта человеческая по самой своей сути застенчива, она вся в нюансах, 

в полутонах, она сквозит и дышит в совокупности конкретных событий, 

практик, посильных для каждого – потому-то у неё и есть шанс. В 

континууме межчеловеческих и мировых связей любое проявление 

доброты имеет свой смысл, любая её «искра» добавляет света. Ничто, 

направленное к добру, не пропадает бесследно. 
 

Литература 

  

Аристотель (1983) – Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. 

Сочинения в четырёх томах. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 53 – 293. 

Бадью (2006) – Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла. СПб.: Machina, 2006. 

Исаак Сирин (1993) – Иже во святых отца нашого аввы Исаака Сириянина 

Слова подвижнические. М.: Издание Донского монастиря и изд-ва 

«Правило веры», 1993 (репринт 1911). 

Йонас (2004) – Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для 

технологической цивилизации. М.: Айрис – Пресс, 2004. 

Левинас (2000) – Левинас Э. Тотальность и Бесконечное // Левинас Э. 

Избранное: Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 

2000. С. 66 – 291. 

Левинас (2006) – Левинас Э. Забота о добре // Эмманюэль Левинас: путь к 

Другому : Сборник статей и переводов, посвящённый 100-летию со дня 

рождения Э. Левинаса. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 

2006. С. 179 – 182. 

Паточка (2008) – Паточка Я. Еретические эссе о философии истории. 

Минск: И. П. Логвинов, 2008.  



20 
 

Шолем (2004) – Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.: 

Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2004.  
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У ВХОДА. РАЗМЫШЛЕНИЕ О СМЕРТИ 

 

       Тема настоящего размышления едва ли покажется кому-нибудь 

странной. Думать о смерти завещано нам культурной традицией; 

относительно, в особенности, философии ещё Платоном на тысячелетия 

вперёд указано, что те, кто подлинно предан ей, «заняты на самом деле 

только одним – умиранием и смертью» (Phaedr. 64a)1. Да и не будь Платона 

вовсе – человеку, существу одновременно самосознательному и смертному, 

как не задумываться о загадке собственного конца? 

       Вместе с тем, думать о смерти не хочется – не хочется глубоко, 

экзистенциально. Дело, как представляется, не просто в психологическом 

неприятии этой суровой темы. Не потому ли помыслы о смерти так трудны 

для нас, что мысль и смерть суть в принципе вещи несовместные? 

Рассудим: мысль, сознание человека всегда и неизбежно исходят из 

будущего, «временятся» из перспективы дальнейшего существования меня, 

нас – своих непосредственных субъектов. Когда я формирую свою мысль, 

располагаю её в поле своего актуального настоящего, я, её субъект и 

творец, всегда и неизбежно уже нахожусь впереди неё – т. е., по отношению 

к ней, принципиально в измерении будущего. Да простится мне такая 

несвойственная русской речи временна̒я конструкция: кто-то уже̒-будет 

существовать, чьё-то бытие-в-будущем уже положено, раз в его сознании в 

настоящий момент складываются такие-то и такие-то соображения. 

Мыслю, следовательно, существую, – говорит Декарт. Мыслю – значит, 

буду существовать и впредь, – так подсказывает само устройство нашей 

мыслительной деятельности.  

       Ну вот… А смерть это необходимое, априори уже пред-положенное 

будущее от нас отсекает. Что делать перед её лицом нам как мыслящим 

субъектам? Да, мысль и смерть – несовместимы. 

       Впрочем, не только о чистой мысли можно ведь такое сказать. Вот, 

например, диалог как ключевая форма речевого поведения личности – не 

случайно же, по тонкому наблюдению М.М. Бахтина, в диалогическом 

                                                 
1 Платон. Федон // Платон. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1993. – С. 14. 
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мире романов Достоевского «смерть не может иметь никакого 

завершающего и освещающего жизнь значения»1. Слово в подлинном 

диалоге не просто побуждает к ответу, но тяготеет к этому ответу как к 

чему-то внутренне предзаданному, – словно бы нанизывается на ось 

разговора, протянутую из неотвратимого будущего. Всякое «последнее 

слово» в этой диалогической перспективе неизбежно уступает место 

словам новым и новым – хотя, следует тут же добавить, никогда полностью 

и не теряется среди них. Сама смерть того или иного из персонажей у 

Достоевского, в его рафинированном диалогическом пространстве 

оказывается, как правило, всего лишь репликой, смыслонесущим 

высказыванием, звеном однажды затеянного разговора. Человек может 

уйти, но разговор с ним продолжается, и несть этому разговору конца… 

       Сама интонация нашей речи, устной или письменной – не предполагает 

ли и она некое осязаемое участие субъективного будущего: как бы уже 

состоявшийся грядущий выход наш из ситуации, о которой мы ведём речь 

в настоящий момент и с которой пытаемся совладать? Прежде чем на деле 

управиться с теми или иными проблемами и трудностями, мы выражаем 

свою способность их преодолеть тем, что интонируем наше повествование 

о них, облекаем их смысловой контур собственным дыханием, динамикой 

собственного продолжающегося присутствия в мире. Пусть речь идёт хоть 

о чуме, пожаре, начинающейся войне – у нас всё ещё остаётся возможность 

ощутить себя, своё сокровенное существо как бы за гранью всех этих 

трагических событий, в потоке бытия, струящемся из нашего пред-

положенного будущего. Но как, скажите, продышаться сквозь 

всеобволакивающую пелену смерти, каким заклятием укротить эту 

стремительно надвигающуюся на нас чёрную дыру, смирить её хваткие 

щупальца? 

       Не стану отрицать: существует, разумеется, и такое подобие 

человеческого дискурса – мысли, речи, слова, – которое коренится именно 

в антиципации смерти, перспективу будущего отсекающей. Признаки 

подобного псевдодискурса несложно различить, например, в языке 

всевозможных приказов, команд, формирующих у исполнителей 

счастливую способность «не рассуждать», не нуждающихся в ответе и 

лишающих смысла любые человеческие интонации в произносящем их 

голосе. Не могу не вспомнить в этой связи строки Велимира Хлебникова: 

                                                      Как чей-то меч железным звуком, 

                                                      Недавно здесь ударил долг. 

                                                      И, осуждённый к долгим мукам, 

                                                      Я головой упал, умолк. 

                                       («Любовь приходит страшным смерчем…», VIII). 

                                                 
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. – Т. 6. – М.: 

Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. – С. 85.  
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       Есть, есть в континууме человеческой мысли и речи нечто такое, перед 

чем самосознающему человеческому «я», пресловутому ego cogito, только, 

казалось бы, и остаётся, что «упасть на голову» и «смолкнуть». И это нечто, 

нельзя не признать, имеет прямое отношение к теме смерти и способов её 

проникновения в наше «теперь». 

       И тем не менее, возвращаюсь к своему основному тезису: по самой 

своей сути, мысль и смерть несовместимы. Смерть как таковая немыслима 

– и всё же думать о смерти необходимо; это даже, можно сказать, прямая 

наша обязанность. В частности, говорю я себе, я философ, и уже по 

однажды избранному роду занятий я должен думать, осмысливать 

человеческое существование, пробиваться сквозь всяческую немыслимость 

– и как же мне не думать о смерти, тем более что зияющая её чернота с 

каждым годом вырисовывается предо мной всё неотвратимее, всё 

тревожней. Именно думать, а не полагаться на веру. Вера – она, известно, 

двигает горы, блажен, кто верует, – но я философ, я должен думать… 

       Отсюда этот опыт размышления о смерти. 

       Но как же всё-таки о ней, о смерти-то, думать, ежели сама она, как мы 

только что выяснили, вне мысли, противомысленна – и идти нашей мысли 

в ту сторону смертельно не хочется? А идти надо. И вот увёртливая наша 

мысль начинает искать обходные пути, юлить, сбиваться на проторённые 

дороги. Благо таких дорог за тысячелетия проложено было немало – нет, 

пожалуй, в обзоре человеческого мышления темы, до такой степени 

загромождённой разного рода общими фразами, благозвучными 

трюизмами, а то и весьма глубокими, но уже ощутимо закостенелыми 

рассуждениями, как не любимая никем (за исключением извращенцев-

культурантропологов) тема смерти. Тысячи, миллионы текстов… Чтобы не 

захлебнуться в их пучине, даю твёрдый зарок, устанавливаю для себя такое 

эпохе̒: неизменно оставаться сосредоточенным на самом феномене, самом 

приближающемся событии смерти, не сбиваясь на блуждания среди этого 

устрашающего собрания мудрых и немудрых мыслей о ней, которые, по 

сути дела, лишь дробят твой взгляд, отвлекают от стержневой для тебя, 

каков сам ты есть на своём подходе к ней, постановки вопроса. (Что, кстати, 

не означает, будто все эти накопившиеся на протяжении веков суждения о 

смерти для тебя не важны, – просто наступает момент, когда возникает 

необходимость от них отрешиться, дабы свериться с собственными 

данными). 

       Взглянуть на смерть так, будто ты первый встречаешься с ней лицом к 

лицу, будто твой корабль первым врезается в её арктический лёд; так, 

словно ты – тот самый заигравшийся с ракушками на пляже одинокий 

ньютоновский мальчик, с тревогой и любопытством глядящий в 

бескрайнюю океанскую даль, – вот, уважаемый читатель, мой 

гносеологический идеал, вот то, к чему стремлюсь я в этих своих 
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размышлениях. Ведь и впрямь на берегу этого океана все мы в каком-то 

смысле снова оказываемся детьми – детьми беззащитными, несведущими, 

прячущимися от надвигающейся Тайны и жадно стремящимися заглянуть 

за её роковую завесу… 

       Искомая непосредственность, вожделенная детскость восприятия 

смерти, к которой мы в меру своих сил попытаемся здесь пробиться, 

исключает, разумеется, для нас и разного рода предварительные этические, 

социологические, психологические и т. п. установки, сортирующие смерть, 

словно какие-нибудь фрукты, по заранее заготовленным корзинам. Ведь 

если смерть и фрукт, то фрукт совсем особый: вдохнуть её ни с чем не 

сравнимый аромат, вникнуть в её непередаваемое своеобразие не лишне, 

пожалуй, даже в видах заготовки подходящих корзин. Сколько бы таких 

корзин ни предоставляла, например, в наше распоряжение тщательно 

разработанная и любезная сердцу автора этих строк область этики (о том 

одном, что значит «достойно» – и, соответственно, «недостойно» – 

встретить смерть, написаны, как известно, горы этической литературы), – 

имеет несомненный смысл приглядеться повнимательнее к тому, что̒ мы в 

эти корзины собираемся класть. А то ведь, не приведи Господи, не 

подойдут… 

       Впрочем, больше из нашей ассоциации с фруктами в сортировочных 

корзинах ничего уже, пожалуй, не выжмешь. Увы, смерть, ежели строго 

взглянуть, никакой не фрукт, да и вообще не предмет, не объект она вовсе. 

Объект, каков бы он ни был, самим своим наличием утверждает 

присутствие рядом с собой определённого субъекта, способного его 

сортировать, изучать, обезвреживать, приспособлять для своих нужд. 

Смерть же – моя смерть – меня как субъекта истребляет. Не объект она, 

комфортно располагающийся передо мной, а тотальная западня, 

всепоглощающая воронка, тяжесть, исподволь разъедающая мою жизнь…  

       Разумеется, вездесущее явление смерти имеет и свой объективный 

аспект, в котором смерть как раз и оказывается возможным сортировать, 

раскладывать по по̒лкам, наблюдать, изучать. Смерть случается с каждым, 

мы можем наблюдать её извне – в этом смысле она вполне поддаётся 

исследованию. Всё дело, однако, в том, что человек, объективно 

исследующий смерть, будь он самый продвинутый танатолог, не даст и в 

принципе не способен дать мне ответ на ключевой для каждого смертного 

вопрос: что означает не быть? Как человек науки, как представитель 

объективного знания, он бессмертен, ибо наука бессмертна. Наблюдаемые 

им люди, как любые другие существа, умирают, уходят из жизни, 

перестают быть, – он, человек науки, переходит к новому этапу 

исследований. Подобно эпикурейскому мудрецу, он не встречается с 

реальной смертью. Вот почему интригующие результаты современных 

научных изысканий – то, «что говорят о смерти учёные», – также не найдут 
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для себя места на этих страницах. Нам с тобой, дорогой мой читатель, 

умирать предстоит всерьёз. 

       – Как же так, – спросит, быть может, в недоумении кто-то, – а детскость 

восприятия, к которой вроде бы стремится наш автор? Детки-то, сами 

говорите, любознательны! А ньютоновский пресловутый мальчик на 

берегу океана – уж он-то бы точно не отвернулся от даруемых пытливым 

взором ярких прибрежных находок?! 

       Что ж – детки-то мы, стоящие перед океаном смерти, конечно же детки, 

но детки, как говорится, в возрасте. Гладкими камушками и ракушками 

попестрее нас уже от тягостных и неприятных наших мыслей, пожалуй, не 

отвлечёшь. Надо думать… 

       И всё же – не слишком ли опрометчиво оставлять, например, здесь в 

стороне собранные современными реаниматологами захватывающие 

истории околосмертного опыта, все эти растиражированные повествования 

о парении над собственным телом, световом туннеле, встрече с умершими 

родственниками, проносящейся перед взором череде эпизодов прошедшей 

жизни и т. п.? Ведь в основе своей это рассказы живых людей, одолевших 

примерно тот же путь, который предстоит каждому из нас, – как же не 

прислушаться к ним? 

       Да, прислушаться, наверное, стоит. Но не как к размеченной для тебя 

заранее «дорожной карте», а как к запредельному, неверному, словно голос 

в порывах вьюги или пламя далёкой свечи, отклику на поиск твоей 

собственной души, отклику, делающему этот поиск ещё более 

напряжённым и увлекательным. 

       Главное, однако, в нынешней моей задаче, как я её понимаю, – сберечь 

внутреннюю последовательность, незамутнённость взгляда на смерть, 

открывающегося в перспективе субъективного продвижения к ней. Только 

такая последовательно субъективная траектория взгляда может, думается, 

позволить мне, исчезающе малому смертному существу, уловить 

собственную упругость приближающегося таинства смерти – ну и задать 

ей, смерти, пару интересующих меня вопросов. Я философ, в конце-то 

концов… 

       Должен откровенно признать: тень, отбрасываемая смертью на 

грешное моё бытие, становится всё плотней, всё весомей. Если, как 

упоминалось выше, объективирующая наука рассматривает смерть с точки 

зрения продолжающейся жизни, – для каждого человеческого существа, в 

его непосредственном бытии, рано или поздно наступает момент, когда, 

напротив, сама его жизнь попадает в поле притяжения смерти, как бы 

начинает её глазами смотреть на самоё себя. Речь, разумеется, не о 

загипнотизированности смертью: нет состояния горше и безысходнее, чем 

когда жизнь, утратившая свой внутренний тонус и смысл, сводится к 

пустому отбыванию времени в ожидании конца. Однако и на жизнь вполне 
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насыщенную, полнокровную рано или поздно наползает зловещая тень, и 

вот уже чудятся нам некие приближающиеся шаги, и ужас проникает под 

кожу – младенческий ужас толстовского Ивана Ильича перед чёрным 

мешком, в который вот-вот просунет тебя невидимая непреодолимая 

сила… 

       Думать о смерти невозможно, а не думать нельзя. 

       Так как же всё-таки подступиться к этой невесёлой теме? Не послужит 

ли нам если не спасительной ариадниной нитью, то хоть какой-то зацепкой 

сама констатация немыслимости смерти? Что это, собственно, означает, 

что смерть немыслима? Выше мы наблюдали феномен «мысль-смерть-

несовместимости» со стороны мысли. Ну а как выглядит он, что способен 

нам подсказать, если попробовать его рассмотреть с противоположной его 

стороны?  

       Согласимся прежде всего, что в самом по себе представлении о 

конечности человеческой жизни ничего удивительного нет – хотя поводов 

для грусти оно даёт предостаточно. Нам, пожилым детям земли, известен 

секрет: жизнь, да и сама жажда жизни имеют свою внутреннюю меру; эта 

мера дана нам, как говорится, в наших ощущениях. Рано или поздно 

наступает пора, когда неодолимая, гасящая любые порывы усталость 

овладевает нами; желанной целью, выстраданной мечтой становится тихий 

уход из годами наработанной системы жизненных связей – уход, сама 

мысль о котором прежде показалась бы нам нестерпимой. Слабеет, 

истощается не только сила чувств, но и движущая энергия мысли – от чего, 

в частности, самый феномен немыслимости смерти в какой-то степени 

утрачивает для нас свою остроту. Впрочем, я философ, я не могу не думать, 

– повторяю я как заклинание… 

       Итак, смерть соприродна, хотя и немыслима – и эту её соприродность 

мы постигаем не из учебников и поверхностных наблюдений, а из 

собственного внутреннего опыта. Вместе с тем – ну только попробуем 

вдуматься: что означает для человека смерть? Как мы можем представить 

себе это загадочное состояние, которое до нас уже стало уделом многих 

миллиардов человеческих существ? 

       Пожалуй, что никак. Смерть непредставима. Как ты можешь 

представить себе, что тебя нет? И никогда больше не будет? Не говоря уже 

о том, как это можно понять! Можно представить долгую до бесконечности 

тишину, темноту – и то лишь при условии, что когда-нибудь она прервётся. 

Можно представить, что ничего не появляется на экране нашего сознания. 

Но как представить отсутствие самого этого экрана? Тем более – 

отсутствие, исчезновение навеки света, его освещающего? Уж если 

открылся, вспыхнул, озарил окрестные просторы этот чудный свет, 

изливающийся из твоих глаз, твоего сердца, твоего ума – как может он 
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снова угаснуть? Разве его явление не необратимо? Победа света над тьмой 

– какая сила способна у нас её отнять?  

       Всмотримся ещё раз, ещё пристальнее: как ты можешь представить, 

что тебя – нет? А если допустить, что тебя не будет, что тебя может не 

быть, – тогда, может, тебя и сейчас уже нет? Нет экрана сознания, нет 

света, нет ничего… Онтология, исходящая из того, что ничего нет, – как 

вам такое? А существовал ли ты в таком случае вообще?  

       Снова и снова возвращаюсь я к одной и той же мысли. Если 

предположить, что ничего нет (или спроецировать такое предположение на 

будущее, что, в сущности, одно и то же: ничего, мол, не будет), – то и 

вправду ничего, может, никогда и не было вовсе? Ведь из предпосылки, что 

ничего нет, никоим образом невозможно вывести, что что-то когда-то 

было! Если для нас, с нашей точки зрения (а другой у нас нет), через какое-

то время ничего не будет – значит, нет ничего и сейчас. Если сейчас ничего 

нет – значит, ничего и не было: ни звёзд небесных, ни волн морских, ни 

шума, ни ярости, даже и самих наших снов тоже не было; это только 

привиделось, будто они были, – где привиделось? И кому?.. 

       Мечется, мечется увёртливая, но настырная мысль по заколдованному 

этому кругу… Оставим её пока в её незавидном положении – и 

перепрыгнем тем временем на другой островок, следующую кочку в 

топком болоте наших нынешних размышлений. А что, – говорю я себе, – 

если там всё-таки что-то есть? 

       О, разумеется, в преобладающем сегодня мнении, будто со смертью для 

человека всё кончается, при всей нашей неспособности представить и 

помыслить подобное положение вещей, есть нечто даже весьма 

утешительное для измаявшейся человеческой души. Идея посмертного 

небытия разом уводит нас прочь от тягостных мыслей о жутком состоянии 

покинутого жизнью тела, картин его разложения или уничтожения, 

безвестного и безысходного лежания в тесном ящике под землёй, а паче 

того – от дум о вечной разлуке с близкими, о загробных мытарствах души… 

Вот только не заслоняет ли для нас утешительная аура подобной идеи 

открытый вопрос о мере её внутренней убедительности? Утешительность и 

убедительность ведь вещи разные… Мы только что видели, как из 

предположения посмертного небытия выводится небытие всеобщее – 

своеобразная онтология Ничто, базирующаяся на том, что ничего нет, да по 

существу и не было никогда. Подобную онтологию нужно, без сомнения, 

уметь прочувствовать и представить.  

       Что касается меня, пишущего эти строки, сознаюсь честно: я на такой 

подвиг не способен. Рискну предположить, что и вообще в душе 

человеческой ничто не откликается на такую онтологию абсолютного 

небытия, более того – всё против неё восстаёт, противится ей. Куда более 

убедительным – именно внутренне, субъективно убедительным – 
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представляется умонастроение совсем иного, противоположного толка, 

коренящееся в своеобразном, я бы сказал, «фоновом излучении» 

Запредельного, исподволь пронизывающем нашу жизнь. 

       Помните, у старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» есть 

замечательное рассуждение о «соприкосновении мирам иным»? «Бог, – 

учит старец, – взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил 

сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращённое живёт и живо лишь 

чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если 

ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращённое 

в тебе»1. Как многое другое, это умозрение также оказывается у 

Достоевского ареной духовного противоборства: задолго до появления 

«Братьев Карамазовых», о «клочках и отрывках других миров» рассуждал 

не кто иной, как Аркадий Иванович Свидригайлов: «Здоровому человеку, 

разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее 

земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для 

полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный 

земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность 

другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром 

больше, так что когда умрёт совсем человек, то прямо и перейдёт в другой 

мир»2. Что в одном случае являет благодать Божью, то в другом предстаёт 

«привидением» – гибельным, страшным… Что ж, неспроста, как заметил 

однажды Сергей Аверинцев, «один и тот же огонь является как символом 

любви, так и символом геенны»3. Как бы то ни было, огонь есть огонь, и 

«касание мирам иным», уж коль скоро дано оно нам, сквозь всё земное 

пробьётся – то-то так отзываются в нашей читательской душе, так прочно 

обосновываются в ней слова и Свидригайлова, и Зосимы… 

       Что бывают в жизни человеческой такие касания – по собственному 

опыту известно, наверное, каждому. Приходят к нам время от времени 

такие проникновенные, ясные сны, так глубоко иные впечатления западают 

в душу, такие совпадения случаются, такие предчувствия посещают 

порой… Нет-нет, помилуй Бог, я вовсе не призываю за каждым сколько-

нибудь примечательным эпизодом нашего душевного опыта искать какую-

то «потустороннюю» подкладку, – трудно, на мой взгляд, представить 

занятие более бестолковое и унылое, чем поиск подобных закулисных 

шпаргалок, лишающих свежести нашу здешнюю жизнь. Но саспенс, 

господа, саспенс! Вглядитесь, не спеша, в эту небесную синь, задержите в 

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 

30 т. – Т. 14. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1976. – С. 290 – 291. 
2 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полное собрание 

сочинений: В 30 т. – Т. 6. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. – С. 221. 
3 Аверинцев С. С. Брак и семья. Несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи // 

Аверинцев С. С. София – Логос. Словарь. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – С. 802. 
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груди накатившую жалость, войдите в это томительное ожидание – рано 

или поздно оно, словно волна, всё равно ведь накроет всех нас… Воля, как 

говорится, ваша: представить, что за всем этим стоит одно только 

лупоглазое Ничто, я, сколько бы ни бился, не могу.  

       Опять же, не будем торопиться с закономерным, казалось бы, 

вопросом: если не Ничто, то что же ожидает нас там? Не будем хотя бы 

потому, что реальный смысл даже самого невинного в этой недоумённой 

фразе словечка «там», по сути дела, остаётся для нас совершенно неясным. 

Саспенс, неопределённая тревога, немая тоска, с которыми думается о 

смерти, вовсе не обязательно должны скрывать от нас что-то определённое, 

а впрочем… Почему эти непонятно каким образом доставшиеся нам 

«фоновые», влекущие за край бытия поля-опахала надежды, ужаса, тоски 

так велики, так непомерно избыточны, что за лики таятся в их мерцающей 

глубине? Нет, нет, прочь от этих мучительных мыслей, которые на поверку 

даже и не мысли вовсе, а так, призрак, туман… Моя задача всё-таки более 

осязаема: проследить в наиболее внятных для меня, наблюдающего 

субъекта, чертах, как при-открывается перед нами внефеноменальный 

феномен смерти, какие возмущения в характере человеческого осознания и 

переживания мира его приближение вызывает. Да, иррадиация 

Запредельного ощущается нами с течением времени всё сильнее; всё более 

обширным становится круг явлений, вплоть до самых обыденных, 

житейских, которые задевают, ранят наше самовосприятие как своего рода 

намёк: намёк на нечто роковое, сквозяще-неведомое, на то, как если бы… 

Факт тот, что с бодрым предвкушением Ничто как нашего, якобы, 

неизбежного будущего подобное умонастроение несовместимо и душу 

нашу к нему никоим образом не готовит. 

       Слов нет, смерть как таковая непредсказуема, и ждать от неё можно 

любого подвоха. В том числе и цинично-прямолинейного «обрыва в ничто» 

вопреки любым субъективным достоверностям и тонким настройкам 

нашего «я». В конечном счёте, как говорит Э. Левинас, нежданно 

подкравшаяся смерть, подобно убийце, обуреваемому страстью к 

уничтожению Другого, сама наносит нам «свой удар»1. «Смерть, – 

продолжает философ, – это угроза, приближающаяся ко мне таинственным 

образом; тайна смерти определяет её – она приближается, ещё не 

осуществляясь, так, что время, отделяющее меня от моей смерти, всё 

сокращается и сокращается, сохраняя как бы последний интервал, который 

моё сознание не в силах преодолеть и откуда моя смерть осуществится 

рывком»2. То, что «рывок» этот неподконтролен субъекту и не 

прогнозируется им, ясно само собой. Но даёт ли его сокрушительная мощь 

                                                 
1 Левинас Э. Тотальность и Бесконечное // Левинас Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. 

– М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 233. 
2 Там же. – С. 234. 
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основания полагать, будто и вообще все достояния субъективного 

человеческого опыта и его базовые установки перед лицом 

приближающейся смерти утрачивают свою значимость и нам остаётся 

только ждать, как скучного поезда на провинциальном вокзале, 

наступления неумолимой развязки, укрепляясь в сознании, что после неё 

действительно ничего не будет, – а следовательно, ничего, собственно, уже 

и нет, да как бы и не было вовсе? 

       Сохраним, однако, верность нашим субъективным посылкам: иной 

путеводной нити в расследовании нашего запутанного дела у нас попросту 

нет. Подобно тому как человеческое сознание восстаёт против 

навязываемой ему нигилистической трактовкой смерти онтологии 

тотального Ничто – не может оно примириться и с катастрофической 

девальвацией собственных показаний перед лицом смерти, смерти, 

приходящей извне и «рывком» обрывающей его деятельность. Естественно 

предположить, что за этим его упорством и готовностью постоять за себя 

стоит некоторого рода глубинная реальность, с которой мы так или иначе 

должны считаться. Иначе откуда это наше твёрдое, неизбывное, 

пережившее миллионы крушений и вновь восстающее во всей своей 

непреложности, тысячекратно воплощённое в поэтических, философских, 

религиозных текстах убеждение в том, что Бог сохраняет всё, что каждый 

человеческий индивид несёт на себе отсвет Абсолюта и «то, что с жизни 

взято раз, / Не в силах рок отнять у нас» (Н. А. Некрасов)? Почему для нас 

нестерпима мысль как о бесследном исчезновении, так и о всецелом 

обесценивании (что, в сущности, одно и то же) нашего субъективного 

опыта, внутреннего достояния нашего «я»? Предсмертный булгаковский 

вздох: «чтобы знали»1 – не общечеловеческое ли это чаяние?  

       Приметим две имеющиеся у нас возможности, две тропинки, дающие 

надежду выбраться из дебрей описанных сомнений на свет. Первая из них 

ведёт сквозь близлежащие кусты в сторону проложенной с размахом, но 

впоследствии значительно обезлюдевшей гегелевской магистрали 

«снятия» (Aufhebung), вторая сбегает к живительному ручью Другого, 

воспетому, кстати говоря, тем же Левинасом. Согласно доктрине «снятия», 

всякий предшествующий этап развития, уступая место новому, 

одновременно и сохраняется в нём как неотъемлемая предпосылка его 

собственной реализации. Как таковая, эта оптимистическая конструкция 

давно уже вышла из моды; вместе с тем, не доказывает ли само её «снятие» 

хотя бы частичную правоту заложенного в ней принципа? Как без её 

негласного допущения постичь преемственность, кумулятивный характер 

исторического опыта человечества? Без тихой, но надёжной работы 

                                                 
1 См.: Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1988. 

– С. 650. 
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механизма «снятия» – разве не грозил бы нам всем в нашем совокупном 

историческом бытии обрыв в уже знакомое нам Ничто? 

       Вот только непременным условием подключения к этой 

«спасительной» механике «снятия» (соответственно, «признания», 

«интеграции» и т. д., если вспомнить о более современной терминологии) 

выступает радикальный отказ от себя: перевод поддающегося описанной 

процедуре содержания собственной субъективности на язык 

«объективного», а говоря точнее и глубже, вынужденное растворение в 

некоей собирательной надындивидуальной квазисубъектности – вполне 

монологичной (хотя при этом, не исключено, и признающей ту или иную 

«многополярность») и не ведающей, что такое смерть в человеческом 

смысле слова. 

       Второй открывающийся перед нами путь, путь Другого, не даёт, в 

отличие от первого, никаких объективных гарантий и никакого 

автоматического «спасения» путём подключения к «вечной» 

самовоспроизводящейся Системе не сулит. Чувство хрупкости, смертной 

обречённости собственного «я» остаётся с нами; к нему ещё добавляется 

тревожное, беспокойное ощущение уязвимости  Других, к которым мы 

обращены. То позитивное, что даёт установка на Другого в занимающем нас 

аспекте, это удостоверение нашей именно субъективной сопричастности 

остающемуся после нас бытию и не угасающей вместе с нашим 

собственным «я» актуальности нашего внутреннего опыта как опыта-для-

Других. На последующих страницах нам ещё предстоит детальнее 

присмотреться к этому развороту нашей темы.  

       А пока, дорогой читатель, продолжим наше рассуждение. Итак, у нас, 

по-видимому, есть всё же некоторые основания доверять своему 

субъективному восприятию близящейся смерти и, стало быть, не оставлять 

без внимания те её приметы, то упомянутое на предыдущих страницах 

«фоновое излучение» Запредельного, те «касания» и подспудные страхи, 

которые с годами всё настойчивее дают знать о себе. Да, оставив за плечами 

определённый массив прожитых лет, понемногу начинаешь различать в 

своём существовании некие новые напряжения, чувствовать, как 

сдвигается перспектива твоего вид̒ения себя и собственной жизни. И 

давящая всепримиряющая усталость, и беспечальное – да, беспечальное – 

выпадение из привычного круга деловых и дружеских отношений, и 

странное ощущение присутствия рядом тех, кто ушёл навсегда, и эти сны, 

и эта бессонница… Эти тёмные кусты под дождём, эти плачущие деревья, 

это медовое солнце над вечерней мерцающей гладью, эти бабушкины 

интонации в чьём-то совсем незнакомом голосе – вся жизнь, всё 

существование твоё исподволь, вкрадчиво, постепенно обретает особый 

модус бытия-перед-разлукой…  Или бытия-перед-Встречей – но не 

спросишь же, с кем? Что там, в поле, в тех косматых кустах? Что это белёсо 
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просвечивает в глубине облегающей тьмы? Не спросить, и губ не разжать, 

не сглотнуть натёкшую мокроту, не согнать бессонное марево… 

       Страхи… Жизнь отживающего человека невесела сама по себе, но не 

страшнее, не жутче ли становится с каждым годом то, что сквозит и веет 

через её прорехи? Перечень подобных страхов у каждого, наверное, свой, в 

какой-то степени они связаны с нашими индивидуальными психическими 

особенностями, но значит ли это, что они поверхностны, не имеют 

глубокой онтологической почвы? 

       Убеждён, что такую почву они имеют – пусть в основе этой моей 

убеждённости лежит всё тот же субъективный опыт, которому в данном 

отношении опять-таки приходится доверять. Ценою слёз, которыми 

орошено твоё ложе и сдобрен твой хлеб, в этой жизни познаются 

наиреальнейшие вещи. Как не заметить принципиальной разницы между 

зыбкой материей наших сонных видений и тем страшным, нестерпимым, 

что кроется между ними и в их глубине? О этот перст, неотступный, 

грозный, властно влекущий туда, не дающий увильнуть и забыться… Ну 

да, у каждого свой опыт, мой вот подсказывает мне, что существует 

нестерпимая реальность, и что она имеет прямое касательство к самому 

нерву моего присутствия в мире. По мне, это даже слишком очевидно: 

полоса нашей приспособляемости, приноровляемости узка, несравненно 

у̒же, чем полоса нашего возможного познания, – и кто сказал, что за её 

пределами наше сознание и восприятие благополучнейшим для нас 

образом будет автоматически отключено? Ведь может быть ох как иначе… 

Вот ты лежишь в своей мятой постели, маешься, не можешь уснуть – а над 

тобой нависают, давят со всех сторон, обхватывают твои плечи, спину, 

грудь глухие безучастные стены, и нужно, до исступления нужно тебе 

прорваться сквозь их глухоту, раздвинуть их хоть немного, высвободить 

свои локти, свои плечи – но как? И кто сказал, что это не навсегда? Кто 

посмеет тебя убеждать, что, мол, всего этого просто не существует, что это, 

мол, выдумки твоего изболевшегося воображения? Ведь ты же сам сюда 

вошёл, сам открыл эту дверь сознательным усилием мысли! Мыслишь Ад – 

значит, Ад существует… 

       А отсюда следующий вопрос, от которого не уйти: если личный наш 

опыт приближения к смерти чего-нибудь стоит и если имеются хоть какие-

нибудь основания допускать, что за несокрытым от нас «фоновым 

излучением» действительно кроется некая онтологическая реальность, – 

как вообще можем мы пренебрегать подобного рода свидетельствами в 

нашей текущей жизни? Ну вообразите себе ситуацию: вы знаете, что перед 

вами стоит, на вас неумолимо надвигается величайшая тайна, само 

Неведомое. Так или иначе, вам предстоит нечто такое, что глупо даже 

толковать о его небывалости, беспрецедентности – какая уж тут, к лешему, 

«беспрецедентность»! Либо немыслимое и невозможное для человеческой 
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души погружение в Ничто – а что такое это Ничто, так и тянет спросить, – 

либо, прошу прощения за банальность, переход в загробное бытие, в 

«Запредельное», в какой-то, опять-таки, совершенно для нас 

непредставимый мир. И это, судя по всему, навсегда! И учтите ещё, что 

переход этот, эта встреча с Неведомым в любом случае предстоят лично 

вам. Как неоднократно подсказывали всем нам достаточно разумные люди, 

тяжесть свидания с собственной смертью ни на чьи чужие плечи 

переложить нельзя: в этом смысле, действительно, каждый умирает в 

одиночку. Наблюдающая, так сказать, ход событий камера и до последнего 

момента, и после останется у вас, при вас – никуда вам её не сбросить, и 

перепоручить её при всём желании никому не удастся… Вот оно – 

наступает, наползает, надвигается на тебя из самой глуби, изо всех углов и 

прорех твоего ветшающего земного бытия, вот оно сейчас накроет тебя с 

головой и решит твою участь навеки, навеки… 

       Как можешь ты в этом своём предстоянии смерти отвлекаться на что 

бы то ни было другое, постороннее? Тем более что столько мудрых голов в 

один голос напоминают тебе: memento mori, memento mori… Ну зачем, 

скажи, тебе мирская слава и всё попечение земное, ежели плодов их туда 

всё равно с собой не возьмёшь?! О душе надо думать, о душе в одиноком 

её трепыхании на берегу накатывающейся волны…  

       А ведь поди ж ты – не получается. Вопреки советам всех мудрецов, 

вопреки Сократу, Марку Аврелию, Паскалю, Нилу Сорскому и кому там, 

подскажите, ещё – ох, тяжко о душе-то одной единственно помышлять, ох, 

тяжко! Да и посильно ли это для человека вообще? Как невозможно для нас 

постичь и признать господство чистого всеохватного Ничто – так же, 

пожалуй, или почти что так неподъёмно для духа нашего это, казалось бы, 

неизбежное одинокое и безраздельное предстояние смерти – в вере ли, в 

надежде ли, в страхе… 

       Увы – сознание близящейся кончины лишь подстёгивает нас побольше 

успеть сделать и что можно завершить здесь, на земле. А ведь нетрудно 

понять: ну чего стоит вся эта бренная, мимолётная жизнь «в миру», да и сам 

этот ускользающий мир, чего стоят все наши суетные попытки добиться 

признания, памяти и тепла от окружающих нас ныне столь же смертных и 

беззащитных, как мы, человеческих существ? И преходящих – да-да, во 

всех отношениях преходящих! Подумай: долго ли ты вообще будешь там 

вспоминать это тающее световое пятно, этот мимолётный опыт бытия-с-

другими – там, где мрак Плутон простёр? Там, где душа твоя постигнет, 

каков бы он ни был, вкус Вечности? Не пожалеет ли она вскоре о своей 

былой преданности «земному» и «мирскому»? 

       И тем не менее, приходится признать, что при всей убийственности 

описанной альтернативы мы и перед лицом смерти, за немногими 

исключениями, остаёмся при обстоятельствах земного нашего бытия. Более 



33 
 

того, немало среди людей и таких, кто у самых смертных врат помышляет 

не о собственной предстоящей участи, а о своих родных и близких, 

трепетные образы которых последние мгновения сопровождают его здесь, 

на земле. Обычная ли это слабость человеческая или нечто иное? И какое 

слово подобрать нам для этого иного, нравственная власть которого над 

нами, выходит, столь велика? 

       Всякий читавший толстовскую повесть «Смерть Ивана Ильича» 

помнит, должно быть, её кульминационный момент: изнурённый болезнью, 

страдающий от боли, унизительного бессилия и ужаса наступающего 

конца, герой повествования попадает в своего рода онтологическую 

ловушку: мученье его, пишет Толстой, состояло «и в том, что он 

всовывается в эту чёрную дыру, и ещё больше в том, что он не может 

пролезть в неё». Из этого безвыходного состояния (знакомого, осмелюсь 

предположить, многим) Ивана Ильича выводит нечто очень простое – 

внезапно проснувшаяся жалость к жене и сыну. Он понял, что должен 

сделать для них. 

       « – Уведи… жалко… и тебя… – Он хотел сказать ещё «прости», но 

сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, 

зная, что поймёт тот, кому надо. 

       И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг 

всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко 

их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому 

избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал 

он…»»1 

       И утишилась боль, и не стало ни смерти, ни страха. Стал свет. 

       Не будем, однако, забывать путь размышлений, который мы уже 

прошли. Слишком, пожалуй, легко, соблазнительно легко соскользнуть нам 

теперь с толстовских высот, как с ледяной горки, на проторённую, тысячу 

раз исхоженную дорожку: да, мол, так вот и надо – думать о других, не о 

себе, тогда и умирать легче будет. И мудрить тут особо не о чем. И, если 

продолжить эту мысль чуть дальше – вообще, важно не то, как мы умираем, 

как угасает наше «я», – важно, как мы прожили свою единственную и 

неповторимую жизнь, что после себя оставляем людям. Ведь после нас всё 

остаётся людям… 

       Остаётся-то остаётся, но ведь камеру с собственного плеча, как уже 

было сказано, не передашь никому! Это в кино мы привыкли, что после 

смерти героя, как и при любом перерыве его сознания, план изображения 

тотчас и без проблем передоверяется другим персонажам, подстраивается 

под их точку зрения, под их присутствие в кадре. Вот – да простит меня 

Толстой, у него-то всё по правде, – вот исстрадавшийся, агонизирующий 

                                                 
1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. – Т. 12. – 

М.: Художественная литература, 1982. – С. 106, 107.  
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больной видит в последний раз своего сына, свою жену, вот сознание его в 

последний раз погружается в нахлынувший со всех сторон свет – и в 

следующий момент, после мгновенного затемнения экрана, перед нами 

будничная сцена перерыва судебного заседания, кто-то из судейских 

листает только что поданные «Ведомости», затевается небрежный разговор 

о покойном… Вот боец, стиснув зубы, последним рывком бросается на 

амбразуру – и тут же мы видим цветы на его могиле, лица прохожих, звучит 

скорбная музыка… 

       Увы, тогда ничего такого не будет. И никаких «нас» не будет тоже. Да 

и вообще, «будет» ли там что-нибудь – и, быть может, не просто в том 

смысле, что ничего, мол, не будет… Лучше прислушайтесь к сокровенным 

чувствам своей души, её снам, её бессоннице, – может, они подскажут вам 

что-то… 

       Уверен, что многие и прислушиваются, – да кто бы не прислушался на 

нашем-то с вами месте! И тем не менее… – ну-с, об этом уже говорилось 

выше. 

       Так как же объяснить это поразительное людское свойство сохранять 

верность нашим хрупким, распадающимся «посюсторонним» связям при 

молчаливом осознании того страшного, непостижимого, что надвигается на 

каждого из нас? Как это получается, что ради них мы жертвуем 

собственным близящимся настоящим, в преддверии которого пребываем 

ныне? Что подталкивает нас к этому выбору? 

       Любовь? Страх открыть глаза? Всегдашняя и неодолимая наша 

косность? Упомянутая выше немыслимость смерти? Думается, и то, и 

другое, и третье, и четвёртое – у каждого своё. Интереснее, конечно, 

поразмышлять о любви. Хотя, на первый взгляд, что̒ уж в этом чувстве 

такого особенного? Чем способно оно поколебать обычное представление 

о привязанности нашей к здешнему чувственному бытию – привязанности 

себялюбивой и суетной? Особая, конечно, статья – любовь неземная, 

божественная, но она-то как раз на стороне Вечности; что̒ ей до бренных 

вещей земли? Вот и блаженный Августин говорит: «Да хвалит душа моя за 

этот мир Тебя, «Господь, всего Создатель», но да не прилипает к нему 

чувственной любовью, ибо он идёт, куда и шёл – к небытию, и терзает душу 

смертной тоской, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на 

том, что она любит. А в этом мире негде отдохнуть, потому что всё в нём 

безостановочно убегает: как угнаться за этим плотскому чувству?» (Confes. 

4, X, 15)1. Выходит, что собственное достоинство любви обусловлено её 

соответствием исконному стремлению души человеческой «быть» 

(quoniam ipsa esse vult)? И обрести себе, наконец, подходящее место для 

отдыха (et requiescare amat in eis quae amat)? И именно поэтому любить 

                                                 
1 Блаженный Августин. Исповедь. – СПб.: Наука, 2013. – С. 50. 
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следует только вечное, онтологически совершенное, то, что «не может 

ухудшаться» (Ibid. 7, I, 1)1? А то, что способно «ухудшиться», разрушиться, 

умереть, развеяться в прах, а таковы все и всё, что в этой земной жизни нас 

окружает, – всё это недостойно нашей любви потому лишь, что бренно и не 

утоляет свойственное нам настойчивое стремление быть? 

       Не будем снижать степень нашего восхищения божественным 

мыслителем, как всегда, заставляющим нас вдуматься поглубже в им 

сказанное. Рассудим сами, дорогой мой читатель, что̒ при таком взгляде на 

вещи выглядит более эгоистичным: безоглядная привязанность к «миру 

сему» и грешным его насельникам – да, привязанность зачастую слепая, 

морально не выверенная – или же твёрдо-расчётливое намерение душу свою 

спасти: не упустить в этом деле ничего, не разменять его на ворох 

«посюсторонних» удовольствий? 

       Подобного рода «душеспасительные» соображения и в наши 

неблагочестивые времена близки, несомненно, многим; опирающаяся на 

них аскетическая практика также вещь достаточно известная. Но вспомним 

слова из известной книги: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих» (Ин 15 : 13). Подчеркну: вопреки множеству 

современных переводов этого примечательного высказывания, речь в нём 

определённо идёт не просто о «жизни», а именно о душе, ψυχήν как центре 

внутреннего бытия личности, средоточии её «я». Тот любит воистину, кто 

ради друзей возлюбленных не то что жизни земной, а и бессмертия своего 

не пожалеет, и спасение собственное отдаст. Вне сомнения, это подвиг 

большой – куда больший, чем просто душу свою донести до Престола не 

расплескавшейся. Не к такому ли подвигу, в сущности, и намечает для нас 

путь эта книга, известная всем?  

       В русле нынешних размышлений важно отметить следующее: 

получается так, что всякое дробление любви на «земную» и «небесную» (на 

манер языческого противопоставления «Афродиты Пандемос» и 

«Афродиты Урании») приводит нас к потере самой тайны любви, 

низведению обеих половин её разломанной целостности к мрачной 

субстанции эгоистического самоутверждения. В том-то, смею 

предположить, и секрет, что, возгораясь в мире бренных вещей и смертных 

существ, любовь, как бы это её свойство ни толковать, вносит в него отсвет 

мистический. Да, любовь уязвима. Всякая человеческая любовь уязвима: и 

по предмету, на который она направлена, и который, будь то сам 

воплощённый образ Божий, по определению «безостановочно убегает» от 

нас, и по лежащей в её основе коренной человеческой интенции, всегда 

оспариваемой, всегда стоящей как бы перед внутренним судом и таящей в 

себе неисчислимый потенциал морального риска. И тем не менее, если 

                                                 
1 Там же. – С. 89. 
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божественное и впрямь проявляется в мире человеческом, то только в ней, 

в любви, только посредством неё. Да, печься о возлюбленных ближних, 

даже на смертном одре, для нас важнее, насущнее, чем предаваться 

тревожным размышлениям о вечной участи собственной души, – значит… 

значит есть Бог?.. 

       Не знаю, не знаю. Есть, по крайней мере, основания исходить из того, 

что существует Любовь. Применительно к нашей теме это означает, что от 

непостижимости человеческого предсмертного выбора мы таким образом 

можем перебросить мостик к непостижимости Любви, на которой этот 

выбор основан. На мой взгляд, это уже немало: расчистить мысленный 

простор для предположения, что наша сосредоточенность на «земном» в 

самый момент ухода – не просто проявление духовной немощи, что в ней 

сквозит своя мистическая правда, своя нравственная красота. Увы, смертны 

и уязвимы не только люди вокруг меня, к которым я испытываю любовь и 

жалость; уязвима и преходяща – я всей душой ощущаю это – сама моя 

жалость, моя любовь: быть может, сама она вот-вот исчезнет за тем вечным 

поворотом, вместе со всем, что мне дорого, чего мне жаль. Но тем острее 

испытываю я её сейчас, тем дороже мне мои близкие – покуда я жив, покуда 

они со мною. И тем более явственно для меня то неистощимое сияние, то 

тепло, которое – в иные моменты мне дано это понять – оправдывает собою 

всё. 

       Но дальше, дальше! Если исходить из того, что Любовь есть, что её 

присутствие способно озарить и последние мгновения нашей жизни, – не 

предоставляет ли это нам возможность по-иному взглянуть и на наше 

давешнее допущение относительно онтологии Ничто? Не Любовь ли 

мистической, да-да, мистической властью своей удерживает нас от роковой 

дилеммы: погружение в небытие, полное растворение в нём – или одинокое 

предстояние неумолимо надвигающемуся ужасу? 

       Вспомним: выше нами принималась, как единственно возможная, 

ситуация одинокой, с глазу на глаз, встречи человека со смертью. Но если 

и вправду есть Любовь, которая «крепка, как смерть» (Песн 8 : 6), любовь, 

которая и в час смерти остаётся с нами? Любовь, которой мы можем 

вверить, нашептать свой неповторимый мир – и почить под её покровом, в 

её благословенной сени?.. 

       Никто, наверное, заранее не знает, как поведёт себя в свой последний 

миг, какие чувства суждено ему будет напоследок изведать. Но, 

оглянувшись вокруг себя, каждый припомнит людей, обычных людей, в час 

кончины которых любовь брала верх, людей, которые умирали с мыслью о 

других, в заботе о других, охваченные, словно пламенем, хрупкой и святой 

любовью. Хрупкой – и крепкой, как наступившая смерть. 

       И пусть сам ты не таков – присутствие такой любви в человеческом 

мире хранит и тебя, укрывает от того, вынести что̒ не под силу твоему 
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сердцу, твоему «евклидовому» земному уму. Над тобой и над всеми нами, 

незримо для ока, но ощутимо для души человеческой, оберегая от 

подспудной жути, веет как бы некий покров. Покров… Очень хочется как-

то выделить это слово, написать, что ли, его красными буквами, тем более 

что и возможность такая есть: Покровъ. Кто-то же расстилает его над 

нами… 

       Да, в преддверии смерти все мы как бы заново становимся детьми – 

доверчивыми, любопытствующими, задумчивыми. Как тот ньютоновский 

мальчик, замерший у полосы прибоя в ожидании большой волны – 

 вот он, среди надоевших ракушек, вглядывается в сверкающую даль… 

       Быть может, все мы уже далеко-далеко от этой дивной планеты; из Бог 

весть какой дали доходит до нас, касается смятенных душ наших её 

магический свет. И мы, граждане далёкой страны, в этом свете участвуем, 

жизнью его безраздельно живём. А кто таковы мы сами, из какого 

медвежьего закутка стремим к нашей земле своё недреманное, навеки 

раскрытое око – этого нам знать не дано. Покров, господа, покровъ. 

       Но я философ, я должен думать. 

       Зачем? 

       Помните, друзья, из того далёкого, единственного и невозвратного 

нашего детства – трогательное желание ребёнка рассказать о своих 

набежавших страхах маме? Рассказать, одолевая первую неловкость, 

рассказать немедленно, вот сейчас, пока мама рядом, пока с тобой её 

волосы, её улыбка, её родное дыхание, пока свет, щедро льющийся из-под 

весёлого абажура, раздвигает и укрощает обступивший мрак. 

       Обо всём, обо всём ты расскажешь одним движением приникших к 

тёплому маминому телу губ – и о том ужасе за колышащимся в темноте 

огромным занавесом, и о пляшущих под потолком белёсых таких 

человечках, и о жгучем лекарстве в противном ящичке под трельяжем… 

       Ты шепчешь маме, в лучезарное облако маминого присутствия свои 

робкие, заветные слова, а мама, ах, мама… 

       …Ты улыбаешься, и, вторя чему-то сокрытому, умиротворённо 

произносишь про себя:  

       - Всё будет хорошо. Сколько можно думать о смерти!.. 
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Володимир Возняк (Дрогобич) 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС КАТЕГОРІЇ  

«ЛЮДЯНІСТЬ» 

 

 «Людяність» зазвичай трактують як категорію етики. Дозволю собі з 

цим не погодитись. Кожна фундаментальна категорія філософії обов'язково 

є категорією й онтології, і гносеології, і логіки (зрозуміло, діалектичної). У 

сучасних дослідженнях «людяність» не розглядається як категорія 

онтології. Тому зосередимося на онтологічному змісті категорії 

«людяність». 

Втрата людяності є виразом людської самовтрати. Взагалі-то людині 

втрачати себе дуже властиво. Так само як і набувати. Втратити себе 

здатна лише така істота, якій його природа не задана заздалегідь 

природними процесами, яка приречена свою природу і сутність, саму себе 

постійно набувати власним зусиллям. Тварина у певному сенсі щаслива з 

самого початку: вона не може себе втратити… 

Наполягатиму на тезі, що людяність є тим, що лежало в основі 

людського буття і саме вона і продовжує породжувати – у буквальному та 

точному сенсі слова – власне людське в людині. 

Київський філософ (незаслужено забутий) Вадим Петрович Іванов 

походження людини пов'язує з виникненням «стосунку до самого себе», 

становленням «самості», суб'єктивності з її іманентною здатністю бути 

«для себе». Суть повороту до людини як революції у процесі еволюції 

«якраз полягала у відході всередину, у “самість”, в ідеалізації всіх 

зовнішніх проявів життєдіяльності. Інакше кажучи, «початок» людини 

«пішов» у саму людину, в ідеальну сферу її буття і тому не залишив 

помітних викопних слідів» [4,  с. 37]. Мова йде про інтеріоризацію в психіці 

окремих істот загальної схеми їхньої сукупної діяльності. І це, своєю 

чергою, означає, що індивід привласнює досвід інших, досвід роду 

надбіологічним способом, присвоює як культуру, виявляється здатним 

нести у собі досвід роду не у генофонді, не через природні механізми, а 

інакше – у свідомості, свідомістю. Власне, остання і означає – с-відомість, 

спільне знання як моя індивідуальна здатність. 

Згадаймо Геґеля. Для-себе-буття є синтезом буття-в-собі і буття-для-

іншого. Значить, щоб бути в стані для себе, треба своє буття для іншого 

зняти, ідеалізувати, освоїти, присвоїти як свою здатність. Освоїти та 

присвоїти буття інших як своє власне. І лише так володіти власним 

індивідуальним (себто – неподільним) буттям. Людина починається не з 

того, що своє індивідуальне буття підпорядковує родовому, колективному, 

суспільному, – а з того, що у своєму індивідуальному бутті починає відразу 
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ж виступати суспільною істотою, конституюючи свою індивідність як 

родову, покладаючи себе і своє власне як родове, тобто – власне людське. 

У цьому пункті виразно проступає логіка всеєдності, дуже тонка 

діалектика, напрочуд точно схоплена Миколаєм Кузанським. Людина, каже 

М. Кузанський, – не є ні Сократ, ні Платон, а в Сократі – Сократ й у Платоні 

– Платон. Додам від себе: це не означає, що людина як така є якоюсь 

«повторюваною ознакою», однаковою і у Сократа, і у Платона і т. д., 

Загальне (універсальне, родове) конкретизується в кожному одиничному 

не своєю «схожістю» (повторюваністю) у багатьох поодиноких, а саме як 

це, ось це поодиноке. Миколай з Кузи пише: «Якщо людство 

розглядатимеш у вигляді якогось абсолютного буття, що ні з чим не 

змішується і ні в що не конкретизується, і розглянеш людину, в якій це 

абсолютне людство перебуває абсолютним чином і від якого походить 

конкретне людство окремої людини, то абсолютне людство буде ніби 

подобою Бога, а конкретне – подобою Всесвіту. Як то абсолютне людство 

перебуває в людині спочатку, як первинне, і, отже, в порядку слідування 

перебуває і в кожному члені і в кожній частині, так конкретне людство є в 

оці – око, а серце – серце і таке інше, завдяки чому в кожному члені 

перебуває кожен інший» [5, с. 112]. – Отже, «людство, що перебуває» 

конкретизується у кожному окремому індивіді і до того ж – абсолютним 

чином, але, як ми знаємо, абсолютне не буває без відносного, отже – 

конкретизується відносно абсолютним чином, і від міри цієї відносної 

абсолютності залежить міра людяності людини. Людство як таке не є 

деякою абстракцією, «абстрактним об'єктом», «конструктом»: воно постає 

як конкретне людство. Не абстрактне конкретизується в окремому 

(«конкретному»), а конкретне (як конкретно-всезагальне) конкретизується 

в конкретному як окремому, все – у кожному як саме цей «кожний». 

На глибинний зв'язок всеєдності та людяності вказує Володимир 

Соловйов: «Все є одне – це було перше слово філософії, і цим словом 

вперше звіщалися людству його свобода та братерське єднання… Якщо все 

є видозміною єдиної сутності і якщо цю сутність я знаходжу, 

заглиблюючись у свою власну істоту, то де знайдеться зовнішня сила, яка 

може придушувати мене, перед чим тоді я рабуватиму?» [13]. Саме 

всеєдність є «початок людяності» [13]. 

Прислухаймося до роздумів В.С. Соловйова. Істина насамперед у 

тому, що вона є. Вона є і не факт відчуття, і не акт мислення. Істина не є 

відношенням суб'єкта та об'єкта, але є тим, що міститься у цьому 

відношенні. Тому вона не буття, а суще (російський філософ зовсім інакше 

розводить «буття» і «суще», ніж М. Гайдеґґер). Але є все. Отже, істина є 

все. А якщо істина є все, то кожен частковий предмет, явище, істота у своїй 

окремості від усього не є істина, тому що не існують вони у своїй окремості, 

а лише – з усім і в усьому. Отже, все є істина у своїй єдності, як єдність. 
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Множинність не є істиною. Різні речі можуть бути істинними, якщо вони 

причетні до того, що є істиною. Суще як істина є не множинність, а єдність. 

Тому «істинно-суще, будучи єдиним, водночас і тим є все, точніше, містить 

у собі все, або істинно-суще є всеєдине» [14, c. 692]. 

Сенс всеєдності глибоко метафізичний, оскільки присутність всього в 

усьому має не матеріальну, а ідеальну природу. «Речовина є косність і 

непроникність буття – пряма протилежність ідеї, ідеї як позитивної 

всепроникності, чи всеєдності» [15, с. 363]. У межах матеріальної сфери 

кожна істота закрита, непроникна, обмежена особливим буттям; в 

нематеріальній же сфері кожна істота відкрита, прониклива і «містить всіх 

у собі й себе в усіх» [16, с. 78].  

Зрозуміло, ідея всеєдності не була особливим винаходом російської 

релігійної філософії. Інтуїція всеєдності пронизує всю товщу історико-

філософського процесу, починаючи з античності.  

 М. Кузанський стверджує: «Як абстрактне існує у конкретному, так 

абсолютний максимум ми бачимо насамперед у максимумі, що визначився, 

так що у всіх часткових речах він перебуває вже в порядку слідування, 

абсолютним чином перебуваючи в тому, що конкретно певним чином є все. 

<…> Конкретність означає визначеність у щось, скажімо, те, щоб бути тим 

чи цим» [5, с. 109]. Філософ, мабуть, хоче сказати, що абсолютне ми бачимо 

у відносному, нескінченне – у кінцевому, всезагальне – в окремому. 

Конкретність у нього – не просто «визначеність чогось», а «визначеність у 

щось». А тому кожне щось набагато більше за себе, оскільки у нього, в 

ньому і їм визначилося «все» – в якості його самого. 

Кожне щось вбирає в себе все, що конкретизується в цьому «щось», і 

цим стає самим собою. Отже, бути конкретним і бути конкретно – це не 

просто існувати в якості окремої одиничності, а бути в якості згущеного, 

стягнутого, згорнутого в собі «всього» – у власному вигляді, значить, – у 

власному ейдосі. 

Присутність одного в іншому, кожного – у кожному, всього – у 

всьому, – саме присутність, а не наявність, що залишає фізичні сліди, – ось 

найбільш дивовижне, загадкове, таємниче, незбагненне в бутті… Чиста 

містика, і тим не менш – факт, реальність, буттєвість. До речі, В.В. Бібіхін 

перекладає айдеґґерівське Dasein (ось-буття, що означає спосіб буття 

людини) саме як «присутність». Десь тут криється таємниця немислимої 

спорідненості людини та світу. – Як ми можемо знати про таку все-

присутність, про всеєдність? Реальним прообразом, «протофеноменом» 

його виступає сфера душевно-духовного, особистісного самобуття, а ще 

ближче – наше власне «я», яке здатне до все-присутності, всюдисущості і 

здатне вбирати в себе «вселенське все». 

С.С. Хоружий дає таке визначення: всеєдність є категорією онтології, 

«що означає принцип внутрішньої форми досконалої єдності множини, 
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згідно з яким всі елементи такої множини тотожні між собою і тотожні 

цілому, але в той же час не зливаються в нерозрізнену і суцільну єдність, а 

утворюють особливий поліфонічний лад» [19, с. XVIII-XIX]. Отже, 

істотність всеєдності не піддається розсудково-дискурсивному 

обчисленню. 

Річ у тім, що розсудково інфікована свідомість «єдність», 

всезагальність представляє за власним образом і подобою, тобто суто 

абстрактно. Перевага ж метафізики всеєдності в тому, що своїм 

ненав'язливим апофатизмом вона не дається в руки розсудку, залишаючись 

непредметною і незрозумілою для нього. Метафізика всеєдності не є 

розсудковою метафізикою, вона наскрізь діалектична, спекулятивна, 

умоглядно конкретна та інтуїтивно насичена глибинними людськими 

переживаннями. 

Наша «самість» як безпосереднє самобуття, вважає С.Л. Франк, є 

всеєдність буття, взяте як одиничне. «Самість», тобто моє життя, як воно 

зсередини є для мене, для себе самого, – противиться розчиненню в 

безумовному бутті і «ревниво оберігає своє власне буття». Однак це «опір» 

відбувається не проти всеєдності і не всупереч їй. Адже «в <…> істинній 

всеєдності мало б бути збережено саме все – і в тому числі, отже, і 

насамперед, і наше власне самобуття, у всій його повноті та метафізичній 

глибині» [18, с. 423]. Моя «самість» не тільки не поглинається всеєдністю, 

вона існує і зберігається завдяки всеєдності. Вона «зіткана» суцільно з неї, 

вирощена нею, сама є цією всеєдністю, взятою як одиничне (ободиниченою 

всеєдністю), сама є безмежне, що існує у конкретній формі обмеженого. 

«Самість» породжується всеєдністю не заради безособового і байдужого 

розчинення в ній. 

Коли ж «самість» забуває про свою зрідненість і походження, про 

свою істинну батьківщину та природу, протиставляє себе іншим 

«самостям» і всеєдності буття, вважаючи саму себе мірилом істини, будучи 

цілком стурбована пошуками «свого», – тоді у світ приходить зло. 

Утворюється «тріщина у всеєдності» (С.Л. Франк). Як абсолютно точно 

зауважує Геґель, зло «є не що інше, як дух, що ставить себе на вістря своєї 

одиничності» [2, с. 26]. При цьому за «ситуації зла» або «у стані зла» 

самість аж ніяк не втрачає своєї іманентної свободи, не втрачає своєї 

природи як «ободиниченої всеєдності», але діє супроти як своєї природі, 

так і сутності всеєдиного буття. Ось у чому секрет жахливої сили зла: не 

маючи власного «джерела живлення» (зло – не субстанціально), воно 

озброюється силою і міццю всеєдності. Воно живе, і діє і перемагає за 

рахунок «онтологічного розкрадання» (С.М. Булгаков), за рахунок іншого і 

проти іншого, за рахунок усього і проти всього. 

Володимир Соловйов дає таке визначення позитивної всеєдності: «Я 

називаю істинною, або позитивною, всеєдністю таку, в якій єдність існує не 
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за рахунок усіх або на шкоду їм, а на користь усіх. Хибна, негативна єдність 

придушує чи поглинає елементи, які входять у неї, і саме виявляється, у 

такий спосіб, пустотою; істинна єдність зберігає та посилює свої елементи, 

здійснюючись у них як повнота буття» [17, с. 552]. Отже, зло може 

виходити не тільки від одурілої «самості», що нанизала себе на вістря своєї 

відокремленості, а й від «єдності», яка в ім'я самої себе прагне придушити 

або поглинути одиничне. Подібного роду «єдність» дуже схожа на 

улюблену категорію розсудкової свідомості – «абстрактно-загальне». 

Щоправда, найчастіше утвердження «хибної, негативної єдності» 

виявляється саме результатом активності осліплої від самоствердження 

«самості», яка підміняє собою дійсну всеєдність, зводячи саму себе в 

абсолют, ставлячи себе на місце Бога, – тим самим усе підмінаючи під себе. 

В істинній всеєдності нічого не приноситься в жертву: ні часткове, ні 

всезагальне. Водночас між ними, – якщо йдеться про справжнє всеєдність, 

– не може бути і, так би мовити, «ліберального» відношення: «сам живи і 

жити дай іншому». У сфері дійсно істинного немає місця для такого роду 

логіки, меркантилізму, «дрібної торгівлі» – немає місця для нашого 

звичного «з одного боку, з іншого боку». Тут - зовсім інше налаштування 

думки, інший спосіб бачення та здійснення сутності. Немає «часткового» і 

«всезагального», між якими слід встановити якісь зв'язки (це – рух за 

зовнішнім контуром). Існує – одне, яке у своєму саморозрізненні, 

саморозвитку поліфонує, будучи, говорячи словами С.Л. Франка, 

«антиномістичним монодуалізмом». Справа не в тому, що «часткове» та 

«всезагальне» мають жити мирно, «поступаючись одне одному місцем». 

«Часткове буття ідеальне або гідне, лише оскільки воно не заперечує 

всезагального, а дає йому місце в собі, і так само загальне ідеальне або гідне 

тією мірою, якою воно дає в собі місце частковому» [15, с.  361]. Отже, дати 

«місце в собі» іншому, вмістити його, а не просто трішки «посунутися». 

Метафізика всеєдності вимагає зосередження думки на внутрішніх 

підставах, вимагає вміння утримати в думці немислиме, парадоксальне. 

Гідне, ідеальне буття, – продовжує Володимир Соловйов, – є «повна 

свобода складових частин у досконалій єдності цілого» [15, с. 361]. 

Позитивне всеєдність є «простір приватного буття єдності всезагального» 

[15 с. 362]. Звернемо увагу: не обмеження часткового буття, не 

підпорядкування його всезагальному, саме – «простір». Причому 

Володимир Соловйов вважає, що забезпечення такого простору часткового 

буття єдності всезагального утворює ідеальну сутність добра, істини та 

краси. «Достойне ідеальне буття вимагає однакового простору для цілого 

та для частин, отже, це не є свобода від особливостей, а лише від їхньої 

винятковості. Повнота цієї свободи вимагає, щоб всі часткові елементи 

знаходили себе один в одному і в цілому, кожне покладало себе в іншому 

та інше в собі, відчувало в своїй окремішності єдність цілого і в цілому – 
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свою окремішність, одним словом, абсолютну солідарність всього 

існуючого, Бог – все у всіх» [15, с. 395-396]. 

Отже, метафізика всеєдності розкривається як метафізика свободи, – 

як це не суперечило б логіці «здорового глузду»: якщо є пов'язаність, то про 

яку свободу йдеться? В ефірі істинно всеєдиного все існує як би згідно з 

великою формулою: «нероздільно і незлиянно», все зберігає своє само-

стояння та самовизначення завдяки взаємопроникненню і абсолютно 

взаємо-проникає завдяки само-стоянню. Ось взірець високої діалектики. 

 «Критерій гідного, або ідеального, буття взагалі є найбільша 

самостійність частин за найбільшої єдності цілого» [15 с. 392]. Позитивна 

всеєдність як істинне і гідне буття, – формулює далі Володимир Соловйов, 

– є життя всіх один для одного в одному» [15, с. 393]. – Ось чому 

метафізика всеєдності є одночасно метафізикою людяності. 

Повертаюся до свого твердження, що людяність як така лежить в 

основі людського буття і саме вона і продовжує породжувати (продовжує 

зберігати, тому що породжує, породжує саме тому, що зберігає) – у 

буквальному та точному значенні слова – власне людське в людині. 

Об'єктивне підґрунтя людяності – присутності людства (роду) у 

людині, реальна конкретизації загального в окремому, що, своєю чергою, і 

конституює, точніше – породжує його особливість. Суб'єктивне підґрунтя 

людяності – міра мого відчуття, переживання та усвідомлення цієї 

присутності інших (людства) у мені і, відповідно, розвиненість моєї 

здатності визначати свої справи, вчинки, відносини цією присутністю в 

мені інших (людства). Міра сформованості моєї здатності само-

визначатися людством (іншими) як конкретно-всезагальним, моєї 

здатності само-визначатися тим, що реально мене зберігає, відтворює, 

породжує – як саме мене, але – як людину власне (а не просто емпіричного 

індивіда, особина, екземпляра) – постає мірою моєї людяності. 

Саме про це йдеться у Канта. Категоричний імператив (по-перше) – 

щоб максима твоєї волі могла стати всезагальним законодавством, тобто – 

роби не як обиватель, «як усі», а так, якби ти хотів, щоб усі чинили, не роби 

для себе винятків. І, по-друге: роби завжди так, щоб людство (як у твоїй 

подобі, так і в подобі кожного іншого) – жодним чином не виступало лише 

як засіб, а як мета сама по собі. Коли ж – «тільки засіб», то отримуємо 

підставу роз-люднення, не-людяності. 

Тому можна погодитися з А.А. Гусейновим, стверджуючим, що 

«буття суспільних індивідів лише тоді остаточно гарантоване й у 

людському розумінні досконале, коли у діяльності як незримої надмети 

присутнє людство, що виступає у особі кожного з його представників. Цю 

потребу можна було б назвати потребою в людяності» [3, с. 145]. 

Як було зазначено, філогенетично поворот до людини починався з 

«уходу всередину», в «самість», інакше кажучи – з інтеріоризації схем 
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зовнішньо-предметної колективної діяльності. Але звідки береться сама 

здатність до інтеріоризації? Не шукати ж її справді, в особливому 

влаштуванні мозку... Ф.Т. Михайлов початок людини безпосередньо 

пов'язує з феноменом «звернень»: «Нерозчленований атом духовно-

практичного буття людей – це не що інше, як звернення, що зберігає і 

змінює їх життя, один до одного і до себе самих. Суб'єктивно 

цілеспрямоване звернення до суб'єктивності одне одного» [12a, с. 79]. Саме 

в таких зверненнях відбувається «акт народження в людині 

усвідомлюваного об'єктивного світу, а головне – це акт народження 

реально-ідеальної сутності його тотожності зі своїм родом – з людством» 

[12a, с. 80]. Саме в суцільності подібних звернень і зароджується здатність 

«уходу всередину», впускання інших, роду, людства. До речі, здатність до 

такого «впускання всередину», прийняття і є, власне, душа, душевність. 

Михайлівське «звернення» глибше просто відношення, зв'язку, взаємодії, 

адже воно йде з самої суб'єктивності – до суб'єктивності іншого: «<…> 

виникненню та розвитку духовної сутності своєї психіки кожен індивід 

Homo sapiens зобов'язаний лише своєму суб'єктивному устремлінню… до 

повної зрідненості з суб'єктивністю інших людей. І насамперед – з 

емоційними переживаннями кожним із них своєї здатності судження про… 

їхнє спільне майбутнє, що твориться спільно»  [10, с. 67]. А тому: 

«Відношенням, що породжує і зберігає людину, було, є і назавжди 

залишиться ставлення до суб'єктивності інших людей, яке шукає спів-

чуття, спів-мислення (с-відомості) і з-лагоди у спів-дії з ними, формує 

мотивацію їх і їхньої поведінки, здатне забезпечити розширене відтворення 

засобів до життя та основних його умов: спільності людей, що 

самоорганізується, креативної та когнітивної духовної та духовно-

практичної її продуктивності. Породжувальне відношення, як і будь-яке 

відношення чогось до чогось, включає не два, а три активно “діючих 

особи”: те, що відноситься, те, до чого воно відноситься, і саме відношення, 

пов'язує їх – зв'язку. У цьому сенсі будь-яке (тим більше породжувальне) 

відношення оборотне: всі його три елементи з рівною необхідністю 

породжують свою єдність, цілісність» [11, с. 500]. 

Ось чому людяність як така лежить у основі людського способу буття. 

Людяність породжує людину і власне людське в людині. Це, так би мовити, 

«людяність-в-собі», в стані «в-собі-буття». І ось в історії на шляху 

розгортання цього «в собі» в стан «для себе» (у власне розвинену форму) 

внаслідок відчуження людина втрачає саму себе, втрачає людяність як 

реальний спосіб побудови суб'єктних зв'язків, як спосіб світовідношення. 

Людське уречнюється, суб'єкт-об'єктні зв'язки пригнічують і витісняють на 

периферію суб'єкт-суб'єктні. Однак за різноманітними речовними, 

корисливими проявами життя, за тими чи іншими суто речовними 

потребами криється потреба в іншій людині. Адже, як писав К. Маркс, «ми 
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маємо перед собою під виглядом чуттєвих, чужих, корисних предметів, 

під виглядом відчуження, упредметненні сутнісні сили людини» [9, с. 61]. І 

навіть у понівеченій речовній формі ми так чи інакше, абсолютно 

нерефлексивно, не усвідомлюючи, відчуваємо потребу саме в 

упредметнених сутнісних силах людини, а не просто в корисних зовнішніх 

речах. Тут людське – лише засіб, і це нелюдяно, що лише засіб, – але воно 

все-таки присутнє. Приховано, латентно, в емпліциті. Отже, розлюднення 

постає лише формою (суто перетвореною) прояву (і, хоч як парадоксально, 

розвитку) людського. Нелюдяність як така можлива лише як псування 

людяності, її потворність, усічення, нерозвиненість. Знелюдяність є 

порушеною всеєдністю. Але людяність таки лежить в основі.  

Виходить так, що всеєдність як така є початком і основою людяності. 

Конкретна конфігурація цієї всеєдності як підстави покладена у самому 

суті людського способу буття: нести (і не просто «нести», «мати», 

«володіти», але – продовжувати, значить – розвивати) у своєму 

індивідуальному існуванні всезагально-людські форми та способи  досвід 

роду, нести і зберігати його надбіологічним способом) і невпинно 

перебувати у ситуації ставлення до цього досвіду (що і є с-відомість, со-

вість). Здатність вільно само-визначатися цим досвідом і тим самим 

вибудовувати свої звернення до інших людей на підставі саме і переважно 

такого самовизначення (а не партикулярного егоїстичного інтересу) і є 

людяність як така. Стверджувати не себе, а Інше, і в такому ствердженні 

відчувати та розуміти всю повноту власне себе та свого, власного, само-

ствердження. 

Ось чому основа людяності і основа людського буття – не дві основи, 

а одна. Саме через людяність як основу власне людського буття 

реалізується сама основа (як само-обґрунтування) людяності як суща 

всеєдність. 

Ставати, нарешті, людиною як людиною – не бути стурбованим 

своєю «ідентичності», а ставати невпинно і непереборно дійсністю своєї 

сутності як ансамблем усіх суспільних відносин (за Ф.Т. Михайловим – 

«звернень»). Ступінь розвиненості цього ансамблю, міра його суб'єктної 

повноти є тим, що Ф.М. Достоєвський називає «сильно розвиненою 

особистістю»: «Сильно розвинена особистість, цілком впевнена у своєму 

праві бути особистістю, вже не має за себе жодного страху, нічого не може 

і зробити іншого зі своєї особистості, тобто ніякого вживання, як віддати 

її всю всім, щоб інші були точно такими ж самоправними і щасливими 

особистостями. Це закон природи; до цього тягне нормально людину. Але 

тут є одна волосинка, одна найтонша волосина, але яка, якщо потрапить 

під машину, то все разом трісне і зруйнується. Саме: біда мати при цьому 

хоч якийсь найменший розрахунок на користь власної вигоди ... » (цит. за 

12, с. 87-88]. А от коли вклинюється подібний розрахунок, то відразу ж 
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індивід, що несе в собі силу свого роду як силу всезагального, всезагальну 

силу та міць (загальну для всіх), обертає проти всіх, а значить – проти 

ближнього та за рахунок ближнього (на те й розрахунок, щоб за рахунок). 

Індивід несе в собі не своє, володіє і розпоряджається як своїм не своїм, не 

ним створеним – свідомістю, мовою, мисленням, його категоріальним 

ладом, який репрезентує своєю апріорністю та аподиктичністю (стосовно 

індивіда) не тільки силу та міць суспільно-культурного, родового, а й 

самого універсального буття. Здійснюючи зло та неправду, індивід цю 

міць обертає проти інших людей. Ось чому зло не тільки живуче, а й має 

колосальну енергію. Тільки енергетика ця – вкрадена, не своя. 

Людина має свідомість і не знає, що це – с-відомість, спільне знання, 

сила роду людського, його історії. Людина відчуває різноманітні потреби, 

і знає, що за цим ховається глибинна потреба у людині, у іншій людині. 

Людина часом відчуває потребу у іншій людині – але як у засобі, і знає, 

що з цим ховається, , не виявляючи себе, її потреба в людяності… 

Зберігати своє буття у режимі людяності – значить ставати «чистою 

присутністю» (у розумінні М. Гайдеґґера), інакше кажучи – відсунутись, 

відійти від своєї поверхні і починати жити у своїй суттєвості, сутності, 

істотності. «Істотність людини, – зазначає В.В. Бібіхін, – присутність, 

буття-ось. Це зовсім не означає, що буття в мене у кишені і воно мені 

забезпечене щоразу, коли я мислю: мислю – отже, існую. Це означає, що 

для мене йдеться про буття. Те, що моя істотність – присутність, зовсім не 

забезпечує мені будь-що. Навпаки, це позбавляє мене надії забезпечити 

себе за допомогою речей. Я можу нагромаджувати речі у моєму володінні, 

матеріальні чи духовні, і, скажімо, наповнювати ними світ. Все це можуть 

виявитися непотрібними речами. Справа для мене йде не про речі, нехай 

навіть найвитонченіші речі культури. Те, що моя істота є присутністю, 

означає, що я можу здійснитися тільки тоді, коли буття вимагає мене. Є я 

чи ніщо – хто б мені це не пояснював, останнє слово за мною, і не те слово, 

яким я захочу когось чи самого себе переконати, а те “так” чи “ні”, які каже 

мені не моє свідомість, а моя совість – нечутне нікому моє “так” і “ні” буттю 

і небуттю як тому, з чим я завжди насамперед і головним чином маю 

справу» [1, с. 70]. С.С. Хоружій згадує, що у останній розмові перед смертю 

В.В. Бібіхін говорив йому: «Мені необхідний світ, мені необхідно бути 

світом, щоб не зрадити Бога, триматися тим, через що міг би сказатись Бог» 

[20, с. 113].  

Іншими словами, людяність перебуває рішуче по той бік 

самоствердження, утвердження себе, свого. Воістину, як говорила Белла 

Ахмадуліна – «Свести себя на нет, / чтоб вызвать за стеною / не тень 

мою, а свет, / не заслоненный мною». А якщо й світити – то благородно та 

вдячно відбитим світлом (світлом буття, у тому числі – вірніше, насамперед 
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– людства в мені) і в жодному разі не претендувати бути джерелом світла, 

«світочем розуму»… 

Виходить, що про власне людяність розумно мислити ніяк 

неможливо, якщо абстрактно, тупо, на формально-логічний розсудковий 

манер протиставляти окреме та загальне, індивідуальне та суспільне, інакше 

кажучи – не розрізняти абстрактно-загальне та конкретно-всезагальне 

(разом з Геґелем та Е.В. Ільєнковим). Адже без цього не зрозуміти 

розрізнення та протиставлення В.С. Соловйовим негативної єдності та 

позитивної всеєдності. Таємниця людяності криється саме в цій 

«позитивній всеєдності». 

 Найчастіше людяність ототожнюють із гуманізмом, із гуманним 

ставленням до людини. На мій погляд, тут необхідно розрізняти, –  саме 

так, як це робить Віктор Аронович Малахов: «Людиною бути важко; це 

прямо випливає з того, що сутність людського буття – у зусиллі, що 

відбувається над собою, у русі самоподолання. Сьогодні, коли сама 

здатність бути людиною, зберігаючи людську ідентичність в силу цілого 

комплексу обставин нинішнього життя виявляється все більш 

проблематичною – особливо важливо усвідомлювати те, що людяність (яку 

так важливо вберегти) зовсім не тотожна гуманізму, що вона проявляється 

не в «утвердженні Людини» (і не в потуранні самим собі в тому числі) – а, 

швидше, у забутті себе (аж до власних принципів та керівних начал; а може, 

і не в забутті, а в пам'ятливій та сумлінній відмові від свого) заради іншого. 

Адже сказано: “Немає більше тієї любові, як якщо хто душу свою покладе 

за друзів своїх” (І.15:13). І саме душу, “псюхе”, тобто. не просто земне своє 

існування, а осередок живого життя у собі». Людяність інакше 

проявляється, ніж гуманізм: «А що означає людяність? Що означає бути 

людяним? По-російськи, я не знаю як в інших мовах, дуже близький сенс 

мають вирази “вчиняти по Божому” і “вчиняти по-людськи”. Бути людяним 

– це не означає бути гуманістом. Для гуманіста людина, як відомо, це 

найвища цінність, це цар всесвіту, це щось високе і самодостатнє. Гуманізм 

виявляється у фразі: “Людина – це звучить гордо”. Коли я говорю, що 

людина – це звучить гордо, я тим самим звеличую і себе як того, що 

належить до людей, до людства. А ось людяність проявляється зовсім 

інакше. Чи не самоствердження, а самовіддача. Я дарую себе своїм 

ближнім, я дарую себе, свій час, свою увагу, свою турботу, зрештою, своє 

життя, і душу свою дарую своїм ближнім, і тоді я поступаю по-людськи, 

тоді проявляється людяність. Тобто людяність пов'язана з жертовністю, ми 

не можемо бути людяними, не прагнучи бути безкорисливими і щедрими» 

[7]. В.А. Малахов закликає відстоювати клімат людяності, дбати в 

нинішньому світі про вразливі скарби людяності, плекати в собі стійку і 

терплячу мужність доброти, смиренну готовність йти проти панівної течії 

часу, протистояти прагматичним устремлінням епохи. 
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Шукати підстави людяності поза і окрім значущої і осмисленої 

спільної справи – пусте заняття. Всім своїм життям, самою суб'єктністю, 

душею, духом і тілом ми вже вплетені в тканину спільної справи. Питання 

лише в одному: що це за справа, у чому її суть, наскільки слушна й істотна 

вона. Хочеться повністю погодитися з думкою С.М. Марeєва: «Спільна 

справа завжди є! Це справа, яку робили Сократ і Платон, Галілей та 

Ньютон, Моцарт і Бетховен, Кант та Гегель, Достоєвський та М. Фьодоров. 

Це світова філософська, наукова та художня культура, яка і становить 

субстанцію людяності. Вона і є сама ЛЮДЯНІСТЬ. То беріть її собі! І зараз 

вона всім доступна. Ні, не хочуть брати» [8, с. 477]. – Отже, культура 

складає субстанцію людяності і в цьому сенсі є сама людяність. Чому? А 

тому, що саме культура і породжує, і зберігає людське в людині, і життя 

в культурі як подія, участь у спільній справі збереження людського і є 

шукана людяність як така. Решта – партикулярне. Не хочуть люди брати 

труд культури (особливо зауважу: високої культури як культури не 

піднесення людини над світом та іншою людиною, а труда постійного та 

безперервного піднесення над самим собою, убогим та сирим) як спільної 

справи на себе, бо – загрузли у приватному, частковому, дрібному, 

суєтному. Загрузли у сфері забезпечення життя і не бажають жити власне 

людським життям. Шукають себе та «своє» аж ніяк не там, де втратили. 

Якось недавно, під час чергового перегляду драматичних вистав за 

п'єсами А.П. Чехова, раптом дійшов дивного висновку: якщо читати і 

перечитувати (дивитися і переглядати, передумувати знову і знову) Чехова 

(як і Толстого, і Достоєвського, і Тургенєва, і Шекспіра, і…), можна щось 

зрозуміти в сучасному житті. Якщо ж дивитися і читати тільки сучасних 

(модних) авторів – нічого не зрозумієш у сучасному житті. А що тоді 

означає зрозуміти сучасне життя? А це знати, як залишатися людиною за 

будь-яких нелюдських умов. 

З плином часу я тільки зміцнююся ось у такій думці: якщо ми здатні 

відстоювати своє і тільки своє (своє бачення правди) і не здатні почути 

інших – ми приречені. Приречені на граничне поширення та поглиблення 

розлюднення. Якщо ми суцільно стурбовані самоствердженням 

(утвердженням себе і виключно свого) і тільки, то не треба дивуватись, що 

достатньо скоро виникне така ситуація на нашій планеті, що раптом не 

стане що стверджувати і кому стверджувати. Ми таки «настверджуємось» 

– по самі вінця… Розплата неминуча. 
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Володимир Возняк (Дрогобич) 

Степан В. Возняк (Івано-Франківськ) 

 

ЯКОЮ МІРОЮ МИСЛЕННЯ МОЖЕ БУТИ ОСНОВОЮ 

ЛЮДЯНОСТІ?  

 

Формулювання, винесене у назву статті, є відверто парадоксальним. 

Чому це, власне, основою людяності виявляється мислення? Чому саме 

мислення, а чи не, скажімо, добре серце? Адже досить відомі слова П’єра 

Тейяра де Шардена: «Людьми нас робить не розум. Людьми нас робить 

людяність». Тут особливо не посперечаєшся: сказано гранично ясно. 

Окрім одного: а що робить людяність саме людяністю? Які її підстави? 

Вона-то звідки походить? 

Слова про те, що саме мислення «надає всьому людському його 

людяність», належать найбільшому мислителю людства Георгу Геґелю. 

Цитату Геґеля треба наводити повністю, оскільки фразу, вирвану з 

контексту, можна інтерпретувати, як заманеться. Отже: «Філософію 

можна попередньо визначити взагалі як мислячий розгляд предметів. Але 

якщо вірно – а це, звичайно, вірно, – що людина відрізняється від тварин 

мисленням, то все людське таке тільки тому, що воно вироблене 

мисленням. Оскільки, однак, філософія є особливий спосіб мислення, 

такий спосіб мислення, завдяки якому воно стає пізнанням, і при цьому 

пізнанням у поняттях, то філософське мислення відрізняється, далі, від 

того мислення, яке діяльне у всьому людському та надає всьому 

людському його людяність, будучи в той же час тотожним з ним, тому що 

в собі існує тільки одне мислення. Ця різниця пов'язана з тим, що зміст 

людської свідомості, що має своєю основою мислення, виступає спочатку 

не у формі думки, а у формі почуття, споглядання, уявлення – у формах, 

які мають відрізняти від мислення як форми» [3, с. 85]. 

Звернемо увагу: Геґель аж ніяк не береться давати визначення 

поняттю «людяність», тут у нього йдеться про інше: мислення – головна 

відмінність людини від тварини, все людське «вироблене мисленням». До 

подібного твердження можна віднестися по-різному, найкраще 

спробувати зрозуміти Геґеля, його правду. Звичайно ж – відносну, але у 

своїй абсолютності. Точніше: абсолютну, але відносно своїх меж, у 

певних межах. 

Геґелю часто дорікали (і продовжують дорікати – звичайно ж, не з 

великого розуму) в абсолютизації мислення, починаючи з Фойєрбаха. 

Навіщо ж настільки «перебільшувати» роль мислення, адже людина має ще 

й такі сутнісні сили, як чуттєвість і воля? 
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Нам здається, що істина все ж таки знаходиться на боці Геґеля. 

Німецький мислитель пориває з багатовіковою традицією розгляду 

мислення як здібності, що існує поряд з іншими – чуттєвістю, волею, 

пам'яттю та ін. Важко не погодитись із твердженням Г.В. Лобастова: 

«Варто надати суб'єктивним здібностям, органам та засобам їх здійснення, 

самостійне (нехай навіть відносно самостійне) буття – і можна скільки 

завгодно та як завгодно виявляти відносини між їх елементами. Все це 

суть умови та способи буття самого суб'єкта, людини» [6, с. 125]. Справа 

у тому, як розуміти саме мислення. Якщо щось подібне до «внутрішньої 

мови» – це одне. А якщо як діяльність відповідно до суті справи, 

відновідно до об'єктивних законів саморуху об'єктивної реальності – 

зовсім інше. Саме у другому, істинному сенсі Геґель і розуміє мислення. 

Він, наприклад, пише: «Коли я мислю, я відмовляюся від моєї суб'єктивної 

особливості, заглиблююсь у предмет, надаю мисленню діяти самостійно, і 

я мислю погано, якщо я додаю щось від себе» [3, c. 124]. Тут німецький 

мислитель стоїть на позиціях Спінози в трактуванні мислення як здатності 

тіла, що мислить, узгоджувати «траєкторію» свого руху з формою та 

розташуванням інших тіл і з метою такого збігу – змінювати, 

перетворювати форми, схеми, способи свого руху. Основа такого 

адекватного перетворення – «універсальний контур» субстанції, як сказав 

би Спіноза, або – категорії мислення як форми тотожності мислення і 

буття. 

У цьому вся сенсі справедливо стверджує А.О. Воронін: «Мислення 

– не окреме властивість людської психіки, покладена поруч з усіма 

іншими її процесами і станами, але формотворний початок її органічної 

цілісності. Але в цьому випадку теорія мислення повинна створювати та 

створює загальні міри породження смислів. Це її основні категорії, що 

стають реальними формами буття людей» [2, c. 104]. Щоправда, слід було 

б уточнити: теорія мислення не «створює» категорії як «загальні міри 

породження смислів»: вона їх просто доводить до ума, до поняття, до 

розуміння, адже вони так чи інакше є «реальними формами буття 

людей». 

Варто звернутись і до такого висловлювання Гегеля: «Мислення 

становить не лише субстанцію зовнішніх речей, а й всезагальну 

субстанцію духовного. У кожному людському спогляданні є мислення. 

Мислення є також всезагальне у всіх уявленнях, спогадах і взагалі у 

кожній духовній діяльності, у будь-якому хотінні, бажанні тощо. Усі вони 

є подальші специфікації мислення. Якщо ми будемо так розуміти 

мислення, то воно виступить у зовсім іншому світлі, ніж у тому випадку, 

коли ми тільки говоримо: ми маємо здатність мислення поряд з іншими 

здібностями, як, наприклад, спогляданням, уявленням, волею тощо. Якщо 

ми  розглядаємо мислення як справді всезагальне всього природного і 
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також всього духовного, воно виходить межі всіх їх і становить підставу 

всього. Від цього розуміння мислення у його об'єктивному значенні (як 

νους) ми можемо безпосередньо перейти до мислення у суб'єктивному 

сенсі, пояснити, що воно таке. Ми говоримо, що людина є насамперед 

мисляча істота, але разом з тим ми говоримо, що вона є істота, що 

споглядає, воляча істота і т. д. Людина є мисляча істота і є всезагальне; але 

вона є мисляча істота лише остільки, оскільки для неї існує всезагальне» 

[3, c. 122]. 

Вслухаємось у цю думку Гегеля: людина є істота, що мислить, і є 

всезагальне; але вона є «мисляча істота лише остільки, оскільки для неї 

існує всезагальне». Ось це «всезагальне», яке існує для людини, і постає 

«чистими формами» як категорії, які пронизують собою не тільки 

мислення, а й споглядання і волю. У цьому контексті зрозумілими стають 

такі слова Гегеля: «Логіка, отже, є життєдайний для усього дух всіх наук; 

визначення мислення у логіці суть чисті духи. Вони є глибоким 

внутрішнім, але разом з тим вони у нас завжди на вустах і тому здаються 

нам чимось цілком відомим. Але таке відоме зазвичай є найбільш 

невідоме» [3, с. 125]. Ні, це не горезвісний гегелівський «панлогізм», але 

цілком адекватне розуміння суті справи. 

Ми залишаємося на боці Гегеля. Саме мислення є основою 

людяності як субстанція всього духовного. А як же почуття, серце, 

кохання? Гегель і тут дуже глибокий. Він стверджує, що любов відкидає 

принцип «витонченого себелюбства, де Я, зрештою, завжди є остання 

мета»; вона має щось аналогічне з розумом, «<…> оскільки любов, коли 

вона знаходить себе саме в інших людях або, краще сказати, забуває себе, 

виганяє себе зі свого існування і починає жити, відчувати і діяти в інших 

так само, як розум як всезагальний принцип, знову впізнає себе як 

загальнозначущий закон, як співгромадянина інтелігібельного світу у 

кожній розумній істоті!» [4, с. 66]. Зняття чужості, спорідненість з іншим, 

знаходження себе в іншому та іншого в самому собі – ось справжня 

насолода та блаженство! 

Людські почуття – не є якась «сенсорика», підготовчий та 

недосконалий етап у пізнавальному процесі. Чуттєвість є чуттєва 

діяльність та утвердження людини. Відповідно до А.С. Канарського 

«чуттєве – це ставлення людини до речі, її властивостям і якостям, хоч би 

якими важливими вони були у практиці життя, а й ставлення людини до 

себе, до мети, сенсу свого людського буття взагалі [5, с. 20]. Отже, чуттєве 

– це просто байдуже споглядання чи сприняття предмету діяльності. Це – 

«особлива предметність, насамперед у тому сенсі, що з нею пов'язане і 

виявлення певних цінностей існуючого (чи то у вигляді властивостей, 

якостей або особливостей речей) і – що дуже важливо – виявлення такого 

стану людини, яке в відношенні не тільки самої людини, а й суспільства 
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постає як безпосереднє або по-людськи самоцільне. Ця цілісність стану 

визначається не так тим, що людина сприймає або привласнює, скільки 

тим, як здійснюється таке сприйняття і присвоєння або який соціальний 

сенс даного акту діяльності взагалі [5, c. 25]. 

Як бачимо, чуттєвість є не переживання самої себе, своєї особливої 

форми, але переживання чогось відмінного від власної самості – мети та 

сенсу буття. Відношення до себе тут обов'язково опосередковано 

відмінним від себе, формою і конфігурацією власне людської дійсності. 

Дуже корисно згадати слова К. Маркса про почуття-теоретики: «<…> 

почуття безпосередньо у своїй практиці стали теоретиками. Вони 

стосуються речі заради речі, але сама ця річ є предметним людським 

відношенням до самої себе і до людини, і навпаки» [7, с. 122]. Отже: 

ставлення до речі заради самої речі. Ось він – момент «теоретичності», 

тобто – мислення як руху не за своєю формою, а за формою (як 

зовнішньою, і внутрішньою) самої дійсності. 

А щодо споглядання, в якому вже неявно присутнє мислення, слід 

було б відзначити, що логічні категорії містяться і в ньому, бо категорії – 

не лише форми мислення та діяльності, а й споглядання. Саме завдяки їм 

світ розкривається людині і людина не прикута до своєї «споконвічної 

специфіки». 

Як же тепер бути з волею як однієї з сутнісних сил людини? Адже 

вона завжди своя як певний спонукач, джерело активності. Однак якщо 

воля тільки і виключно своя, то ми маємо справу зі свавіллям. А Геракліт 

Ефеський абсолютно розумно і справедливо стверджував, що сваволю слід 

гасити швидше, ніж пожежу. Чому саме так? А тому, що, як ми вже знаємо, 

уповання  лише на своє волевиявлення, на життя «за своєю воленькою» є 

джерелом незліченних лих як в історії людства, так і в особистому житті 

індивідів. Той же Геракліт закликав прислухатися до Логосу, діяти за його 

вимогами та законами. Пізніше ця ідея була чітко зафіксована у 

християнській максимі: «Хай буде воля Твоя, не моя». Істинне в актах 

воління – підпорядкування своєї волі волі Абсолюту (Бога в релігійній 

традиції), самій дійсності у її необхідному історичному розгортанні (у 

варіанті світського розуміння). Людина поступається волі самого Буття, 

саме його волю покликана проводити в життя людина, а не свої 

різноманітні і по суті безглузді «бажаннячка». Так, воля – це влада. У 

першу (і в будь-яку) чергу – над самим собою. Тільки така можлива 

справжня свобода. 

Варто пригадати, як Гегель оцінює позицію Канта стосовно 

практичного розуму: «У той час, як <…> теоретичний розум Кант 

розглядає як лише негативну здатність безконечного, котра, будучи 

позбавленою власного позитивного змісту, обмежується розглядом лише 

кінцевого досвідного пізнання, він, на противагу цьому, ясно і  впевнено 
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визнав позитивну безконечність практичного розуму, і саме у тому смислі, 

що він приписує волі здатність визначати саму себе всезагальним чином, 

тобто думкою. Цією здатністю, без усякого сумніву, володіє саме воля, і у 

вищій мірі важливо знати, що людина є вільною лише остільки, оскільки 

вона володіє цією здатністю і користується нею у своїх діях» [3, c. 177]. 

Отже, воля здатна визначатись умом, саме це і лежить в основі свободи. 

Воля дійсно вільної людини повинна визначатись мисленням.  

 Отже, ми бачимо, що й тут Геґель безумовно правий: в актах волі 

неодмінно присутнє мислення, причому не в тому розсудковому смислі, 

щоб якось хитро розрахувати свої рухи заради успіху самолюбства і 

свавілля, а у суто розумному ракурсі: рухатися відповідно до суті справи. 

Отже, мислення існує не поряд з іншими сутнісними силами людини, 

воно пронизує собою кожну з них, надаючи їх руху істинність. Г.В. 

Лобастов пише: «Свідомість – це образ дійсності у всіх її вимірах, а 

мислення – активна функція руху всередині цього образу – з боку 

суб'єктивно-психологічної, як універсальна здатність руху Я, суб'єкта, 

всередині образу дійсності, за формою будь-якого змісту, а тому й у самій 

дійсності» [6, с. 126]. Головне тут – «за формою будь-якого змісту»,  «у 

самій дійсності». Це справді – за Спінозою. І за Геґелем. 

Виходить, у геґелівському твердженні про мислення як субстанцію 

всього духовного немає жодної крапельки перебільшення, абсолютизації 

ролі мислення. Тут все на своєму місці. Якщо ж ми мислення (за, на жаль, 

невикорінної поки що традиції) заштовхуватимемо в якийсь особливий 

«відсік» поряд із чуттєвістю і волею, то ми стискаємо його до звичного 

розсудку. Ми його зіпсуємо ґрунтовно, у самій його основі, так само як і 

не зрозуміємо справжньої природи людських почуттів та волевиявлення. 

Один розумний чоловік якось сказав: люди зазвичай скаржаться на 

брак часу та всілякого іншого, але чомусь ніхто не скаржиться на 

нестачу ума. Проте, на наш погляд, скарга на брак власного ума – єдиний 

вид скарги, гідний людини. Всі ж  інші – явно від гострої розумової (вона 

ж водночас і серцева) недостатності. 

Саме присутність людства (роду) у людині, реальна конкретизації 

всезагального в окремому, що, своєю чергою, і конституює, породжує 

його, індивіду, особливість і постає об’єктивним підґрунтям людяності. 

Мірою ж моєї власної людяності виступає вміння самовизначатись у 

своїх вчинках всезагальним, власне людським, а не своїми частковими 

інтересами, бажаннями, гадками. 

У плані пошуків людяності слід пригадати слова К. Маркса: «людина 

не втрачає себе у своєму предметі лише тому випадку, якщо цей предмет 

стає для неї людським предметом, чи упредметненою людиною. Це 

можливо лише тоді, коли цей предмет стає для неї суспільним предметом, 

сама вона стає для себе суспільною істотою, а суспільство стає для неї 
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сутністю у цьому предметі» [7, с. 121]. Інакше кажучи, людина не втрачає 

людяності лише у тому випадку, коли реально і гостро відчуває людський 

характер кожного важливого фрагменту свого буття і саму себе – як 

суспільну, значить – цілковито людську – істоту.  

Звісно ж, сучасній ліберально-обивательській свідомості аж ніяк не 

уторопати поєднання «людського» і «суспільного»: хто ж їй винен, що 

суспільне береться нею лише як «соціальне», «чуже», «нічиє». Варто 

вслухатися у розумні міркування В.В. Бібіхіна: «У тому, що Геґель називає 

інтимною власністю духу, власність зрештою йде в таку себе, про яку 

безглуздо запитувати, чия вона. Вона своя. Справді, що у особистості крім 

обмеженості, поганих звичок, скритності, личин, з котрих часто 

складається її індивідуальність, належить їй, а чи не людству як роду. 

Приховані слабкості, що так турбують особистість, по суті притаманні 

всім і всі їх однаково приховують. Навпаки, найрідше трапляється і по-

справжньому унікально те, що становить суть кожного і чого зазвичай не 

спостерігаєш у повноті, рідне та родове. Не вміщуючись ні в кому окремо, 

воно бажано кожному, хто хоче бути собою, і досяжним тільки в міру 

перетворення людини на людину. Стань нарешті людиною, кажу я собі те, 

що кажуть мільярди, і одночасно абсолютно конкретне і неповторне, не 

тому, що я особлива людина і вирощую в собі якусь небувалу людяність, 

а саме навпаки, тому що найзагальніше (Геракліт), в якому я врятований і 

прихований, і є справжнє я» [1, c. 380]. 

Таким чином, роль власне мислення у конституюванні людяності як 

такої – величезна, незамінна. Як ми вияснили, саме мислення забезпечує 

визначення всезагальним – в усіх сутнісних силах людини. Проте 

визначення всезагальним – не просто пов’язане з категоріями, воно 

конкретизується на різних рівнях і безпосередньо зумовлене способом 

присутності родового, людського в індивідуальному.   
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Володимир Возняк (Дрогобич) 

 

ЛЮДЯНІСТЬ І «ЗДАТНІСТЬ СУДЖЕННЯ» 

 

Одразу з передбачаю запитання: а при чому тут одне і друге разом, 

адже перше є категорією етики, а друге – концептом гносеології, зокрема, 

кантівської. Проте я переконаний,  що традиційний поділ філософського 

звання на відомі «дисципліни» є в чомусь малопродуктивним, оскільки 

власне філософські категорії проникають одне в одне, взаємопов’язані. 

Хоча мало що у світі пов’язане: і бузина в огороді якось пов’язана з 

невідомим дядьком у Києві через тисячі ланок опосередкування.  

На ідею про іманентний стосунок людяності та здатності судження 

(у кантівському розумінні) мене наштовхнула одна думка доктора 

психологічних наук, професора Олександра Васильовича Суворова (так-

так, саме того Сашка Суворова з легендарної «ільєнківської четвірки» 

сліпоглухих), висловлена у його докторської дисертації, тема якої 

безпосередньо стосується предметного поля нашого збірника – 

«Людяність як фактор саморозвитку особистості». Автор пише: 

«Проблема реалізації людяності у житті кожного обертається проблемою 

особистісної якості кожного. І до найвищої якості наводить той варіант 

саморозвитку особистості, зміст якого – довічна конкретизація людяності 

суб'єктом у своїх стосунках із самим собою і з оточуючими людьми. Під 

“конкретизацією людяності” мається на увазі реалізація (або хоча б 

відновлювані спроби реалізації, воля до реалізації) відповідальності за 

себе перед своєю совістю; реалізація прагнення допомогти, а не 

нашкодити; готовність – аби не зашкодити – перевірити будь-які етичні 

норми на адекватність одиничній ситуації, в якій догматичне (некритичне) 

застосування цих норм може призвести до прямо протилежного 

результату – до нелюдяності замість людяності, до людського 

жертвопринесення, тобто до принесення інтересів живої людини (аж до 

самих життєво значимих), інтересів збереження міжособистісного 

(сімейного, дружнього), соціального, екологічного благополуччя, 

рівноваги – в жертву морально-етичної абстракції» [5]. 
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Про що, власне, йдеться? Що потрібно для «конкретизації 

людяності»? – Саме «здатність судження». Тому у статті я зосереджу 

увагу на осмисленні цього концепту філософії Іммануїла Канта (за 

допомогою Евальда Ільєнкова та Мераба Мамардашвілі). 

У своїх працях Евальд Васильович Ільєнков (до речі, вчитель і 

близький друг О.В. Суворова) неодноразово звертався до інтерпретації 

кантівської здатності судження, як вона представлена у «Критиці чистого 

розуму», насамперед щодо проблем педагогіки [див.: 1]. У свою чергу, це 

давало йому можливість змістовно відповісти на запитання: чому і як школа 

повинна вчити мислити. 

Хочеться ще раз повернутися до цієї теми і насамперед – до Канта. 

Кенігсберзький мислитель пише: «Якщо розсудок взагалі проголошується 

здатністю встановлювати правила, то здатність судження є вміння 

підводити під правила, тобто розрізняти, чи підпорядковане щось даному 

правилу <…> чи ні. Загальна логіка не містить і не може містити жодних 

розпоряджень для можливості судження. Справді, оскільки вона 

відволікається від будь-якого змісту пізнання, то на її долю залишається 

тільки завдання аналітично роз'яснити лише форму пізнання в поняттях, 

судженнях і висновках і цим встановлювати формальні правила будь-якого 

застосування розсудку. Якби вона захотіла показати в загальній формі, як 

підводити під ці правила, тобто розрізняти, чи підпорядковане щось їм, то 

це можна було б зробити знову-таки лише за допомогою правила. Але 

правило саме тому, що воно є правилом, знову вимагає настанови з боку 

здатності судження; Таким чином, виявляється, що, хоча розсудок і здатний 

до повчання за допомогою правил та засвоєння їх, проте здатність судження 

є особливий дар, який потребує вправи, але якому навчитися не можна. Ось 

чому здатність судження є відмінна риса так званого природного розуму 

<…> і відсутність його не можна заповнити жодною школою, так як школа 

може і обмеженому розсудку дати і ніби вдовбати в нього скільки завгодно 

правил, запозичених у інших, але здатність правильно користуватися ними 

повинна бути притаманна навіть школяру, і якщо немає цього природного 

дару, то жодні правила, які були б наказані йому з цією метою, не 

гарантують його від хибного їх застосування» [3, с. 217-218]. І далі Кант 

зауважує: «Відсутність здатності судження є, власне, те, що називають 

дурістю, і проти цього недоліку немає ліків. Тупий або обмежений ум, 

якому бракує лише належної сили розсудку та власних понять, може 

навчанням досягти навіть вченості. Але оскільки у таких випадках 

подібним людям зазвичай бракує здібності судження <…>, то нерідко 

можна зустріти вельми вчених мужів, які, застосовуючи свою науку, 

щокроку виявляють цей непоправний недолік» [3, с. 218]. 

У всьому згоден із Кантом Е.В. Ільєнков: «Вірно, що здатність 

(уміння) мислити неможливо “вдовбати” в череп у вигляді суми “правил”, 
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рецептів і – як люблять тепер висловлюватися – “алгоритмів”. Людина все 

ж таки залишається людиною, хоча дехто й хотів би перетворити її на 

“машину”. У вигляді “алгоритмів” у череп можна “вкласти” лише 

механічний, тобто дуже дурний “ум” лічильника-обчислювача, але не ум 

математика» [1]. 

Щоправда, в одному і вельми важливому пункті Е.В. Ільєнков 

принципово розходиться з Кантом, а саме – в його твердженні, що здатність 

судження є відмінною рисою «природного ума», що це «особливий дар», 

котрому навчитися не можна. Ум жодним чином не є природною, 

вродженою властивістю людини, він активно формується у процесі 

індивідуального розвитку. Тому саме уму й треба вчити, йому слід вчити-

ся. Яким же чином? – Потрібно організувати процес засвоєння знань, 

процес засвоєння розумової культури так, як організовує тисячі років 

найкращий вчитель – життя. А саме так, щоб у ході цього процесу дитина 

постійно була змушена тренувати не тільки (і навіть не стільки) “пам'ять”, 

скільки здатність самостійно вирішувати завдання, що вимагають мислення 

у власному та точному сенсі слова – “сили судження”, уміння вирішувати 

– підходить цей випадок під засвоєні раніше “правила” чи ні, а якщо ні – то 

як тут бути?» [1] Саме протиріччя стає рушійною силою ума: «<…> всяке 

дійсне питання, що виростає з гущі життя і нерозв'язне за допомогою вже 

відпрацьованих, звичних і заштампованих рутинних способів, завжди 

формулюється для свідомості як формально-нерозв'язне протиріччя. А ще 

точніше – як “логічна” суперечність, нерозв'язна суто логічними засобами, 

– тобто низкою чисто механічних, машиноподібних операцій над раніше 

заученими “поняттями” (а ще точніше – над “термінами”)» [1]. 

Отже, щоб школа набула здатності вчити мислити, вона повинна 

оволодіти категорією «суперечність». Але це вже – діалектика. Значить, 

педагогічне мислення, яке відповідає своєму сутнісному покликанню, 

повинно бути відверто діалектичним. 

Традиційна ж, нинішня педагогіка намертво зрослась з горезвісною 

тріадою «знання, вміння, навички», а тому їй до діалектики – «дистанция 

огромного размера». Виходить, що знати – це не вміти, а вміти – не знати. 

Спершу даються знання у вигляді готових рішень, правил, а вже потім – 

вміння їх застосовувати в тому чи іншому випадку (краще – на наочних 

прикладах). Іноді «знання» з цієї тріади трактуються як проста інформація. 

Де вже за таких «розкладів» бути стурбованим формуванням «здатності 

судження»!.. 

І все ж таки сама здатність судження залишається деякою загадкою. 

Сказав Кант: це вміння підводити під правила, однак для самого такого 

вміння немає і бути не може жодного правила (правда, відсутність готових 

правил – вже «правило»). Легко було Канту оголосити таку здатність 
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просто «природним розумом». Здатність судження або є (тоді є в наявності 

ум), або ні (маємо справу з дурістю). 

На загадковість і навіть незрозумілість кантівської здатності 

судження вказує Мераб Мамардашвілі. Цікаво звернутися до трактування 

М.К. Мамардашвілі кантівської «здатності судження» в його «Кантіанських 

варіаціях»: «Саме те, що певний окремий випадок ми можемо побачити як 

окремий випадок якогось закону, є ще один акт, який не є просто змістом 

закону. Існує зміст закону, а ще ми якимось актом бачимо, що цей окремий 

випадок є окремим випадком закону. І це бачення для Канта рівнозначне 

тому, що ми можемо судити. А люди, які не можуть бачити закони в цих 

окремих випадках, не здатні судити, або, в просторіччі, вони просто дурні. 

Ми бачимо, що під здатністю судження Кант розуміє далі нерозкладну 

здатність, яка є останнім аргументом. Адже ми далі за констатацію того, що 

людина дурна, вже не йдемо; сам факт вживання слова “дурість” говорить 

про те, що ми далі нічого не пояснюємо, не доводимо – дурна людина... Так 

ось, вчена назва дурості - це відсутність здібності судження. І, отже, вчена 

назва ума – здатність судження. Однак в інших випадках Кант каже, що є 

ще здатність судження в особливому варіанті. У сфері естетики і телеології 

є випадки можливості судження, коли окремий випадок підводиться під 

неіснуючий закон» [4, с. 89]. 

Отже, згідно із твердженням М.К. Мамардашвілі, у Канта здатність 

судження є «нерозкладною здатністю», «останнім аргументом». І далі 

філософ прямо стверджує про незрозумілість цієї здатності: «<…> якщо ми 

не філософствуємо або філософствуємо погано, то виявляємось дуже 

психологічними в наших сприйняттях. Ми проектуємо все на деяку 

таблицю наших здібностей як психологічних істот. Тим паче, що у 

психології фігурує термін “здатність”. І ми проскакуємо: дурний, розумний, 

здатність судження… Нам здається це необов'язковим аргументом, ми 

зупиняємось на психологічній зрозумілості. Але це найнебезпечніше – 

зупинятися на видимій зрозумілості, тим самим ми відразу психологічно 

замикаємо розуміння. І звичайно, незрозуміле в цьому сенсі було б більш 

плідним, ніж зрозуміле. Незрозуміле не дає нам зупинитися... Ви бачите, 

що тема здатності судження фігурує у різних, несподіваних сенсах. 

Відчувається, що Кант визнає за цією здатністю якийсь привілей. Вона є як 

би середостіння всіх інших здібностей, що окремо не виділяється і не 

аналізується. А якщо розглядати окремо, то стає незрозуміло» [4, c. 89]. – 

Те, що здатність судження є «хіба що середостінням решти здібностей» – 

думка чудова. До неї ми ще повернемось. 

А ось зараз спробуємо розібратися з «незрозумілістю» можливості 

судження. Наявність її є власне умом. Що ж таке ум, мислення? 

Мислення не є просте оперування якимись загальними правилами, не 

є абстрактним застосуванням тих чи інших правил до реальності. 
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Мисленням є діяльність відповідно до суті справи, здатність людини 

здійснювати діяльність відповідно до об'єктивних законів дійсності. Для 

забезпечення цієї відповідності,   суб'єкт повинен не просто прикладати 

наявну у нього мірку до того чи іншого предмета, а перетворювати форму 

свого руху таким чином, щоб вона була адекватна способу саморуху 

предмета, його природі та сутності. І це є ідеальне – діяльність у ідеальному 

плані. Думати, мислити – означає розумно, зі знанням справи змінювати 

схему, форму, траєкторію своєї активності, гранично наближаючи її до 

суті справи. Бути власне мислячим істотою, суб'єктом мислення – означає 

не накидати свою форму, схему, «правило» до реальності, предмету, 

ситуації, а бути гранично занепокоєним узгодженням двох форм – форми 

власного руху з конфігурацією ситуації. Останню необхідно побачити у її 

власному бутті. Ось чому для здатності судження немає і бути не може 

правила правильного підведення під правило (нехай простить мене читач 

за таку тавтологію, втім – цілком доречну). 

Ось М.К. Мамардашвілі пише: «На одній із лекцій я говорив вам, що 

ми, знаючи, що таке добро, ніколи не можемо з цього знання дійти того, 

щоб визначити добро у конкретній ситуації. Ми ніби заново маємо його 

побачити, і коли ми його побачимо, воно буде відповідати поняттю добра. 

Але підвести ситуацію під закон доброти, тим самим встановлюючи добро 

в окремих випадках, де все жахливим чином переплітається, ми не можемо. 

Те, що нам доводиться пояснюватися, говорити, що я насправді добрий, а 

не поганий, є ознакою, що розуміння не може відбутися, розуміння того, 

що і як є насправді. Адже насправді хтось правий, хтось винен» [4, с. 91]. – 

Абсолютно вірно. Підведення ситуації під «закон доброти» нічого нам не 

дає, тут ще немає мислення. Мислення необхідно для того, щоб розібратися 

«у окремих випадках, де все жахливим чином переплітається», де все суто 

конкретно, багатолике. Шукати єдність у цьому різноманітті означає 

стати на шлях розуму. Правда, не можна стверджувати, що знання того, 

що таке добро, аж ніяк не допомагає нам у цьому. 

Слід усвідомити, що будь-які правила є чимось абстрактно-

загальним, тому просте підведення реальності під те чи інше правило не 

веде і не може призвести до істини: на те воно і абстрактно-загальне, що під 

нього підходить майже все, що завгодно. 

Здатність судження залишиться незрозумілою і загадковою, якщо ми 

не розрізнятимемо абстрактно-загальне і конкретно-всезагальне (чого 

Кант не робить). Думати – значить шукати і знаходити цілком конкретну 

всезагальність у реальності, у предметі, ситуації: єдність різноманітного, 

спосіб формування одиничного, і тоді воно постає як особливе. Якщо 

здатність судження є здатністю мислити особливе як підлегле 

всезагальному, то розрізнення двох видів спільності має важливе значення. 

Здатність судження як спосіб здійснення ума містить у собі всі тонкощі 
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діалектики загального, особливого та одиничного, яка спрацьовує навіть 

тоді, коли ми явно не усвідомлюємо її. 

Здатність сприймати, схоплювати, бачити конкретну всезагальність 

властива і немовляті – задовго до оволодіння мовою. Як стверджує Е.В. 

Ільєнков у роботі «Діалектика ідеального», свідомість у дитини 

починається не з відображення матеріального, а саме – ідеального: не 

просто речово-просторові характеристики речі, а, говорячи по-

платонівськи, ейдос – ось що вхоплює немовля. Ейдос є «смисловим 

зображенням речі» (А.Ф. Лосєв). Дитина схоплює сенс предмета – 

насамперед речей побуту та іграшок. Сенс же предмета побуту (наприклад, 

ложки) укладено у його місці та ролі (функції, значенні) у складі спільно-

поділеної діяльності дитини з дорослими. Дитина не проводить узагальнень 

за формально-емпіричним типом (пошук повторюваної ознаки у багатьох 

предметів даного класу). Як любив казати Е.В. Ільєнков, щоб зрозуміти, що 

таке ложка, достатньо однієї-однісінької ложки. Сенс (ейдос) предмета 

побуту – ось типовий випадок справді конкретно-всезагального як єдності 

різноманіття: значення тієї чи іншої предмета у складі певної цілісності. 

Надзвичайно важливу роль у самій здатності судження грає уява. 

Побачити конкретну суть предмета (ситуації) допомагає саме уява: предмет 

(наприклад, побуту) зводиться в образ і бачиться в цьому образі і таким 

чином, при цьому, згідно Е.В. Ільєнкова, бачиться очима роду людського 

(спочатку, зрозуміло, безпосередньо очима дорослих), а не просто з позицій 

потреби свого організму. У процесі спільно-розділеної діяльності з 

дорослими у немовляти і зароджується, формується уява як 

трансцендентальна основа для власне ума. Отже, маємо в імпліциті 

«здатність судження» до і поза всіляким судженням. Як відомо, діти мають 

дивовижне вміння точно «попадати» в конкретну ситуацію (зрозуміло, в 

межах доступного їм досвіду), ніж ми, дорослі, які спілкуються з ними. 

Однак і надалі продуктивна уява не залишає тканину здатності 

судження, більше за те – саме вона забезпечує адекватну роботу ума. Щоб 

прояснити, зрозуміти конфігурацію конкретної ситуації, її обов'язково 

треба звести в образ і змінювати схему, форму свого руху не абияк, не як 

заманеться, а відповідно до змісту образу. У цьому сенсі здатність 

судження і є, як говорить М.К. Мамардашвілі, «осереддя всіх здібностей» – 

і лише в такому разі її можна зрозуміти; сама ж по собі, у відриві з інших 

здібностей вона незрозуміла. Недарма ж В.В. Давидов стверджував, що 

уява не є просто здатністю поруч із іншими, вона є здатність здібностей: 

здатність набути, освоїти будь-яку здатність. Можна додати: здатність 

освоїти здатність судження. Адже в актах продуктивної уяви ми не 

просто предмет зводимо в образ, а й самих себе зводимо в образ, утримуємо 

себе в ньому і цілісно у ньому присутні (В.В. Лімонченко). Очевидно, у 

такому контексті можна зрозуміти слова М.К. Мамардашвілі: «Я говорив, 
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що існують деякі умови формулювання законів, які полягають у тому, що 

ми самі повинні бути в певному упорядкованому стані, щоб бути здатними 

формулювати упорядкованості у світі» [4, с. 89]. «Упорядкованість» 

нашого власного стану забезпечує саме продуктивна уява, як це 

парадоксально не звучить, оскільки зазвичай вважається, що уява розсіює 

увагу, «відриває від реальності». 

Здатність судження, отже, не є простим підведенням під те чи інше 

«правило». Згадаймо знову Канта: «<…> правило саме тому, що воно є 

правилом, знову вимагає настанови з боку здібності судження» [3, c. 218] . 

Якщо здатність судження як така є власне умом, то як вона «наставляє» 

суб'єкта у справі адекватного застосування «правил»? 

Справа в тому, що суб'єкт підходить до предмета, реальності, ситуації 

не як якась tabula rasa, – він у мисленні своєму вже містить якесь 

всезагальне, і це при тому, що мислення не має «первісної специфіки» по 

відношенню до буття. Це – категорії як змістовні форми здійснення ума, 

які «вмонтовані» в мову, в структуру суджень (відкриття Канта, хоча вже у 

Аристотель міститься таке розуміння їх). Зрозуміло, не мова породжує 

категоріальний лад мислення, – категорії «витягуються» з товщі буття у 

процесі чуттєво-предметної діяльності (що протікає у тій чи іншій 

суспільній формі), будучи конкретно-всезагальними формами цієї 

діяльності; безпосередньо ж вони закріплюються у мові. Категорії – форми 

мислення, тотожні всезагальним формам самого буття. 

Саме наявність категорій у складі ума дозволяє йому побачити, 

відтворити, зрештою – зрозуміти ту чи іншу конкретну ситуацію. Побачити 

сенс (ейдос) предмета можна лише внаслідок його включеності до спільно-

розділеної діяльності людей. А ось більш менш точно розібратися в 

конкретній конфігурації предмета або ситуації можна лише завдяки 

наявності в мисленні категорій. Що означає «розібратися», ще не підводячи 

під те чи інше «правило» (бо до «розбору» і нічого, власне, «підводити»)? 

– Взяти якісну та кількісну сторони речі, знайти її міру, виявити причину, 

відстежити форму, крізь яку проступає зміст, відстежити необхідні та 

випадкові моменти та інше. Іншими словами, «прикласти» до речі 

(ситуації) категоріальну «сітку» (або, як каже Гегель, накинути на річ 

«алмазну мережу» категорій, усередині якої вона тільки стане само собою, 

стане видимою). 

Навіть на рівні простого здорового глузду (який, зрозуміло, неодмінно 

«здоровий» і є власне «смислом») це «спрацьовує» обов'язково, неодмінно 

і непорушно, інакше люди на кожному кроці виглядали б «сліпими 

кошенятами» у світі емпіричної повсякденності і не змогли б вирішити 

жодної безпосередньої та насущної життєвої проблеми та завдання. Просто 

лише на рівні здорового глузду застосування категорій відбувається «за 

спиною» свідомості, інтуїтивно, майже – інстинктивно. Проте 
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застосування категорій так чи інакше відбувається. Інакше ні про яку 

здатність судження не може йтися, як і про мислення власне. 

Відверто дурна людина (з нерозвиненою або взагалі геть-чистою 

відсутньою здатністю судження) не обтяжує себе співвідношенням своєї 

схеми, форми, «правила» зі змістом справи, з природою речі, ситуації. Вона 

самовпевнено (і самовдоволено) поспішає докласти «свою мірку», 

«правило», схему до речі, «увігнати» її в цю схему та оцінити її за своєю 

схемою, судити про неї на основі свого «правила». Сама ж річ схоплена нею 

гранично абстрактно, в межах лише однієї-однісінької «ознаки», 

найчастіше просто випадкової, і саме ця «ознака» і підводиться досить тупо 

під не менш абстрактне «правило». Ось чому мислити абстрактно, як 

цілком справедливо вважає Гегель, – значить мислити неякісно, погано, 

гранично односторонньо, тобто взагалі не мислити, а просто судити, 

судити-пересуджувати не по справі, залишаючись у полоні забобонів і суто 

обивательських пересудів. Мало того, що дурна людина не турбує себе хоча 

б елементарним роздумом, у неї й інтуїція просто не спрацьовує. Інтуїція, 

розумне споглядання є роботою продуктивної уяви, яка з відвертою 

дурістю несумісна. Буває й таке, що саме відверто дурні люди хизуються 

своєю «інтуїцією», своїм особливим «баченням», якимось умінням відразу 

без особливого мудрування побачити «всю правду» – вони ж «все знають» 

і тому про все судять із претензією на безпомилковість та остаточність.  А 

ось правда тут воістину одна: вміння відразу абстрактне видати за 

конкретне, «своє» за загальне, несуттєве – за суть справи, партикулярне – 

за універсальне. Безмежно правий був великий Кант: «проти цього недоліку 

немає ліків». 

Отже, мислити – обов'язково обтяжувати себе, причому обтяжувати 

змістовно, відповідно до справи. Ум – штуковина вельми обтяжлива, 

важка, гранично непроста, хоча, з іншого боку, перебувати у стані ума – 

легко. Але тільки в тому сенсі, в якому говорив герой у Михайла Булгакова: 

«Правду говорити легко і приємно». Бути ж у стані дурості, відсутності 

ума – дуже неприємно, принаймні для оточуючих. 

Прислухаємося до ще одного роздуму М.К. Мамардашвілі: «Коли ми 

розуміємо, це означає, що вже розуміли. Тобто якщо ви в якійсь ситуації 

бачите те саме, що і я, – хто правий, хто винен, – значить, ви вже розуміли, 

а якщо не розуміли, то вже ніколи не зрозумієте. Подумайте зараз про себе, 

про ваш накопичений досвід – чи діє у вашому досвіді такий закон чи не 

діє. Якщо ви справді подумаєте, ви переконаєтеся, що діє. А він має 

кумедний наслідок, що труд життя, труд совісті та труд ума – щоразу 

наново. І тоді встановиться інтелігібельним чином те, що ми зробили, і ми 

побачимо зв'язок – те, що ми назвали добром, чи істиною, чи справжнім 

станом справи. Але це є post factum. За допомогою одного знання, що таке 

добро, не залучаючи жодних додаткових речей, встановити, що це – 
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окремий випадок добра, правоти або окремий випадок провини – 

неможливо. Значить, фактично ніщо не може позбавити нас (і в цьому 

дивним чином міститься не фізична і не математична, а гуманістична 

думка) від труду життя, від труду досвіду. Говорячи “все заново|”, ми 

маємо на увазі якусь точку, що весь час переміщається від нас вперед. Її не 

можна залишити позаду, але її не можна і відкласти – не виконати в ній те, 

що ти маєш виконати. А покликаний ти, якщо сказати кантівською мовою, 

побачити у приватній ситуації, у окремому випадку – закон (виділено 

курсивом мною – В.В.». Іншими словами, ти покликаний до ума, покликаний 

мислити. 

Ці слова М.К. Мамардашвілі знаходяться у контексті його 

принципової установки: «Людина – це постійне зусилля бути людиною». 

Таким чином, виявляється, що здатність судження як така є труд 

ума, що кожен раз – заново. І це зрозуміло: саме здатність судження 

категорично заперечує автоматизм, звичку, дію за шаблоном. І «труд 

досвіду», за словами М.К. Мамардашвілі, полягає не в простому 

кількісному вході в нові та нові досвіди, не у накопиченні досвіду, а у 

вилучення досвіду з досвіду, вилучення уроків з досвіду. Я переконаний, що 

без ретельної та напруженої роботи (труда) ума подібне «вилучення» 

просто неможливо. Ум просто гостро необхідний для такого навчання, 

«вилучення уроків». І уроки можна брати тільки з досвіду, більше немає 

звідки. І ось з таких трудів воістину праведних «ніщо не може врятувати 

нас», якщо, звичайно, ми маємо надію і бажання залишатися людьми. 

Кантівські ідеї про здатність судження безмежно продуктивні. 

Мислити, знаходитись у стані ума, в умному стані – необхідно завжди. І не 

покладати надії на якісь алгоритми, котрі за нас самі собою повирішують 

всі наші проблеми. 

У зв'язку з цим хочеться звернутися до роздумів Евальда Васильовича 

Ільєнкова щодо взаємозв'язку науки та моральності, логіки та совісті, 

доводів розуму та морального почуття. Він запитує – чи існує при їх 

поєднанні, зіткненні, розбіжності якийсь загальний принцип, загальна 

формула, що автоматично забезпечує безпомилкове рішення? «Можна, 

зрозуміло, вирішити собі раз і назавжди неухильно слідувати “голосу 

совісті”, “велінням серця”, “прагненням до добра”, принципам абсолютної 

і безкомпромісної чесності, відвертості і прямоти всупереч усьому і вся, 

всупереч застереженням розсудку, який враховує всі обставини. Можна, 

навпаки, цілком покластися на розум, на тверезий розрахунок та облік всіх 

обставин, на математично строгий ум, довіряючись йому завжди – і там, де 

його доводи узгоджуються з безпосередньою моральною інтуїцією, і там, 

де вони йдуть із нею врозріз. Який із цих принципів кращий, який з них 

правильніший?». І ось точна, розумна відповідь великого діалектика: 

«Проблема відносин між моральністю і науковістю вирішена філософією 
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марксизму тільки в загальному вигляді, у конкретних ситуаціях вона довго 

ще буде відтворюватися знову і знову, і щоразу в новому і несподіваному 

повороті, а тому простого готового рішення для кожного приватного 

конфлікту між “розумом” та “совістю” немає і бути не може. Однозначного 

рецепту на всі випадки життя, на кшталт математичної формули, тут знайти 

не можна. Якщо ви потрапили в такий конфлікт, не вважайте, що завжди 

має рацію “наука”, а “совість” – нісенітниця, казка для малих дітей. Не 

думайте і навпаки, що завжди праве “моральне почуття”, а наука, якщо вона 

з ним посварилася, – це нелюдський і безсердечний "чорт" Івана 

Карамазова, що плодить смердякових. Тільки розібравшись конкретно, 

звідки виник сам конфлікт, можна вирішити його діалектично, тобто 

максимально розумно і гуманно, як кажуть тепер – знайти “оптимальний 

варіант”” узгодження вимог розуму та совісті. Звичайно, у кожному 

окремому випадку конкретно-діалектичну єдність принципів розуму та 

моральності знайти нелегко. Іноді дуже важко. Але, на жаль, немає 

“палички-виручалочки” – простого “алгоритму” вирішення таких 

суперечностей, ні “наукового”, ні “морального”» [2, c. 205]. 

Немає і не може бути «готових» рішень складних проблем, і слава 

Богу. Ніякі «правила», «схеми», «моделі» власними силами не гарантують 

від помилкового застосування їх, якщо відсутня здатність судження. 

Думати треба. Входити у труд думки. Інші варіанти – для слабких духом 

та умом. 

Таким чином, у словах Олександра Суворова, з яких ми і розпочали 

статтю, міститься правда, причому – абсолютна правда. «Довічна 

конкретизація людяності» – ось що нам потрібно. Як повітря. І ми на це як 

люди – приречені, звісно, якщо хочемо залишитися людьми. Щоб не 

зашкодити, а саме допомогти людині – потрібно врешті-решт думати, 

перевіряти етичні норми на «адекватність одиничній ситуації». Це ж і є 

«здатність судження». Так, треба бути принциповою людиною. Безперечно. 

Однак дуже корисно пам’ятати мудрі слова Генріха Батищева: «Вірність 

принципам передбачає вірність самих принципів». Отже, і самі свої 

принципи вельми корисно час від часу перевіряти критичною, 

рефлексивною думкою на вірність правді, істині, перевіряти на істинність. 

Застосовувати ці принципи з умом, конкретно, відповідно до одиничної 

конфігурації подій, одиничної ситуації. Бачити реальну суперечність між 

всезагальним та одиничним і вміти її без істерики – мудро розв’язувати. 

Здатність судження – по суті своїй є суто діалектичним умінням. Її 

відсутність нічим компенсувати не можна. Однак вона притаманна далеко 

не тільки тим, хто читав книжки з високої діалектики (зокрема, Геґеля – це 

«вищий пілотаж» вельми рафінованої думки). Людям «звичайним» ця 

здатність притаманна неодмінно. Вона «ховається» в інтуїції, а за 

останньою криється здатність продуктивної уяви (фантазії), а уява є 



67 
 

способом організації людської чуттєвості. Значить, тут потрібно і мудре 

серце. Запропонована Олександром Суворовим «конкретизація людяності» 

саме це і передбачає. Головне ж – не приносити реальне життя, живих 

людей у жертву тієї чи іншої абстракції, які б «правильні», «високі» 

цінності ввід її імені не проголошувались.  

Найголовніше у думці О.В. Суворова: проблема особистісної якості 

кожної людини лежить в основі питань реалізації людяності. Ось про таку 

«особистісну якість» і варто подумати, потурбуватись при здійсненні 

освітнього процесу – від самого народження дитини. А втім, це питання має 

турбувати нас стосовно нас самих протягом усього нашого життя – аж до 

останньої миті. 
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Оксана Петрушенко (Львів) 

 

ЛЮДЯНІСТЬ ЯК БАЗОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ 

 

Термін людяність є певною мірою специфічним для гуманітарної та 

філософської літератури, оскільки вживається паралельно із терміном 

гуманність. Деякі автори ототожнюють ці терміни, проте оскільки 

абсолютних синонімів не буває, повинна бути виявлена та окреслена 

специфіка кожного з них. Термін людяність має деякі філософські, 

літературні та розмовні конотації, що дозволяють нам робити  виправдані 

кроки у осмисленні його змісту. 

Можна стверджувати, що у сучасній гуманітарній літературі людяність 

розглядається у двох основних аспектах. Перший з них пов'язаний з 

повчальною художньою літературою або повчальними белетристичними 

висловлюваннями видатних особистостей. Так, Чарлі Чаплін писав свого 

часу, що ми забагато думаємо та замало відчуваємо, хоча і більше, ніж 

машини; нам потрібна людяність і більше за розум нам потрібна доброта. 

Інакше життя буде сповнене насильства, і все буде втрачено. 

Подібні ж міркування зустрічаємо у Д.І. Фонвізіна, який згадує, як 

батько повторював йому, що необхідно мати серце і душу, і тоді будеш 

людиною, яка може жити у любий час, бо на розум і знання мода 

змінюється, а душевні якості доречні завжди.  

В обох випадках людяність як здатність до почуття та співчуття 

певною мірою протиставляється розуму, та передбачає здатність 

співчувати іншому. Проте слід зауважити, що для розуміння ситуації 

іншого та спів-переживання йому необхідний і розум, бо спів-переживання 

неможливе без розуміння іншого.   

Слід зауважити, що Ч. Чаплін викладав свої думки ще на початку нашої 

епохи, яка характеризується розвитком індивідуалізму, тобто увагою до 

великої кількості різноманітних почуттів, що стосуються не співчуття та 

співпереживання по відношенню до інших людей, а відстежування руху та 

змін своїх власних настроїв та перепадів самовідчуття. Одним з яскравих 

прикладів такого скерування почуттів та відчуттів можна вважати роман 

Ерленда Лу «Наївний. Супер» (1996), але фінал такого самозаглиблення сам 

же автор показав у своїй книзі «Фонк» (2011). 

Другий з аспектів дослідження проблеми людяності здійснюється у 

контексті моральності та етики. З часів Аристотеля етика переймається 

проблемами налагодження людського співжиття та розумних засад для 

нього. У руслі таких досліджень Г.Н. Гумницький та М.Г. Зеленцова 

зазначають, що неможна бути дійсно розумним, не бувши моральним. На 

їх думку моральність, як і розумність, є видовою ознакою людини. Такі 
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міркування асоціюються з концепцією розумного егоїзму, що була досить 

розповсюджена у ХІХ столітті, та з терміном врозумлене серце з релігійної 

філософії.  

При цьому не можна не зауважити, що людина відрізняється від інших 

живих істот не лише моральністю та людяністю, а й протилежними 

якостями, зокрема жорстокістю. Жоден інший вид живих істот не 

демонструє схильність мучити інших істот свого виду або вбивати їх, а 

історія людства дає численні приклади саме таких дій. Тому можна 

припустити, що людяність – це лише одна з ознак людини з перебільшено-

позитивним аспектом трактування. 

Обидва аспекти трактування людської природи зустрічаємо у 

міркуваннях  Й.-Г. Гердера, німецького філософа епохи Просвітництва, 

який зауважив, що більшість людей – тварини, які принесли з собою лише 

здатність до людяності, але її ще потрібно виховувати. При цьому 

зазначається, що людяність співіснує з позалюдськістю, антилюдськістю, 

квазилюдськістю. 

Й. Гердер працював у період переходу європейської культури від 

Просвітництва до романтизму. У такому історичному контексті стає 

зрозумілим його міркування про те, що людина є першим 

вільновідпущеником природи, а це створює можливості для прояву генія, 

який спирається на природне для людини, на народний дух, народні пісні, 

але творить самобутньо. 

У своїй праці «Про німецький характер та мистецтво», що стала 

літературним маніфестом німецької літератури періоду «Бурі й натиску», 

Й. Гердер декларує як варіант прояву людської натури, а, отже, прояву 

людяності, творчість надзвичайно емоційну, без певних правил, з описом 

проявів індивідуальних особливостей митця. Таким чином саме творчість 

як здатність відслідковувати та словесно оприлюднювати найважливіші 

моменти емоційного життя людини можна вважати важливою 

характеристикою людяності. 

На користь такого трактування людяності можна додати і те, що 

художня література у її найкращих проявах дозволяє виховувати 

людяність, про що вже згадувалось вище. Таким чином ми одержуємо 

певний процес, який включає в себе власне ті риси людини, що безумовно 

пов’язані з людяністю – з одного боку творчість та самовияв глибинних 

індивідуальних почуттів та переживань, з іншого – можливість виховання 

людяності у тих, хто вступає у життя та ще не має власного досвіду у цій 

сфері. 
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Мар'яна Галущак (Дрогобич)  

 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ: ЛЮДИНА 

КОД ДОСТУПУ: ЛЮДЯНІСТЬ 

 

Людина ‒ абсолютна тема не лише філософії, але й практично 

усіх існуючих сфер, бо саме вона обумовлює своєю діяльністю чи не-

діяльністю кожну конкретну ситуацію, будь-який інтелектуальний 

конструкт і формує усі знані мовленнєві поняття, надаючи 

різноманітні смисли, відтінки як в сфері вербальної комунікації, так 

і в дієво-практичному сенсі. Як у свій час дуже влучно відмітив В.Л. 

Петрушенко, «задля того, щоби бути людиною, треба, звичайно, 

людиною народитися; проте ця умова є необхідною, але 

недостатньою», тим більше з огляду на ті складні соціокультурні, 

економічні та політичні процеси, в середині яких приходиться 

існувати кожному з нас і на які не зважати практично неможливо. 

Дійсно, сьогодні мало народитись людиною, не менш важливим 

(якщо не більш) є і прагнення нею стати, і навіть не просто стати, але 

і засвідчити це на огляд широкого загалу, тобто ідентифікувати себе 

Людиною, а не бути просто особою, яка за всіма ознаками належить 

до людського виду, бо таке бачення «виводить нас до великої 

кількості різних традицій, в межах яких й може розумітись ідея 

людини» [2], а значить і саме поняття людяності визначати у 

відношенні до розуміння людини тією чи іншою культурою. З огляду 

на це виходить, що людина та факт її людяності набуває не 

всезагального, універсального значення і сенсу, а звужується, стаючи 

предметом опосередкованого бачення кожної окремо взятої 

культури. 

У саме поняття «Людина» вкладено неймовірну кількість 

сенсів та визначень, які часто дають розмите уявлення, або ж мало 

що здатні прояснити, навпаки часто лише заплутують. У свій час В. 

Франкл влучно відмітив той факт, що ми вивчили людину настільки 

різнопланово, як ніхто до сих пір, але всі питання про неї зводяться 

до одного, яке ще у свій час сформулював Кант: «Хто це Людина?» ‒ 

«Це істота, яка винайшла газові камери, але одночасно вона ж сама в 

них і входила з високо піднятою головою, гордо розправляючи плечі 

з молитвою на вустах» [4].  В одному з інтерв'ю Й. Бродський якраз і 

вказує на те, що часто, ми люди, визначаємо себе в абстрактно-

загальних поняттях, виходячи з факту національної приналежності, 

тобто визначаємо себе та інших як італійця, іспанця, єврея, росіянина 
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і т.д., але «людина повинна почати насамперед з того, щоб визначити 

себе в конкретних категоріях. Вона повинна запитати себе: а хто Я ‒ 

боягуз чи більш менш не боягуз? Скажімо, я добра людина чи я 

жадібна людина? Я чесний з жінками чи не дуже? Тобто спочатку, 

вона повинна відповісти на ці запитання собі чітко. І лише потім вона 

може починати визначати себе в категоріях національності, культури, 

географії, філософії, релігії і т. д. <... >Данте говорив, що риси 

людського обличчя повинні складатись в букви Homo DEI – людина 

Божа (человек Божий)...» [1]. Але навіть якщо відкинути зовнішні 

розбіжності (питання національності і належність до конкретної 

культури з її власними особливостями), то визначення людини через 

сферу релігійності знову ж таки постає опосередкованим, бо вказує 

на те, якою людина має бути і до чого вона має прагнути, але мало 

що говорить про те, ким Я є тут і зараз в цій конкретній ситуації, у 

що Я вірю чи не вірю, люблю чи не люблю. Самовизначення людини 

припадає на неї ж саму, а це значить, що для того, щоб дещо 

зрозуміти про самих себе, потрібно пройти певний процес 

ідентифікації, своєрідної перевірки на аутентичність, які включають 

усі людські ознаки і якості, але одночасно людина завжди буде 

більшою за ці значення, бо вони впливають, але вибір завжди за 

цілком конкретною людиною. 

Неможливо розглядати людяність (бо людяність це завжди 

відношення до чогось/когось) у відриві від людини, бо тоді це 

поняття втрачає свою життєздатність, стає дечим абстрактним, тим 

без чого, при бажанні, можна прожити. Але чи дійсно це так? Чи, 

зрештою, відмовляючись від дечого сутнісного в собі, яке 

принципово не визначуване (постаючи епі-феноменом людської 

свідомості), але має здатність постійно проявлятись в різноманітних 

формах в нас, як людях, і через нас, ми все-таки не втрачаємо себе? 

Можливо, сьогодні усі ці пошуки так званої «персональної (власної) 

ідентичності», якими стурбована європейська більшість, якраз і 

зв'язані із знеціненням людяності в собі, бо людяність ‒ це та сфера, 

де особливо не збагатишся у матеріальному плані і вигоди не 

отримаєш, це деякий атавізм, пережиток минулих часів, а всі ми ‒ 

люди ХХІ століття, «знаємо ціну всьому» і за все готові платити, при 

умові якщо нам доведуть доцільність того, за що ми платимо і 

нададуть «товару» презентабельний вигляд. Безперечно, людяність ‒ 

це не те, що виставляють на огляд або чим хизуються перед іншими, 

а значить сама по собі вона ні для чого, але і без неї неможливі живі, 

справжні людські взаємини. З іншої сторони, людяність і людину 

важко розглядати і у відриві від Абсолюту як деякої глибинно-

узасадненої сутності, без цього розгляду ми збіднюємо людське 
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єство, урізаємо глибину і ширину людських запитів і внутрішніх 

сенсів. Врешті, людяність ‒ це не привілей, не зовнішня ознака чи 

характеристика людини в цілому, а скоріше, ‒ наперед закладена 

апріорна властивість людини, але яка  здатна сформуватись і 

проявляти себе лише у відношенні до Іншого, у зв'язках з Іншим, дає 

можливість побачити в ньому те саме, що є і в мені, саме тому  ніякі 

пристрої не здатні виміряти в окремій людині ту чи іншу міру 

людяності, бо вона зі сфери тих рідкісних станів ‒ які або є, або їх 

немає; половинчастості тут просто бути не може, бо «людяність стає 

доступною не в логічній, а в ейдетичній (мається на увазі деяка 

абсолютно проста, цільна і незмінна індивідуальна узагальненість в 

середині саморухомої, абсолютно неділимої сутності) сфері. <...> 

Лише торкнувшись до втіленого ейдосу людини, можна вибудувати 

своє відношення: така людяність уже не буде простим застосуванням 

загальних ідей (понять) до конкретного випадку, вона перестане бути 

деяким моральним обов'язком, правилом, які нав'язуються тим чи 

іншим логосом (розумними формами людської життєдіяльності).  

Тільки в споглядальному впізнаванні в Іншому людини, а в людині ‒ 

себе, можливе те сутнісне співвідношення з ним і з самим собою, яке 

називається «людяністю» [2]. Мабуть, саме тому так важко дати 

визначення людяності і вписати її хоч в якусь систему чи шкалу 

людської дії, бо як тільки, ми це робимо, то залишається одна лиш 

форма, а сам зміст одразу ж випаровується. Не зважаючи на те, що 

людяність належить сфері етики, все ж своєю специфікою і 

змістовністю виходить далеко за її межі, бо людяність ‒ це не те, чого 

можна навчити раціональним чином, а скоріше показати в дії на 

власному прикладі, своєю активною позицією у відношенні до світу 

і собі подібних. Віктор Франкл свого часу, осмислюючи значення 

поняття особистість, прийшов до висновку, що особистість як така 

не може розмножуватись, бо це властивість біологічного організму, 

який створений батьківськими організмами, а особистість, 

особистісний дух, духовна екзистенція — все це людина не в стані 

передати іншому. Людяність свого роду і є цим особистісним духом, 

особливим виміром,  де людина може віднайти себе справжню, 

відчути свою цілісність з усім світом і одночасно сприймати це нове 

знання індивідуально, унікально, як одкровення чи внутрішній 

подвиг, чи можливо як одне й інше разом.  Під цим кутом зору стає 

зрозумілим твердження В. Франкла про те, що «наша людяність 

зв'язана не стільки зі словом, скільки з поведінкою», бо слово 

вимагає осмисленого підходу, воно проявляється з часом і в часі, а 

поведінка більш аутентичніша, вона є найпершим свідченням та 

показником того ‒ хто Я? ‒ вона завжди має конкретне місце, тобто є 
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просторовою, те, що сприймається одразу ж й безвідносно, без 

попередньої підготовки. 

Проблематика людини і її сутнісних ознак ніколи не втрачала 

своєї актуальності, бо в залежності від того, ким бачила, відчувала, а 

значить і визначала себе людина, в тому напрямку й розвивала свої 

потенції, створювала все те, на чому в подальшому ґрунтувалась її 

культура. Сьогоднішні реалії вказують на те, що самовизначення для 

кожного має бути  надважливою задачею, основним мотивом 

людських пошуків і дій, які уже прямо зв'язані з виживанням людства 

як виду і кожного зокрема. Зважаючи на те, що за всіма ознаками світ 

навколо нас втрачає свою людиномірність і людинорієнтованість, 

рівень споживання зашкалює, пропозиції, які створюють видимість 

широти вибору для окремої людини, насправді ж все більше 

дезорієнтують сучасного індивіда, виводячи на арену, за словами 

відомої нейролінгвістки, професорки Тетяни Чернігівської, 

ментально інший тип особи, який вона описує як Homo Confusus – 

людина розгублена, характеризуючи стан людства в цілому. 

Докорінно змінилось людське становище в світі, «спочатку 

комп'ютери навчились рахувати на рівні з людиною, потім краще 

людини, потім навчились перемагати кращих гравців світу в шахи, 

шашки і інщі ігри, де потрібні феноменальні комбінаторні здібності» 

[3], в багатьох сферах вони виконують роботу краще людей, подекуди 

повністю їх замінили, тому й світ перестав бути людиномірним, 

єдиною можливістю залишатись людьми (особистостями) у нашій 

цифровій епосі, ‒ оберігати і остаточно не розгубити «людське» 

(людяне), бо є сфери, де можливості штучного інтелекту обмежені, 

до прикладу ‒ оцінка хорошої музики, красивих картин, приємних 

запахів ‒ все це ще залишається привілеєм людини, яка «здатна 

відчувати і описувати емоції, до кінця не знаючи їх природи. <...> 

Крім того, потрібно навчитись адаптуватись до змін, і в тому ж ключі 

виховувати майбутнє покоління: перейти від запам'ятовування до 

розуміння, навчитись протистояти постійному стресу, постійно 

перевіряти і перепровіряти інформацію, яку отримуємо; нарешті, 

зберігати людяність, не дивлячись на світ, який стрімко змінюється» 

[3]. 

Сьогодні мало знати, але більш суттєвою проблемою є знання 

того, що з цим знанням все-таки робити, а весь цей накопичений 

спектр знань включає велику долю розуміння, тим самим виводячи 

на перший план освіту і просвіту, які повинні все-таки орієнтуватись 

на глибинність, змістовність та узасадненість своїх установок, які б 

виступали не просто на інформативно-ознайомчому рівні, але б 

навчали застосувати їх в практичному сенсі, бо, зрештою, знання, яке 
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не застосовується в практиці є знанням порожнім. Ця думка сягає 

своїм корінням ще античності, а наша дійсність актуалізує її. Світ 

цифрових технологій ‒ це цивілізація зовсім іншого типу, де 

візуалізуються абстрактні величини, а людяності місця тут немає (бо 

достеменно вирахувати її в абстрактних величина все-таки ніяк не 

вдається), а та людина, яка 70% свого часу проживає у світі, якого 

немає (у віртуальній реальності), але присутність якого відчувається 

повсюдно, поступово втрачає розуміння того, що ж таке в дійсності 

бути Людиною. Уявімо собі на мить, таку гіпотетичну картину 

антиутопічного спрямування: наша планета через сотню років, ‒ де 

люди і роботи (штучний інтелект) живуть поруч один з одним, нічого 

не можливого практично не залишилось для людини, бо 

найпотужніші машини, створені видатними умами, забезпечують 

усім необхідним і здійснюють неможливе ‒ звільняють людину від 

рутинної праці, від необхідності займатись монотонними справами, 

які може виконувати будь-який автомат, переживати за свій добробут 

чи завтрішній день, тим самим, надаючи можливість людині 

удосконалювати те, що вона вважає за потрібне і самовиражатись у 

найчудернацькіший спосіб.  У цьому світі ‒ люди традиційно, за 

всіма правилами жанру, як творці ‒ мають певні привілеї і блага, але 

для для того, щоб підтвердити право на ці привілеї потрібно зробити 

одну маленьку річ, яка не вимагає ніяких зусиль для дійсно Людини, 

але є неможливою для усіх інших розумних форм і живих організмів. 

Для цього всього лиш потрібно, за допомогою надчутливих датчиків 

і сенсорів, ‒ природа яких відома лише окремим винахідникам 

минулого, про яких збереглась лиш пам'ять, ‒ пройти перевірку/ 

ідентифікацію Людини як Людини, де кодом доступу для кожного 

буде Людяність, яка миттєво зчитується з особи при перевірці. Якщо 

таку перевірку не буде пройдено, особа витирається з банку даних і 

миттєво втрачає свої привілеї, перетворюючись на розхідний 

матеріал, який утилізується. Звідси питання чи можливо 

математична загадка: скільки людей пройде ідентифікацію як 

Людина, якщо не вчити, не привчати і не показувати на власному 

прикладі нашим дітям, що значить бути людяним і як зберігати 

людське в собі, як зберегти той код, який дає доступ до сутнісного в 

кожному з нас? Яке майбутнє чекає людство? 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ — ЛЮДИНА. КОД ДОСТУПУ - ...? 
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Валентина Бодак (Дрогобич) 

 

ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПОШУКИ ПРИРОДИ 

ЛЮДИНИ ТА ЛЮДЯНОСТІ 

 

Постановка проблеми буття людини та людяності викликає рефлексії 

над питаннями цивілізаційного поступу людини (як виду) та людяності (як 

чинника її виживання у світі, повному протиріч та конфліктів) і збереження 

при цьому здатності бути людиною. У пошуках рішень та відповідей 

апелюємо до філософії, опираємось на власну моральну позицію, 

врівноважену у стосунках із світом прагненням пізнати істину, досягнути 

рівня добра і краси, зберегти свободу.   

Реалії та перспективи нової технологічної революції на початку ХХІ 

ст. (відомої під назвами: Четверта промислова революція, the 4th Industrial 

Revolution, Industry 4.0, цифрова революція, інформаційна революція) 

актуалізують сьогодні звернення до напрацювань філософсько-

антропологічної парадигми, в межах якої розкрито основоположні 

проблеми буття людини та людяності як здатності бути Людиною в цьому 

Бутті.  

До плеяди філософів-гуманістів належить постать Григорія 

Сковороди (1722 – 1794), 200-ліття з дня народження якого світова 

спільнота буде відзначати в наступному році. На пошану пам’яті і не вповні 

засвоєної нами спадщини філософа-любомудра, у пошуках відповіді на ті 

цивілізаційні виклики, які долає сучасна людина у своєму особистісному та 

суспільному існуванні, саме в розмислах його трактатів, бесід та діалогів 

віднайдемо відгук наших тривог та сумнівів.  

https://eroskosmos.org/face-of-humanness/
https://www.youtube.com/watch?v=sJoXFjPN98o
https://eroskosmos.org/face-of-humanness/
https://eroskosmos.org/face-of-humanness/
https://misis.ru/university/news/misc/2019-02/6011/
http://loveread.ec/view_global.php?id=95175
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У часо-просторовому інтервалі сьогодення проблема буття людини та 

людяності має морально-етичне ціннісно-смислове спрямування. 

Філософська творчість Г. Сковороди репрезентує українську 

антропологічно-філософську традицію, розвиток якої обумовив появу на 

початку 60-х років ХХ ст. Київської філософської школи – потужного 

творчого напрямку в українській філософії, представники якої – П. Копнін, 

М. Попович, І. Бичко, А. Бичко, С. Кримський, В. Табачковський, В. 

Шинкарук та низка інших розглянули проблеми складності і 

суперечливості людського буття, єдність і протиріччя сутності та існування 

людини тощо.  

Вибір теми статті обумовлений необхідністю зняти суперечності між 

теоретичним історико-філософським вирішенням проблеми буття людини 

та людяності, зокрема у творчості Г. Сковороди, і практичною значимістю 

філософського знання у процесі формування світогляду молоді, вибору 

ціннісних орієнтацій, фахової підготовки майбутніх педагогів тощо.  

Існування людини Г. Сковорода розглядає крізь призму 

стражденності; проблематичності; перспективи творення самої себе, що 

реалізується під впливом як позитивних, так і негативних внутрішніх 

(душевних) і зовнішніх впливів; багатовимірності людського буття в 

різноманітних соціальних ролях, етнічній, віковій, статевій приналежності 

тощо.  

Гармонійне співіснування із світом, пізнання і прийняття себе в 

самодостатності свого існування задовольняє прагнення людини до щастя 

як природного стану, модусу існування, переживання повного і тривалого 

задоволення від життя. У прагненні досягнути мети свого життя людині не 

вдається уникнути страждань, подолати протиріччя у пошуках щастя поза 

межами власної душі. Людське існування пронизане усвідомленням і 

прийняттям своєї недосконалості і, водночас, постійним прагненням бути 

кращим шляхом подолання протиріччя у співвідношенні духовного і 

тілесного, тваринного в людині (ендотимного, лише вітального), що 

кероване відчуттями і потягами. У Г. Сковороди це протиріччя «житія» 

(тварного) і «життя», з визнанням того, що ці «низькі» вітальні, «тварні» 

сили потребують обмеження та контролю  [2, с.7]. Варто зазначити, що 

поняття «життя» тут виступає конотацією понять «духовне»,  «людина», 

«існування», «серце» тощо. У релігійному визначенні ця атрибутивна 

ознака діяння Божого в його творінні, промислі та спасінні співіснує у 

взаємодії планетарних процесів та духовних явищ [1].  

Г. Сковорода не пов’язує досягнення стану гармонійної єдності і 

щастя із зовнішніми чинниками людського буття («щастя ані від наук, ані 

від чинів, ні від багатства…») [2, с. 417]. Цей стан гармонії із собою і світом 

філософ називає «миром душевним» і визначає його досягнення як 

«найперше дбання наше», адже немає користі «дістати у володіння цілий 
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Всесвіт, а душу загубити?» [2, с. 350]. Важливим є те, що філософ 

урівноважує значимість «Всесвіту» і «душі». Як співвідношення цілого та 

частини – це рівнозначні рівні існування людини, адже, як говорить Г. 

Сковорода, беззаперечною є цінність життя кожної людини – «кожного без 

вибору дихання» і  кожному «відчинено шлях до щастя» [2, с. 331]. «Бути 

щасливим», за вченням Г. Сковороди, визначає мету і призначення 

людського життя: «Ось же вам верхівка і квітка всього життя вашого, 

внутрішній світ, сердечна веселість, душевна міць … Ось мир! – на 

заспокоєння думок, на радість серця, оживлення душі» [2, с. 340 – 341]; 

важливо при цьому «знайти самого себе» [2, с. 340], адже «від пізнання себе 

самого входить у душу світло відання Божого,  з ним шлях мирний щастя» 

[2, с. 415].  

Визначаючи мету людського життя, Г. Сковорода  протиставляє 

«зовнішнє» і «внутрішнє» в ієрархії буттєвих цінностей і потреб людини: 

«…немає корисніше та важливіше, як богомудро управляти не зовнішньою, 

домашньою,  а внутрішньою душевною економією, тобто пізнати себе і 

зробити лад у серці своєму» [2, с. 353].  

Пізнання і розуміння людиною себе-в-собі, за Г. Сковородою, 

пов’язане з її духовно-тілесною природою, двояким розумінням буття як 

духовного і оречевленого, і при цьому наданням переваги першого над 

другим. Філософ говорить: «Підійми ж від землі думки свої і зрозумій 

людину в собі, від Бога народжену, а не створену в останній час життя» [2, 

с.1 77]. Пізнання людиною свого призначення в бутті є не чисто розумовим 

актом, а духовним, морально-етичним вибором, утвердженням ідеалу 

самодостатності як визнання і прийняття своєї доброчесності і, водночас, 

недосконалості. 

Зовнішня активність людини у вирішенні повсякденних проблем 

гальмує внутрішнє неповторно-особистісне начало людини.  У цьому стані 

буденного буття особистість втрачає здатність здійснювати екзистенційний 

вибір – не марноти суєтного світу навколо себе, а власну «душу», шлях 

самопізнання і самовдосконалення [2, с. 350].  Г. Сковорода дає настанову 

керуватися інтересами власного «Я», берегти власну свободу як 

беззаперечну цінність, що, водночас, є шляхом усвідомлення  значимості 

іншої людини: «… не лінуйся працювати для своєї власної вигоди й творити 

необхідне – тоді будеш вільний» [3, с. 132].  

Для досягнення стану щастя та прагнення справедливості  Г. 

Сковорода обґрунтовує принцип «рівної нерівності»  («Бог подібний до 

багатого водограю, що наповнює різні посудини, відповідно до їхнього 

об’єму. Над водограєм напис «Неоднакова всім рівність» [2, с. 436]), що 

допоможе людині не бажати надмірного, зайвого, позбавитися заздрості, 

ілюзорних бажань і хотінь, досягнути гармонії із собою і світом. Принцип 

«…. нічого надміру» [3, с. 267] у сковородинському вченні є важливим для 
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самопізнання і самореалізації особистості: «…Не той щасливий, хто бажає 

кращого, а той, хто задоволений тим, чим володіє…» [3, с. 239]. Водночас 

цей принцип у вченні Г. Сковороди апелює до нашого відчуття і розуміння 

справедливості, яка не може бути тотожна рівності, оскільки заснована на 

моральності людини і влади, орієнтована на відновлення рівноваги у світі.  

Рефлексія над цивілізаційними викликами, які породжують та 

поглиблюють суперечності людського буття в просторово-часовому 

інтервалі сьогодення, спонукали нас проникнути в антрополого-

філософський зміст феномену людяності як суто людської здатності в діях 

і діяльності виявляти співчуття і співпереживання до світу, себе та буття 

інших живих істот у ньому. 

Концептуалізація проблеми буття людини та людяності скеровує наші 

дослідницькі пошуки до філософсько-теоретичних засад гуманізму,  

зокрема в репрезентації етичного вчення Г. Сковороди. Встановлено його 

важливість для прикладних аспектів філософського знання в сьогоденні, 

утвердження гуманістичних засад та ідеалів, поваги до особистості, 

толерантності до інакшості Іншого/Чужого (за М. Бубером), який 

потенційно є твоїм партнером чи опонентом, визначення власних дій та 

діяльності як самопізнання і самореалізації, що відкривають для людини та 

людства перспективу досягнення стану гармонійної взаємодії і щастя.   
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Віра Лімонченко (Дрогобич) 

 

ШЛЯХ ДО ЛЮДЯНОСТІ ЛЮДИНИ: РЕВОЛЮЦІЯ ЧИ 

РИТУАЛ? 

 

Поставлене в назву слово «шлях» виводить на світ питання 

методологічні – в кінцевому плані саме спосіб осмислення встановлює 

суттєвість предмета думки. Сенс методологічних питань і проблем у тому, 

щоб бачити те, як висловлюється і який рух робить предмет думки, яким у 

разі виступає людяність. 

Цілком можливо і обґрунтовано розрізнення етичного та 

онтологічного смислів людяності, на що вже неодноразово зверталася увага. 

Хоча тут необхідна експлікація, яка обґрунтовує тезу, я її опущу, одразу 

наголосивши, що у своїй вихідній первинності онтологічне та етичне не 

протиставлені. І це особливо виразно в тому випадку, коли етичне 

співвіднесене не з нормативною етикою, але вихідним іменником 

приймається етос: поняття, яке проводить «демаркаційну лінію між етосним 

як реально-належним, що виходить за полюси тяжіння хаотичного стану 

норовів, і суворим порядком ідеально-належного, сферою власне 

морального» [2, с. 485]. Сфера власне морального співвіднесена з 

історичним моментом, висловлюючи граничність належствування, 

зумовленого настановами владної більшості, поняття «етос» протистоїть 

історицистському релятивізму, на що вказує Є. Анчел: «Етос корениться в 

історії глибше, ніж мораль, хоча б тому, що він не прив'язаний до 

теперішнього» [цит. за: 1, с. 5], таким чином історичний характер людської 

дії стикається з онтологічними підставами людського життя: буття людини 

у своїй суттєвості постає етичним. 

Найбільш звично рухатися в дискурсі іменника – адже в граматичній 

формі поняття співвідноситься з іменником. «Человечность» як іменник 

російської мови подвійний, що і передбачається розрізненням етичного і 

онтологічного. В українській мові є дві форми – «людяність» і «людськість», 

в англійській також є «humanity» і «humaneness», хоча в словниках вони 

перекладаються аналогічно: і як вказівка на природу людини, і як фіксація 

якості цієї природи – доброзичливість по відношенню до іншої людини. Але 

вже прикметники розрізнені – людяний і людський, гуманний і 

гуманістичний: перше виразно етичне, друге вказує на співвідносність того, 

що властиво людині як виду живого, у знаменитій роботі М. Гайдеґґера 

розкрито варіації того, що властиве гуманізму, взятому як природа людини, 

яка гранично мінлива – оскільки не дана, а задана. Мартін Гайдеґґер 

зазначає, що виразно і під своїм ім'ям гуманізм був продуманий в епоху 

Римської республіки – як протилежність «людини людяної» «людині 

варварській». Гуманізм ХIV – ХV століть походить від цього першого 



80 
 

гуманізму і протистоїть також варварству – готичній схоластиці. «До 

гуманізму у його історіографічному розумінні, отже, завжди належить 

‘культивування людяності’» [10, з. 320], тобто ствердження такої ситуації, 

коли людина стає для себе завданням, а отже – за проблемою гуманізму 

стоїть побоювання, що людина відпадає від своєї сутності, яка визначається 

«на тлі якогось тлумачення природи, історії, світу, світооснови, що вже 

утвердилися, тобто сущого загалом» [10, с. 321]. І далі: «якщо ж люди 

розуміють під гуманізмом взагалі занепокоєність тим, щоб людина 

звільнилася для власної людяності і знайшла в ній свою гідність, то, 

дивлячись по трактуванню «свободи» і «природи» людини, гуманізм 

виявиться різним» [10, с. 320]. І тут доречне розрізнення гуманізму і 

людяності, проведене Віктором Малаховим, який відзначає трагічний 

псевдоморфоз гуманізму, який «насправді може бути як завгодно 

нелюдським, тоді як реальна людяність здатна виходити далеко межі власне 

гуманістичного світогляду» [5], тобто, характерне для Європи Нового часу 

звеличення людини, її центральне становище робить людину мірилом всього 

існуючого і як наслідок виникає акцент на самоствердження: «Гуманізм 

прищеплює кожному гордість за ‘Людину’ і, отже, за себе, тоді як людяність 

швидше пов’язана зі смиренністю. Гуманізм – апломб, вертикальна постава, 

людяність – зверненість, а то й схильність до Іншого. Гуманізм – 

самоствердження, людяність – прощення чи дар. Гуманізм апелює до 

ідеології та ідеалу, в основі людяності лежать прості норми людської 

моральності» [5]. Подібне розрізнення передбачає звернення до осмислення 

«практик людяності», за множинності варіантів, я виділяю ритуал і 

революцію. 

Знову ж таки, на рівні дискурсу у формі іменника можна співвіднести 

смисли понять «революція» та «ритуал». Первинно фіксується пряме 

протиставлення – і саме революція бачиться дією, яка реалізує покликання 

людини до творчості, тоді як ритуал – це дія повторювання, у якій немає ані 

утилітарного творення, ані особистісної свободи. Якщо людина – це 

природа, яка творить, то вона реалізується як революція. Звідси позитивна 

акцентуація революції, яка сягає сакралізації: Революції – локомотиви історії 

й саме слово «революція» для багатьох має суто позитивну конотацію – 

«неминучого соціального відновлення, прориву у майбутнє, яке неминуче, 

бо за ним стоять об'єктивні закони розвитку суспільства» [7, с. 339]. І однак 

цей акт прориву в щасливе майбутнє гранично руйнівний по відношенню до 

сьогодення – «в ім’я нібито ‘законного’ оновлення і прогресу можна без 

жалю пожертвувати мільйонами життів і поставити під питання існування 

цілих народів» [7, с. 340]. І виникає сумний саркастичний перевертень 

Євгена Головахи: «Революції – це локомотиви, під які іноді потрапляє 

історія». 
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Важко помилитися, стверджуючи, що сакралізація (м’якший варіант 

– легітимізація) революції почалася з революції у Франції та її заворожливих 

гасел «Свобода. Рівність. Братерство», із затвердження нею свого 

особливого місця. За словами Робесп’єра, всі революції вимагають 

честолюбства і ведуть прямою дорогою до деспотії, і лише «наша революція 

наказує чесноти. Невігластво та сила вкинули інші революції у новий 

деспотизм; наша революція, яка виходить із справедливості, може бути лише 

в її лоні» [8, с. 230]. І це надалі повторюють більшість політичних 

авантюристів, гордо іменуючи себе справжніми революціонерами. 

Але єдності щодо сприйняття революцій немає. «У когось цей термін 

асоціюється тільки і виключно з необмеженим терором, що майже завжди, 

до речі, підтверджується в реальній історії, або з крахом базових 

цивілізаційних основ світу та всіх соціальних засад, з розгулом черні, 

винищенням кращих та зубожінням мас. У когось відкривається і розуміння 

того безперечного факту, що за великими потрясіннями, революціями та їх 

супутниками – масовим терором, геноцидом та громадянськими війнами – 

стоять, як правило, інтереси небагатьох тіньових гравців – осіб та груп, які 

ставлять на кон життя цілих народів та цивілізацій: ‘кому війна, кому мати 

рідна’» [7, с. 340]. В. Расторгуєв звертається до сенсу, зумовленого 

етимологічно, і зауважує, що революція – це завжди повернення у розвитку, 

ре-еволюція: «І справді, будь-яка революція є не тільки проривом до нових 

горизонтів і масштабів соціальних перетворень, яким перешкоджають вади, 

закладені в еволюції (особливо в її соціал-дарвіністському тлумаченні), але 

ще більш масштабна архаїзація суспільства. Революція – це не що інше, як 

грандіозний провал у минуле на витку сходження, занурення у варварство і 

навіть дикість, якщо слідувати класифікації Адама Фергюсона, який 

відрізняв цивілізованість від дикості та варварства, пов’язуючи дикість із 

відсутністю власності, а варварство – з відсутністю законів, здатних її 

захистити» [7, с. 340]. 

Я не беруся заперечувати вплив революцій на світовий порядок – вони 

справді кардинально змінюють образ світу, лише зверну увагу на те, що 

відбувається з людиною, залученою до революційного руху і яка обрала для 

себе цей шлях. Можливі два шляхи розгляду цього питання – свідчення 

мистецтва та біографії реальних людей. Перший шлях і етичніше, і цілісніше 

– історія постає прописаною у своїй логіці, другий ніби достовірніший, без 

вигадки, проте грішить непристойним підгляданням через замкову щілину в 

інтимні глибини людини. Середній шлях – звернення висновків, зробленими 

іншими, у разі до роботи Володимира Соловйова «Три промови на згадку 

Достоєвського». Соловйов мені авторитетний як переконливий геґельянець, 

тобто діалектик, і внаслідок цього він надзвичайно чутливий до питань 

суспільного блага, яке можна досягти на шляху істини, а не свавілля. Він 

демонструє логіку зміни свідомості в процесі боротьби за ідеальний лад 
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життя і показує: оскільки «ідеал з’являється виключно в майбутньому, а в 

сучасному людина має справу тільки з тим, що суперечить цьому ідеалу, то 

вся її діяльність від неіснуючого ідеалу звертається повністю на руйнування 

існуючого, а оскільки це останнє тримається людьми і суспільством, то ця 

справа обертається в насильство над людьми і цілим суспільством.  

Непомітним чином громадський ідеал замінюється протисуспільною 

діяльністю. На запитання: що робити? – виходить ясна і певна відповідь: 

вбивати всіх противників майбутнього ідеального ладу, тобто всіх 

захисників сьогодення. [9, с. 309-310]. Революція «вимагає від людства не 

внутрішнього навернення, а зовнішнього перевороту» [9, с. 310]. 

Усвідомлення примусовості влади зовнішніх сил, які зробили людину рабом 

зовнішності та випадковості найчастіше не відбувається, часом призводить 

до апології законів історії як діючих насильно, але поширений і варіант 

пошуку виходу зі стихійного потоку: «Перший крок до порятунку для нас – 

відчути своє безсилля та свою неволю, хто цілком це відчує, той уже не буде 

вбивцею; але якщо він зупиниться на цьому почутті свого безсилля і неволі, 

він прийде до самогубства. Самогубство – насильство над собою – є вже 

чимось вищим і вільнішим, ніж насильство над іншими» [9, с. 311-312]. Далі 

Соловйов говорить і про подальші кроки, але смію нагадати, наскільки 

трагічні долі людей, які щиро прийняли справу революції – алкоголь, 

безумство, самогубство доля дуже багатьох. 

Я назву лише одного – бездоганного лицаря революції, якій він 

служив беззавітно. Це Володимир Маяковський, який в ім’я світлого 

майбутнього задушує себе – «наступає на горло власної пісні», коли ж він 

висміяв переродження революції в «Бані», «Містерії Буфф», «Клопі», то 

сталося найстрашніше і остаточне. Можна згадати і ситуацію любовної 

трагедії – відкинута патріархальність старої сім’ї та життя новою сім’єю 

утрьох остаточно виснажили його. Вбивча сила революцій іронічно м’яко 

виведена Миколою Ердманом у п’єсі «Самовбивця». Про обернену 

абсурдність свідчить простий факт: фільми за його сценаріями дивиться вся 

країна («Веселі хлопці», «Волга-Волга»), але його імені немає в титрах – ім’я 

людини стерто. Є. Анчел наводить слова молодого Д. Лукача: «Людина 

лише точка зіткнення великих сил, і те, що вона зробила, вже не належить 

їй. Вона теж виступає складовою не залежної від неї, байдужою до неї... 

системи, яка руйнує її волю. І те, заради чого вона діяла, також ніколи 

повністю їй не підвладне» [1, с. 19]. Показові в цьому випадку вказані 

Лукачем руйнування волі та непідвладність людині того, заради чого вона 

діяла. Іншими словами, крім неприйнятності насильства, виправдання яких 

було б можливим за умови набуття шуканого, долі революцій трагічні 

своїми переродженнями. Є. Анчел говорить про асиметрію мети та 

результату: «Будучи автономною, вільною істотою, людина покликана 

діяти, але виявляється не в змозі контролювати наслідки своїх дій. Можна 
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сказати, що це виступає свого роду «покаранням» людині за її автономну 

свободу. Відмічене можна позначити як сутнісну асиметрію людини, яка, 

наскільки відомо, досі не подолана. Автономна свобода кожної людини як 

індивіда дана їй одночасно з її безпорадністю. А це призводить до того, що 

людина у своєму стані відокремленості наділяється автономною свободою, 

яку вона не знає, як застосувати» [1, с. 16-17]. Прийняття і апологія 

революції найчастіше обґрунтовується тим, що після революцій, які навіть у 

конкретний момент історії потерпіли поразку, вигляд світу змінюється, і це 

дозволяє говорити про перемогу, що настає врешті-решт. Хоча зазначена 

Юмом розбіжність «після того» і «внаслідок того» залишає сумнів: адже в 

такому разі відбувається істотна зміна смислового простору революції та 

перенесення цього феномену з конкретної історії у вимір ідей, що очищає 

багатолику конкретність історії до деякого ідеалізованого смислу. 

Вивертаючись, ми схильні говорити про єдність руйнування та творення в 

революції – проте, творчий вимір революції затьмарює настанова на 

руйнування. Тому й постає питання: перетворюючий творчий рух, що ми 

споглядаємо після революцій – це відбувається завдяки революціям чи 

всупереч їм? 

У революції виступає на перший план ламка застарілого порядку – але 

ж ламаємо для деякого нового порядку людського життя, у тематиці цих 

міркувань – заради людяності, що зберігає людину. Простий приклад саду, 

який, бажаючи зберегти у раз і назавжди знайденому порядку, необхідно 

постійно перетворювати, обробляти, тобто активно діяти у його структурі, 

здавалося б, зміщує акцент на постійне перетворення, що найчастіше 

називається творчістю, яку розуміють як створення нового і небувалого. Тим 

не менш, не акцент на новизні є істотною основою творчості, а щось інше – 

і вона вислизає: шукається, передбачається, вислуховується і 

передчувається, вигадується. 

І тут доречне звернення до дієслівного дискурсу. У російській мові 

різні стани дієслова іменовані дуже своєрідно: якщо в англійській (і в 

українській так само) йдеться про активий і пасивний стани, то в російській 

виникає розрізнення «действительного и страдательного» станів: 

«действительный» стан показує, що суб’єкт сам справляє дію, яка 

спрямована на прямий об’єкт, виражений формою знахідного відмінка без 

прийменника; «страдательный» стан показує, що особа або предмет, що 

виступають у ролі підмету, не роблять дії (не є її суб’єктом), а відчувають на 

собі чиюсь дію (є її об’єктом – але використовуючи поняття суворо, називати 

того, хто включений у дію «страдательного» стану об’єктом, неприпустима 

довільність). Тобто, пасивний стан вказує на те, що суб’єкт сам не виявляє 

діяльності, він позбавлений самостійності, але конструкція «страждальний 

стан» радикально змінює смислові акценти, які були втрачені в історії мови, 

і які повертає звернення до етимології слова «пасивний», що походить від 
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passivus – «сприйнятливий», далі – від pati «терпіти, зазнавати, страждати, 

мучитися. Тобто, у основі слова, у внутрішньому корені, таїться досить 

специфічна активність – здатність приймати в себе параметри іншого, ніж ти 

є існування, бути відкритим іншій суті і рухатися не за індивідуально-

приватною логікою і саме це стає дією, що конституює світ як мир на відміну 

від середовища, що вказує на просторовий серединний проміжний стан або 

якість на відміну від того, що тане в глибині (світ як мир у свою чергу від 

mitras «друг», «лагідний», «милий»). 

Фіксуються два роду проблем, що не раз привертали мою увагу: 

активність особливого роду, простір дії якої розташований у самій людині 

(можливі уточнення – душа, мислення, суб’єктивність), що виступає на 

перший план при осмисленні аскези та мислення, та якісність відносин у 

спільноті людей, що схоплюється словом «світ як мир». Показово, що 

всередині слов’янських мов поняття «космос» виражається тим самим 

словом, що й «загальний спокій», в інших мовах цього немає: англійські 

«world» та «peace», німецькі «Friede» та «Welt», французькі «monde» і «paix» 

не мають між собою спільного. Це опрацьовано В.В. Бібіхіним при 

тематизації поняття «світ» (рос. «мир»): «мир» як всесвіт і «мир» як спокій 

та злагода зближені і світ конституйований спокоєм та злагодою. Первинні 

згода та спокій, без чого немає світу як цілісної форми, як «верховної форми 

найвсеосяжнішої цілісності» [3, с. 23]. 

Повертаючись до проблематики творчості, зауважимо, що шукане 

звідкись приходить – з деякого істотного існування, що й фіксує 

страждальний стан, дію якого можна співвіднести з ритуалом, загальні риси 

якого виразно виразні у конфуціанстві. Показово, що розділ про ритуал у 

книзі Володимира Малявіна «Конфуцій» названо «Музика людяності». Він 

нагадує: «Головну якість благородної людини, яку виховує ритуал і музика, 

Конфуцій назвав ‘людяністю’ (жень). Ієрогліф жень складається зі знаків 

‘людина’ і ‘два’, тобто вона позначала відносини між людьми, щось 

міжлюдське, чим у китайській традиції і вважалося справжнє буття 

людини». Ритуал, вводячи особистість в область «міжлюдського», руйнує 

замкнутість людини-індивіда і ставить у центр не сутності, а події, що є 

особливістю дієслівного дискурсу. «Людяність – це шлях кожної людини до 

себе. І вона робить людину мостом між тим, що вона є, і тим, чим має бути» 

[6]. Способом входження на цей міст і стає ритуал: ритуал – це головна умова 

людського спільного життя і, отже, найкращим засібом виховання в людях 

людяності, що сполучає окремого приватного часткового індивіда зі світом 

предків і сучасників, при цьому підкреслюється спрямованість на 

перетворення самої людини, а не на логіку зміни світу. Світ змінювати 

корисно, але є щось вище користі. За Ж. Бофре: «Треба прислухатися до 

Гайдеґґера. Але те, що каже Гайдеґґер, абсолютно марне. Зрозуміло, він 

стверджував, що спасіння світу залежить від наступного – пробудити в нас 
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смисл марного. Але що зробить смисл марного у світі, де всюди править 

утилітаризм? Некорисне, говорив він, є тим не менш, тією мірою, якою 

ніякий практичний наслідок з нього не може безпосередньо слідувати, – це 

смисл речей. І все-таки цей смисл є найнеобхіднішим. Тому що смисл речей 

– це саме марне, яке не має жодного смислу і тому нічому не служить» [4, с. 

119]. Користь підпорядкована логіці мети, що акумулює активність, тобто 

внесення змін, але, крім цього, є і логіка цілого, що діє як зберігаюча. 

Ритуал належить усім, але ніхто не має на нього виняткових прав; він 

є і засіб, і саме середовище людського спілкування. Його роль у суспільстві 

подвійна: він ставить межу індивідуальним устремлінням, але стверджує 

неминущі, а точніше – такі, що переходять до наступного покоління, життєві 

цінності. Ритуал від кожного вимагає самозменшення – і про цю його 

властивість нагадує знайоме нам з дитинства уявлення про солодко 

ввічливих китайців з їхніми «китайськими церемоніями». Але той самий 

ритуал повідомляє людині справжню гідність: ритуал виявляється 

загальною мірою гармонії у відносинах між людьми, і у відношенні людини 

до себе. «Якщо в людині єство затьмарить вихованість, вийде дикун, а якщо 

вихованість затьмарить єство, вийде книжник. Лише той, у кому єство і 

вихованість один до одного прилагоджуються, може зватись гідною 

людиною» [6]. 

Показовою є етимологія терміну «ритуал»: слово прийшло з 

санскриту і означає: «приводити в рух, рухатися». Причастя від дієслова 

«рита» як прикметник означає відповідний, слушний, правильний, 

праведний. Як іменник – закон (кругообігу всесвіту), порядок, істина, 

священний обряд і жертвопринесення. Вперше це слово зустрічається у 

давньоіндійських гімнах богам – Рігведе. Однокорінним із санскритським 

поняттям «рита» є такі слова, як англійське слово «right» (право), «art» 

(мистецтво), «rite» (звичай, обряд), російське слово «ряд», «обряд», 

«порядок». Сучасний науковий термін «ритуал» походить з латинської мови, 

в якій є іменник «ritus», що означає обряд, службу, й утворений від нього 

прикметник «ritualis» (обрядовий). 

Повертаючись до заявленої теми, легко побачити, що ритуал і 

революція відзначають два полюси людського світу, які можна 

співвідносити з дієслівними формами: ритуал співвідносний із включенням 

у повторювану дію, дану людині як форма, що підпорядковує її деякому 

порядку – (страждальний стан), революція вказує на зміну, переворот, 

ламання існуючого порядку (дійсний стан). 

Значимість страждальності, навіть названої пасивністю, можна 

побачити й у вченні М. Мамардашвілі про паузу як справжній початок будь-

якого філософствування. При розгляді практик людяності Віктор Малахов 

говорить про епохе як паузу «внутрішнього зосередження, ‘збирання себе’ і 

водночас – початок духовного опору: опору будь-яким зовнішнім силам, що 
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спонукають людину до безпосередньої несвідомої дії, зрештою – опору 

магістральним тенденціям самого часу, його, як кажуть, ‘мейнстриму’, якщо 

цей ‘мейнстрім’ загрожує тим цінностям, без яких ми не можемо уявити 

гідність та смисл власного буття. Зрозуміло, окреслена позиція морального 

епохе, паузи як початку духовного опору не може бути самодостатньою. 

Вона взагалі має смисл лише при припущенні, що нам справді є що захищати 

у нинішньому світі. У чому ж допустимо вбачати це ‘те, заради чого’, – те, 

пам’ятання про що, всупереч усьому, не дозволяє нам безоглядно і 

безповоротно поринути в безодню політичних пристрастей і економічних 

вигод, змушує дотримуватися по відношенню до всього цього – хоча б у 

глибині своєї душі – важкої і відповідальної позиції моральної обачності?» 

[5]. 

Відповідь можлива за Конфуцієм: людська творчість не створює 

нових світів, а повертає людині все той же від віку існуючий «світ, як він є». 

Але вона повертає людині світ, сповнений людської присутності. 
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Олександр Ткаченко (Дрогобич) 

КУЛЬТУРА ЯК СУБСТАНЦІЯ ЛЮДЯНОСТІ:  

МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 

Розмірковуючи про людяність як міру відкритості людської душі до 

Бога, ми аналізували останні дослідження,  серед яких виокремили ідеї В.С. 

Возняка [6]. Український філософ, наголошуючи на тому, що сучасна 

ситуація людини демонструє загрозливу ескалацію розлюднення, 

стверджує: «шукати підстави людяності поза і крім по-людськи значущої й 

осмисленої спільної справи – пусте заняття. Усім своїм життям, самою 

своєю суб’єктністю, душею, духом і тілом ми вже вплетені в тканину 

спільної справи» [2, с. 7]. Такою загальною справою є культура, яка 

«становить субстанцію людяності і в цьому сенсі і є сама людяність» [2, с. 

7].  

Зазначимо, що наша позиція в цьому питанні глибоко християнська. 

Людяність – це міра відкритості людської душі до Бога [6]. Справжня 

людяність – це онтологічно-буттєвий та ціннісно-свобідний зв’язок людини 

з Богом; це дарована Богом богоподібність, яка сприймається і реалізується 

людиною в свободі, любові, а не просто профанний гуманізм, гола 

«людяність».  

Але сьогодні, в контексті трагічних подій в Україні, постає 

питання:  Чому культурні традиції людства не рятують від моральної 

деградації та падіння? Історія знає багато таких прикладів... Невже ситуація 

«блукання», тобто перебування в стані недолюдяності або взагалі 

нелюдяності – історична «доля» людства? Погодимось з Германо Гессе: 

«війни були завжди, з того часу як людство пам’ятає про себе, і ніколи не 

було підстав вважати, що з ними нарешті покінчено» [4]. На жаль, як 

Діоген, прогулюючись в Афінах в сонячний день з ліхтарем, голосно волав: 

«Шукаю людину!», так і сучасна людина, вдивляючись в себе та історію 

людства розгублено та з сумом запитує: «Чому так мало людяності?». 

Не претендуючи на серйозний аналітичний рівень, спробуємо коротко 

відповісти: про яку культуру мовиться як об'єктивну підставу людяності – 

присутність людства (роду) в людині, реальну конкретизацію загального в 

окремому (В. Возняк)?; чому сучасні суспільства, маючи захист від 

тенденцій розлюднення в системі освіти ігнорують можливістю розвивати 

здатності людини визначати свої вчинки присутністю інших (людства) в 

собі?; допомагати самовизначатися людством (іншими), самовизначатися 

тим, що реально може зберегти в людині людське? Чи сучасний світ сприяє, 

призначає людину до того, щоб любити та співпрацювати? Чи він відбирає 

і те й інше? 
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Якщо озирнутися навкруги, то побачимо, що послідовно робиться все 

для того, щоб відібрати в людини здатність любити і співтворити. Що тоді 

можна назвати нормальним (від – норма), тобто властивим саме людському 

роду, життям, про яке так лицемірно (а може наївно) говорять можновладці 

своїм громадянам? Життя без любові та милосердя? Чи залишається в 

сучасному світі місце для жертовності, подвижництва, сходження людини? 

На жаль, патологія стала нормою, а норма – патологією1.  

Ми є свідками виявлення в сучасній культурі тенденцій до знищення 

своїх релігіин̆их і духовних підвалин. «Велика філософія і велике 

мистецтво, як і релігійна символіка, вже не потрібні.... Розпочинається 

розвінчування того, що малося за вище у культурі, за верховинне їі ̈

досягнення. У найрізноманітніші способи викривають не священний і не 

символічний характер культури» [1, c. 540]. 

Онтологічно притаманне людині розумне, моральне начало, яке 

вкорінене у божественному Логосі (В. Соловйов), почуття любові стають 

відчуженою формою і вкотре на авансцені історії починає панувати 

головний герой –  зіпсутий «натуралізмом»  і «об’єктивізмом» раціоналізм. 

В освіті як і у науці «зростає тіло її, що складається з багатьох відомостей, 

а сама душа її – система раціональних принципів – залишається без 

культури і без відомості про саму себе і своє ставлення до останніх цілей 

людської особи»  [7, с. 525].  

Це, на жаль, такий період, в історії людства, коли людина починає 

жити тільки зовнішнім життям, віддаляючись від своїх внутрішніх глибин. 

Втрачається цілісність почуттів, волі, розуму, серця – цілісність людського 

духу. В такі періоди людина подібна до човна, який вітри її тваринних 

інтересів кидають в різні сторони, і за словами Платона, людина схильна 

стати «найгіршою із бестій». І вона дійсно деградує, виправдовуючи свої 

найгірші вчинки зовнішніми обставинами, долею, чиїмись провинами і 

прикриваючись різними формами словоблудства. Яку безодню зла в 

глибинах людської природи показав Ф. Достоєвський! Все людство і кожна 

людина перебувають у стані гріховності і сама людина не може виправити 

себе і врятувати. Допомогти може тільки над-особистісне Божественне 

буття. Втрачаючи Бога, людство в цілому, і в особистості починає жити 

єдиним поглядом на себе – егоїзмом в буквальному значенні цього слова, 

відшуковуючи ворога в насильницькому екстазі (війнах, різноманітних 

революціях і т. п.). 
                                                 
1 А може був правий К. Маркс, який у рукописах 1844 року, акцентуючи увагу на відчуженості 

праці, писав про те, що людина, займаючись діяльністю заради фізичного існування, виключно 

заради заробітку, втрачає свої моральні, духовні якості. «Звідси … людина відчуває себе 

свобідно діючою тільки виконуючи свої тваринні функції – коли їсть, п’є, під час статевого 

акту, в кращому випадку, коли перебуває в своєму помешканні, прикрашає себе і т. п., а в своїх 

людських функціях вона відчуває себе ... лише твариною. Те, що властиве тварині, стає долею 

людини, а людське перетворюється в те, що властиве тварині» [5, с. 91]. 
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Трагізм втрати людиною духовних підвалин посилюється в ситуації, 

коли сучасне суспільство, маючи захист в системі освіти, як потенційної 

умови збереження в людині людяності, ігнорує таку можливість. 

Продовжує панувати такий тип педагогіки (наприклад, формальний) і 

педагогічного мислення, які не здатні «активувати суб’єктність культури, 

щоб саме вона і вчила, і виховувала – у смислі: живила собою – душу, серце 

і розум кожного учня» [3, c. 347]. На думку В. Возняка «культура у такому 

спотвореному (або ж – адаптованому вигляді) не живить, не виховує, не 

окормлює дитячі душі, реальну суб’єктивність, що перебуває у стані 

становлення» [3, c. 348]. Також з системи освіти послідовно вилучається 

гуманітарна складова і, зокрема, філософія, яка може допомогти 

утриматися людині на сучасних роздоріжжях цивілізації.  

Дійсно сутність людини, міра її людяності може розкриватися в 

культурі. Але в культурі на релігійній основі, справді в духовній культурі. 

«Будь-яка культура (навіть матеріальна культура) є культура духа; будь-яка 

культура має духовні підвалини, – вона є продукт творчої праці духа над 

природними стихіями» [1, c. 539].  

Насправді, проблема людяності, фундаментальною особливістю якої 

є релігійність – глибоко християнська. Мовиться про справжню, істинну 

Зустріч людини з Богом. Така Подія оновлює людину, робить її цільною та 

творчою, що передбачає перш за все милосердя та любов до інших. Адже 

сам Бог прийшов в цей світ і став  істинною Людиною. Своїм життям Він 

залишив нам особистий приклад, взірець людяності, тому що прожив все 

наше людське життя. Все, що поза цієї міри, менше цього, не можна 

називати людським, гідним Людини. Ми переконані, що саме сенс 

релігійного життя визначальною мірою спрямований на повернення 

втраченої цілісності почуттів, волі, розуму та серця людини. Для 

християнства виправданий єдиний буттєвий порядок – порядок любові (В. 

Лімонченко). 

Завершуючи, хотілося б пригадати слова   Г. Гессе: «Нехай ця 

злощасна війна примусить нас глибше, ніж будь коли, відчути, що любов 

вище ненависті,  розуміння вище розлюченності, мир благородніший за 

війну. А інакше, яка ще від неї користь?» [4].   
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Володимир Возняк (Дрогобич) 

 

ДЕ І ЯК ШУКАТИ СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ? 

 

Перш ніж почати розмірковувати стосовно сутності людини, варто 

суто рефлексивно визначити той спосіб мислення, який при цьому 

застосовується, окреслити ту теоретичну оптику, за допомогою якої ми 

збираємось побачити сутнісні виміри. Існують оптика розсудку та оптика 

власне розуму. 

Розрізнення розсудку і розуму і як рівнів, і як способів мислення є 

необхідним, так само як розрізнення цивілізації та культури, моралі та 

моральнісності (рос. – нравственности), соціального та суспільного. Як 

свідчить досвід, відсутність такого розрізнення неминуче призводить до 

редукції, до заміни вищого нижчим: і тоді розум ототожнюється з 

розсудком, культура – з цивілізацією, моральнісність – з мораллю, а 

суспільне – з просто соціальним. 

У розсудкового і розумного мислення різна оптика, це ніби різні очі 

суб'єкта, підхід до предмета та спосіб ставлення до нього. У цьому 

корисним буде звернутися до роздумів видатного російського філософа ХХ 

століття І.О. Ільїна. Він зазначає: «<…> в той час як розсудкове мислення 

http://www.hesse.ru/books/articles/?ar=33
https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.19
https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.19
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підходить до "поняття" ніби ззовні, з боку, як до деякого емпірично даного 

змісту, що підлягає обробці, і саме при цьому залишається функцією 

суб'єктивної людської душі, – спекулятивне мислення не характеризується 

цими рисами. Звичайна розсудкова думка утворює "раз"; предмет її 

утворює "два". Мислення розсудку є сходження, зіставлення, дотикання 

двох сторін; цей двоїстий склад зберігається протягом усього розумового 

процесу, що й закінчується байдужою, безпечальною розлукою. Мислення 

кардинально відірване від предмета, суб'єкт – від об'єкта, акт, що пізнає, – 

від пізнаваного змісту. Суб'єкт і об'єкт не є єдиним, хоча і вступають в 

ефемерне єднання. Суб'єкт не розчиняється в об'єкті, об'єкт не збігається із 

суб'єктом, не зливається, не ототожнюється з ним. “Свідомість людини” 

самобутня, як самобутня й досліджувана і “вимірювана” нею “річ”» [5]. 

Іншими словами, розсудкова оптика налаштована в режимі опозиції 

«суб'єкт-об'єкт». 

Розумне («спекулятивне») мислення працює інакше: «Свідомість 

передає себе предмету, віддається йому, перебуває у ньому. Вона 

заглиблюється у нього настільки, що предмет стає їй, як свій; мало того, 

вона забуває про себе і втрачає себе в цьому несвідомому вдумуванні, 

вмисливанні у сутність поняття. Душа повинна як би затаїти дихання і 

надати предмету панувати в собі, керувати собою, рухати себе за його 

власними внутрішніми законами, не втручаючись, не вносячи нічого 

довільно від себе і не порушуючи самостійність предмета» [5]. І далі з 

приводу принципової відмінності гегелівського «поняття» від звичайних 

понять формальної логіки: «Поняття Гегеля є своєрідна реальна 

ідеальність, або ідеальне суще; загальне в одиничному, чи поодинока 

загальність; тотожність у процесі, або процес тотожного; абстракція, що 

конкретизується, або конкретність в елементі абстрактного. Всі ці, на 

вигляд парадоксальні, або, як би граючи словами, визначення повинні бути 

прийняті з глибокою серйозністю, як того і вимагав сам Геґель: у них немає 

ні вигадки, ні злоякісної туманності, але цільна і глибокодумна, хоча нині 

вже не прийнятна теорія поняття» [5]. 

З усім тут можна погодитись, крім останньої ремарки про те, що 

геґелівська теорія поняття «нині вже не прийнятна». Ким і чому не 

прийнятна у 1917 році, коли писалася робота І.О. Ільїна? Втім, і сьогодні, 

більш ніж за сто років, у філософській спільноті геґелівське розуміння 

поняття поділяє абсолютна меншість дослідників – саме ті, хто свідомо 

«працює» у режимі діалектичної логіки. 

Спекулятивне мислення (розум) не оперує поняттями, воно взагалі 

не «оперує» і «препарує», у нього інший спосіб мислення: рух у понятті: не 

говорити про поняття, а самому ставати «поняттям», жити його життям. 

Але в такому разі істинним буде і таке: поняття стає мною, залучаючи мене 

всього до свого хитромудрого руху, захоплюючи собою. І це, мабуть, 
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неправда, що Геґель все звів до понять, редукував все багатство людської 

сутності до суто теоретико-пізнавального руху. Хоч би що говорили про 

«панлогізм» Геґеля, він далеко не зводить все до поняття. Геґель робить 

інше: все прагне ввести у поняття, піднести до поняття, намагаючись 

зрозуміти, осягнути незрозуміле, непредметні для розсудку та його способу 

вживання категорій. 

На всі звичайні звинувачення у бік Геґеля стосовно якоїсь 

містичності його власної Логіки та розуміння поняття, сам німецький 

філософ відповів блискуче: «Ми повинні насамперед відмітити, що 

містичне, безсумнівно, є щось таємниче, але воно таємниче лише для 

розсудку, і це просто тому , що принципом розсудку є абстрактна 

тотожність, а принципом містичного (як синоніма спекулятивного 

мислення) – конкретна єдність тих визначень, які розсудок визнає 

істинними лише їх роздільності і протиставленості. Додамо, що якщо ті, які 

визнають містичне істинним знанням, залишаються все ж таки при тому, 

що воно є щось цілком таємниче, то вони виявляють цим, що і для них 

також мислення означає абстрактне покладання тотожності, а отже, для 

досягнення істини потрібно, на їхню думку, відмовитися від мислення, або, 

як часто висловлюються, слід обмежити розум. Але <…> абстрактне 

розсудкове мислення настільки мало є чимось непорушним і остаточним, 

<…> воно, навпаки, виявляється як постійне зняття самого себе і як перехід 

у свою протилежність, розумне ж мислення як таке полягає саме в тому, що 

воно містить в самому собі протилежності як ідеальні моменти. Все 

розумне ми, отже, маємо разом з тим назвати містичним, кажучи цим лише 

те, що воно виходить за межі розсудку, але аж ніяк не те, що воно має 

розглядатися взагалі як недоступне мисленню і неосяжне» [2, c. 212 -213]. 

Отже, як ми переконалися, у розсудкового та розумного мислення 

зовсім різна оптика, інші способи бачення та розкриття реальності. 

Особливо виразно це проступає при розгляді суспільної сутності людини. 

Складно знайти в історії людської думки висловлювання, якому б 

настільки не пощастило, яке було б настільки неправильно тлумачене і 

зрозуміле, ніж Марксовій тезі про сутність людини. Згадаймо: сутність 

людини не є абстрактом, властивим окремому індивіду. У своїй дійсності 

вона є ансамбль усіх суспільних відносин. У російському перекладі досить 

неправильно було поставлено слово «сукупність», адже в оригіналі у 

Маркса використовувалося власне французьке – «ансамбль». 

У колишні радянські часи цю тезу згадували дуже часто і звичайно ж 

– без належного розуміння – хто завгодно і де завгодно. Жоден підручник, 

жодне наукове видання, скажімо, з педагогіки – не відмовляли собі у 

приведенні слів Маркса про сутність людини, проте не заради істини, а щоб 

витримати певний ідеологічний «політес». А ось тлумачили цю думку 

класика дуже перекручено. Хоча навіть і в ті часи звучали окремі критичні 
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випади. Так, відомий автор І.С. Кон іронізував: як я можу брати участь «в 

усіх суспільних відносинах», якщо в моїх силах охоплювати лише деяку 

дуже невелику частину їх? 

У пострадянський час майже ніхто і не згадує про цю «тезу» (окрім 

відвертих і відповідальних прибічників високої діалектичної культури 

мислення), а якщо і звертаються до неї, то виключно з метою критики, 

приписуючи Марксу ті думки, які йому як філософу зовсім не притаманні. 

І чого тільки йому не дорікають! Виявляється, Маркс – відвертий 

соціологізатор, який зводить людську сутність лише до соціальності. А як 

же природно-біологічна основа людини, а як же бути з «духовністю», 

«екзистенцією», «індивідуальною неповторністю»? 

Справа в тому, що засобами росудкового мислення адекватно увійти в 

думку великого діалектика неможливо: явно не та оптика. А якщо 

починати розбиратися за допомогою оптики власне розуму, то відразу стає 

зрозумілим наступне: а до чого, власне, тут лише людська сутність? Адже 

сутністю будь-якого «щось» є ансамбль його зв'язків, взаємин у складі 

певної цілісності. Так виходить «за Геґелем», а Маркс мислить саме у 

парадигмі діалектичної логіки. Іншими словами, підходить до предмета 

категоріально. Далі. Йдеться про сутність людини в її дійсності, іншими 

словами – про дійсну сутність. Не просто про якийсь вияв сутності, не про 

її існування, але саме про дійсність. Маркс за Геґелем вміє розрізняти 

існування і дійсність. В оптиці розсудкового мислення це просто не видно. 

Для розсудку сутність постає якоюсь повторюваною властивістю, 

«ознакою» або сукупністю істотних рис будь-якого предмета. Проте варто 

запитати: а що таке «істотне»? – Таке, що стосується сутності. Виходить 

замкнене коло. А «повторювана властивість» певного класу предметів є 

загальним, але відверто абстрактним. Саме воно і є «абстракт, 

притаманний окремому індивіду». Абстракт (властивість, ознака), що 

зустрічається у всіх індивідів цього роду. На шляхах такого мислення 

сутність людини адекватно усвідомити неможливо. 

Найчастіше К. Маркса звинувачують у так званому 

соціологізаторстві, у зведенні людського буття лише до соціального, 

суспільного, у зневазі до індивідуального, у підкресленні примату 

суспільного над індивідуальним. Як це часто буває, мислителю спочатку 

приписують свої, убогі уявлення про «суспільне», а потім обрушуються з 

критикою. 

Однак у К. Марса цілком адекватне і власне діалектичне розуміння 

суті суспільного та його місця у житті індивіда. Ось Маркс заявляє: 

«Оскільки людська сутність є істинним суспільним зв'язком людей, то 

люди в процесі діяльного здійснення своєї сутності творять, виробляють 

людський суспільний зв'язок, суспільну сутність, яка не є абстрактно-

всезагальна сила, що протистоїть окремому індивіду, а є сутністю 
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кожного окремого індивіда, його власною діяльністю, його власним 

життям, його власною насолодою, його власним багатством (виділено 

курсивом нами – В.В., О.В.)» [7, c. 23] І ще: «Насамперед, слід уникати того, 

щоб знову протиставляти “суспільство”, як абстракцію, індивіду. Індивід є 

суспільною істотою. Тому будь-який прояв його життя – навіть якщо він і 

не виступає у безпосередній формі колективного, що чиниться разом з 

іншими, прояву життя, – є проявом та утвердженням суспільного життя» 

[8, с. 119]. – За всього бажання нам не вдасться в цих словах виявити 

утвердження верховенства якогось «суспільного» над індивідом. При 

цьому К. Марксу притаманне таке розуміння того, чим є суспільство: 

«Суспільство не складається з індивідів, а виражає суму зв'язків і відносин, 

в яких ці індивіди знаходяться один до одного» [9, с. 214], тому «<…> саме 

особисте, індивідуальне ставлення індивідів один до одного, їх взаємне, 

ставлення як індивідів створило – і повсякденно відтворює – існуючі 

відносини» [11, c. 440]. 

Складається враження, що критики Маркса зовсім не звернули увагу 

на його дуже точне формулювання: «суспільство, тобто сама людина в її 

суспільних відносинах (виділено курсивом нами – В.В., О.В.)» [10, c. 222]. 

А ось повний контекст, у якому присутні ці слова: «<…> як кінцевий 

результат суспільного процесу виробництва завжди виступає саме 

суспільство, тобто сама людина в її суспільних відносинах. Все, що має 

міцну форму, як, наприклад, продукт і т. д. виступає в цьому русі лише як 

момент, як швидкоплинний момент. Сам безпосередній процес 

виробництва виступає тут як момент. Умови і предметні втілення процесу 

виробництва самі однаковою мірою є його моментами, а його суб'єктів 

виступають лише індивіди, але індивіди у тих взаємовідносинах, що вони 

як відтворюють, так і виробляють заново. Тут перед нами – їх власний 

постійний процес руху, в якому вони оновлюють самих себе такою ж 

мірою, в якій вони оновлюють світ багатства, що створюється ними» [10, c. 

222]. Це дуже важливо: і продукт, і умови і саме виробництво є лише 

моментами постійного процесу руху людини як суб'єкта. 

Утвердження ідеї про суспільну сутність людини, таким чином, 

жодним чином не відкидає індивіда і не ставить його у нібито 

підпорядковане суспільству становище. А тому в контексті автентичних 

поглядів та методології К. Маркса немає і бути не може жодних стосунків 

«людини та суспільства», «індивіда та суспільства». Про це чітко писав 

1969 року Г.С. Батищев: «Суспільство цілком вичерпується суспільними 

індивідами в їх зв'язках одне з одним. Воно не може тому ставитися до себе 

крім і поза відносинами самих індивідів. Воно є лише сукупність цих 

відносин між індивідами, відносин людини до людини (не існує жодних 

“відносин” між індивідом та Суспільством), людей до людей. Ці відносини 

суть іманентний продукт їхньої власної діяльності, тобто не якісь готові і 
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знайдені наперед структурні канали зв'язку, що ззовні привносяться у 

діяльність, а самою ж діяльністю побудовані, підтримувані форми, що 

розвиваються. Це – тотожність спілкування та активності, це сама 

діяльність у її поміжіндивідуальній взаємності, чи взаємодія діяльностей» 

[1, с. 217]. 

Саме тому жодне «суспільство» не є справжнім суб'єктом 

історичного процесу: «Бути культурно-історичними суб'єктами діяльності 

можуть лише самі конкретні людські індивіди (зрозуміло, конкретні – не в 

сенсі некритичної апеляції до поверхневої емпірії та до найближчого 

наявного буття, а в сенсі тієї цілісності і тотальності, що існує навіть у 

роздробленому, мозаїчному своєму здійсненні). Крім цих індивідів та поряд 

з ними, немає і не може бути жодного суб'єкта історичного процесу. Якщо 

все ж таки було б допущено протилежне, а саме – існування суб'єкта в його 

відокремленні та самостійності по відношенню до індивідів, то останні 

виявилися б лише об'єктами для цього суб'єкта. Вони були б лише 

органами, придатками, деталями та екземплярами всередині 

позаіндивідуального та надіндивідуального Суспільства-Суб'єкта» [1, с. 

211-212]. Однак при цьому не йдеться і про якийсь ізольований індивід: 

«Культурно-історичний суб'єкт діяльності і є не що інше, як тотожність 

суспільної людини та людської суспільності. Він не ув’язнений у 

безпосереднє буття ізольованого індивіда, але й не стоїть поза і над 

індивідами – він між-індивідуальний» [1, с. 214]. 

Чому ж К. Маркс, формулюючи ідею про сутність людини, не згадує 

про свідомість? Адже остання, як відомо, є атрибутом, тобто невід'ємною 

властивістю людини. Просто Маркс не перераховує по-розсудковому 

властивості людини, нехай і найважливіші, необхідні. Свідомість цілком 

зрозуміло з «ансамблю всіх суспільних відносин»: свідомість є спільне 

знання, так само як і со-вість є спільною і в цьому сенсі загальною звісткою 

про добро і зло. І в іншому тексті Маркс пояснює свідомість людської 

здатністю ставати до своєї діяльності у відношення, що тварині просто не 

притаманне. Свідомість є ставлення до ставлення. Більше того, воно 

обумовлено ціле-відповідним характером діяльності. 

Одним із заперечень щодо ідеї про суспільну сутність людини є 

твердження, що в емпіричній реальності індивіди відчувають і сприймають 

«суспільне» як щось явно зовнішнє, потужне та відверто чуже, але з яким 

доводиться рахуватися. Оптика розсудкового мислення так і «бачить» 

суспільне, яке вже не може бути сутністю людини, оскільки за визначенням 

є зовнішнім. 

Річ у тім, що подібна оптика демонструє радикальну нездатність 

розрізняти суспільне та соціальне. Соціальне є оберненою формою 

суспільного – ті людські відносини, які набули самостійності, 

відокремилися від індивідів, інституалізувалися у такі форми, які є 
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зовнішніми індивіду і вимагають його адаптації до себе, до своїх форм та 

умов. Адже не випадково улюблений у сучасному філософсько-освітньому 

дискурсі концепт «соціалізація» (до речі, типовий продукт розсудкового 

мислення) включає необхідну вимогу пристосування до соціуму. Усе це – 

наслідки історичного відчуження. 

Запропонована різниця суспільного та соціального певним чином 

перегукується з ідеями Ф. Тьонніса, який виділив дві категорії об'єднань – 

спільноту (Gemeinschaft) та суспільство (Gesellschafl). 

Розсудкове мислення абсолютно безпроблемно приймає широко 

поширене формулювання стосовно нібито подвійної – біо-соціальної – 

сутності людини. При цьому неправильно тлумачиться як природна основа 

людини, так і суспільне, яке зводиться до «середовища». З приводу так 

званого «соціального середовища» можна послухати роздуми Е.В. 

Ільєнкова: жодне «середовище» не виховує особистість – будь воно хоч 

тричі «соціальне». Опонентами Е.В. Ільєнкова «середовище» зазвичай 

трактується «як якийсь поза індивідів існуючий безособовий механізм, як 

гігантський штамп, що намагається вдрукувати в кожен “мозок” одну і ту 

ж психічну схему. Якби справа була так, то в біологічній неоднаковості 

мізків довелося б бачити єдину причину тієї обставини, що “відбитки” 

соціального штампу щоразу виходять різні, що варіюються. Але 

“середовище”, про яке йдеться, інше. Це завжди конкретна сукупність 

взаємовідносин між реальними індивідами, багаманітно розчленована в 

собі <…> на <…> нескінченно різноманітні вузли та ланки, на локальні 

“ансамблі” всередині цих основних протилежностей, аж до такого 

осередку, як сім'я з її “внутрішніми” стосунками між індивідами, у чомусь 

завжди дуже схожа, а в чомусь зовсім несхожа з іншою такою ж родиною. 

Та й усередині сім'ї взаємини між індивідами, що складають її, теж з часом 

змінюються, й іноді дуже швидко – іноді протягом годин і навіть лічених 

хвилин» [4]. 

Але хіба соціальні (або суспільні) «обставини» не діють, не 

впливають на людей? Ще як діють, стверджує оптика розсудкового 

мислення. Однак в оптиці власне розумного мислення все виглядає не 

зовсім так, а вірніше зовсім не так. Г.С. Батищев стверджує: «Не 

“обставини” діють на людей, а самі люди освоюють “обставини” як 

предмет у його власній логіці і так здійснюють саме діяльність. Умови 

діяльності людини лише тоді взагалі є для неї умовами, коли вона сама 

робить їх предметом, включеним до її внутрішнього діалектичного 

процесу, коли вона втягує їх у сферу своєї власної активності, яка виростає 

з предметності» [1, с. 203]. А ось як у К. Маркса: «У людини, власне кажучи, 

немає відношення до своїх умов виробництва, а справа так, що вона сама 

існує двояко: і суб'єктивно в якості самої себе, і об'єктивно – у цих 
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природних неорганічних умовах свого існування» [9, с. 480]. Подібний 

«розворот» суті справи абсолютно непідвладний росзудковому мисленню. 

У процесі роздумів про суспільну сутність людини не можна не 

торкнутися «концепції звернень» Ф.Т. Михайлова. У роботах останнього 

періоду творчості філософ суспільне як таке радикально поглиблює до 

звернення як суб'єктивно мотивованого емоційно насиченого ставлення 

зсередини суб'єктивності людського індивіда до суб'єктивності інших, і тим 

самим – до  самого себе. Звичайно ж, в основі людського буття лежить саме 

праця, проте остання завжди здійснюється у певній суспільній формі, у 

формі спілкування індивідів один з одним. Ф.Т. Михайлов гранично 

загострює і серйозним чином поглиблює тезу про суспільність, 

стверджуючи, що своїм походженням, розселенням, виживанням і 

розвитком люди зобов'язані постійному пошуку спів-мислія і спів-чуття в 

загальній справі перетворення умов і засобів життя (тільки тому, до речі, і 

доцільного , усвідомлюваного перетворення), іншими словами – в основі 

буття людського лежать «звернення» – один до одного і цим – до самого 

себе. І це, за словами філософа, є «нерозчленованим атомом духовно-

практичного буття людей» [12, c. 116]. 

На жаль, сучасна педагогіка добряче попрацювала у справі 

«розщеплення цього атома», і смертоносні продукти «напіврозпаду» та 

розпаду ще довго будуть згубними для дитячих душ. 

Отже, виходить, що сутність у нас, у людей, одна – не «однакова», 

«схожа», а єдина, одна на всіх – реальне культурно-історичне поле 

простору-часу всіх суспільних відносин. Чому ж ми такі різні? Справа в 

тому, що кожен з нас у суб'єктному плані є унікальним ансамблем всіх 

суспільних відносин. У кожного з нас була (і продовжується) своя 

неповторна траєкторія всередині цього культурно-історичного поля. 

Траєкторія, біографія, життєвий шлях, якщо хочете – доля. 

Е.В. Ільєнков щодо такої сторони справи зауважує, що слово 

«ансамбль» виражає не механічну суму однакових одиниць, а представлену 

в єдності різноманіття всіх суспільних відносин. «“Сутність” кожного 

індивіда, що відноситься до даного “роду”, полягає, згідно з логікою 

мислення К. Маркса, у тій абсолютно конкретній системі взаємодіючих між 

собою індивідів, яка тільки і робить кожного з них тим, що він є. В даному 

випадку це приналежність до роду людського, що розуміється не як 

природно-природний, біологічно заданий “німий зв'язок”, а як соціальна 

система, що історично виникла й історично ж розвивається, тобто 

суспільно-історичний організм як розчленоване ціле. 

Різниця між “сутністю” та “існуванням” людської індивідуальності 

(особистості, “Я”) – це зовсім не різниця  між “абстрактно-загальним”, що 

властиво “всім” індивідам (точніше, кожному з них, взятому порізно), та 

індивідуальними ухиленнями-варіаціями від цього “абстрактно-
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загального”. Це різниця між всією сукупністю соціальних1 відносин (яка є 

“сутність людини взагалі”) і тією локальною зоною даних відносин, в якій 

існує конкретний індивід, тією їхньою обмеженою сукупністю, якою вона 

пов'язана безпосередньо, через прямі контакти. Опосередковано, через 

нескінченну кількість відносин, кожен індивід на земній кулі реально 

пов'язаний з кожним іншим, навіть про те, з яким він ніколи безпосередньо 

не входив і не увійде в контакт. Петро знає Івана, Іван знає Хому, Хома знає 

Єрему, і, хоча Петро Єрему не знає, тим щонайменше вони опосередковано 

– через Івана і Фому – пов'язані друг з одним і прямими, і зворотними 

зв'язками. І саме тому вони – специфічні частинки – “органи” одного і того 

ж колективного тіла, одного і того ж соціального ансамблю – організму, а 

зовсім не тому, що кожен з них має суму тотожних, кожному з них порізно 

властивих ознак. Розуміння марксистського вирішення проблеми “сутності 

людини”, сутності людської індивідуальності (особистості, “душі”) якраз і 

заважає архаїчна логіка мислення, згідно з якою “сутність” у всіх людей має 

бути одна й та сама, а саме біологічна однаковість устрою їх тіл, а 

"відмінності" між ними визначаються індивідуальними варіаціями цієї 

біологічної природи. Щоб покінчити з дуалізмом біосоціального пояснення 

особистості та психіки взагалі, потрібно насамперед розпрощатися з цією 

застарілою логікою, з її розумінням ставлення “сутності” до 

індивідуального “існування” (до “екзистенції”) та прийняти прямо 

зворотну логіку мислення. Ту саму, яку розробляв і якою користувався К. 

Маркс. Відповідно до марксової логіки, “сутність” кожного окремого 

індивіда вбачається над абстрактної однаковості їх, а, навпаки, у тій 

конкретній сукупності, у “тілі” реального ансамблю їх взаємних відносин, 

різноманітно опосередкованих речами. “Існування” кожного окремого 

індивіда розуміється не як “конкретне спотворення” цієї абстрактної 

“сутності”, а, навпаки, як абстрактно-часткове здійснення цієї конкретної 

сутності, як її фрагмент, як її явище, як її неповне і тому неадекватне 

втілення в органічному тілі кожного індивіда» [4]. 

Казахстанський філософ О.О. Хамідов зафіксував той факт, що в 

німецькому оригіналі тексту «Тез про Фойєрбаха» К. Маркса відсутнє 

слово «всіх» (суспільних відносин) [3, с. 55]. Воно було додане до 

російського перекладу в Інституті Маркса, Енгельса та Леніна. На нашу 

думку, суть справи не змінюється. Цей момент можна пояснити так. 

Відомо, який вплив мала особистість та вчення Сократа на розвиток 

античної філософії, і не лише – на долі всього європейського раціоналізму 

(за справедливою думкою Ф. Ніцше) взагалі. Ми з вами – діти європейської 

цивілізації та культури. Чи причетний таким чином Сократ до нашої з вами 

                                                 
1 У даному тексті Е.В. Ільєнков не проводить термінологічно розрізнення соціального та 

суспільного, протей йому властиве глибоке і конкретне розуміння власне суспільного, не 

зведеного жодним чином до своїх обернених форм. 
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сутності, чи входить він у нашу сутність – навіть тоді, коли ми про нього 

нічого не чули? – Безперечно. Отже вивчення історії філософії, історії 

культури постає усвідомленням нашої з вами людської сутності. І подібні 

«приклади» можна множити нескінченно. К. Маркс любив вислів: «Я 

людина, і ніщо людське мені не чуже». Звичайно, пересічний обиватель цю 

думку розуміє по-своєму. Нормальне ж розуміння (а Маркс був суб'єктом, 

що вміє розуміти) зовсім інше: мені не є чужим усе, що відбувалося і те, 

що відбувається в людському світі, це все – власне моє. 

В оптиці розумно-діалектичного мислення суспільна сутність людини 

розкривається у своїй істині. Передбачаю заперечення: але ж цей метод 

мислення, за всіх його переваг, явно відноситься до «минулого». А як нові 

методології? На жаль, повинен відзначити: новомодні методології, такі, що 

з невідомих і незрозумілих причин зводяться в ранг філософських 

(синергетика, інтервальний підхід, квантова теорія свідомості та ін.), при 

зверненні до аналітики буття людини впевнено поповнюють перелік того, 

як не треба розуміти це буття, у тому числі – сутність людини. 
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Наталія Шелковая 

 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ТА РАЦИОЦЕНТРИЗМ  

ЯК ГОЛОВНІ ЧИННИКИ ВТРАТИ ЛЮДЯНОСТІ  

 

Що відбувається в сучасному світі: інтелектуалізація чи дебілізація 

населення? Ще Геракліт казав: «Багатознання розуму не навчає» [7, с. 195]. 

Сьогодні я б сказала, що багатознання інформаційного суспільства створює 

«поінформованих дебілів». Сумний парадокс: чим більше знають люди, 

тим менше розуміють те, що знають, те, що відбувається у світі і з ними 

самими. 

Однією з особливостей сучасної цивілізації є стрімкий темп життя, 

лавиноподібне зростання інформації, навіть темп мови став стрімким до 

невимовлення, не кажучи вже про неможливість засвоєння такої кількості 

інформації, яка падає, як водоспад, на людину, до того ж в такому 

неприродному для живого людського організму темпі. Людський організм 

просто не витримує цього насильства над ним і реагує зривами, неврозами. 

Сучасне західне, так зване «цивілізоване суспільство» 

перетворюється на «цивілізоване варварство» (М. Бердяєв). Крах 

«культури вічності і вертикалі» та торжество «одноразової культури 

попси» – ще одне сумне підтвердження цього деградаційного процесу в 

західному суспільстві. По суті, відбувається о-тваринювання людей. Люди 

стають гірше за тварини, бо о-твариненний людський розум витончується 

до таких протидій природним процесам, до яких жодна інша жива істота не 

доходить. Досить згадати про цілеспрямоване і усвідомлене (!?..) 

самознищення людьми себе як індивідів і як виду. 

Чому ж це відбувається? Чому жодна жива істота на Землі, крім 

людини, не веде способу життя, який знищує його на рівні особи і виду? 

Може, тому що сучасна «західна людина» вже не жива, не природна 

істота? 

У свідомості сучасної людини природа постає як щось пасивне, як 

аморфний фон існування соціуму. З храму, яким її бачили в давнину, вона 
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перетворилася на майстерню для задоволення невгамовної спраги до 

задоволень (матеріальних благ). Для древньої людини природа була її 

частиною, а вона – частиною природи, тобто мало місце відношення 

«людинаприрода» (одне слово!). Більш за те, природа розглядалася не як 

щось нижче за неї, а як наскрізь «сакралізований простір». Все людське 

буття і все довкілля мали для стародавньої людини сакральні смисли [11]. 

Сучасна людина відділила себе від природи, вона біля, близько, над, 

але не в ній. Так народжується світовідчуття «людина і природа» (три 

слова!). Відхід від природи, від землі, панурбанізація порушили зв'язок 

людини з землею. Не можна не погодитися з думкою М. Гайдеґґера, що все 

цінне в людині вкорінене в глибинах рідної землі, сучасний же спосіб 

людського існування призводить до порушення цієї вкоріненості [8]. 

Таким чином, вираз «людина померла» – не метафора 

постмодернізму, а констатація реального процесу. Людина померла, жива 

людина померла, «живе» біоробот, який тільки думає, що він живий. 

Особливістю будь-якої живої істоти є її здатність відчувати. Квіти 

відчувають, дерева відчувають, тварини відчувають, комахи відчувають, а 

людина без-чуттєва…  Що відбувається з людиною? Вона знає, але не 

відчуває. Але чи можна щось реальне знати, не відчуваючи його? Без 

почуттів можливі лише «думки про...», «чисте мислення», абстракції, але 

не реальний, живий світ. 

Абсолютизація ratio, зведення серця до рівня біологічного органу 

призвели до віртуалізації людини, її роботизації. «Платон помістив душу 

людини у голові; Христос помістив її в серце», – зазначав св. Ієронім. 

«Душа в голові». Парадоксально звучить, але, дійсно, у більшості сучасних 

людей душа в голові. Люди думають, думають, думають... Думають, що 

люблять, думають, що живі, будучи біороботами. 

Людина розучилася любити. Людина розучилася відчувати (емоції ≠ 

почуття). Але про любов не думають, її просто відчувають у серці. 

І серце стискається болем, якщо біль відчуває дорога істота, будь то 

людина, тварина або рослина. Чи відчуває біль серце людей, що по-

садистськи відносяться не тільки до природи і людей, а й до самих себе? Бо 

злоба, звернена зовні, повертається. Чи зможе людина, що відчуває біль 

світу, заподіяти світу біль і безвідповідально ставитися до своїх вчинків? 

Чи мучить нас сором не тільки за вчинене зло, а й за те, що не зроблено 

хоча б спробу (на будь-якому рівні) знищити, запобігти або хоча б 

зменшити зло? 

Людина забула себе, забула свою Бого-подібність, свою вертикаль. 

Вертикаль перекинулася на горизонталь... Культ ratio трансформувався на 

сучасний культ віртуального світу. На кордоцентризм Сходу, 

кордоценризм російської релігійної філософії Захід довгий час (з «легкої 
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руки» Сократа, Платона і особливо Аристотеля) дивився зі зневагою. І до 

чого ж прийшов розум? До божевілля... 

Мені імпонує погляд тих мислителів з давніх-давен до 

сьогоднішнього дня, які бачать в людині мікрокосм – стислий Космос, що 

є органічною (а не механічною!) частиною Макрокосму і живе, виходячи з 

цього, за законами Космосу. Провідними з цих законів є закони цілісності і 

циклічності. Якщо ці закони «накласти» на еволюцію людського роду, то 

мені бачиться наступна картина. 

Старовинні люди жили в органічному зв'язку з природою, причому 

бачили в ній не засіб для задоволення своїх матеріальних потреб, а велику 

і таємничу сакральну сутність, відчуття сакрального пронизувало все 

світовідчуття людини, все її єство (прекрасно про це пише М. Еліаде в 

своєму дослідженні «Святе і мирське» [10]). Виходячи з цього, її, на мій 

погляд, можна назвати homo sacralis. 

У ході розвитку цивілізації людина локалізувала місце зустрічі 

людини з сакральним в одному місці – серці, так з'явилася велика, глибока 

і мудра «культура серця», що найбільш яскраво представлена в 

Стародавньому Єгипті, проявом якої є також «релігія серця» – 

християнство. Людина в цій культурі і цієї релігії є homo cardiacus. 

У міру гріхопадіння людини, що полягає у все більшій відході її від 

Бога і Космосу під впливом все більш зростаючого егоїзму, що доходить до 

его- і антропо-центризму, відбувається втрата відчуття сакрального, 

сакральності світу, почуття свого органічної зв'язку з Космосом, Богом і 

світом, який здійснюється у серці людини. Людина починає думати, що 

вона – володар світу. Початок цьому процесу було покладено, як відомо 

засновником софізму Протагором, який заявив, що «Людина є міра всіх 

речей – існуючих, що вони існують, і неіснуючих, що вони не існують» [1, 

с. 13]. На зміну мудрому серцю, що мислить про все і все відчуває, прийшла 

розумна голова, що думає тільки про себе. Людина стала вважати себе роз-

ум-ною і само-достатньою, так з'явився homo sapiens. 

Поступово людський розум, захоплений жадобою влади, властивої 

його егоїстичної природи, став великим (?) завойовником і «підкорювачем» 

не тільки природи, а й самої людини. Сутність, центр людини перемістився 

з серця в голову, тим самим істотно змістився «центр ваги» людини, яка все 

більше стала перетворюватися на біоробота. Настала ера homo rationalis. 

 Такому типу людини набагато ближче машина, машинне в силу їх 

виключної раціональності, ніж живе, яке значною мірою ірраціональне. 

«Similis simili gaudet» («Подібне тяжіє до подібного» – лат.) – людина-

раціональна тяжіє до «машинного світу». Це тяжіння і породило 

сьогоднішній кіберсвіт – Інтернет. Але відбувається не тільки потяг до 

подібного, а й «зараження» середою спілкування, сферою існування. Ще на 

початку ХХ століття осмислення цього процесу призвело М. Бердяєва до 



104 
 

наступних думок: «Життя робиться все більш технічним. Машина накладає 

печатку свого образу на дух людини... У цивілізації само мислення 

робиться технічним, всяка творчість і будь-яке мистецтво набуває все більш 

і більш технічний характер... Цивілізація є підміна цілей життя засобами 

життя, знаряддями життя... Машина отримує магічну владу над людиною» 

[3, с. 260–262]. 

«Спілкування» та «життя» у віртуальному світі Глобальної Мережі, а 

також глобальне маніпулювання свідомістю через Інтернет в інтересах 

можновладців призводить до зараження людини цією мережею, 

кіберсвітом, знищення власної ідентичності і поступовому перетворенню її 

на «юзера»,  віртуальну людину, об'єкт-для-маніпулювання (тобто 

програмування), кіборга, чому в чималому ступені сприяють новітні Hi–

Hume (високі соціогуманітарні) технології, орієнтовані на ірраціональні, 

емоційні і підсвідомі рівні поведінки людини. Так зароджується Hi-Tech 

homo [9]. 

З появою Нi-Tech почала розмиватися межа між людиною і машиною, 

між тілом і технологією, посилюється процес кіборгізаціі людей. Як 

зазначає в своєму дослідженні феномена Нi-Tech Е. А. Жукова, 

передбачається, що нанотехнології будуть змінювати людське тіло так, як 

потрібно, людина перетвориться на абсолютно нову, технологічну істоту, 

що само-розвивається – нано сапієнс (В. М. Кішінец), а тіло людини 

майбутнього – Primo Posthuman (Н. Віта-Море) – буде проектуватися як 

машина і буде зберігати зовнішній вигляд людини тільки в естетичних 

цілях або в цілях пізнавальної асоціації [4, с. 33]. В процесі кіборгізації, – 

робить футурологічний прогноз В. Ю. Аргон, – «людина, в тому числі її 

мозок, стане гібридом технологічного та біологічного, дозволить перевести 

проблему ШПП (штучне програмування потреб – Н. Ш.) з області чистої 

нейрофізіології в область інформатики та теорії управління» [2, с. 27]. 

Але чи означає це «смерть людини»? Думаю що ні. Бо, якщо виходити 

з вищевказаних законів Космосу: цілісності та циклічності, то, можливо, 

Hi-Tech homo є лише «останньою ланкою» циклу деградації роду 

людського, за яким почнеться новий цикл – відродження Людини, 

відродження її зв'язку з природою і Космосом. Ідеї цього відродження вже 

«вітають у повітрі». Прикладом цього може бути, на мій погляд, фільм 

«Аватар» Дж. Камерона. Не випадково ж містики всіх часів і релігій 

говорили про «повернення до себе», а найбільший, на мій погляд, 

релігієзнавець світу М. Еліаде назвав одне зі своїх релігієзнавчих 

досліджень «Міф про вічне повернення»? Однак, безумовно, це не буде 

«повтор» давнини і «природної людини», але лише новий виток розвитку 

цивілізації, який Е. Тоффлер назвав Третьою хвилею (постіндустріальною 

цивілізацією), яка являє  собою діалектичне зняття всього найкращого у 

цивілізацій Першої (доіндустріальної цивілізації) і Другої хвилі 
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(індустріальної цивілізації) і сполучається з Hi-Tech і суттєвою 

трансформацією свідомості (появою космічної свідомості) і психосфери 

Землі [6, с. 538, 550, 577, 614]. 

P.S. Під час читання дослідження Г. Смолл і Г. Ворган «Мозок 

онлайн» («iBrain»), я звернула увагу на той факт, що перший спалах 

«онлайн-хвороби» людського мозку була зафіксована в 2001 році [5, с. 131]. 

У радянській пісні 70-х років є слова «Я боюсь, що в 2001-му році нам 

замінять серця на транзистори...». Чи випадковий це збіг? 
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Александр Хамидов (Адматы, Республика Казахстан) 

 

ПРОГРЕСС КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НБИКС) 

И ВЕРОЯТНЫЕ МОДУСЫ ГРЯДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА              

(Футурологическое эссе) 

 

«В центре любого значительного изменения нашей жизни сегодня 

лежит та или иная технология»1, – отмечает К. Келли. Начало III-го 

тысячелетия ознаменовалось всплеском новейших технологий, некоторые 

из которых развиваются не обособленно от других, а в конвергенции с 

ними. Это – нано-, био-, ифо-, когно-технологии (НБИК). По инициативе 

президента Курчатовского института члена-корреспондента РАН М.В. 

Ковальчука добавлен пятый элемент – социо-гуманитарные науки и 

технологии. Стало быть, аббревиатура выглядит так: НБИКС. О.Н. 

Четверикова пишет: «Главной особенностью новых технологий является 

то, что они направлены не столько на изменение окружающей среды и 

средств производства, сколько на трансформацию самогó человека, его 

сознания и природы, то есть самóй его сущности. И транс-формация эта 

настолько серьёзна, что для её проведения и обоснования необходим 

тотальный пересмотр самóй концепции человеческой личности»2. 

«Новые технологии, – отмечают В.Г. Горохов и М. Декер, – создают 

не только новые возможности, но и новые риски»3. В чём состоят 

проблемы? На подобный вопрос отвечает В.Е. Лепский: «Технологические 

инновации не проверяются на готовность человечества к их внедрению, на 

потенциальные последствия для человечества. Доминируют стереотипы 

научно-технического прогресса, когда всё, что ни придумается, – всё идёт 

без какого-либо контроля на конвейер общества потребления, в том числе 

и потребления в военной сфере»4. Некоторые учёные, работающие в 

области НБИКС-технологий, а также конструкторы, стремящиеся 

претворить в действительность проекты учёных и те, кто за ними стои́т, 

забыв о своей ответственности за судьбы человечества, игнорируют 

необходимость тщательной проверки своих идей и изобретений на их 

                                                 
1 Келли К. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. С. 14. 
2 Четверикова О. Н. Трангсгуманизм в российском образовании. Наши дети как товар. 

М.: Книжный мир, 2018. С. 23. 
3 Горохов В. Г., Декер М. Технологические риски как социальная проблема при 

разработке и внедрении интеллектуальных автономных роботов //Глобальное будущее 2045. 

Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. М.: ООО «Изд-во 

МБА», 2013. С. 82. 
4 Лепский В. Е. Проблема сборки субъектов развития в контексте эволюции 

технологических укладов // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и 

трансгуманистическая эволюция. М.: ООО «Изд-во МБА», 2013. С. 67.  
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последствия. В этой связи, Н. Бостром, сам апологет таких идей и 

технологий, всё же замечает: «Пожалуй, нас ожидает самая серьёзная и 

пугающая повестка, которую когда-либо получало человечество»1. 

В своё время казавшиеся тогда утопическими технические и 

технологические идеи высказали такие писатели, как Ж.Г. Верн, К.Э. 

Циолковский, А.Р. Беляев, Г.Дж. Уэллс, А.П. Казанцев, И.А. Ефремов, Ст. 

Г.Лем, А. Азимов (при рождении Исаак Ю́дович Азимов), сэр А.Ч. Кларк, 

Г.С. Альтов (псевдоним Альтшуллера), А.Н. и Б.Н. Стругацкие и другие. 

Н.А. Бердяев писал: «Утопии гораздо более осуществимы, чем это 

кажется»2. Опыт нынешней современности свидетельствует, что это 

справедливо также и в отношении анти-утопий. Сбылись технико-

технологические и социальные анти-утопии М. Шелли (урождённая Мэри 

Уолстонкрафт Годвин), Е.И. Замятина, Дж. Оруэлла (настоящее имя Эрик 

Артур Блэр), О.Л. Кларка и братьев Стругацких (имеется в виду прежде 

всего их повесть, больше похожая на роман, «Обитаемый остров»). 

Резюмируем. В глубокую древность уходят своими корнями две идеи: 

1) идея усовершенствования человека и 2) идея создания робота. Первая 

встречается в древнеиндийских учениях, а также в христианстве (в связи с 

преданием о грехопадении). Вторая встречается в иудейском предании, 

испытавшем на себе влиянием каббалы, – идея о Големе, глиняном 

великане, оживляемом магическими средствами. Второй пример – 

созданный доктором Франкенштейном робот в известном романе 

упоминавшейся М. Шелли. И в еврейском предании, и у Шелли робот 

обладает способностью выходить из-под контроля человека, и когда это 

случается, тогда он проявляет слепую волю к разрушительству и убийству, 

восстанию против своего создателя-человека. 

Исходя из того, что в настоящее время на сáмой вершине власти на 

нашей планете злые силы преобладают над силами добрá, вследствие чего 

результаты НБИКС-технологий не просто могут выйти из-под контроля их 

создателей и применителей, но и сознательно к этому направляются силами 

зла, в настоящей статье я выскажу ряд предположений о тех не только 

возможных, но и весьма вероятных образах, или модусах, человека, которые 

появятся в обознримом будущем, образы грядущего человека. 

Итак… 

 

 

 

 

                                                 
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. С. 11. 
2 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии 

///Он же.  Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, 1995. С. 124. 
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Модус первый: недо-андроид с недо-интеллектом 

 

Человеческое бытие в Мире невозможно без выработки и применения 

технологий, какими бы примитивными они ни были. Термин «технология», 

как и термин «техника» происходит от древнегреческого слова «τέχνη», 

основными значениями которого являются «ремесло», «искусство», 

«мастерство», «умение», «способ»1. Хотя в обиходном, а подчас и в 

специализированном, сознании они смешиваются и отождествляются, это – 

неразрывно связанные, но, тем не менее, разные феномены. Технология – 

это способ, метод (или система методов) достижения поставленной цели, 

результата. Техника же – это набор средств, орудий для осуществления 

данной технологии и достижения поставленной цели. Техника, конечно, для 

своего применения требует конкретных знаний и умений, но без знания 

технологии, для которой она предназначена, она бесполезна. 

Обычно традиционно западную цивилизацию определяют как 

техногенную, то есть как такую, в которой техника и технологии занимают 

приоритетное место. Но это не значит, что на классическом Востоке (в 

Древней Индии и в Древнем Китае) изначально отсутствовали те или иные 

технологии. Да, йог или даос-отшельник пользуется незначительным 

числом примитивных орудий, но у того и другого имеются в наличии 

веками разработанные психо-технические технологии, предназначенные 

для духовного совершенствования. Так, в йоге разработана тончайшая 

технология «пробуждения» энергии Кунда-лини, свёрнутой, как змея, в 

нижней чакре муладхара и поднятия её через все чакры до седьмой 

(сахасрара), с тем чтобы соединить её с космическими энергиями. Тем же 

занят и адепт «внутренней алхимии» (нэй дань), возгоняющий энергию и 

проводящий её через три дань тяня и тоже стремящийся соединить её с 

энергиями Космоса. К.Г. Юнг, исходя из своей психологии, утверждал, что 

позиция Востока – «типичная интровертированная позиция, 

противополагаемая столь же типично экстравертированной позиции 

Запада»2. Это, конечно, лишь приблизительная характеристика, но суть дела 

она всё же передаёт.  

В западной цивилизации, начиная с Неолитической революции, 

экстенсивно наращивалась орудийная (да и оружейная, ибо различие между 

орудием и оружием не всегда возможно провести) сфера и вырабатывались 

различного рода технологии, в реализации которых применялся орудийный 

арсенал. Быстрыми и всё нарастающими темпами техносфера и технологии 

стали развиваться с утверждением сначала в Западной Европе, а затем и 

                                                 
1 См.: [Дворецкий И. Х.] Древнегреческо-русский словарь. [В 2-х т.] Т. II. М.: Гос. изд-во 

иностр. и нац. словарей, 1958. С. 1622. Лев. стбц. 
2 Юнг К. Г. Различие между восточным и западным мышлением //Он же. Сознание и 

бессознательное. Сборник, СПб.: Университетская книга, 1997. С. 507. 
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практически во всём мире капитализма. Нынешние процессы роботизации 

пришли на смену процессам механизации и автоматизации. Конечно, 

каждый из них не отменял полностью предыдущий, но ограничивал сферу 

его применения. И сегодня, в «эру роботов», продолжают действовать как 

механизация, так и автоматизация.   

Слово «робот» впервые ввёл в 1920 г. чешский писатель К. Чапек в 

своей научно-фантастической пьесе «R. U. R.». Робот как устройство 

приходит на смену автомату – техническому устройству, способному 

выполнять действия, которые заложены в нём специальной программой, 

притом – что существенно – без непосредственного участия человека. Это 

– относительно самодействующее устройство. Первые автоматы в 

европейской истории были изобретены древне-греческим математиком, 

механиком и инженером Героном Александрийским. Известно, что он 

изобрёл автоматические двери, автоматический кукольный театр, автомат 

для продаж, автоматические декорации и др. Робот в этом смысле 

примыкает не просто к механизму, а именно к автомату.  

Роботизация – это одна из прорывных современных технологий, 

которые постепенно проникают во все сферы общественно-человеческой 

жизнедеятельности. Существует много разновидностей роботов. Одни, 

особенно применяемые в производстве, – это просто устройства, 

предназначенные для выполнения тяжёлых и точных действий, которые 

человеку часто не под силу.  Эти роботы и выглядят как обычные 

механизмы, которые отличаются от последних лишь тем, что выполняют 

действия согласно программе и при внешнем наблюдении со стороны 

человека. В медицине применяются нано-роботы для выполнения таких 

действий, которые ни человек, ни его обычная техника выполнять не может. 

Различают роботов-киборгов («киборг» – это сокращение от 

«кибернетический организм»): «киборги – живые существа, сочетающие 

органические и неорганические части…»1 И ещё: «Киборги – существа из 

органических и неорганических частей, например люди с руками роботов. 

В каком-то смысле, – добавляет Ю.Н. Харари, – все мы ныне киборги, ведь 

мы дополняем данные нам природой органы и функции различными 

приспособлениями: очками, кардиостимуляторами, биопротезами и даже 

мобильными телефонами (берущими на себя часть функций памяти и 

обработки данных). Скоро мы станем настоящими киборгами – 

неорганические элементы превратятся в неотъемлемую часть нашего тела, 

и наши возможности, желания, и самая личность изменятся»2. Существуют 

ещё роботы-гуманоиды. Они внешне напоминают человека, но лишь 

отчасти. Они чаще всего применяются в образовательных и 

развлекательных целях. 

                                                 
1 Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2016. С. 482. 
2 Там же. С. 488. 
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Разновидностью роботов-гуманоидов являются так называемые 

андроиды. Термин «андроид» происходит от соединения греческого слова 

ἀνήρ, которое, как и ἀνδρóς, означает «мужчина, человек»1 и суффикса «-

oid», то есть «подобие». Стало быть, андроид – это человеко- или, точнее, 

мужчино-подобный робот. Правда, поскольку он выглядит и действует 

подобно человеку, а у человека пол ещё никто – вопреки усилиям 

трансгендерного движения – не отменил, то понятие андроида относят к 

мужскому полу, а к женскому применяют понятие гиноид2. Наиболее 

известным гиноидом сегодня является «София» (см. Рис. 1). Андроиты 

снабжаются тем, что получило название искусственного интеллекта.  

Процессы роботизации кардинально меняют характер труда не только 

в сфере собственно материального производства, но и в сфере 

инфраструктуры. Они также меняют положение человека, работника в этих 

сферах. Ведь так как некоторые современные роботы выполняют многие 

операции более эффективно, нежели человек-работник, то вывод 

напрашивается сам собой: человек «не дотягивает» до робота. Робот не 

устаёт, он не ест и не пьёт, не отправляет естественные надобности, не 

ходит «на перекур», не требует зарплаты или страховки и всё то время, на 

которое работник «отвлекается», он исправно выполняет заданные ему 

функции. Уже наметилась тенденция заменять людей-работников 

роботами. К.М. Шваб пишет: «Такие профессии, как юристы, финансовые 

аналитики, врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или 

библиотекари, могут быть частично или полностью автоматизированы 

значительно раньше, чем можно предположить»3. На повестке дня под 

вопрос поставлены и многие другие профессии и специальности.  

Что может означать тотальная роботизация? Только одно – тотальную 

безработицу людей. А безработица для человека – это беда. Понятно, что, 

приобретая статус безработного, он испытывает кризис – и 

профессиональный, и общесоциальный. Он вынужден принять навязанную 

ему обстоятельствами новую идентичность, против которой восстаёт весь 

его душевно-духовный мир. «Отсутствие работы в течение 

продолжительного периода времени, – пишет М. Форд, – серьёзная 

проблема, грозящая деградацией. Проходит время, и люди начинают терять 

профессиональную квалификацию. Они теряют надежду и перестают 

искать работу»4. Но безработица бьёт «вторым концом» и по бизнесмену, 

организатору производства и работодателю. Роботы производят продукции 

                                                 
1 См.: [Дворецкий И. Х.] Древнегреческо-русский словарь. [В 2-х т.] Т. I. М.: Гос. изд-во 

иностр. и нац. словарей, 1958. С. 148. Лев. стбц. 
2 Термин «гиноид» ввела британская писательница-фантастка и феминистка Гвинет 

Джонс. 
3 Шваб К. Четвёртая промышленная революция. М., Эксмо, 2019. С. 51. 
4 Форд М. Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2016. С. 71. 
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больше, чем люди-работники. Но эта продукция должна быть реализована, 

то есть стать товаром в сфере обращения. А она реализуется только тогда, 

когда на неё находится спрос, когда есть потребители. Все «работники – это 

ещё и потребители»1. А если они безработны и у них нет иных источников 

дохода, то они и не купят на рынке произведённую роботами продукцию. 

Она так и не станет товаром. Тем самым разрушается и рынок. 

Но речь пойдёт не о промышленных и тому подобных роботах. Речь 

пойдёт об андроидах, технологи разработки которых неразрывно связаны, 

прежде всего, с технологиями разработки и применения искусственного 

интеллекта. Считается годом рождения искусственного интеллекта 1956-й 

год, превращением его в индустрию – 1980-й год, а превращением в науку 

– 1987-й год2. В «Википедии – свободной энциклопедии» искусственный 

интеллект определяется как «свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека; наука и технология создания интеллектуальных 

машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан 

со сходной задачей использования компьютеров для понимания 

человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически 

правдоподобными методами»3. Сегодня роботы соединяются с 

искусственным интеллектом, основываются на нём. В разных странах 

ведутся разработки сверхразумного интеллекта.  

Разумеется, искусственный интеллект не только отличен от 

человеческого интеллекта, но и вообще не является интеллектом. Это – его 

имитация. Но данный вопрос я оставляю в стороне. Важно то, что он 

достаточно неплохо имитирует действительный интеллект. Забегая 

вперёд, могу отметить, что и многие другие тренды Четвёртой 

промышленной революции в основе своей имеют искусственный 

интеллект. К. Шваб и Н. Дэвис пишут: «Границы между технологиями и 

человеческими существами размываются, и не только благодаря 

возможности создавать роботов, похожих на живые существа или 

синтетические организмы, – речь идёт о способности новых технологий 

буквально стать частью нас. Технологии уже оказывают влияние на то, как 

мы воспринимаем себя, что думаем друг о друге и как определяем свою 

реальность»4. Иначе говоря, сам человек до известной степени становится 

роботообрáзным. Но, как отмечают Г.М. Маклюэн и К. Фиоре: «Мы все 

                                                 
1 Там же. С. 294. 
2 См.: Рассел Ст., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. Изд. 2-е, 

М., Изд. дом «Вильямс», 2006. Ч. I. Гл. I. 
3 Искусственный интеллект. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интелдлект 
4 Шваб К., Дэвис Н. Технологии Четвёртой промышленной революции. М.: Эксмо, 1919. 

С. 91. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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роботы, пока некритически вовлечены нашими технологиями»1. А вот в 

«Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 года» говорится, что 

«сегодня человечество находится на пороге эры куда более 

высокотехнологичных роботов, ботов, человекоподобных роботов и других 

устройств, в основу работы которых заложен искусственный интеллект (в 

дальнейшем “ИИ”) и которые символизируют своим появлением начало 

новой промышленной революции (которая почти наверняка затронет все 

слои общества). Поэтому жизненно важно, чтобы установленные этические 

и правовые нормы не подавили развитие инноваций…»2 

Роботы, оснащённые искусственным интеллектом, становятся 

опасными конкурентами человека в производстве и в других видах 

общественно полезной деятельности. К. Скиннер заявляет: «Машина куда 

более эффективнее человека»3. И ещё: «Люди – самое слабое звено, и от них 

нужно избавиться»4. Скиннер прогнозирует: «В 2030 году мы будем 

заниматься любовью с роботами!»5 Он выдвигает такой аргумент: «Если 

можно завести роман с машиной, которая чувствует точь-в-точь, как 

человек, и при этом вам ни в чём не перечит – то зачем тогда отношения с 

реальными людьми?»6 Кроме того, преимущества такого секса он 

усматривает в следующем: «Можно будет обойтись без раздражающего 

партнёра-человека»7. Хотя и сегодня уже существуют пришедшие на смену 

фаллоимитаторам секс-роботы, правда, в основном гиноиды. Скиннер 

также утверждает: «Уже скоро мы достигнем стадии, на которой человека и 

машину будет сложно разграничить»8. Почему же сложно? Робот-андроид 

выполняет человеческие функции лучше человека, а его суперинтеллект 

(который, правда, ещё не создан, но всё идёт к тому) превышает интеллект 

человека. В такой ситуации человек превращается в недо-андроида с недо-

интеллектом. Поэтому «после автоматизации когнитивных способностей 

необходимость в людях полностью исчезнет»9.  

Разрабатываются технологии сращивания человека с компьютером. 

Предпринимаются усиленные попытки «создать прямой двусторонний 

интерфейс “мозг– компьютер”, который позволит компьютеру считывать 

                                                 
1 Маклюэн М., Фиоре К. Война и мир в глобальной деревне. М., АСТ, Астрель, 2012. С. 

22. 
2 Нормы гражданского права о робототехнике. Резолюция Европарламента от 16 февраля 

2017 года. –  

Режим доступа: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies 
3 Скиннер К. Человек цифровой. Четвёртая революция в истории человечества, которая 

затронет каждого. М.: «Манн, Иванов и Фебер», 2019. С. 103. 
4 Там же. С. 104. 
5 Там же. С. 99. 
6 Там же. С. 101. 
7 Там же. С. 99. 
8 Там же. С. 98. 
9 Там же. С. 101. 

http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies
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электросигналы человеческого мозга, одновременно передавая понятные 

для мозга сигналы»1. В тенденции это приведёт к тому, что «незаметно 

инициатива перейдёт от пользователя к компьютеру, который под видом 

угадывания будет формировать и направлять интересы человека»2. Э. 

Шмидт пишет, что вскоре «мы уйдём от командного интерфейса, когда вы 

отдаёте компьютеру команды, как собаке, и придём к ситуации, когда 

компьютер становится скорее другом. Компьютер говорит: “Ну, мы 

примерно знаем, что вас интересует”. И вы дали ему на это согласие. И он 

говорит: “Ну, может быть, вам стóит сделать вот это или вот это”. 

Компьютер делает то, что у него получается хорошо: сложные 

аналитические задачи, поиск иголки в стоге сена, и у него идеальная память. 

И мы, люди, делаем то, что у нас получается хорошо: выносим суждения, 

развле-каемся и обдумываем разные вещи. Это симбиоз»3.  

Ю.Н. Харари отмечает следующую особенность в области 

робототехники в единстве с разработками в области искусственного 

интеллекта. Он пишет: «До сегодняшнего дня высокий интеллект всегда 

шёл рука об руку с высокоразвитым сознанием. Только сознательные 

существа были способны выполнять задачи, требующие “много ума”, – 

играть в шахматы, водить машины, диагностировать болезни, 

идентифицировать террористов. Теперь же мы разрабатываем новые типы 

интеллекта без сознания, которые справляются с подобными задачами 

намного лучше, чем люди»4. Все эти достижения и их вполне обозримые 

перспективы ставят вопрос о правовом статусе роботов-андроидов.  

До этого роботы рассматривались как имущество и средство. Но 

времена изменились. В «Резолюции Европарламента от 16 февраля 1917 

года» сказано, что «в контексте автономности роботов возникает вопрос об 

их правовой природе…»5 Говорится, «о наделении в перспективе роботов 

особым правовым статусом. Таким образом, по меньшей мере наиболее 

продвинутые автономные роботы могут создаваться как электронные лица 

и нести ответственность за причинённый ими ущерб в тех случаях, когда 

они принимают решения автономно или иным образом самостоятельно 

                                                 
1 Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. С. 491 – 492. Одним словом, «как 

только технологии позволят нам реконструировать человеческий мозг, Homo Sapiens исчезнет, 

история человечества закончится и начнётся абсолютно новый, недоступный нашему с вами 

пониманию процесс» (Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 

2018. С. 55). 
2 Четверикова О. Н. Трангсгуманизм в российском образовании. Наши дети как товар. 

С. 40. 
3 Цит. по: Четверикова О. Н. Трангсгуманизм в российском образовании. Наши дети как 

товар. С. 50. 
4 Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. С. 360. 
5 Нормы гражданского права о робототехнике. Резолюция Европарламента от 16 февраля 

2017 года. 
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взаимодействуют с третьими лицами…»1 Не отстают от европейцев и в 

России. В «Модельной конвенции о робототехнике и искусственном 

интеллекте», разработчиками которой являются А. Незнамов и В. Наумов, 

сказано, что «роботы могут выступать в гражданском обороте как 

самостоятельные лица, в том числе выступать собственниками других 

роботов, если это прямо установлено применительным 

законодательством»2.  

А в «Федеральном законе “О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования отношений в области робототехники”», разработанном В. 

Наумовым и В. Аршиновым, вводится юридическое понятие «робот-

агент». И, исходя из него, даётся следующее определение робота: «робот – 

устройство, способное действовать, определять свои действия и оценивать 

их последствия на основе информации, поступающей из внешней среды, 

без полного контроля со стороны человека»3. Здесь сказано: «Роботом-

агентом признаётся робот, который по решению собственника и в силу 

конструктивных особенностей предназначен для участия в гражданском 

обороте. Робот-агент имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности. В случаях, 

установленных законом, робот-агент может выступать в качестве участника 

гражданского процесса»4. Робот-агент, как цитировалось выше, может быть 

владельцем других роботов, так сказать, роботов-рабов. Одним словом, 

робот, артефакт, идентифицируется с человеком. Насколько далеко уже 

зашли «игры» с автономными роботами, говорит то, что уже упоминаемый 

гиноид «София» получила – и где?! – в Саудовской Аравии гражданство и 

паспорт. Её возят по всему миру, она выступает на разного рода форумах и 

т. д. В такой ситуации под вопрос ставится собственно человеческая 

идентичность как таковая. Действительный человек будет чувствовать себя 

в ней крайне некомфортно. Согласно первой книге Торы «Бырэйшит», Яхве 

«сотворил… человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его…»5 

Теперь данный текст следует переписать. Он будет выглядеть так: «И 

сотворил Человек постчеловека по образу Своему, по образу Человечьему 

                                                 
1 Там же. 
2 Незнамов А., Наумов В. Модельная конвенция о робототехнике и искусственном 

интеллекте. Правила создания и исследования роботов и искусственного интеллекта. – Режим 

доступа: w.w.w.robopravo.ru 
3 Наумов В., Архипов В. Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

отношений в области робототехники». – Режим доступа: w.w.w.robopravo.ru 
4 Там же. 
5 Бырэйшит. I : 27 – 28 //Пять книг Торы. Йерушалаим: Мосад арав Кук, 5738 (1978). С. 

[2]. 
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сотворил его». Яхве вложил в своё творение душу (см. Илл. 2); Человек же 

вложил в своё творение интеллект (правда, искусственный) (см. Илл. 3). В 

первом случае творение восстало на своего Творца, узурпировав некоторые 

его функции, во втором случае творение уже начинает восставать, также 

узурпировав некоторые функции создателя. 

 

Модус второй: человек цифровой и виртуализованный 

 

О.Н. Четверикова пишет: «Информационная эра в 2015 г. сменилась 

цифровой»1. Речь пойдёт в статье не о так называемой «цифровой 

экономике», которую толком никто не может определить. Но всё же скажу 

о ней несколько слов.  Термин «цифровая экономика» (digital economy) ввёл 

в 1995 г. американский информатик греческого происхождения Н. 

Негропонте (Массачуссетский университет). Он «использовал метафору о 

переходе от обработки атомов к обработке битов, отмечая о недостатке 

классических товаров в “физическом” воплощении (вес, сырьё, транспорт) 

и преимуществах новой экономики (отсутствие веса товаров, 

виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное глобальное 

перемещение»2. О содержании понятия «цифровая экономика» ведутся 

споры, но в целом оно состоит в следующем: это – экономическая 

деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с 

электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими цифровых товаров и услуг. Расчёты за услуги и товары 

цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой 

(электронными деньгами)»3. Идею цифровой экономики озвучил в 2016 г. 

Всемирный банк в «Докладе о мировом развитии – 2016: цифровые 

дивиденды». С тех пор само выражение «цифровая экономика» стало 

модным. 

Но может ли цифровая экономика заменить или значительно оттеснить 

экономику аналоговую? Доктор экономических наук, член-корреспондент 

РАН  В.В. Иванов даёт наиболее широкое определение: «Цифровая 

экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность»4. Но 

сама эта цифровая экономика без экономики реальной, аналоговой 

существовать не может. Б. Славин пишет: «Если проанализировать тренды 

развития, например, экономики США, можно увидеть, что рост цифровых 

секторов экономики, таких как телекоммуникации, финансы и т. п., в этой 

                                                 
1 Четверикова О. Н. Трангсгуманизм в российском образовании. Наши дети как товар. 

С. 337. 
2 Цифровая экономика. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_экономика 
3 Там же. 
4 Цит. по: Что важнее: реальная или цифровая экономика? –  

Режим доступа: https://cont.ws/@inance/713554 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_экономика
https://cont.ws/@inance/713554
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стране замедляется, а набирают скорость отрасли, связанные с 

интеллектуальными услугами и обслуживанием человека, – наука, 

управленческие сервисы, образование, медицина, социальное обеспечение. 

Парадокс, но цифровизация ведёт к тому, что возрастает роль нецифровых 

услуг. Об этом эффекте хорошо знают специалисты в области 

корпоративной автоматизации: чем больше оцифровываются процессы на 

предприятии, тем большее значение приобретают нецифровые 

коммуникации»1. 

В России, по словам О.Н. Четвериковой, среди высшего 

чиновничества царит настоящая цифровая одержимость. Но чиновники 

желают не просто ввести в России цифровую экономику, но ещё и получить 

от этого дивиденды в свой карман. «Цифровая трансформация, – пишет она, 

– стала подаваться как безальтернативный вариант»2. Она отмечает, что 

«процесс цифровизации имеет две стороны. С одной стороны, это бизнес 

на торговле данными, который приносит огромные доходы ай-ти 

компаниям (и в первую очередь зарубежным) и большому слою 

высокопоставленного чиновничества, который получает с этого свои 

проценты. С другой стороны, это создание системы тотального 

электронного контроля за человеком и обществом в целом, которая встроена 

в систему международного контроля. 

Поэтому реальная полезность “цифровой экономики” никого не 

интересует. Цифровики молчат о том, что она ничего не даёт развитию 

промыш-ленности, аграрной, социальной и гуманитарной сфер, новейших 

научных и технических отраслей, которые продолжают деградировать 

быстрыми темпами»3. В этой связи применительно к России О.Н.  

Четверикова имеет полное право утверждать: «Цифровая экономика – это 

большая афёра, поэтому всё, что с ней связано, делается кулуарно и 

тайно»4.  

Но далее у меня речь пойдёт о других аспектах процессов 

цифровизации. Конечно, они тесно связаны с процессами компьютеризации 

и виртуализации. Речь пойдёт о том, как цифровизация (дигитализация) 

оказывает влияние на человека и его идентичность, превращает 

«аналогового» человека в человека «цифрового» (digital human). Как 

таковая «дигитализация представляет собой перевод всех видов 

информации и медиа: текста, звуков, фотографий, видео, данных, 

                                                 
1 Славин Б. Спектакль о цифровизации России. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii 
2 Четверикова О. Н. Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России. М.: Книжный 

мир, 2019. С. 122. 
3 Там же. С. 133. 
4 Там же. С. 135. 

http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://vk.com/share.php?url=https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii
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получаемых от приборов и сенсоров, и так далее – в единицы и нули, то 

есть на родной язык компьютеров и родственных им устройств»1. 

Дм. Приходько пишет: «В современном цифровом мире живое 

общение тет-а-тет постепенно уходит на второй план, уступая место 

многофункциональным мессенджерам, социальным сетям, видеосвязи и 

даже чудны́м сервисам, наподобие Emojli, где всё общение сводится к 

обмену между собеседниками смайлами. Разработчики стартапа MashMe, в 

свою очередь, предлагают пользователям и вовсе отказаться от своего 

реального образа, пусть даже демонстрируемого в цифровой плоскости, 

заменив его на персональный аватар. В основе проекта MashMe лежит 

технология, позволяющая создать свой виртуальный прототип, используя 

для этого любой из заготовленных разработчиками персонажей и 

подходящий антураж заднего плана»2. Речь идёт о замещении реального 

человека так называемым его аватаром.  

Просто аватаром называется картинка, которая используется в качестве 

изображения пользователя в социальных сетях, онлайн играх и форумах. 

Это может быть как фотография человека, так и просто любое графическое 

изображение. Иное дело – цифровой аватар (см. Илл. 4). «Цифровой аватар, 

пишет В. Оглоблин, – это собранные воедино данные о человеке. Все эти 

данные собираются организациями и сервисами, которыми мы пользуемся 

каждый день»3. Он добавляет, что «цифровые аватары сейчас уже активно 

наполняются биометрической информацией. Это и голос, и черты лица, и 

даже движения. Но уточнять и “наполнять” цифровых аватаров можно до 

бесконечности. Возможности его использования как для корпораций и 

                                                 
1 Бриньолфсон Э., Макафи Э. Вторая эра машин. Работа, прогресс и процветание в эпоху 

новейших технологий. М.: АСТ, 2017. С. 89 – 90. «Дигитализация практически всего: 

документов, новостей, музыки, фотографий, видео, карт, новостей в личной жизни, 

социальных сетей, запросов на получение информации и ответов на них, данных со 

всевозможных сенсоров и так далее – представляет собой одно из самых важных явлений 

последних лет. Чем дальше мы входим во вторую эру машин, тем сильнее расширяется и 

ускоряется дигитализация, и при взгляде на статистику, связанную с ней, у нас просто 

перехватывает дыхание» (Там же. С. 96).  
 Правильнее: аватáра. «АВАТАРА (санскр. avatāra – “нисхождение”) – наиболее 

популярная индуистская модель манифестации божественной сущности в мире, освоенная 

преимущественно вишнуизмом и означающая полное или частичное воплощение божества в 

зооморфных и антропоморфных формах с целью периодических восстановлений 

периодически деградирующего мира» (Шохин В. К. Аватара //Индийская философия. 

Энциклопедия. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2009. С. 42 – 43). Аватара вишнуизма 

примерно соответствует бодхисатве буддизма. Допускается написание и произношение 

«аватар» («avatár»). Второй вариант закрепился в неспециализированной литературе и в 

обиходе. 
2 Приходько Дм. MashMe – цифровой аватар, копирующий ваши эмоции и жесты. – 

Режим доступа: https://3dnews.ru/news/913823 
3 Оглоблин В. Человек оцифрованный. – Режим доступа: 

https://umstrana.ru/article/chelovek-otsifrovannyy/ 

https://3dnews.ru/news/913823
https://umstrana.ru/article/chelovek-otsifrovannyy/
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госсектора, так и для самих пользователей ограничиваются только 

фантазией»1. Цифровые аватары создаются в своих интересах крупными 

банками, рекламными агентствами, кредитными организациями, 

спецслужбами и т. д.2  

Постепенно цифровой аватар как бы отрывается от реального человека 

и начинает существовать самостоятельно. Происходит цифровизация 

самогó человека. О.Н. Четверикова так излагает речь президента и 

председателя правления Сбербанка России Г.О. Грефа, сказанные им в 

лекции, прочитанной в Балтийском федеральном университете имени И. 

Канта в конце 2017 г.: «Постепенно вы, как реальный человек, будете 

интересовать мир всё меньше и меньше, а значение вашего цифрового 

аватара станет неуклонно повышаться. Всех будет интересовать ваша 

цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы. При этом все мы 

будем абсолютно прозрачны для цифрового мира, практически ничего не 

удастся скрыть»3. 

Так формируется различие и даже противостояние между, так сказать, 

«аналоговым» и цифровым человеком. Это – как в лагерях ГУЛАГ’а: досье 

на заключённого хранится в «Деле», в котором зафиксированы все его 

данные, но для надзирателей, конвоиров и т. д. он значится под 

закреплённым за ним номером (= цифрой). На утренней и вечерней поверке 

и при «общении» с лагерным начальством он вынужден отвечать: 

«Заключённый номер такой-то, статья номер такая, часть такая». 

Разумеется, и жизнь людей, и их идентичности претерпеют 

кардинальные изменения. «Жизнь каждого человека, – пишет К. Скиннер, 

– с рождения будет фиксироваться в цифровом виде…»4 И это в корне 

изменит людей. С начала третьего тысячелетия стали формироваться 

цифровые люди с сáмого своего рождения. У такого человека сама его 

идентичность определяется уже иначе, чем у «доцифрового». Как отмечает 

М. Шпитцер, «родина того, кто появился на свет в цифровом обществе, – 

                                                 
1 Там же. Некто А. Филатов сказал В. Оглоблину «Инновационные компании умеют 

создавать роботов, в которые загружают все собранные персональные данные о конкретном 

человеке. Плюс этот робот – носитель искусственного интеллекта, а значит, начинает не только 

обладать информацией о человеке, но и выглядеть, говорить, как он. И даже думать. В таком 

случае он, этот аватар, становится улучшенной версией самогó человека, его двойником» (цит. 

по: Оглоблин, В. Человек оцифрованный). 
2 См.: Кин Э. Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы 

используют наши персональные данные. М.: Интеллектуальная Литература, 2020. 
 «Облаком» в Интернете называется группа серверов, на которых могут размещаться и 

храниться файлы пользователей. – А. Х. 
3 Цит. по: Четверикова О. Н. Трангсгуманизм в российском образовании. Наши дети как 

товар. С. 337 – 338. 
4 Скиннер К. Человек цифровой. Четвёртая революция в истории человечества, которая 

затронет каждого. С. 211. 
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это мир современной цифровой информационной техники»1. Он 

превращается в «коренного жителя», аборигена цифрового мира. Внешне 

это, конечно, может выглядеть как обретение безграничной свободы. 

Однако «цифровой человек однозначно не может одного – не подвергаться 

цифровому влиянию»2. К. Скиннер отмечает: «Подход цифровых людей к 

бизнесу, дружбе и даже любви – нечто совершенно невиданное в истории 

человечества»3. Э. Дэвис пишет: «Аналоговый мир соответствует мелодии 

души, тёплой, волнообразной, полной потёртостей и царапин материальной 

истории. Цифровой мир воплощает холодную матрицу духа: мерцающую, 

абстрактную, представляющую собой скорее код, чем телесную реальность. 

Аналоговая душа задействует аналогии между вещами; цифровой дух делит 

мир на прах и информацию»4. И в этом холодном мире придётся жить 

«аналоговому» человеку и устанавливать свою призрачную, фиктивную 

идентичность. Ведь «границ для цифровых технологий не существует…»5  

Процессы виртуализации не смогли бы появиться без массовой 

компьютеризации. О том, чтó представляет собой то, что называют 

виртуальной реальностью, споры идут уже больше десяти лет. У меня есть 

своя точка зрения, но здесь не место её излагать. Скажу только, что эта 

проблема решается внутри классического соотношения реального и 

идеального (Ideelle). С развитием Интернет-технологий люди (особенно 

подростки и юношество) стали заполнять своё время преимущественно в 

онлайн-коммуникациях. Появились разные аккаунты – Facebook, Twitter, 

Skype, Google+, Netflix. У людей даже формируются «виртуальные 

личности». «Сегодня, – пишут Э. Шмидт и Дж. Коэн, – наши виртуальные 

личности в некоторой степени влияют на наше физическое “я”, но пока не 

доминируют над ним. […] В будущем на нашу личность в реальной жизни 

всё большее влияние станут оказывать наша виртуальная деятельность и 

контакты в сети»6. Авторы продолжают: «Большинство жителей планеты 

станут всё чаще замечать, что живут и работают как бы в двух различных 

мирах одновременно. В виртуальном мире все мы так или иначе будем 

иметь доступ к информации, причём быстрый и не зависящий от 

инструментов и устройств. А в реальном мире по-прежнему будем 

натыкаться на такие ограничители, как география, место рождения 

(некоторые рождаются богатыми в богатых странах, большинство же – 

                                                 
1 Шпитцер М. Антимозг. Цифровые технологии и мозг. М.: АСТ, 2014. С. 177. 
2 Там же.  
3 Скиннер К. Человек цифровой. Четвёртая революция в истории человечества, которая 

затронет каждого. С. 211. 
4 Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. 

Екатеринбург: Ультра-Культура, 2008. С. 19. 
5 Шваб К. Четвёртая промышленная революция. С. 93. 
6 Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств. М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2013. С. 42. 
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бедными в странах бедных), везение, светлые и тёмные стороны 

человеческой натуры»1. Постепенно виртуальная реальность начнёт 

оттеснять действительную, «аналоговую» реальность. Но уже сегодня для 

многих уместны слова этих авторов: «Мы то, что мы “твиттим”»2. 

Современный тинейджер, да и зрелый юноша, идентифицирует себя с 

виртуальной «личностью», а свою жизнь – преимущественно в виртуальной 

реальности.  

Я. Зондерквист и А. Бард отмечают: «Сеть изменяет практически всё в 

нашей жизни»3. В том числе и способ существования индивида. В этой 

ситуации он, по их словам, «вправе рассматривать себя как систему связей, 

то есть сеть, зависимую от многих других сетей, непрерывно 

перерабатывающую информацию с целью постоянного обновления 

желаемой виртуальной идентичности»4. Таким образом, его идентичность 

определяется его сетевым положением. И ещё. Авторы пишут: «В Сети 

идентичность человека будет проявляться только в текущем контексте, с 

тем чтобы в следующий момент претерпеть захватывающие дух 

изменения»5.  Иначе говоря, у человека будет не только сетевая 

идентичность, но и, будучи таковой, она будет постоянно изменяться, 

являться, так сказать, ускользающей идентичностью. 

Наряду с виртуальной реальностью (ВР) существуют также 

дополненная реальность (ДР) и смешанная реальность (СР). К. Шваб и Н. 

Дэвис пишут: «Виртуальная, дополненная и смешанная реальности 

революционным образом меняют наш опыт, понимание и взаимодействие с 

окружающим нас миром, одновременно открывая возможность побывать в 

бесконечном количестве миров, формы которых ограничиваются только 

воображением. Результатом может стать более активное развитие общества, 

сотрудничества и взаимопомощи, кроме того, эта технология обещает 

ускорение совместной работы, развития новых навыков и проверки новых 

идей. Вместе с тем её можно использовать для манипулирования нашими 

представлениями о мире и влияния на наше поведение»6. Авторы 

добавляют: «ВР заменяет мир его имитацией, а ДР и СР расширяют 

восприятие пользователем реальности»7. Таким образом, человека хотят 

полностью отрешить от реальной действительности и погрузить в 

совершенно иллюзорную реальность. Но, конечно, он не останется в ней 

                                                 
1 Там же. С. 14. 
2 Там же. С. 46. 
3 Зондерквист Я., Бард А. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. 

СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. – Режим доступа:  

https://www.razumei.ru/files/others/pdf/netokratiya.pdf 
4 Там же (курсив мой. – А. Х.).. 
5 Там же. 
6 Шваб К., Дэвис Н. Технологии Четвёртой промышленной революции. С. 203. 
7 Там же. 

https://www.razumei.ru/files/others/pdf/netokratiya.pdf
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навсегда, но будет переходить из одной в другую: «Переход от ситуации, 

когда личность формируется офлайн и позднéе проецируется в сеть, к 

созданию онлайн-личности, которая затем воплощается в реальном мире, 

окажет огромное влияние на граждан, государства и компании»1. Кроме 

того, пишут эти авторы: «Могут измениться сами основы виртуальной 

идентификации»2.   

Такой мир готовит человечеству ближайшее будущее благодаря 

прогрессу НБИКС-технологий. По крайней мере, на данном этапе они всё 

приводят в движение, всё прежде устойчивое становится текучим, 

относительным. И столь же текучим становится и человек – цифровой 

человек, виртуальный человек и т. д. «Мы, – пишет К. Скиннер, – живём в 

мире преходящих отношений, кратко-срочных обязательств и постоянно 

действуем онлайн»3. 

 

Модус третий: человек-лист Мёбиуса 

 

Грядущий человек – это человек, у которого нет в его 

жизнедеятельности ничего такого, что не стало бы насквозь публичным. У 

него отсутствует то, что именуют интимной сферой (это не непременно 

сфера сексуальности), отсутствует возможность сохранить в тайне какие-то 

аспекты своей жизни. Такой человек является как бы одноплоскостным, 

наподобие листа (ленты, петли) Мёбиуса4 (см. Илл. 5). Такая форма бытия 

человека имела место в глубокой древности, в эпоху Архаики. Исторически 

становление человека и становление человеческого общества были 

аспектами одного и того же процесса. Поэтому первоначально вся жизнь 

индивидуума до самых мелочей, по характеристике М.М. Бахтина, по 

необходимости была всецело публичной. «Внутреннего человека – 

“человека для себя” (я для себя) и особого подхода к себе самомý – ещё не 

было. Единство человека и его самосознание было чисто публичным. 

Человек весь вовне, притом в буквалном смысле этого слова»5. У человека 

того периода отсутствовал внутренний, душевно-духовный мир (он только 

                                                 
1 Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств. С. 44. 
2 Там же. С. 43. 
3 Скиннер К. Человек цифровой. Четвёртая революция в истории человечества, которая 

затронет каждого. С. 204. 
4 Лист Мёбиуса – это геометрическая фигура с односторонней плоскостью, открытая в 

1858 г. немецким математиком, механиком и астрономом теоретиком А. Ф. Мёбиусом. Правда 

в том же году независимо от Мёбиуса эта фигура была открыта немецким математиком и 

физиком И. Б. Листингом. Оба они обнародовали своё открытие не сразу. Правда, похожая 

фигура обнаружена на одной римской мозаике III в. н. э. 
5 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике 

//Он же. Собрание сочинений. В 7-ми т. Т. 3. Теория романа (1930 – 1961 гг.). М.: Языки 

славянской културы, 2012. С. 388. 
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формировался), а внешне-социальной, по терминологии Бахтина 

приватной жизни у него тоже ещё не было. «Публичный человек, – пишет 

Бахтин, – всегда живёт и действует на мирý, и каждый момент его жизни по 

существу и принципиально допускает опубликование. Публичная жизнь и 

публичный человек по своей природе открыты, зримы, слышимы»1. 

У современного же человека всё обстоит иначе. У него имеется и 

душевно-духовная жизнь, и жизнь сугубо приватная, частная. И вот теперь 

вся его жизнь – и публичная и приватная – благодаря новейшим 

технологиям становится доступной. С одной стороны, поскольку 

«Интернет породил зацикленную на селфи культуру вуайеризма и 

нарциссизма и широкий спектр других психических расстройств»2, 

современный человек сам выкладывает в Сеть всевозможные данные о себе 

и постоянно оставляет свои цифровые следы, которые отслеживаются и 

собираются в одном месте, с другой стороны, заинтересованные 

организации и ведомства собирают данные о нём же и собирают их в его 

цифровом аватаре. Они собирают всё (по принципу «авось пригодится»). 

Любая информация о человеке становится открытой и доступной для 

любого и каждого. И, само собой разумеется, для «компетентных óрганов». 

Кроме того, разрабатываются специальные следящие технологии – от 

простых видеокамер до внедрения следящих и передающих информацию 

на специальный сервер устройств, вмонтированных даже в бытовые 

приборы – в смартфон, телевизор и, как шутят, даже в утюг. Э. Кин пишет: 

«…Интернет плодит паноптикум инструментов слежения и сбора 

информации, где нас, пользователей крупных сетей передачи данных типа 

Facebook, продают в насквозь прозрачной упаковке»3. С этим солидарен и 

Ф. Фоер. Он пишет: «Большие технологические компании, для которых 

европейцы используют аббревиатуру GAFA: Google, Apple, Facebook, 

Amazon, – разрушают основы уважения к частной жизни. Их устройства и 

веб-сайты превратили не-прикосновенность частной жизни в ничто, 

авторство не имеет для них никакой ценности, они враги интеллектуальной 

собственности»4. Д. Айк так же пишет: «Необходимо иметь академическую 

степень по самообману для того, чтобы не замечать колоссальное 

повсеместное распространение технологий слежения»5. Современные 

гаджеты наделены свойством следить за своим владельцем даже будучи 

                                                 
1 Там же. С. 378.  
2 Кин Э. Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы 

используют наши персональные данные. С. 12. 
3 Кин Э. Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы 

используют наши персональные данные. С. 11 – 12. 
4 Фоер Ф. Без своего мнения. Как Google, Facebook, Amazon и Apple лишают вас 

индивидуальности, М.: «Эксмо», 2017. С. 8. 
5 Айк Д. Бесконечная любовь – единственная истина, всё остальное – иллюзия. Тайны 

мира сновидений, который мы считаем «реальностью». М.: ООО Изд-во «София», 2010. С. 26. 
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отключёнными. Разработаны технологии тотального распознавания лиц 

(даже в медицинских масках). Так что создаётся абсолютно прозрачный 

мир, в котором человеку негде укрыться. Человек постепенно, но неуклонно 

лишается аспектов своей частной жизни и становится насквозь публичным. 

Так что человек и в сáмом деле стал напоминать лист Мёбиуса. Он 

становится одно-мерным в буквальном смысле, а не только в том, который 

имел в виду Г. Маркузе в своей известной книге1. 

Кроме того, данные о человеке сегодня – источник обогащения. Они 

похищаются и продаются кредитным организациям, маркетологам, коллек-

торским агентствам и т. д. Доступ к электронной подписи человека может 

обернуться для него чем угодно. Например, продажей его квартиры без его 

ведома. Э. Кин пишет: «В грядущем электронном паноптикуме с 50 млрд 

разумных устройств, в сетевом мире, где неприкосновенность частной 

жизни станет привилегией богатых, за ними будут следить не только 

телевизоры, смартфоны и автомобили. В этом “новом виде человеческого 

общества”… каждый наш шаг будет отслеживаться и превращаться в 

персональные данные – в товар…»2 И он заключает: «Интернет, по сути, 

превратился в прозрачное сообщество прозрачных людей»3. 

Но подлинно тотальным контроль может быть достигнут лишь 

посредством тотальной чипизации населения. Ещё недавно об этом писали 

конспирологи, но уже сегодня это факт нашей жизни. Пока ещё, правда, он 

охватил не очень многих. Но это – дело времени. Имплантация каждому 

личных идентификационных полифункциональных микробиочипов 

создаёт возможность тотального контроля за каждым жителем планеты. 

Тем самым на наших глазах начинает сбываться древнее пророчество, 

зафиксированное в «Откровении Иоанна Богослова» («Апокалипсисе»). 

Там сказано, что Зверь с двумя рогами, число которого 666, «сделает то, что 

всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено 

будет начертание на правую руку их или на чело их…»4 Через СМИ, 

рекламу и прочие средства манипуляции сознанием людям внушается идея 

о полезности и удобстве вживления микрочипов. Чипизация преподносится 

как шаг на пути социального прогресса. Главным контингентом на первых 

порах становятся представители некоторых служб и организаций (это 

                                                 
1 См.: Маркузе Г. Одномерный человек.  Исследование идеологии Развитого 

Индустриального Общества. М.: REFL-book, 1994. 
2 Кин Э. Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы 

используют наши персональные данне. С. 150. 
3 Там же. С. 155. 
4 Откровение святого апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис). XIII : 16 //Библия. 

Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета с параллельными местами и 

приложениями. М.: Никея, 2013. С. 1555. Прав. стбц. Согласно Иринею Лионскому (ок. 130 – 

ок. 202 гг.), «Апокалипсис» был написан в последние годы правления императора Домициана 

(81 – 96 гг. н. э.), следовательно, в первой половине 90-годов, т. е. в конце I в. н. э. 
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преподносится как производственная или служебная необходимость), а в 

отношении молодёжи и тинейджеров в действие запускают механизм моды: 

иметь чип, мол, считается модным. А когда чипизацией будет охвачена 

минимум треть населения планеты, вживление микрочипов станет 

обязанностью. Более того, те, кто не подвергся этой процедуре, будут 

преследоваться. Кстати, микрочипы сегодня можно вживлять человеку без 

его ведома. Например, в поликлинике под видом введения вакцины. Теперь 

разработаны такие чипы, которые могут вживляться с помощью шприца. 

Уже в теле они затвердевают. И начинают функционировать. 

Таким образом, глобальная слежка за человечеством – уже ни для кого 

не секрет. Это реальность нашего времени. 

 

Модус четвёртый: пост-человек 

 

Начало третьего тысячелетия новой эры ознаменовалось небывалым 

подъёмом и распространением транс- и постгуманистических идей. В 

основе современных концепций трансгуманизма, а также постгуманизма 

лежит уходящая в древность сначала мечта, а затем и своеобразная идея 

необходимости совершенствования (или иначе: улучшения) человека. В 

настоящее время транс- и постгуманистические идеи базируются на 

представлении, согласно которому эволюция человека далека от 

завершения. Так, одна из создателей Российского Трансгуманистического 

Движения В. В. Удалова (более известная под псевдонимом Валерия 

Прайд) пишет, что трансгуманизм есть «гуманистическое мировоззрение, 

согласно которому современный человек не является вершиной эволюции, 

но, скорее – началом эволюции вида Homo Sapiens»1.  

Человек целым рядом мыслителей рассматривался как 

трансцендирующее существо. Маркс, к примеру, писал: «Человек… не 

воспроизводит себя в какой-либо одной только определённости, а 

производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться 

чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном 

движении становления»2. Но трансцендирующий человек в процессе 

трансцендирования и в его результатах продолжает оставаться человеком. 

В Древней Индии и в Древнем Китае также считали, что эмпирически 

наличный человек является существом несовершенным, и там были 

разработаны специальные технологии его совершенствования. Считалось, 

                                                 
1 Цит. по: Нестеров А. Ю. Проблема человека в свете идеологии эволюционного 

трансгуманизма //Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и 

трансгуманистическая эволюция. М.: ООО «Изд-во МБА», 2013. С. 247. 
2 Маркс К. Критика политической экономии. (Черновой набросок 1857 – 1858 годов). 

[Первая половина рукописи] //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. В 50-ти т. Т. 46. Ч. I. 

М.: Политиздат, 1968. С. 476. 
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что внутренний человек обладает множеством потенций, которые в жизни 

эмпирического человека в наличных условиях остаются 

невостребованными и потому не актуализованными. В Индии йога, в Китае 

«внутренняя алхимия» (нэй дань) занимались раскрытием и 

совершенствованием скрытых возможностей человека. Но человек, 

достигший в этом плане больших достижений, оставался, тем не менее, 

человеком. Таким он был в собственных глазах и в глазах своих 

современников. «Внутренняя алхимия», в частности, ставила цель 

достижения практикующим его личного бессмертия. Человек, 

выработавший у себя, скажем, способность к левитации, считался 

человеком, как бы он ни продвинулся в своём трансцендировании.  

Современный же трансгуманизм (и постгуманизм), имеют в виду 

отнюдь не совершенствование подобных, выражаясь словами Маркса, 

сущностных сил человека. В своих мечтах они уповают на развитие 

современных технологий и особенно конвергентных технологий (НБИКС). 

Они, стало быть, исходят из сциентистских и технократических интенций. 

Сегодня, как отмечает С.С. Хоружий,  «технократическое мышление 

усиливается и крепнет настолько, что вбирает в свою орбиту и человека, 

начиная включать его в свои проекты рационального усовершенствования 

всего сущего на благо общества и прогресса»1. Его поддерживает в этом и 

О.Н. Черверикова. «Сегодня, – пишет она, – мы являемся свидетелями 

глобальной революции в духовной сфере, направленной на изменение 

самóй сущности человека»2. 

Провести различие между трансгуманизмом и постгуманизмом, на 

первый взгляд, сложно. Германский специалист О. Крюгер пишет: 

«Постгуманизм формулирует цель, трансгуманизм – путь»3. А вот Р.Р. 

Белялетдинов пишет, что «трансгуманизм не следует отождествлять с 

постгуманизмом, предполагающим полный отказ от человека вплоть до 

разрыва разума и телесности. Напротив, трансгуманистическая концепция 

строится вокруг улучшения природных задатков человека и в этом смысле 

противоречит традиционной задаче медицины лишь в том, что предлагает 

использовать медицинские технологии шире, нежели просто 

                                                 
1 Хоружий С. С. Проблема Постчеловека, или Трансформативная антропология глазами 

синергийной антропологии // Философские науки. 2008. № 2. С. 17. 
2 Четверикова О. Н. Диктатура «просвещённых»: дух и цели трансгуманизма. – Режим 

доступа:  

//https://nemaloknig.com/book-376739.html#addreview 
3 Цит. по: Нестеров А. Ю. Проблема человека в свете идеологии эволюционного 

трансгуманизма. С. 188. 

https://nemaloknig.com/book-376739.html#addreview
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восстановление здоровья»1. На деле же различие между ними не 

принципиальное. 

Надо отметить, что трансгуманизм не является чем-то единым и 

однородным2. Сегодня трансгуманизм вышел за границы всего лишь 

идейных построений. «Ведь сегодня, – как отмечает Б. Г. Юдин, – в отличие 

от 50-х гг. прошлого столетия, когда трансгуманизм был по большому 

счёту всего лишь дерзкой мечтой, мы имеем немало конкретных 

трансгуманистических проектов, в том числе и разработанных весьма 

детально. Это и иммортализм, т. е. обеспечение бессмертия 

индивидуального человеческого существа, и создание нейропротезов, и 

разработка ноотропов, т. е. средств, активирующих память и улучшающих 

когнитивные способности, и создание экзокортекса, т. е., по сути дела, 

размещаемого вне организма усилителя мозга, и, как венец усилий в этой 

области, создание постчеловека»3. 

Сегодня трансгуманизм стал не только учением, но и международным 

движением, имеющим собственный лейбл (см. Илл. 6), а также и 

специальным проектом. В мире создаются разного рода 

трансгуманистические ассоциации, движения, проводятся конференции и 

т. д., разрабатыавются, как уже сказано, специальные проекты. В России, 

например, создано Стратегическое Трансгуманистическое Движение 

«Россия 2045». Его инциатором стал молодой российский миллиардер 

Дмитрий Ильич Ицков. В этом движении даётся следующее определение 

трансгуманизма: «Трансгуманизм – это рациональное, основанное на 

осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое 

признаёт возможность и желательность фундаментальных изменений в 

положении человека с помощью передовых технологий с целью 

ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить 

физические, умственные и психологические возможности человека»4. 

                                                 
1 Белялетдинов Р. Р. Человек трансгуманистического периода: новые концепции 

человека в эпоху биотехнологий //Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии 

(НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. М.: ООО «Изд-во МБА», 2013.  С. 230. 
2 Сегодня насчитывают, как минимум, девять его разновидностей: 1) аболиционизм, или 

гедонистический трансгуманизм (направление в биоэтике, соединённое с трансгуманизмом; 

2) коммунистический трансгуманизм, или технокоммунизм; 3) либертарианский 

трансгуманизм, или анархо-транс-гуманизм; 4) постгендеризм (движение в трансгуманизме за 

упраздение гендера); 5) техногайянизм (течение защитников природы в единстве с 

трансгуманизмом); 6) трансгрессивный трансгуманизм; 7) постгуманизм; 8) иммортализм 

(течение, адепты которого  стремятся избежать смерти или максимально отодвинуть её) и 9) 

эволюционный трасгуманизм. Последний исповедуют некоторые российские 

трансгуманисты. Я не стану вникать в различия между этими разновидностями. Но все они в 

той или иной степени содержат общее для трансгуманизма содержание. 
3 Юдин Б. Г. Трансгуманизм и гуманистические ценности //Место и роль гуманизма в 

будущей цивилизации. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 116 – 117. 
4 Российское Трансгуманистическое Движение. Режим доступа: about:blank 
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В 2009 г. Всемирная трансгуманистическая ассоциация приняла 

Декларацию, в которой сказано: «Мы защищаем благополучие всего того, 

что наделено чувствительностью, включая людей, других животных и 

любые будущие искусственные интеллекты, модифицированные формы 

жизни либо иные виды разума, которые могут возникнуть благодаря 

научным и техно-логическим достижениям»1. Из процитированных слов 

видно, что между всеми перечисленными формами Декларация 

устанавливает знак равенства, эквивалентности. «Иными словами, – 

отмечает Б. Г. Юдин, – человек понимается в качестве лишь одной из 

возможных форм, одного из носителей жизни, интеллекта или разума. 

Именно последние, а не человек, как это принято в гуманизме, и 

наделяются высшей ценностью»2. 

Аргументация трансгуманистов в пользу реализации их проектов 

состоит в указании на современные глобальные проблемы, с которыми 

столкнулось человечество. Д.И. Ицков так характеризует нынешнюю 

ситуацию: «Наша цивилизация, как неуправляемый корабль, плывущий по 

бурному морю без карты и компаса – всё быстрее и быстрее, а времени на 

принятие правильных решений – всё меньше и меньше»3. Ситуация, 

согласно ему, такова: «Мы стоим перед выбором: свалиться в новые 

“тёмные века”, в пучину глобальной смуты и деградации или найти и 

реализовать новую модель развития цивилизации. 

Нужна новая парадигма будущего. Нужна новая идеология и этика, 

новая психология человека. […] Мы выдвигаем стратегию духовного и 

научно-технологического прорыва, эволюционного трансгуманизма, на 

основе которой человечество сможет перейти к сознательно управляемой 

эволюции впервые в своей истории»4. Без такой радикальной переделки 

человека человечество так и останется недоразвитым. Д.И. Дубровский 

поясняет: «История показывает, что проекты улучшения общественного 

устройства всегда упирались в проблему изменения природы человека»5. 

Новый, трансгуманистический мир видится Ицкову таким: «На смену 

биологической (био-культурной) эволюции приходит кибернетическая 

(кибер-культурная, кибер-социальная) эволюция, открывающая новый этап 

в развитии цивилизации, её социо-культурном бытии, т. е. эпоха 

                                                 
1 Цит. по: Юдин Б. Г. Трансгуманизм и гуманистические ценности. С. 120. 
2 Юдин Б. Г. Трансгуманизм и гуманистические ценности. С. 120. 
3 Ицков Д. И. Общественное Движение «Россия 2045» //Глобальное будущее 2045: 

Антропологический кризис. Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты. 

Материалы Первой Всероссийской конференции, Белгород, 11 – 12 апреля 2013 г. М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. С. 8. 
4 Там же. 
5 Дубровский Д. И. Природа человека, антропологический кризис и кибернетическое 

бессмертие // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и 

трансгуманистическая эволюция. М.: ООО «Изд-во МБА», 2013. С. 238. 
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неочеловечества, космическая цивилизация людей будущего, которая даст 

то, чего никогда не было и не могло быть раньше, что и сейчас может 

показаться фантастическим и невероятным»1. Он даже разработал 

своеобразную «дорожную карту» последовательных этапов решения 

трансгуманистических задач до ХХХ века включительно2, а также 

разработал «Заповеди жизни неочеловека» (всего 24). Первая заповедь 

гласит: «Неочеловек не ищет обывательского земного счастья. Его цель – 

превзойти свою человеческую природу и стать бессмертным, космическим 

сверхчеловеком, а затем богочеловеком»3. Человеческая эволюция в глазах 

трансгуманистов выглядит так, что на смену нынешнему человеку придёт 

более совершенное существо, аватар (см. Илл. 7). 

Возглавляемое Ицковым Общественное Движение «Россия 2045» 

организовало две исследовательские группы. Одна разрабатывает проект 

«Аватар», а другая углублённо исследует человеческий головной мозг в 

целях создания моделей информационных процессов мозга, занимается 

своеобразным «обратным инжинирингом мозга». Следует разъяснить, 

почему трансгуманисты ставят акцент на дате 2045 г. Согласно 

американскому изобретателю и футурологу Р. Курцвейлу, это – дата 

наступления так называемой технологической сингулярности – такого 

момента «в будущем, когда технологическое развитие становится в 

принципе неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные 

изменения характера человеческой цивилизации»4. Согласно Н. Бострому, 

сингулярность – «это потенциальное взрывоподобное развитие 

интеллекта, особенно в перспективе создания искусственного 

сверхразума»5. Но это же, по Курцвейлу, и момент, когда научно-

технологический прогресс, основанный на превышающем человеческий 

интеллекте и киборгизации людей, совершается невероятно быстро. 

Следовательно, трансгуманистам тут надо быть на чеку, дабы не прозевать 

и среагировать вовремя. 

Что такое проект «Аватар»? Под аватаром в этом случае понимается 

не картинка в компьютере и не так называемый цифровой аватар (собрание 

сведений о человеке), а реальное человекообразное 

высокоинтеллектуальное устройство, такое, как в одноименном фильме 

                                                 
1 Ицков Д. И. Общественное Движение «Россия 2045». С. 10. 
2 См.: Ицков Д. «Путь к неочеловечеству». – Режим доступа: 

https://vz.ru/opinions/2012/11/9/606449.html 
3 Дитрий Ицков: Заповеди жизни неочеловека. – Режим доступа: 

http://2045.ru/news/31383.html 
4 Технологическая сингулярность. – Режим доступа:  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_сингулярность 
5 Бостром Н. Искусственный интеллект.  Этапы. Угрозы. Стратегии. С. 14. 

https://vz.ru/opinions/2012/11/9/606449.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Дж. Кэмерона1. Об этом проекте сказано: «В рамках этого проекта 

предполагается параллельное проведение НИОКР по трём направлениям: 

– Аватар А – небиологическое антропоморфное искусственное тело 

человека, дистанционно управляемое через интерфейс “мозг – компьютер”. 

В ходе работы над направлением могут быть созданы: новые 

усовершенствованные протезы органов тела человека, а также органов 

чувств; экзоскелеты различных функций; новые человеко-компьютерные 

языки; новые автономные роботы и др. 

– Аватар Б – создание искусственного тела, пригодного для 

трансплантации в него головного мозга человека в конце жизни, а также 

отработка самóй процедуры трансплантации. По мнению ряда учёных, 

человеческий мозг при определённых условиях способен функционировать 

гораздо дольше остальных органов физического тела, и поэтому перенос 

мозга в более совершенный, выносливый, долговечный носитель 

потенциально может продлить жизнь человека до 200 – 300 лет. 

В ходе работы над направлением могут быть созданы: биопротезы с 

прямым нервным управлением, симбиотические биокомпьютеры на основе 

нервной ткани и электронных устройств, новые методы криосохранения и 

восстановления и др. 

– Аватар В (в других публикациях ReBrain) – создание методики 

переноса нематериальной структуры сознания человека в полностью 

искусственное тело. Для реализации этого направления предлагается 

использование обратного конструирования мозга. 

Руководитель направления – В. Л. Дунин-Барковский. 

– Аватар Г – создание тела из нанороботов и тела-голограммы»2. 

Четвёртый этап, по словам Ицкова, –  «его мечта о том, что произойдёт 

“пере-ход от обладания уязвимым биологическим телом сначала к 

кибернетическому телу, потом к телу из нанороботов, которое может 

управляться силой мысли и менять свою форму под этим воздействием, а 

затем, может быть, даже к неосязаемому телу, которое будет состоять из 

частиц света и напоминать голограмму”»3. Но уже не как мечту, а как 

прогноз заявляет о том же Р. Курцвейл. 

                                                 
1 Курьёз этого фильма состоит в том, что его главный герой Джейк Салли, бывший 

морской пехотинец, воплощаясь в тело представителя местного племени на’ви, совершает на 

деле не нисхождение, а, напротив, восхождение. Ведь на’ви – человекообразные разумные 

существа планеты Пандора – по всем параметрам неизмеримо выше не только Салли, но и 

любого из представителей прибывшей на Пандору американской ресурсодобывающей 

корпорации, а тем более охраняющего их воинского контингента. Стало быть, у Кэмерона 

получился аватар наоборот.  
2 Стратегическое Общественное Движение «Россия 2045».  – Режим доступа: 

uckyea.ucoz.ru/forum/60-564-1 
3 Цит. по: Там же. 
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А вот Д.А. Беляев видит картину иначе. Он отмечает, что человеческая 

природа не является чем-то постоянным, в ходе истории она претерпевает 

изменения. В то же время в ней можно выделить, по его словам, «локальные 

константы». Он выделяет четыре таких константы человеческой природы. 

Первая – это физическое измерение, вторая – ценностная матрица, третья – 

«социально-коммуникационная атрибуция человека» и четвёртая – 

практика. Именно на них, по его мнению, должны быть направлены усилия 

по преобразованию человека. Он пишет: «Перспективная трансформация 

данных локальных констант человеческой природы позволяет говорить о 

рождении нового антропологического феномена – постчеловека»1. И он 

выделяет «три основных модельных варианта постчеловека: генетически 

модифицированный человек (Homo genetically transformed), 

нанокиборгизированный человек (Nano-cybernetic homo organism) и 

виртуально-цифровой человек (Homo Virtualis)»2. В остальной части своей 

статьи Д.А. Беляев даёт каждому из них развёрнутую характеристику3. 

Трансгуманистическая трансформация человека – это некий процесс, 

на каждом этапе которого человек приобретает всё новые и новые транс-

человеческие атрибуты. Д.И. Ицков, как отмечено выше, расписал эти 

стадии до третьего тысячелетия. Р. Курцвейл также понимает эту 

трансформацию как процесс, хотя и не выделяет какие-то его стадии и не 

называет конкретных сроков. Он пишет. «Мы будем становиться всё более 

не биологическими существами, пока не дойдём до состояния, когда не 

биологическая часть станет превалировать, а биологическая потеряет своё 

значение. При этом не биологическая часть, механическая часть, будет 

настолько мощной, что она сможет полностью моделировать и понимать 

биологическую часть. Так что если биологическая часть вдруг исчезнет, это 

не будет иметь значения, поскольку не биологическая часть уже полностью 

её поняла…»4 

Российские трансгуманисты Д.И. Ицков, Д.И. Дубровский, А.Ю. 

Нестеров и некоторые другие придерживаются так называемого 

«эволюционного» трнсгуманизма. Данный вариант трансгуманизма менее 

радикален, чем другие. Эволюционные трансгуманисты не приемлют 

понятие «пост-человек». Они предпочитают понятие «нео-человек». «Речь, 

– пишет Д. И. Дубровский, – должна идти поэтому не о постчеловечестве, 

                                                 
1 Беляев Д. А. Перспективные антропологические модели постчеловека: трансформация 

человеческой природы и сверхчеловеческая атрибутика //Глобальное будущее 2045: 

Антропологический кризис.  Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты. 

Материалы Первой Всероссийской конференции, Белгород, 11 – 12 апреля 2013 г. М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. С. 46. 
2 Там же. С. 47. 
3 Там же. С. 47 –52. 
4 Рэймонд Курцвейл о «постчеловеке» (элемент западной пропаганды). – Режим доступа: 

https://mnenie.me/kurcvejl-o-postcheloveke.html 

https://mnenie.me/kurcvejl-o-postcheloveke.html
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не-человечестве, а именно о нео-человечестве»1. Однако «мягкий» 

характер данного варианта трансгуманизма – лишь видимость. 

Ведь, как и постгуманисты, эволюционные трансгуманисты пишут о 

бессмертии человека, и не просто о бессмертии, а непременно о 

кибернетическом бессмертии. Так, согласно Д.И. Дубровскому, 

«сверхзадача трансгуманистических проектов – кибернетическое 

бессмертие, перенос сознания и личности в небиологическую систему, 

субстрат которой не подвержен разрушительным влияниям высоких 

температур, радиации и т. п.»2. Ю.А. Нестеров также пишет: 

«Кибернетическое бессмертие, перенос личности на альтернативный 

носитель, победа над болезнями и старением – это цели, которые массовое 

сознание привычно рассматривает либо в терминах рели-гиозных систем, 

либо квалифицирует как фантазию»3. Как отмечает критик трансгуманизма 

В.А. Кутырёв: «Условием непрерывной эволюции человека является его 

бессмертие. Трансгуманизм – это почти другое имя иммортализма»4.  

Таким образом, цель как у трансгуманизма, так и у постгуманизма 

одна и та же – создать некое бессмертное человекообразное существо. И 

поэтому грань между трасгуманизмом и постгуманизмом является не 

качественной, а лишь количественной: первые хотят достичь своей цели 

более или менее постепенно и осмотрительно, тогда как вторые желают 

достичь её как можно быстрее и не особо заботясь об «издержках». И тот, 

и другой видят эволюцию как процесс, в котором нетрансформированный 

человек предстаёт как всего лишь одна из фаз глобальной космической 

эволюции (см. Илл. 7).  

Человека издавна принято считать как имеющего помимо физического 

тела ещё душу и дух. Спрашивается: какое место отводится этим феноменам 

в трансгуманизме и постгуманизме? Д.А. Беляев, рассматривая то, что он 

называет «локальными константами человеческой природы», пишет: 

«Здесь мы намеренно выводим за скобки нашего рассмотрения проблему 

“души” как одного из возможных атрибутивных идентификаторов 

человеческого, являющегося, по мнению некоторых мыслителей, 

концентратом его сущности, считая её феноменом религиозного сознания 

                                                 
1 Дубровский Д. И. Природа человека, массовое сознание и глобальное будущее 

//Глобальное будущее 2045: Антропологический кризис.  Конвергентные технологии. 

Трансгуманистические проекты. Материалы Первой Всероссийской конференции, Белгород, 

11 – 12 апреля 2013 г. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. С. 193. 
2 Дубровский Д. И. Природа человека, антропологический кризис и кибернетическое 

бессмертие.  С. 239. См. также: Дубровский Д. И. Природа человека, массовое сознание и 

глобальное будущее. С. 248. 
3 Нестеров А. Ю. Проблема человека в свете идеологии эволюционного трансгуманизма. 

С. 190 – 191. 
4 Кутырёв В. А. Философия трансгуманизма. Учебно-методическое пособие. Нижний 

Новгород: Нижегородский университет, 2010. С. 72. 
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и продуктом веры»1. Если с понятием духа дело обстоит неоднозначно в 

том отношении, что существуют различные его трактовки, то с душой 

более или менее всё ясно. Если до появления транс-персональной 

психологии понятие души проходило по «ведомству» религии, то опыты С. 

Грофа доказали, что душа – вполне объективный феномен. Кроме того, за 

последние несколько десятков лет накопилось много достоверных фактов 

реинкарнации. Человека во многом делает конкретным индивидом не 

наличие тела и того, что называют духом (являющимся социокультурным 

и культурно-историческим феноменом), а именно душа.  

Таким образом, представляемое трансгуманистами более высокое по 

сравнению с человеком существо, оказывается не только бездуховным, но 

обладающим лишь искусственным интеллектом (который есть не только не 

разум, но и не рассудок), а также и бездушным искусственным 

образованием. 

Таковы в общих чертах ожидания трансгуманистов. И при этом, 

например, в Манифесте Российского Трансгуманистического Движения 

сказано: «Транс-гуманизм – это новое гуманистическое мировоззрение, 

которое утверждает не только ценность отдельной человеческой жизни, но 

и возможность и желательность – с помощью науки и современных 

технологий – безграничного развития личности, выхода за считающиеся 

сейчас “естественными” пределы человеческих возможностей»2. 

 

Модус пятый: кастовый человек 

 

Любой шаг на пути технического и технологического прогресса имеет 

как позитивные, так и негативные последствия как для внешней природы, 

социума, так и для самогó человека. Это понимают и те, кто провозгласил 

Четвёртую промышленную революцию. Так, К.М. Шваб пишет: «Четвёртая 

промышленная революция в равной мере создаёт как колоссальные 

преимущества, так и колоссальные проблемы. Особую озабоченность в 

обществе вызывает усугубляющееся неравенство»3. И ещё: «Мы живём… в 

мире растущего неравенства – явления, которое будет усугубляться 

масштабными изменениями на рынке труда…»4 Но в чём суть этого 

неравенства? Ведь вся история человечества, укладывающаяся в понятие 

                                                 
1 Беляев Д. А. Перспективные антропологические модели постчеловека: трансформация 

человеческой природы и сверхчеловеческая атрибутика. С. 45.  
2  Манифест Российского Трансгуманистического Движения. – Режим доступа:  

http://transhu-manism-russia.ru/content/view/10/8/ (светлый курсив мой. – А. Х.). 
 Э. Шмидт и Дж. Коэн, к примеру, пишут: «Люди смогут добиваться большего 

меньшими усилиями» (Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют 

жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств. С. 22). – А, Х. 
3 Шваб К. Четвёртая промышленная революция. С. 22. 
4 Там же. С. 100. 

http://transhu-manism-russia.ru/content/view/10/8/
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К.Г. Маркса «предыстории человеческого общества», после архаического 

типа социальности движется в различных формах неравенства. Одни 

формы сменяли другие и так по сей день (то, что именовалось социализмом, 

вполне в соответствии с концепцией Маркса было, хотя ещё и не 

инфернальным, но всё же обществом неравенства). В истории Западной 

Европы постархаическая история была историей взаимоотношения 

классов, сословий и иных подразделений социума. В древнеиндийской 

истории с приходом ариев история была сначала историей варн, а 

впоследствии, когда арии смешались с автохтонным населением 

полуострова Индостан, стала историей каст. О каком неравенстве говорят 

учёные и политические и общественные деятели? Обратимся к ним. 

К. Скиннер пишет: «До конца 2020-х годов появится сверхразумный 

искусственный интеллект – и машины смогут обучаться так же хорошо, как 

люди»1. Это и станет основанием будущего неравенства. Конечно, 

разделение на тех, у кого оказываются сконцентрированными основные 

богатства, и на тех, кто их лишён, будет усугубляться: капитализм – он и 

есть капитализм. Но к данному неравенству дело не сводится. К. Шваб 

пишет, что данное неравенство «выходит за рамки неравенства 

социального… Это онтологическое неравенство разделит тех, кто 

приспособился, и тех, кто сопротивляется переменам, превратив их, по 

сути, в победителей и неудачников»2. Вот уже одно разделение общества на 

две группы – «победителей» и «неудачников». Ю.Н. Харари высказывается 

более определённо. Он пишет, что в социуме «останутся те, кого нельзя 

будет ни заменить, ни расшифровать, но они образуют малочисленную 

привилегированную элиту усовершенствованных людей. Эти 

сверхчеловеки будут обладать неслыханными способностями и 

беспрецедентным креативным потенциалом, что позволит им по-прежнему 

принимать многие из самых важных для всего мира решений. Они будут 

предоставлять системе важнейшие услуги, в то время как система не 

сможет ни понимать их, ни управлять ими. Однако подавляющее 

большинство людей не будут усовершенствованы и, сле-довательно, станут 

низшей кастой, подчинённой как компьютерным алгорит-мам, так и новым 

сверхлюдям»3. 

Каста! Вот ключевое понятие «светлого цифрового будущего». Будет 

противостояние высшей и низшей каст людей. О том же пишут Э. Шмидт и 

Дж. Коэн: «Мы убеждены, что, получив доступ в сеть, выиграет 

большинство жителей нашей планеты: повысится эффективность, 

откроются новые возможности, вырастет качество жизни. Однако, хотя 

                                                 
1 Скиннер К. Человек цифровой. Четвёртая революция в истории человечества, которая 

затронет каждого. С. 96. 
2 Шваб К. Четвёртая промышленная революция. С. 119. 
3 Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. С. 218 (курсив мой. – А. Х.). 
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выгоды от наличия интернета получат практически все, опыт пользователей 

будет различным. Сложится своего рода сетевая кастовая система, и 

многое будет зависеть от того, какое место человек в ней занимает. На сáмом 

верху пирамиды крошечная группа пользователей сможет отгородиться от 

части негативных сторон технологической революции за счёт высокого 

уровня доходов, уникальных возможностей доступа или географического 

положения. Средний класс станет двигателем перемен, ведь именно к нему 

относятся изобретатели, активные члены диаспор и владельцы малого и 

среднего бизнеса. Это те два миллиарда, у которых уже есть доступ в сеть.  

Самые большие изменения затронут жизнь оставшихся пяти 

миллиардов человек (они вскоре тоже станут членами “сетевого клуба”). С 

одной стороны, они получат наибольшую выгоду от доступа к сети, с 

другой – столкнутся с самыми серьёзными вызовами цифровой эпохи. 

Именно эти люди будут совершать революции и испытывать на прочность 

полицейские государства, но они же окажутся под колпаком своих 

правительств, на них будет обращена виртуальная ненависть 

экстремистских группировок, их будут дезориентировать в ходе 

информационных войн. Многие проблемы их мира сохранятся и после 

глобального распространения технологий»1. 

Уже цитировавшиеся Я. Зондерквист и А. Бард видят расслоение 

социума иначе. Согласно им, капиталистическое общество уходит со сцены 

и ему на смену приходит информационное общество. Оно тоже основано на 

неравенстве. Верхнюю позицию в нём занимают нетократы, нижнюю – 

консьюмтариат Согласно авторам, «нетократия – сетевая элита…»; 

нетократы управляют Сетью, консьюмтариат – нет. «Фундаментальная 

разница между нетократией и консьюмтариатом, – пишут они, – состоит в 

том, что первая контролирует производство собственных желаний, в то 

время как второй подчиняется указаниям первой»2. 

                                                 
1 Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств. С. 282 (курсив мой. – А. Х.). К. Скиннер «утешает»: 

«Возможно, богатства останутся под контролем привилегированного меньшинства, но все 

получат доступ к сети и смогут воспользоваться ею для получения знаний и любой 

информации. Каждый сможет в любое время и где угодно начать свой бизнес с нуля» (Скиннер 

К. Человек цифровой. Четвёртая революция в истории человечества, которая затронет 

каждого. С. 212). 
 «Нетократия» (от английского «net» – «сеть» + греческое κράτος – «власть») – власть 

тех, кто контро-лирует Сеть. «Консьюмтариат» (от английского «consumer» – «потребитель») 

– те, кто пользуется Сетью, но не управляет ею.  
2 Зондерквист Я., Бард А. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма.  

Кроме того, пишут они: «Старомодный индивидуализм и приверженность своему “я” – 

теперь атрибуты низшего класса. Неспособность выйти за пределы своего “я” и его желаний 

означает, что низший класс так и останется низшим» (Там же). 
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Российские форсайтеры в данном вопросе не стесняются. Например, 

М.В. Ковальчук делит общество на, так сказать, полноценных людей и 

людей служебных. Так, выступая в Совете Федерации 30 сентября 2015 

года, он изрёк следующее: «Вот давайте грубо взглянем на мир, как устроен 

мир? Мир устроен был очень просто: некая элита всегда пыталась весь 

остальной мир поставить себе на службу. Сначала был рабовладельческий 

строй, потом был феодальный, потом был капитализм в том или ином виде, 

фактически, но каждый раз это заканчивалось сменой формации. Почему? 

Потому что люди, которых элита пыталась превратить в обслугу, этого не 

хотели по двум причинам: они, во-первых, были биологически такими же 

людьми как те, кто их хотел превратить в обслугу, а во-вторых, у них 

вырастало, по мере развития, самосознание и они сами хотели, так сказать, 

стать элитой. И вот весь этот круговорот происходил. А теперь получается 

следующее: сегодня возникла реальная технологическая возможность 

[вмешаться] в процесс эволюции человека. И цель – создать принципиально 

новый подвид Homo sapiens – служебного человека. Если вы смотрели 

фильм «Мёртвый сезон», вы хорошо помните, но тогда это были какие-то 

там рассуждения, а сегодня биологически это становится возможным 

сделать. Свойство популяции служебных людей очень простое: 

ограниченное самосознание, и когнитивно это регулируется элементарно, 

мы с вами видим, это уже происходит. Вторая вещь – управление 

размножением, и третья вещь – дешёвый корм, это генно-

модифицированные продукты. И это тоже уже всё готово. Значит, 

фактически, сегодня уже возникла реальная технологическая возможность 

выведения служебного под-вида людей. И этому помешать уже не может 

никто, это развитие науки, это по факту происходит, и мы с вами должны 

понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять»1. 

Другой форсайтер, Д.Н. Песков – директор направления «Молодые 

профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов (АСИ), – предложил понятие «людиардеры». В одной из 

своих тринадцати лекций «о будущем» он заявил: «Людиардеры. Это 

бизнесмены, владеющие командами лучших специалистов. 

Инвестиционный портфель можно собрать не только из акций компаний, но 

и из акций людей. Самые талантливые люди будут всегда хорошо 

зарабатывать с доходностью отдачи с вложений более, чем с рынка 

наркотиков. Людиардеры – это богатые люди, у которых капиталы в пакетах 
                                                 

 От английского «foresight» – предви́дение, предусмотрительность. Форсайтерами 

называют специа-листов, занятых отслеживанием новых тенденций в разных областях 

социальной действительности. Российские форсайтеры заняты проектированием и созданием 

угодной им действительности. 
1 Выступление Михаила Ковальчука в Совете Федерации 30 сентября 2015 года. – Режим 

доступа: 

http://trv-science.ru/2015/10/08/vystuplenie-mikhaila-kovalchuka-v-sf/ 

http://trv-science.ru/2015/10/08/vystuplenie-mikhaila-kovalchuka-v-sf/
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владения людьми. Это реальность, биржа работает, где перспективной 

считается модель венчурных инвестиций в человека, которая уже 

отрабатывается в США. С одной стороны, есть люди, желающие повысить 

свою квалификацию в ведущих мировых университетах или школах 

бизнеса, но у них нет на это средств. И такие молодые и талантливые люди 

выставляют себя на биржу с обязательством перед теми, кто 

профинансирует их обучение, через 5 лет выплачивать 20 % своего годового 

дохода в течение 10 лет.  С другой стороны, есть те, кто готов вложиться в 

это “предприятие” с учётом потенциально высокой готовности»1. 

Песков далее рассуждает: «Вызов потребительского общества: есть две 

образовательные аудитории. Для каждой будет разное образование. 

Потребительское общество требует простоты, изящества продуктов на 

потребительском рынке и недумания. На смартфоне должно быть всё 

меньше и меньше кнопок. Вообще не надо думать, чтобы этим 

пользоваться, например, картографические сервисы. Для использования 

картографических сервисов думать не надо. Нажал одну кнопку и всё. 

Требования потребительского общества приводят к тому, что лучше не 

учить таких потребителей для производства, а взять для производства 

роботов»2. Этот контингент составляют люди «одной кнопки», послушные 

приказам: «им сказали, посадили, заставили, и “заставление” становится 

важным мотиватором для этой аудитории. Вторая группа – это те, кто 

планирует свою образовательную траекторию, кому нужны тьюторы и 

онлайновый сервис»3. Общество, стало быть, разделяется на 

«многокнопочников» и «однокнопочников». 

Комментируя позицию Д.Н. Пескова, Д.В. Евзрезов и Б.В. Майер 

пишут: «Форсайт “Образование 2030” позиционируется как глобальный 

проект, в рамках которого создаётся кастовое образование. В подобном 

кастовом образовании одна группа людей – это те, кто управляет и которые, 

в том числе, этот форсайт делают. Для них образование рассматривается 

как социальный процесс поддержки развития на цикле человеческой 

жизни. И вторая каста, так называемые “люди одной кнопки”, которые не 

должны иметь умения и навыки выбирать, они должны только иметь 

компетенции пользоваться готовыми сервисами. Для последней категории 

“людей одной кнопки” важнейшим мотиватором становятся механизмы 

экономического и внеэкономического принуждения»4. Уже 

цитировавшийся Э. Шмидт, как бы солидаризуясь с Песковым, пишет: «Мы 

                                                 
1 13 лекций о будущем: Дмитрий Песков представил результаты «Форсайты образования 

2030». – Режим доступа: asi.ru/news/14770  
2 Там же (курсив мой. – А. Х.). 
3 Там же. 
4 Евзрезов Д. В., Майер Б. В. «Образование 2030» – вызов системе образования. 1. 

Форсайт образования – план создания «людей одной кнопки» //Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. 2014. Т. 4. № 2. С. 218. 
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не нуждаемся в том, чтобы вы нажимали на все клавиши в вашем 

компьютере. Мы знаем, где вы находитесь и где вы были. Мы можем узнать 

в общих чертах, о чём вы думаете. Мне кажется, что большинство людей не 

хочет, чтобы Google отвечал на их вопросы, а им хочется, чтобы Google 

указал им, чтó они должны делать… Вы никогда не бываете одни, и вам не 

скучно»1. 

Русским форсайтерам необходимо именно такое кастовое устройство 

общества. Само собой разумеется, что сами они видят себя 

принадлежащими к привилегированной касте. Другой порядок страшит их. 

Так, Г.О. Греф на деловом завтраке в ходе Петербургского экономического 

форума в 2012 г. заявил: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете 

передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди 

поймут основу своего “я” и самоидентифицируются, управлять, то есть 

манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть 

манипулируемы, когда имеют знания»2. При этом он попытался обосновать 

свою позицию, ссылаясь на Лао-цзы3, каббалу и другие авторитеты. 

 

Модус шестой: узник электронного концлагеря 

 

Как пишет В.А. Кутырёв: «Мы вступили в мир практики и идеологии 

постчеловека»4. Как отмечено выше, именно на достижения НБИКС-

технологий опираются нынешние концепции транс- и пост-гуманизма.  

Исследователи Четвёртой промышленной революции относительно её 

и её последствий занимают двойственную позицию. С одной стороны, они 

рас-сматривают её как неизбежный феномен. К. Шваб и Н. Дэвис пишут: 

«Что бы ни готовило нам будущее, нам придётся уживаться с 

искусственным интеллектом, и отношения, которые мы с ним построим, 

будут иметь далеко идущие последствия»5. К. Келли вторит ему: «Мы не в 

состоянии остановить процесс совершенствования искусственного 

интеллекта и роботов… и предотвратить ситуацию, когда 

роботизированная техника придёт на смену человеку и отнимет рабочие 

                                                 
1 Цит. по: Четверикова О. Н. Диктатура «просвещённых»: дух и цели трансгуманизма.  
2 Цит. по: Четверикова О. Н. Трангсгуманизм в российском образовании. Наши дети как 

товар. С. 214 – 215. 
3 Лао-цзы действительно утверждал: «В древности те, кто следовал дао не просвещали 

народ, а держали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. 

Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи 

приводит страну к счастью» («Дао дэ цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов. 

В 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 134). 
4 Кутырёв В. А. Унесённые прогрессом: эсхатология жизни в техногенном мире СПб.: 

Алетейя, 2016. С. 193. 
5  Шваб К, Дэвис Н. Технологии Четвёртой промышленной революции. С. 145. 
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места»1.  С другой стороны, они утверждают, что всё зависит от человека. 

Так, Э. Шмидт и Дж. Коэн утверждают: «При всех возможностях, которые 

несут компьютерные технологии, их использование на благо или во зло 

зависит исключительно от людей. Забудьте все разговоры о захвате власти 

машинами. Будущее зависит от нас»2. Им вторит К. Шваб: «В конце концов, 

мы сами в ответе за то, чтобы технологии служили нам, а не порабощали»3. 

Как говорится, легко сказать. Сами же теоретики Четвёртой 

промышленной революции говорят о том, что она приносит новые формы 

неравенства, о чём уже сказано выше. Но даже, если от них 

абстрагироваться, то остаются традиционные формы неравенства. После 

разрушения Советского Союза и социалистического блока на планете 

утвердился капитализм вне зависимости от форм его осуществления в том 

или ином регионе. Следовательно, капиталисты разного ранга будут 

держать под своим контролем НБИКС-технологии и их последствия. Стало 

быть, они будут стремиться сохранить свою наличную идентичность, а что 

касается подчинённых им классов, то их это мало интересует. К этому 

добавляется то, что на планете идёт борьба между силами глобализации и 

силами глобализма4. Если процессы глобализации никем целенаправленно 

не регулируются, то глобализм является намеренным регулированием этих 

процессов из одного центра и в интересах этого центра. Но кто стоит во 

главе этого центра? Конкретные правительства? 

Весь ХХ-й и наступивший XXI-й века – раздолье для коспирологии. 

Однако, чем ближе к нашей современности, тем меньше люди нуждаются в 

услугах конспирологов. Ведь бóльшая часть того, о чём, рискуя свободой, а 

то и жизнью, сообщали последние, сегодня уже ни для кого не секрет. То, 

что бывший сотрудник британских спецслужб и американский конспиролог 

доктор Дж. Колеман (другое написание Коулман) писал ещё в конце 

прошлого столетия, теперь известно многим. Он писал: «Наверняка очень 

многие из нас знают, что люди, работающие в нашем правительстве, это 

совсем не те люди, которые в действительности принимают решения по 

политическим и экономическим вопросам как во внутренней, так и во 

внешней политике. […] Эти люди – слуги Мирового Правительства и 

Нового Мирового Порядка»5. Мировое Правительство, согласно Колеману, 

                                                 
1  Келли К. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее. 

С. 14. 
2 Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств. С. 20. 
3 Шваб К. Четвёртая промышленная революция. С. 125 – 126. 
4 См.: Хамидов А. А. Глобализация. Глобализм. Анти-глобализм //Известия НАН РК. 

Серия обществ. и гуманитарных наук. 2014. № 6. 
5 Колеман Дж.  Комитет 300. Тайны Мирового Правительства. Изд. 5-е. М.: Витязь, 2011. 

СС. 9, 11. См. также другое издание книги этого автора: Коулман Дж. Иерархия заговорщиков. 
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представляет собой Комитет Трёхсот. Данный Комитет состоит не из 

отдельных членов, а из трёхсот семей. Над ним стои́т 13 (по числу кладок в 

пирамиде, изображённой на однодолларовой купюре) правящих семей1. На 

службе у Комитета Трёхсот стои́т множество разных организаций и 

учреждений2. 

Существуют не только незримые, строго законспирированные óрганы 

осуществления этого порядка, но и легально-зримые (правда, скрывающие 

свои действительные действия и планы). Кроме образованного в 1921 г. 

Совета по международным отношениям таковыми являются в настоящее 

время Бильдербергский клуб (создан в 1954 г.) и Трёхсторонняя комиссия 

(создана в 1973 г.)3, возглавлявшаяся до марта 2017 г. американским 

миллиардером масоном Д. Рокфеллером старшим. Но это, конечно, не всё. 

Согласно Д. Эстулину, это ещё «…Бильдербергский клуб, Трёхсторонняя 

комиссия, “Круглый стол”, Совет по международным отношениям (СМО), 

Европейская комиссия, Организация Объединённых наций, 

Международный валютный фонд, Римский клуб и сотни других 

организаций предпочитают осуществлять свою деятельность в частном 

порядке, без огласки»4. Разумеется, сюда входит НАТО. «Кроме того, – 

пишет известный американский политолог Зб. Бжезинский, – следует 

считать частью американской системы глобальную сеть 

специализированных организаций, особенно “международные” 

финансовые институты. Международный валют-ный фонд (МВФ) и 

Всемирный банк, можно сказать, представляют глобальные интересы, и их 

клиентами можно назвать весь мир»5. Сюда же Бжезинский причисляет и 

Всемирную организацию труда (ВТО)6. По мнению конспи-рологов, за и 

над ними стоит Б’най Б’рит, возглавляемый ныне Г.А.  Киссинджером. 

                                                 

Комитет Трёхсот. Перевод с английского языка 4-го издания, исправленного и дополненного. 

М.: «Древнее и Современное», 2011. 
1 См. их перечесление в кн.: Свердлоу Ст. А. Иллюминаты, пришельцы и Новый 

Мировой Порядок. Свидетельство очевидца. М.: Изд-во «София», 2012. С. 177. Автор – 

внучатый племянник Я. М. Свердлова. 
2 Список этих организаций и учреждений, а также членов «Комитета 300» (см.: Колеман 

Дж.  Комитет 300. Тайны Мирового Правительства. Изд. 5-е.  С. 277 – 315). 
3 О сущности и роли Совета по международным отношениям, Бильдербергского клуба и 

Трёхсторонней комиссии см.: Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М.: Родник, 1999; 

Эстулин Д. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе. Изд. 2-е. Минск: 

Попурри, 2009; Он же. Секреты Бильдербергского клуба. Минск: Попурри, 2009; Он же. 

Мастера теней. Минск: Попурри, 2010. Последний, в частности, пишет: «Тёмная сторона 

Бильдербергского клуба – худшее зло, с которым когда-либо сталкивалось человечество» 

(Эстулин Д. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе. Изд. 2-е. С. 8). 
4 Эстулин, Д. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе. С. 13. 
5 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2010. С. 42. Слово 

«международные», надо думать, не случайно взято в кавычки. 
6 См.: Там же. С. 43. 
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Главная цель Мирового Правительства – установить своё тотальное 

господство на планете Земля. Для её достижения им необходимо решить 

две задачи: 1) подчинить своей власти население планеты и 2) сократить это 

население до необходимого минимума, чтобы оно обслуживало 

«избранных».  

В 1972 г. вышел доклад Римскому клубу, в котором сказано: «Если 

существующие на настоящий момент времени тенденции роста населения 

мира, индустриализация, загрязнения окружающей среды, производства 

продуктов питания и истощения ресурсов сохранятся неизменными, то уже 

в течение следующего столетия (то есть XXI-го. – А. Х.) человечество 

подойдёт к пределам роста»1. А уже в 1974 г. Г. А. Киссинджером был 

написан доклад под названием «NSSM – 200 (National Security Study 

Memorandum 200)», рассек-реченный (и то не полностью) лишь в 1989 г. В 

нём, в частности говорилось, что «надо срочно принять ряд мер по началу 

снижения уровня рождаемости и сделать это эффективно в 70е и 80е гг.»2. 

Вскоре появилась идея «золотого миллиарда», в соответствии с которой 

все остальные – сколько их там ни на есть (на сегодня численность 

населения Земли составляет около семи с половиной миллиардов человек) 

–  должны «освободить» планету… Правда, первая заповедь знаменитых 

Скрижалей Джорджии3 гласит: «Пусть земное население никогда не 

превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с 

природой»4… 

Намерение представителей «золотого миллиарда» – создать такое 

«будущее, которое превратит Землю в планету-тюрьму посредством 

единого глобального рынка, находящегося под властью Единого Мирового 

Правительства и под надзором единой мировой армии, экономически 

управляемую мировым банком и населённую контролируемыми с помощью 

микрочипов людьми, жизненные потребности которых ограничатся 

материальными ценностями и выживанием: работать, покупать, 

размножаться, спать. Все наши действия будут под контролем глобального 

                                                 
1 Медоуз Донелла Х., Медоуз Денис Л., Рэндерс Йорген, Беренс Вильям III. Пределы роста. 

М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 25. Согласно Дж. Колеману, Рисский клуб совместно с другими 

открытыми и тайными организациями и учреждениями находится в подчинении «Комитета 

300».  
2 NSSM – 200 (National Security Study Memorandum 200). –  

Режим доступа: https://bey.livejournal.com/233189.html 
3 Скрижали Джорджии – это большой гранитный монумент, расположенный в округе 

Элберт штата Джорджия (США), возведённый в 1980 г.  Содержит два ряда длинных надписей 

на восьми современных языках (если двигаться по часовой стрелке с севера) – английском, 

испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском, а на вершине краткую 

надпись на четырёх древних языках – аккадском, древнегреческом, санскрите и 

древнеегипетском. 
4 Скрижали Джорджии. –  Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скрижали_Джорджии 

https://bey.livejournal.com/233189.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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компьютера. Он станет отслеживать каждое наше движение»1. Выше 

отмечалась тенденция тотальной чипизации населения Земли. Но там 

отмечался лишь её контролирующий аспект. Этим, однако, она не 

ограничивается. Слежение – необходимый момент, но он – лишь аспект и 

средство. Главное – управление людьми через посредство чипов-имплантов.  

Одним из способов манипуляции сознанием и поведением населения, 

не удостоенного чести входить в состав «золотого миллиарда», планируется 

упразднение наличных денег и перевод их в электронную форму. Покамест 

в ходу, по крайней мере, для большинства являются наличные деньги. На 

сегодня главными мировыми валютами являются доллар США и евро 

Евросоюза. Стратегия и тактика глобализма на данном этапе использует 

наличные деньги. Но это – лишь ступень к переходу к обществу 

безналичных денег. Что представляет собой общество в планетарном 

масштабе без наличных денег? 

 У каждого будет свой электронный счёт. Канадский «Michael Journal» 

предупреждает: «Пока вы можете снять наличные деньги с карточек через 

банкоматы, они кажутся вам достаточно практичными, так как при этом 

исчезает необходимость всегда носить при себе деньги. В этом случае 

система дебитных карточек станет инструментом для установления 

абсолютного контроля над человеком. Поставленная цель – это общество 

без наличных денег, в котором любая экономическая сделка должна 

непременно осуществляться через информационную банковскую систему, 

чтобы можно было воспользоваться этой информацией, если вы по какой-

либо причине окажетесь “нежелательной личностью”»2. 

«Наличные деньги, – отмечает Д. Эстулин, – гарантируют нам частную 

жизнь и анонимность, что равноценно свободе. Они гарантируют нам 

независимость. Мы могли бы вызвать банкротство мировых банков, если 

бы все одновременно захотели забрать все имеющиеся в них наши вклады. 

наличные деньги также синоним децентрализации. Правительству 

известно, что, чтобы контролировать и преследовать население, нужно 

уничтожить наличные деньги»3. Так как в планируемом глобалистами 

будущем обществе у каждого будет свой электронный счёт, то через тот же 

вживлённый микрочип «Глобальный Компьютер» будет контролировать 

каждую товарно-денежную сделку, каждую покупку, так что индивид может 

приобрести только столько товаров и услуг, сколько ему отпущено, и – ни 

единицей (как она там будет называться?) больше. Как и предвидел Иоанн 

Богослов ещё в начале I тысячелетия новой эры, «никому нельзя будет ни 

покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 

                                                 
1 Эстулин Д. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе. С. 15. 
2 Цит. по: Эстулин Д. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе. С. 

186. 
3 Эстулин Д. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе. С. 184. 
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зверя, или число имени его»1. Неугодных, проявляющих минимальную 

нелояльность, будут отключать от «Банка-компьютера» – и тогда им не 

поможет уже, как говорится в старой революционной песне, «ни бог, ни 

царь, и ни герой». Контроль за обращением безналичных денег, очевидно, 

будет осуществлять Федеральная резервная система.  

Такое «светлое» будущее грозит человечеству со стороны 

«избранного» «золотого миллиарда». Так будет установлено тотальное 

рабство для тех, кто не вошёл в состав «золотого миллиарда». Грядущий 

человек станет узником электронного концлагеря, который не обнесён 

колючей проволокой под высоким напряжением, но, тем не менее, 

настоящего концлагеря.  

 

*       *        * 

Картина получилась нерадостная. Неужели от прогресса и применения 

НБИКС-технологий следует ожидать исключительно несчастий? Нет, 

конечно. Сами по себе технологии, как правило, нейтральны по отношению 

к добру и злу. Названные технологии можно использовать для повышения 

здоровья и продолжительности жизни человека, а можно пересадить его 

мозг на «альтернативный», как выражаются сторонники идеи 

кибернетического бессмертия, носитель, превратить его в симбиоз живой 

телесности и мёртвой конструкции. Всё упирается в тех, кто и как намерен 

применять новейшие технологии и тех, кто за ними стои́т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис). XIII : 17 // Библия. Книги 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета c параллельными местами и приложениями. С. 

1555. Прав. стбц.  
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Иллюстрации 

 

  
 

 

 Илл. 1. Гиноид «София» выступает на Международном 

Саммите искусственного интеллекта, МСЭ, Женева, 

Швейцария, 2018 г. 

 

 

 
 

Илл. 2. Микеланджело Буонарроти1. «Сотворение Адама». 

Фрагмент (написана около 1511 г.). 

                                                 
1 Полное его имя таково: Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти 

Симóни. 
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Илл. 3. Обложеп русского издания книги К. М. Шваба 

«Четвёртая промышленная революция» (2019) 

 

 

 

   
 

Илл. 4. Цифровой аватар ПАО 

«Сбербанк России» «Галина» 
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Илл. 5. Мауриц Корнелис Эшер (Эсхер). Лента Мёбиуса II (1963).  

Изображение из вертикального положения переведено в 

горизонтальное 

 

 

 

  
Илл. 6. Лейбл трансгуманистического движения 

 

 

 

  
Илл. 7.  и́ Эволюция рода Homo sapiens в зеркале транс- и пост-

гуманизма 
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Каріна Крагель (Київ) 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІСТЬ ЛЮДЯНОСТІ  

ТА ФЕНОМЕН ВЧИНКУ 

 

Зрощування людини відбувається протягом всього її існування. 

Починаючи від самого народження, навіть від моменту зачаття, індивіди 

формуються та обрамлюють власний життєвий простір. Ще в утробі матері 

відбувається процес будівництва того, що через деякий час можна буде 

назвати повноцінним живим організмом. Цікаво спостерігати за тим, як 

виникає людина, які етапи в ході свого розвитку проходить. Це стосується 

як біологічних, так і духовно-морально-внутрішніх особливостей. Хотілося 

б згадати давньогрецького лікаря Гіппократа, який характеризував людину 

за допомогою темпераментів, котрі, в свою чергу, утворюються в результаті 

превалювання тієї чи іншої рідини в тілі [2]. Цікавим аспектом є особлива 

наділеність певним рядом правил, принципів, які виокремлюють одну 

особу серед ряду інших, визначають стрижневий корінь сутності того чи 

іншого персонажа, мисленнєвий арсенал та дієвий аспект життєвості. Існує 

те, що не можна змінити, викорінити, знищити в сутності людини. Сюди 

відносимо її природу. Тут ми будемо розглядати як загальний вимір 

людськості, так і наявність особливих, неповторних характеристик у 

кожного конкретного індивіда.  

Присутньою специфікою в єстві живих індивідів є тваринність, яка 

проявляється, проривається з глибин на зовні. Аристотель міркував над 

тим, що таке щастя, хто може його мати, як відшукати даний феномен, 

явище або ж стан тощо. Він зазначав, що кожен під щастям розуміє щось 

своє і зазвичай його пов’язують із трьома способами життя: державним, 

філософським та повним насолоди [1, с. 15]. Однак, для нас важливим 

аспектом для розгляду виступає саме людина, її усвідомлення або ж не 

усвідомлення такого стану, і в разі його відсутності - прояви внутрішньої 

сутності. Мається на увазі те, як людина поводить себе, коли не відчуває 

задоволення, так званої радості, щастя, відчуття безпеки і як постулює себе 

тоді, коли відчуває в собі вищезгаданий перелік. Відчуваючи задоволення 

або ж щастя, деякі індивіди можуть допомагати іншим, володіючи таким 

окриленим станом, але в моменти власного горя губити в собі здатність, 

можливість, бажання співчувати або ж допомагати іншим. То ж чи можемо 

ми називати такі прояви людяністю? 

Людяність є постійним процесом. Це повсякчасний етап, зрушення, 

зміни, які відбуваються в людині, в її свідомості, в морально-духовному 

світі. Цікавим фактором є усвідомлення того, що ми відносимося до роду 

людського, іменуємо себе людьми. Однак, постає запитання – в чому 

полягає наша особливість, та людяність, про яку говоримо. Насправді, це 



147 
 

доволі непросте питання, тому ми і намагаємося проаналізувати його в 

даній роботі. Людина відкрила для себе та користується такими поняттями, 

категоріями як добро та зло, справедливість та несправедливість, хороше та 

погане тощо. Якщо умовно відсторонися від точки зору людини, її 

сприйняття, і поглянути на загальну картину світу, то можна помітити, що 

світ сам по собі є нейтральним. Він не є ворожим, суворим, поганим чи 

хорошим, він є таким, який він є. А людина вже сприймає його з точки зору 

приємного, корисного, шкідливого по відношенню до неї самої. Те, що 

завдає їй дискомфорт, вона сприймає як зло, як щось негативне. Напевне, 

так влаштована в цілому природа і людина, як творіння її рук. Якби людина 

не відчувала того, що може завдавати їй неприємностей, шкоди, наприклад, 

холод, голод, виснажлива праця, якби індивіди не відрізняли такі стани, то 

людина в своєму досвіді буття зазнала б невдачі, та швидко зникла з 

площин земної поверхні. Проте, завдяки властивості відчувати те, що є 

справді корисним, а що приносить шкоду – убезпечує від руйнації, захищає 

від зовнішніх або ж внутрішніх негативних впливів. Тут спрацьовує закон 

самозбереження.  

Повертаючись до категорій добра та зла, можемо припустити, що в 

природі їх не існує, лише людина виокремлює їх та наділяє певним 

значенням, як і все у світі. Доволі складно говорити про те, що є добро та 

зло. Оскільки, для однієї людини щось може бути добром, а для іншої те ж 

саме злом. Все залежить від рівня індивідуального сприймання та кута, з 

якого розглядається те чи інше питання, та чи інша проблема. Людина 

будує світ за власними правилами та законами. Особливо яскравим 

прикладом може слугувати феномен справедливості в сучасному світі. 

Якщо розділити всіх людей на дві частини: бідні та багаті, то помітимо, що 

бідні вважають себе обманутими, перебувають в неправдивому світі, де 

кожен намагається забрати більший шматок, іншому залишивши при цьому 

мізерію, а то і взагалі нічого не залишити. Багатий сприймає все як належне. 

Він накопичує свій капітал. Його світ будується за власними правилами та 

законами. Представники даної соціальної верстви особливо не піклуються 

про інших. В цілому, так відбувається із кожним. Індивіди турбуються 

лише про себе, а інші залишаються десь на периферії, на задньому ряду. 

Чому так відбувається? Можливо, знову ж таки, тут спрацьовує закон 

самозбереження, вмикається інстинкт власного існування, захисту. 

Відомий вислів «виживає сильніший» цілком відповідає реаліям буття.  

Людина є доволі егоїстичним персонажем. Бо ж першочерговим 

завданням для неї є зберегти саму себе та убезпечити від негативних атак, 

впливів. Тож, все виглядає цілком природно. Ті, хто міг, може, або зможе, 

відшукують та забирають найбільшу частину, що не менш цікаво, тут також 

спрацьовує сфера жадібності, неможливості поділитися з іншим, у зв’язку 

із хвилюваннями з приводу того, що може не вистачити, здається, що тієї 
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кількості, яку ти привласнив, замало. І тут знову ж таки спрацьовує один із 

вічних принципів людського існування. Для багатого це є добро. Однак, для 

бідного, для людини, яка потерпає, наприклад, від холоду, голоду або ж 

інших негараздів, видається це не зовсім доброю  ситуацією. Здавалося б, 

людина потрапляє в цей світ і в неї є значна кількість можливостей 

задовольнити власні потреби, чинити так, як вона хоче, однак, ще до її 

народження у світі склалися свої правила, принципи, закони, яким індивіди 

мають слідувати. Незважаючи на всі намагання змінити таку ситуацію, 

побороти багатих, зробити всіх рівними, однаковими, це не можливо. 

Людині завжди всього мало, що є однією із насущних проблем. Вміння 

цінувати те, що є, властиве не всім представниками роду людського. З 

одного боку, тут також спрацьовує своєрідний принцип вдосконалення, 

покращення, пошуки більш кращого та приємнішого варіанту, відбувається 

постійний розвиток. Але, з іншого боку, в людини може не спрацювати етап 

зупинки, своєрідного затихання, звичайно, не завершеної кнопки «стоп», 

але помірності, осмисленості тощо.  

Людяність – це своєрідні внутрішні установки, які допомагають 

людині тримати або ж зберігати в собі золоту середину чеснот, не впадаючи 

в крайності, усвідомлювати відносини з іншими людьми та чинити, 

зважаючи на волю інших, не завдаючи їм шкоди, а виявляючи всі найкращі 

та позитивні риси власної сутності. Сюди не можуть відноситися накази, 

правила, приписи, це те, що людина відчуває в собі, незважаючи ні на що, 

це те, що людина буде робити та чинити завжди, це вона сама, її слова, 

вчинки, думки, які будуються на засадах добра та справедливості. 

Людяність – це дар ставати на місце іншого, розуміти, співчувати, боротися 

із своєю тваринністю, спираючись на внутрішній світ моральних приписів. 

Варто ще раз наголосити на тому, що людяність – це процес, постійний і 

безупинний ритм зрушень, розумінь, нововведень у власну душу, 

свідомість тощо. Людина повинна повсякчас працювати над собою, над 

власними думками, розбиратися в собі, здійснювати контроль над собою, 

оскільки, тваринність завжди проривається та дає про себе знати. Головне 

- розуміти це та боротися із негативними проявами.  

Якби у світі не існувало добра, яке виокремлює для себе людина, то 

людина б зникла. Коли всі почали б бути ворогами один для одного, 

нищити, вбивати, руйнувати, стався б тотальний катаклізм, винищення 

всього, що тільки можна. Але людина або ж людиною керує розумна та 

духовна сила, що не дозволяє цього зробити, вона вірить, надіється, 

любить, співпереживає, жертвує собою заради блага іншого тощо. І саме в 

даному контексті можемо також говорити про вчинок. Людина проявляє 

себе за допомогою діянь, в своїх діяннях визначається її внутрішній світ, 

бажання, покликання, пориви тощо. Вчинок – це відображення суті 

індивідів. Все, що існує в світі людей, є завдяки творінням людини, завдяки 
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її діям, поведінці, вчинку. Ті духовні наміри, які спопеляють або ж 

очищують душу індивідів, проявляються у вчинку, який може бути, як ми 

вже говорили, добрим або злим, що знову ж таки залежить від певної 

сторони, з якої розглядається те чи інше явище. Однак, говорити про те, що 

добро або ж зло є відносними, не можна. Тому що ідея добра та зла 

присутня, але в світі людини, в її розумінні, свідомості. І в загальному, 

добро та зло є універсальними, оскільки мають свої постійні особливі 

характеристики.  

Отже, узагальнюючи, можемо сказати, що людяність – це постійний 

процес вдосконалення внутрішньої сутності, відшукування себе, 

відчування в собі чогось хорошого, доброго, справедливого. І що не менш 

важливо, постійне відчуття добра в собі, не зважаючи на труднощі або ж 

перепони, які виникають на власному життєвому шляху. Це доволі 

складний процес, який, здається, що неможливо пройти, витримати, або 

відчути. Однак, недаремно людина існує в цьому світі, зважаючи на її 

існування тут, вона не втратила повністю в собі людяність, а продовжує ще 

боротися, демонструючи це власними вчинками.  
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ЛЮДЯНІСТЬ – НЕЛЮДЯНІСТЬ – НЕДОЛЮДЯНІСТЬ 

 

               Коли ми говоримо про Людяність, то розуміємо під цим один з 

найвищих людських проявів, пов'язаних із ставленням людини до іншої 

людини і, більше того, до всього живого, до культури. Як зазначає В.А. 

Малахов [2], людяність не тотожна гуманізму, пов'язаному з 

позитивним ставленням лише до людини. Людяність передбачає 

доброзичливість, співчуття, співчуття, великодушність, милосердя, і 

навіть жертовність по відношенню до іншої істоти. Філософи: Вл. 

Соловйов, С.Л. Франк, П. Флоренський, письменник М. Пришвін, м-т. 

Антоній Сурозький та наші сучасники – В.В. Бібіхін, Ф.Т. Михайлов, 

В.А. Малахов [2], В.Л. Петрушенко [3], В.С. Возняк [1] та ін. пов'язують 

Людяність із Всеєдністю, із Сутью – Глибиною (Висотою), із 
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Подієвістю. Ми дотримуємося такої самої позиції. В.С. Возняк виділяє 

чотири аспекти розгляду Людяності: онтологічний, етичний, 

естетичний та педагогічний [1, c. 11]. Ми додали б ще – гносеологічний, 

пов'язаний з розумінням іншого. Спробуємо розглянути кожен із них і 

проблеми, які при цьому виникають. 

                 Онтологічний аспект пов'язані з питанням: Що таке людина? (І. 

Кант), з людською сутністю та Суттю. Як ми вже неодноразово 

зазначали, людська сутність, будучи основою всіх людських проявів, 

задає міру цих проявів. Яка ж ця міра? Леонардо да Вінчі писав, що 

«людина може бути гіршою за тварину, але може і досягати 

божественних істин». Справді, ми стикаємося з такими вчинками 

людини, які називаємо «нелюдськими» – гіршими за тварину, але 

парадокс полягає в тому, що їх робить людина. А «неЛюдяними» ми їх 

визначаємо у відношенні до Людяності. У певному сенсі, міру 

людського ставлять і «неЛюдяність», і Людяність – як деякі 

антагонізми. За «неЛюдяним» ставленням стоять зло, смерть, 

жорстокість, деструктивність, за Людяним – добро, доброта, 

доброзичливість, дружелюбність, взаємодопомога, життя і, в ідеалі, 

якась гармонія людських відносин. Тому, ще раз – необхідно розрізняти 

людське («людина здатна на все, що завгодно») і «Людяне» – як вищі, 

позитивні прояви людини, пов'язані її суттю. Таким чином, в онтології 

людини закладено можливість як Людяності, так і «неЛюдяності», а 

також «оЛюднення» і «розЛюднення», яке можливе в критичних 

ситуаціях або під впливом деструктивної політичної демагогії. 

Зазвичай, не в критичних ситуаціях більшість людей живе в якійсь 

«середині» своєї людської міри. Ця «середина» обумовлена мораллю, 

правом, традицією, вихованням – певним позитивним напрацюванням 

всього людства у його історії. Звідси береться і Людяність. Вона виникає 

на певному етапі розвитку людства, при освіті цілісних соціальних 

утворень – родоплемінної громади і носить спочатку обмежений цією 

громадою характер – «ми люди», а «вони – не люди» і – у вельми  ще 

нерозвинених формах. 

               Повною мірою Людяність виявляється тоді, коли людина свідомо 

зафіксувала свою здатність до «неЛюдяності» у відношенні до іншої 

людини взагалі, навіть більше – до всього живого. Це сталося в рамках 

вчення Будди у 6 столітті до н.е. Для цього треба було відкрити іншого, 

іншу істоту як цінність і унікальність, і перейнятися до нього почуттям 

співчуття. Відбулося відкриття іншого як істоти, що страждає. У 1 

столітті н.е. цю естафету підхопило християнство: Іісус Христос 

страждає за все людство через почуття співчуття. Ці духовні та релігійні 

вчення вийшли на рівень ВсеЛюдяності та Всеєдності. Звичайно, 

реальна історія рясніє відхиленнями у бік «неЛюдяності», але початок 
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було покладено, далі – ідея Людяності знайшла своє втілення в ідеї 

Гуманізму, в ідеях філософії Всеєдності, у розвитку християнської ідеї, 

у «Філософії діалогу», а також у реальній практиці таких людей як А. 

Швейцер, мати Тереза та інших подвижників. 

               Власне кажучи, ми, разом з онтологічним, торкнулися і етичного 

аспекту – він проявився у розвитку моралі від примітивних форм 

родоплемінної громади, заснованої на родовому егоїзмі, що, на жаль, 

зберігається і в сучасних соціальних утвореннях – державах, націях, 

соціальних групах (груповий егоїзм) до моралі Всеєдності та Людяності 

щодо кожної людини взагалі і «благоговіння до всього живого» (А. 

Швейцер). У певному сенсі етичний момент, пов'язаний із ставленням 

до іншого, становить суть Людяності. Усі поняття Людяності: співчуття, 

милосердя, доброта, жертовність та ін. є категоріями етики. Крім 

прикордонних, критичних ситуацій, де проявляється «нелюдяність», ми 

можемо говорити також про повсякденно-побутову «недо-Людяність», 

в основі якої може бути багато причин, але головна – 

індивідуалістичний егоїзм. «Недо-Людяність» також пов'язана з 

небажанням людини робити зусилля в морально-духовному плані зі 

сходження до Людяності, але саме – до Людяності, а не в 

«ніцшеанському» плані – до «надлюдяності», що веде до панування над 

іншими. 

               Що ж до гносеологічного аспекту Людяності, він пов'язані з 

проблемою розуміння іншого – розуміння як пізнавального, так і 

екзистенційного – розуміння становища іншого, його долі, що веде до 

здатності поставити себе місце іншого. Як показує життєва практика, 

людина починає «розуміти» іншого, коли виявляється у його ситуації. 

Розуміння іншого притаманне також високоморальним, людяним 

людям. Детально про це див. нашу публікацію [4, c.121-123]. 

Естетичний аспект Людяності проявляється у безкорисливому 

милуванні, захопленні красою іншої людини, як зовнішньою, так і 

внутрішньою (душевною), а також красою інших істот і світу навколо, 

у переживанні єдності (Всеєдності) з цим світом. У певному сенсі 

розвитку Людяності сприяв розвиток мистецтва, особливо – літератури. 

               Педагогічний аспект Людяності виявляється у вихованні 

співчуття, безкорисливості, доброти, у подоланні егоїзму, як 

індивідуального, так і групового, у вихованні почуття Всеєдності – 

співпричетності до світу як цілого і Вселюдства. Звісно, головним у 

педагогіці залишається особистий приклад. А бути Людиною, тобто 

виявляти Людяність, дуже складно, починаючи від побуту і до 

ставлення до інших та інакших у світовому масштабі. Для цього треба 

робити щоденні зусилля у цьому напрямі. Тим паче, що у загальному 

розвитку цивілізації і, на жаль, у педагогіці, домінує установка на 
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«мати», а не «бути» (Е. Фромм), якийсь прагматичний ум. Людство як 

би «забуває», що є головним, і це призводить його до нових соціальних 

катаклізмів. Тейяр де Шарден писав, що «людьми нас робить людяність, 

а на розум», а якщо і розум, то «умиротворений» (Далай Лама) – у 

єдності зі співчуттям та спів-стражданням. 
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Наталія Шелковая, Олександр Гросицький (Харків)  

 

ПРОБЛЕМА ДЕГУМАНІЗАЦІЇ 

ТА ОБЕЗЛЮДНЕННЯ ЛЮДИНИ 

 

Людство завжди знаходилося у конфлікті з самим собою. Як все 

людське суспільство, так і окремі його члени, знаходяться в 

безперервній боротьбі за існування. За своєю суттю людина є твариною 

(в біологічному сенсі), лише з однією відмінністю – ми усвідомлюємо 

себе. І хоча людина володіє таким даром, як розум, безліч, навіть 

найрозумніших людей, можуть користуватися їм не самим належним 

чином, через що в світі досі відбуваються конфлікти, як між окремими 

людьми, так і цілими країнами. Вбивства на війні, насильство – все це 

впливало на людство з незапам'ятних часів, виступало бичом 

населення і забирало життя ні в чому не винних людей. 

В епоху Відродження з'явився такий рух як гуманізм. Гуманізм, 

як ідея, вважає головною цінністю життя людини, її свободу і права. 

На перший погляд, це виглядає правильно, так і повинно 

функціонувати людське суспільство. Однак «Людина, що проміняла 

Бога і серце (в якому зберігається “іскра Божа”) на пізнання і розум, 

померла як людина, тобто Богоподібна істота...» [3, c. 27]. Саме 
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перворідний гріх людства – егоїзм не дає ідеям гуманізму втілиться у 

реальність в повній мірі. Жадібні і владні люди, які жадають лише 

власного достатку, руйнують усі початки гуманістичного суспільства. 

У сучасному світі лише й говорять про гуманізм і з усіх 

інформаційних джерел можна почути гучні висловлювання про 

боротьбу з дискримінацією та насильством, але це лише інформаційне 

сміття і спроба поміняти місцями тих, хто править і тих, хто 

підпорядковується. В реальності добро на благо інших роблять 

буквально одиниці. Зрозуміти відсутність у нас, сучасних людей, 

людяності можна, якщо погортати газету з новинами  або почитати  

форум. Кожний день відбуваються вбивства, військові конфлікти і 

складається враження, що навіть в темні середні століття не було такої 

кількості зла у суспільстві. 

Чому ж так відбувається? Проблема полягає в тому, що 

суспільство, його моральні цінності, мораль, культура не розвиваються 

і часом здається, що зовсім деградує. У своїй статті «Варваризація і 

масовізація» Н.В. Шелковая зазначає, що «“лики варварства” помітні 

всюди: і в зовнішньому вигляді людей (татуаж, пірсинг, примітивний 

одяг, вкрай примітивна мова спілкування і т. д.), і в манерах поведінки 

(хамство, вседозволеність, самовдоволення, неприйняття ніяких 

авторитетів – цього навіть у варварів не було(!), жорстокість, агресія), 

і в культурі (примітив, дилетантизм (непрофесіоналізм), культ 

жорстокості і розбещеності)» [2, c. 60]. Це, по суті, дійсно є 

відображенням сучасних реалій. 

В першу чергу це торкається молодого покоління, яке в 

майбутньому стане рушійною силою суспільства. Діти, що виросли в 

епоху Інтернету та «моди неоварваризму», все частіше виявляють 

жорстокість, нерідкі випадки цькування однокласників, агресію, 

лайливі слова і інші прояви варварського поводження. Мені можуть 

заперечити, що молоді люди стають толерантніше по відношенню до 

інших. Однак в реальності – це лише «мода на толерантність», яка 

навіяна впливовими особистостями і лише додала конфліктів. Бо 

замість булінгу меншин почалося цькування тих, хто не згоден з 

думкою «толерантної молоді», від чого зла в світі не поменшало, а 

лише примножилося в помітних масштабах. В Інтернеті, на будь-якому 

пості з провокуючим вмістом, в коментарях можна побачити цілі 

«дебати» на ту чи іншу тему, які, врешті-решт закінчуються переходом 

на особистості і образами, і, на жаль, в цих деструктивних процесах 

беруть участь найчастіше молоді люди . 

Але, якщо є така серйозна проблема, як деградація моральності і 

поступова втрата будь-якого прояву гуманізму, необхідно якомога 

швидше приступити до вирішення цієї проблеми. Для цього необхідно 
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з'ясувати, кого ж ми можемо назвати Людиною і які критерії 

людяності. Як свого часу Діоген Синопський шукав людей з запаленим 

ліхтарем серед білого дня, так і у наш час складно знайти того, кого 

дійсно можна назвати ЛЮДИНА. З біологічної точки зору, зрозуміло, 

кожен з нас є людиною, однак відмінність полягає в духовній і 

моральній сферах. Відносно людяності не важливий сам мозок, 

важливо те, чим він наповнений і як він розпоряджається цим.  

Одного разу людство в особі Адама та Єви вже перейшли ту грань 

людяності, за яку були покарані, відрізані від свого божественного 

початку, ставши ближче до тварин-хижаків. Печатка на роді 

людському первородного гріха полягає у тому, що воно втратило з 

самого початку: альтруїзм, спів-переживання і частку Божественного 

початку.  

Одну з концепцій, щодо повернення до первісного духовного 

рівня, запропонував німецький філософ Фрідріх Ніцше. У його 

концепції Надлюдини спостерігається еволюція людини. Ніцше виявив 

різницю між Надлюдиною і звичайною людиною таким чином: «Що 

таке мавпа щодо людини? Посміховисько або нестерпний сором. І тим 

самим має бути людина для надлюдини: посміховиськом або 

нестерпним соромом» [1, с. 8]. Таким чином, розум зробив з мавпи 

людину, а вже, в свою чергу, духовне піднесення зробить з людини 

Надлюдину.  

В першу чергу, як було сказано вище, для духовного розвитку, 

необхідно встати на шлях альтруїзму і співпереживання. Людяність 

проявляється у свободі думок і духу, у чистих помислах по 

відношенню до інших людей. У серці воістину великої Людини ніколи 

не буде злого помислу або жадоби, які на жаль притаманні нам і нашим 

сучасникам… 
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Віра Лімонченко (Дрогобич) 

 

ПАРАМЕТРИ ЛЮДСЬКОГО В НАШІ ДНІ:  

ДІАГНОСТИКА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 

 

Ситуації, зумовлені ювілейною датою, привертають увагу до питань, 

здавалося б, далеких від наших звичайних проблем, такі ситуації чимось 

притягують і не треба багато розуму, щоб побачити: на додаток до часової 

відбувається смислова впорядкованість нашого життя, у будь-якому разі 

наявна. навіть якщо ми її не помічаємо. Дата тисяча дев’ятисотліття Марка 

Аврелія, що випала рік тому, можливо більш значуща антикознавцям, які 

проштудіювали всі відомі джерела – написане ним і написане про нього, 

мій випадок не такий і я усвідомлюю авантюрність своєї розмови. Мене 

зачепило співзвуччя двох читань – сентенцій Марка Аврелія та книги 

Донни Тартт «Щиголь», і саме про це я говоритиму. 

Спочатку про «Щигла»: як це зазвичай і відбувається, назва задає 

смислову метафору, хоча спочатку має простий буквальний сенс – це назва 

картини учня Рембрандта Фробеніуса, навколо якої вишиковується сюжет 

– 13-річний Тео під час вибуху в музеї втрачає матір і з рук вмираючого 

старого Велті отримує родинне кільце і знамениту картину, яка для Велті 

пов’язала початок і кінець його життя – репродукція «Щигла» висіла в 

будинку його щасливого та трагічно втраченого дитинства. Показово, що 

Фробеніус і більшість його картин загинули під час вибуху порохових 

складів у Делфті (1654), але «Щиголь» уцілів, що повторює Тартт і в романі. 

Але Щиглом бачиться і сам Тео – такий собі птах-підліток, який 

вирощує власні крила, щоб утриматися в житті. Тартт раз у раз порівнюють 

з Діккенсом, Марком Твеном і Достоєвським, але явно просвічуються 

Селінджер і Джоан Ролінг. Є у ньому вимір класичного роману виховання. 

І нарешті сам Щиголь, уже не картина – а птах, прикутий ланцюжком 

до клітки, в чому для мене й побачилася людина нашого часу, прикута до 

клітки ось цього життя і єдине, що можливо – гідна постава, що сидить у 

клітці. 

Відразу можливе співзвуччя з притчею, що відноситься до Хрісіппа: 

Мудрець, приводячи свій особистий розум (логос) в гармонійну згоду з 

світовим (божественним логосом), добровільно приймає свою долю і 

попередження. Цей принцип і ілюструється притчею про собаку, яка 

прив’язана до воза, що їде, і розсудливо йде за своїм хазяїном з тією ж 

швидкістю, у протилежному випадку віз буде «тягнути» її силою. 

Життя, крізь яке продирається сучасна людина, не має міцної основи – 

це повсюдний процес тління і смерті, що неухильно наближається, який 
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просвічується крізь стрімкі детективно-авантюрні ситуації 

багатосторінкового роману. І тут знову разючий збіг двох характеристик 

світу – від Марка Аврелія, на прикладі оливки, злегка зворушеної гниллю, 

що говорить про особливу чарівність життя на межі вмирання, і мами-

мистецтвознавця: «Голландські художники справді знали, як передати цю 

грань, коли стиглість переходить у гниль. Плід ідеальний, але це ненадовго, 

він ось-зіпсується. <…> Коли ти бачиш мух або комах у натюрморті – 

зів’ялу пелюстку чи темну пляму на яблуці, – художник передає таємне 

послання. Він повідомляє, що живі речі нетривкі – вони тимчасові. Смерть 

присутня в житті. Саме тому такі картини називаються натюрморти – 

мертва природа. Можливо, спершу ти й не побачиш на тлі  раси й цвітіння 

крихітну пляму гнилизни. Але придивись уважніше – і вона  тут» [6, с. 27, 

28].  

    Наступні слова Марка Антонія легко уявити цитатою з роману: «Час 

людського життя – точка; єство людини – плинне, відчуття – невиразні, ціла 

сполука тіла – швидкотлінна; душа – коловорот, доля – незвідана, слава – 

непевна. Одне слово, все, що в ній тілесне, – ріка, що душевне – сон і 

маячня; її життя – війна і поневіряння в чужині, а пам’ять потомків – 

забуття [3 с. 32].  

Життя як вода чи пісок неможливо утримати у своїх руках, воно 

описується ось так: «Ти зійшов на облавок, ти проплив своє, ти приставши 

по той бік: злазь!» [3 с. 36]. (Парафраз Гідона Кремера «Народився, грав, 

помер»). Але є й інший поворот думки Марка Аврелія: «Хто ж спроможний 

крізь це провести? Одна-єдина філософія. А полягає вона в тому, щоб 

уберегти від збиткування й шкоди внутрішнього генія: щоб він був 

сильнішим від насолоди й страждання; щоб нічого не чинив ані навмання, 

ані в брехні й лицемірстві; щоб не залежав від того, що зробить чи не 

зробить хтось інший. Та й щоб приймав усе, що йому припало й що вділено, 

адже походить воно звідти ж, звідки він сам. А понад усе – щоб із сумирною 

думкою очікував смерті, бо смерть – це тільки розпад елементів, із яких 

складається кожна жива істота. Якщо ж для самих елементів немає нічого 

страшного в тому, що кожен із них ненастанно перетворюється в інший, то 

чого б то комусь криво дивитися на те, що й усе в світі зазнає перетворення 

й розпаду? Це – природно; а в природному – жодного зла» [3, с. 3]. Так і в 

романі: стрімкі події переходять у тугий напружений процес роздумів Тео 

про своє людське становище, який за своїм характером представляє саме 

реальне філософствування – влада зовнішнього світу скасовується і 

встановлюється домінанта самосвідомості. 

Найбільш вражаюче, що з якогось часу ніяка нова інформація не стає 

воістину новою – суттєво-значуще давним-давно відоме і цей факт може 

пригнічувати своєю повторюваністю, а може радувати – адже головне вже 

відомо і нічого відкривати не треба. Звертаючись до формулювань людей, 
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які професійно володіють даром висловлювання, а саме до Ольги 

Сєдакової, яка зазначає, що у внутрішньому житті людина зустрічається з 

тим, що Гете назвав «старою правдою», яка не змінюється не лише від зміни 

політичних режимів, а й від космічних катаклізмів, шукати треба самого 

себе, такого себе, який здатний її зустріти [4]. Вона нагадує, що внутрішнє 

життя має значну автономність від зовнішніх обставин, і посилається на 

момент абсолютної автономності, або свободи від усього, на прикладі 

П’єра Безухова: П’єр у московському полоні у французів чекає можливого 

розстрілу, і відкриває для себе почуття особистого безсмертя, поруч з яким 

все здається сміховинним. «Мене розстріляти? – думає П’єр. – Мою 

безсмертну душу?» [4]. 

Те, що людина здатна до такої граничної автономії, вважається одною 

з головних установ філософії, при тому, що виявляє людина себе вплетеною 

у загальний взаємозв’язок, який постає для людиною ловчею сіткою. І яким 

чином реалізується незалежність людського внутрішнього життя – одне з 

найболючіше таємничих питань. 

Наприкінці ХХ століття починає чітко домінувати досить своєрідний 

аспект при розгляді стоїцизму – увага приділяється чеснотам і пізнанню 

тією мірою, якою вони дають можливість зберегти спокій у душі і тим не 

менше досягти успіху. На початку ХХІ століття стоїцизм стає популярною 

темою та одна за одною виходять книги, орієнтовані на широку публіку [11; 

12; 13; 14; 15], назви яких прочитуються як реклама: «Стоїцизм, або 

мистецтво щастя», «Як мислити подібно до римського імператора», 

«Стоїчний щоденник: 366 днів читання і роздуми над мистецтвом жити». 

Подібні тексти побудовані при поєднанні змістовного викладу стоїчного 

вчення та навчання технік психологічної стійкості та невразливості. Звідси 

іменування стоїцизму філософією соціальної терапії. 

Для світу, впорядкованого в непорушній цілісності космічним 

божественним розумом – а саме такою сприймається основа світу для 

стоїка Антонія – цілком достовірне обґрунтування від природи, що й наведу 

за Марком Антонієм, але не з сучасного видання, а в перекладі 18 століття, 

виконаному Сергієм Савичем Волчковим, який з 1731 р. був секретарем 

канцелярії Академії наук, а згодом директором сенатської друкарні: «Кто 

добрых нравов с молодых лет набрался, того может одно слово, или 

небольшая притча к оставлению печалей его побудить. Как например слова 

Гомеровы: На Весне трава ростет, а лист зеленеет, В Осень цвет сохнет: 

а лист отпадает; Так власно и с нами. Один родится, а другой умирает. И 

твои дети такой же лист. Всех тех можно уподобить листу, которые с 

великим шумом других хвалят, или порицают. И те все лист, к которым 

твое имя по смерти твоей придет. Одним словом сказать: всё на свете 

лист. Весна ево произрастает, а осенний ветр збивает. На будущую весну 

другой лист родится, а в последующую осень паки опадает... По малом 
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времени тем глаза закроют, которые теперь быстро смотрят. По них 

други проглянут; но и те зажмурятся. По сих третий посмотрят, да и те 

вечным сном уснут. И так далее, чему ж и дивишься?» [1, с. 122]. 

Включення людини у кругообіг природи мало б заспокоїти, оскільки стає 

можливим усунення розриву життя – адже коло тим і досконале, що не знає 

безодні розриву. Чи заспокоює кругообіг життя?  

Не можу не помітити смисловий кругообіг, що постає подобою 

матрьошки: я читаю Гаврилова «Марк Аврелій у Росії», він наводить 

переклад Волчкова, у якому Марк Аврелій наводить слова Гомера – таку 

матрьошкоподібність у філософській традиції прийнято називати 

мікрокосмом, тобто присутність у одиничності крапки абсолютної 

всезагальності. Людське життя легко уявити у формі матрьошок, що 

містять у собі одна одну – що особливо виразно у житті жінки, досить 

згадати картину Густава Клімта «Три віки жінки». 

І тут розпочинається те, що Федір Достоєвський назвав бунтом. Не 

приймає людина однозначну прив’язаність до природи: карета природи, до 

якої прикута людина Марка Антонія, – це світовий розум, з яким і 

з’єднуються всі після смерті, возз’єднуючись із дійсним і cправжнім, але 

якою бачиться клітина життя сучасної людини, якими є життєві основи 

світоустрою в сучасній картині життя, і що головне – не проголошені, але 

дієво конституюючі поведінку людини? Якщо відсторонення від суєти 

зовнішнього життя для стоїка Марка Аврелія – це згода зі світовим 

розумом, то внутрішнє життя сучасної людини найчастіше пов’язане з 

приватною частковістю індивідуалізму та різними варіаціями гедонізму – 

від тілесних насолод сексу та кулінарної витонченості до насолод завдяки 

причетності до вищого розуму. І зустрічається це і у філософів, і у 

християн, і у моралістів, і буддистів. 

На відміну від популярних версій стоїцизму (поп-стоїцизм), 

прикутість людини до природного порядку не викликає захоплення у 

митців. Почасти це свідчить про деяку компенсаторність мистецтва – у 

реальному вимірі життя сучасна людина слідує установкам конформізму та 

спокою, але штучно-віртуально вводить у своє життя «драйв». 

Традиційною темою мистецтва є проблематика людського стану в 

найрізноманітніших вимірах, звідси увага до теми становлення людини, до 

так званих «романів виховання», що насамперед прочитується у книзі 

Донни Тартт і на що одразу звернули увагу критики та коментатори [10]. 

Якщо поп-стоїцизм вимальовує «бравий новий світ», яке запанує завдяки 

стоїчним технікам і стратегіям, то світ, розгорнутий Донною Тартт інший, 

сповнений хворобливих страждань – це відразу пов’язує її роман із 

творчістю Ф.М. Достоєвського, що також було зазначено [8; 7]. Більше 

того, саме катастрофа та хвороблива травма бачаться тим, завдяки чому 

можливий розвиток особистості [8; 9], тобто технічно свідоме вироблення 
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установки на невразливість блокує творчі здібності людини підніматися 

над собою, долати власну обмеженість. Ю. Корриган констатує: у «Щиглі», 

слідуючи концепції травми Достоєвського, Тартт переміщує свою увагу на 

«набагато менш знайому, справді неортодоксальну думку, що травма 

ініціює появу трансцендентного виміру в особистості» [8]. Він зазначає: 

якщо у Достоєвського поранена пам’ять повертає себе завдяки релігійному 

досвіду, то Тартт лікує посттравматичну «втрату душі» шляхом 

естетичного виховання себе [8, с. 394]. Саме такий спосіб характерний для 

світу, у якому Бог помер. Мистецтво виконує роль провідника у світ, де 

можна «любити те, нд чим Смерть не владна» [6, c. 812]. Це відкриває дещо 

інший вимір життя у світі тлінного зникнення всього, що для мене і є вимір 

реального філософствування, відмінного від практик психологічного 

умиротворення. Досить плідні та цікаві дослідження роману, у яких 

зазначена особлива роль мистецтва у житті [2; 5]. У цьому можна побачити 

і деяке виправдання Донною Тартт своєї життєвої справи письменниці, але 

набагато значніша її спроба побачити в мистецтві шлях до виходу у вимір 

безсмертя. 

Повернення до змісту роману дає такий варіант: «Природа (у значенні 

Смерть) завжди перемагає, але це не означає, що ми повинні кланятися їй і 

колінкувати перед нею. Навіть якщо ми не завжди раді перебувати тут, 

наше завдання – пірнути якомога глибше в цю стічну канаву, переплисти її, 

водночас тримаючи наші очі й серця відкритими. І посеред нашого 

вмирання, коли ми постаємо з землі й у ту-таки землю безславно 

повертаємося, це наша слава і наш привілей: любити те, над чим Смерть не 

владна. Бо якщо нещастя й забуття переслідували цю картину крізь час, то 

так само переслідувала її й любов. І позаяк вона безсмертна (а вона 

безсмертна), вона й мені передала невеличку, світлу, незмінну частину 

цього безсмертя» [6, с. 812). 

Зразком непохитної міцності в романі, де всі герої так чи інакше 

зворушені тлінням, залишається старий реставратор Гобі. Він живе так, 

ніби час нічого не означає, а рух, що не має певної мети, не призводить до 

смерті: він виготовляє комоди під старовину (він називає їх 

«підробнички»), ніби домальовуючи їх у повітрі навколо однієї справжньої 

ніжки чи різьбленої деталі. Людське життя, говорячи професійними 

словами Хобі, і є «підробничка», що вибудовується навколо придбаного з 

минулого осколка – ми вибудовуємо тіло нашого життя, яке стає нашою 

душею і тут головна відмінність від філософського імператора, для якого 

тілесне буття ефемерне і навіть бридке: «Все це – торба смороду і бруду» 

[3, с. 46]. Або у іншому уривку: «Моє ‘я’ – хай чим воно буде, – це тільки 

плоть, дух і керівна частка. Полиш книжки: годі смикатися, не твоє!» [3, с. 

30]. Найбільш виразно викриття життєвих ілюзій сформульоване так: 

«Подібно до того, як можеш скласти собі таке уявлення про прикуски та 



160 
 

інші наїдки, що це – труп рибини, а те – птаха чи поросяти; чи, знову, що 

фалернське – то юшечка виногрона, а лямована пурпуром тога – то овеча 

вовна, змочена кров’ю м’якуна; а щодо тілесного співжиття – що це 

натирання нутрощів, а далі трохи корчів і виділення слизу; подібно до цих 

уявлень, які сягають самих речей і проникають у них, щоб побачити, якими 

ж ті речі є, – отак треба чинити щодо цілого життя і там, де якісь речі 

уявляються аж надто вартими довіри, – оголювати їх, добачати їхню 

дешевизну, стягати з них покрив оповідок, у якому вони такі статечні» [3, 

с. 59]. 

Таким чином, душа – це душонка, що таскає на собі труп, вона 

эфемерно-тваринна. Показово, що відродження стоїцизму також вдається 

до подібних розвінчувань життєво значущих для людини феноменів, 

називаючи це «негативною візуалізацією: «Цікаво, що буддисти мають 

аналогічну техніку. Чоловікові, що відчуває бажання до жінки, буддист 

запропонує думати про неї не як про ціле, а як про те, з чого вона 

складається, включаючи легені, екскременти, слиз, гній і слину. Це має 

допомогти впоратися із потягом. Якщо ж ні, йому порадять представляти 

тіло жінки на різних стадіях трупного розкладання» [12, р. 139-140]. 

І ось тут провал логіки обґрунтування гідного життя мудреця: 

особистісно-індивідуальне мізерно і нікчемне, лише загальний розум у мені 

надає життю особливого стану. Але до чого він звернений, що дарує його 

присутність у людині? При тому, що стоїцизм – виразно моралістична, 

тяжіюча до домінанти обов’язку філософія, відповідь несе в собі відгуки 

цинізму (стоїцизм і оформляється при активному прийнятті кінічної 

думки): навколишній світ речей і людей недовговічний і убогий, це 

темрява, каламут і потік, шукати заспокоєння слід у тому, щоб нічого не 

робити проти внутрішнього керівного початку. Логіка такого 

основопокладання (а це і є завдання керівного початку в людині – давати 

основопокладання) підводить до нехтування світом, словами героя з 

улюбленого мною фільму Абуладзе «Дерево бажання»: якщо все йде 

напередвизначеним колом, то нічого не станеться, якщо я посплю зайву 

годинку. Виходить, що узгодження мого керівного початку та світового 

розуму значущі для мене одного, хоча тут ще один провал логіки – якщо 

після смерті я возз’єднуюсь зі світовим розумом і немає жодного безсмертя 

окремої душі, то узгодження з розумом має службову роль проживання ось 

цього короткого земного життя без страждань і це не має жодного стосунку 

до вічності. Життя у цьому світі вимагає особливої мужності, на що і 

звертається увага при читанні роману. 

Ось тому біля послідовного стоїка холодно і я побоююся його: його 

велична постава не може бути похитнута нічим і чекати від нього тепла, 

світла та допомоги не доводиться. Цей світ незмінний у своїй плинності до 

розпаду, але й незнищений у своїй основі: «Кожній моїй частці буде 
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призначено перетворення в якусь частку Всесвіту, а та, знову, 

перетвориться ще в якусь частку Всесвіту, і так до безмежності» [3, с. 53]. 

Ходіння по колу не виводить за межі його, але як зазначено у Сергія 

Авєринцева – по колу водять біси... І якщо повернення в кругообіг для 

Марка Аврелія возз’єднує з космічним розумом як природою, то для 

сучасної людини тут безодня невідомої чорноти, з якої словами ворона 

Едгара По неможливо повернутися ніколи.  

Якщо знову згадати роман, то картина, краса, що утримує життя Тео 

від розпаду і тління – несправжня: він дбайливо зберігав і трепетно тримав 

у руках підробку, не «підробничок» за Гобі, а саме ілюзорний скарб, 

оскільки справжній «Щиголь» був вкрадений майже на початку, а 

наприкінці відданий у музей. Не можу не помітити ефемерну придуманість 

того, що утримує нас, але воно працює – присутність класичного мистецтва 

все ж таки зупиняє мить, парадоксальним чином дозволяючи нашому 

життю тривати, зберігає тепло людських рук і дає силу утриматися в 

ефемерності сьогодення. Дає можливість «любити те, над чим Смерть не 

владна». Але досконалість класики для людини практично неможлива, 

повертаючись до теми, заявленої назвою, мистецтво діагностує злиденність 

сучасної людини, що у решті решт зникає, розпорошуючи себе у насолодах 

поцейбічного світу. 
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Вадим Ворон (Київ) 

 

ФІЛЬМИ АНДРІЯ ТАРКОВСЬКОГО: ПОШУКИ ЛЮДЯНОСТІ 

 

Феномен людяності, як і самої людини, що живе в хаотичних реаліях 

сьогодення, є досить цікавим аспектом для дослідження, оскільки саме в 

нашу епоху відбуваються катастрофічні для людяності процеси, коли 

механічний, шаблонний, образний, «кліповий» спосіб сприйняття 

реальності набуває все більшого розповсюдження. Ми не можемо говорити, 

що людяність завжди була присутня в людині протягом історії. Ми можемо 

навести безліч прикладів не-людяності – однозначно, їх більше. Але чому 

так відбувається? Чому ми постійно забуваємо про те, що давно вийшли із 

тваринного світу, про те, що наш розум повинен слугувати вищим цілям, 

чому влаштовуємо безглузді суперечки, війни та чому нині боїмося 

реальності і тому ховаємося за екранами смартфонів? Всі ці питання 

приводять нас до пошуків людяності в часи домінації прогресу, в часи, коли 

технології вийшли за межі уявлень людини минулого, в часи, коли 

цілісність світу була розбита, знищена технологіями, великі ідеї, 

«метанаративи» втрачені, а людина замкнута знову у платонівську печеру, 

змушена споглядати як минуле відходить все далі, а майбутнє кидає на 

стіни поки незрозумілі тіні. В такій ситуації опинилася сучасна людина. 

Наша тема приводить нас до пошуків людяності в роботах режисера Андрія 

Тарковського.  

Як сказав головний герой Олексій художнього фільму «Дзеркало» 

Андрія Тарковського, «все ж таки слова не можуть передати всього, що 

людина відчуває. Вони якісь ... мляві» [3]. Ця фраза в повній мірі 

відображає основну атмосферно-смислову наповненість фільму. Він 

представлений нам від першого обличчя, тобто ми не бачимо головного 

героя. Така постановка змушує глядача зануритись в емоції персонажа, 

глибше розуміти їх. Основні перехідні ланки в житті героя проходять крізь 

глядача: дитинство, батьківство, материнство, вина, відштовхування, 

повернення. Інша смислова ланка фільму, що проходить крізь нього, є 

тиша, або мовчання. Твір сповнений сцен, коли герої замовкають. Не 

випускаючи із вуст своїх героїв ні слова, Андрій Тарковський вкладає в них 

неймовірну наповненість. Звук залишається поза фільмом, поза кадром, він 

з’являється безпосередньо в самому глядачеві, як легкий відголосок, що 

переростає в розуміння і пробудження.  

Тиша та мовчання у праці А. Тарковського породжують набагато 

більше смислу, ніж якби фільм був сповнений словами. Згадаймо Мартіна 

Гайдеґґера, котрий також відзначає важливість мовчання у порівнянні із 

«балаканиною» або «Gerede» [4]. Порожня балаканина, згідно із 

філософом, породжує лише такі ж порожні смислові структури, 
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нагромаджує фальшивість істини, неправильність, котрі переходять в 

симулятивність. В сучасності така симулятивність присутня в технологіях, 

котрі спрощують людині буття, забирають від неї її реальність, але якраз в 

реальності, в погляді у таємничу прірву між людиною та світом і полягає 

усвідомленість власної присутності у світі, з якої виходить людяність.  

Саме тому, ми вважаємо, що насиченість мовчанням та тишою 

допомагає твору А. Тарковського вийти на вищий рівень сприйняття, коли 

ми звертаємося безпосередньо до реальності та до самих себе. Автор 

змушує нас зануритися у власні почуття, котрі виникають при 

мовчазливому спогляданні тиші. Такий прийом звільняє від симуляції, ми 

переживаємо «повернення до самих себе» та відтворення людяності в нас. 

Мовчання у фільмах А. Тарковського змушує глядача звертати увагу 

на окремі звуки, такі як звуковий сигнал потяга, дзвінок телефону та шум 

типографських станків. Даний прийом повертає глядача до реальності, 

занурює у буденні речі, котрі ведуть людину до світу, в якому вона існує, 

світу трагічної повсякденності, де не існує життя, а лише проживання, де 

панує система повсякденності за М. Гайдеґґером, в яку залучене людське 

тут-присутність. Цікаво також прослідкувати виникнення діалогів у 

фільмах А. Тарковського. Персонажі ведуть повсякденний спосіб життя і 

діалоги часто ведуться на банальні тематики, постійно перериваючись 

тишою. Присутня хаотична незв’язність оповіді, фрагментарність та 

неритмічність. Все це автор вкладає у власні твори навмисно, і це не просто 

так. Він намагається показати глядачеві як людина, огортаючи себе 

невидимою вуаллю життя, поступово втрачає власну сутність. На рівні 

повсякденної буденності вона не може і не здатна вирватися за рамки тієї 

реальності, яку вона собі створила. Все, що їй залишається, - це існування 

в банальних розмовах, бряцаннях телефонними слухавками та в 

постукуванні підошвами взуття по вулицях міста. В такому світі майже не 

залишається місця для справжньої людяності. Остання приходить до 

людини тільки тоді, коли вона зіштовхується з реальністю в тих чи інших 

обставинах. Це може бути досвід смерті, втрата близької людини. Такий 

досвід є, мабуть, найпотужнішим каталізатором для людяності, оскільки 

він буквально вириває людину із її полотна реальності і переносить в якісно 

іншу сферу буття, де зникають шаблони та банальності, де людина по-

справжньому живе та може бути людиною.  

У фільмах А. Тарковського віднаходимо опозицію «слово-тиша». У 

фільмі «Дзеркало» споглядаємо світ очима головного героя, котрий 

репрезентує дану протилежність. Автор ніби виставляє бар’єр між ним та 

навколишнім світом. Головний герой лише постійно шукає можливості для 

висловлювання, але не віднаходить її, і тому залишається в тиші. Це 

позначає ситуацію, коли людина виходить за рамки сказаного і того, що 

може бути висловлене, вона існує у світі, де неможливо більше щось 



165 
 

сказати. Все це на фоні внутрішнього пориву до говоріння, котрий нікуди 

не зникає, але залишається, натикаючись на бар’єр неможливості до 

говоріння.  

В даному фільмі ми також можемо спостерігати сцену, в якій палає 

будинок. Сама сцена презентована глядачу в повній тиші, окрім звуку 

вогню, котрий знищує домівлю. Недалеко від місця пожежі видно декілька 

людей, що мовчки споглядають як вогонь повільно огортає їхній будинок. 

Дана сцена несе в собі надзвичайно глибокий внутрішній смисл, оскільки 

автор вкладає в неї певний відбиток тієї самої людяності, про яку йшла мова 

вище. Герої стикаються із пожежою в мовчазливому спогляданні, їхній 

потік життя було змінено трагедією, що відбулася. Повсякденна реальність 

раптово виявляється зруйнованою, а нова реальність - не сформованою, 

відсутньою. Герої знаходяться на тій межі, де людина зіштовхується із 

власною екзистенцією. Про це розмірковували в свій час А. Камю [1] та Ж.-

П. Сартр [2] в своїх працях, в яких головні герої переживали такі ж почуття, 

були відділені від світу життя та занурені в світ холодний, позбавлений 

знайомих речей. В такому просторі ми взагалі не віднаходимо нічого 

знайомого.  

 Узагальнюючи, можна сказати, що Андрій Тарковський у своїх 

фільмах змушує нас повернутися назад, від реальності, яку ми 

вибудовуємо, до реальності, яка існує насправді, в якій існують смерть, біль 

та страждання, але водночас і життя. Складно відповісти на питання де 

починається, а де закінчується людяність як така. Але точно можна сказати, 

що тиша та мовчання завжди виривають людину із її світу та відкривають 

їй приховані нею переживання, пробуджуючи в ній, можливо, дещо більше, 

ніж те, чим вона сама собі могла здаватися.  
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Олександра Стебельська (Львів) 

 

МЕЖА (НЕ)ЛЮДЯНОСТІ: ФЕНОМЕН МУСУЛЬМАНИНА (ЗА 

ПРАЦЕЮ ДЖ. АГАМБЕНА «HOMO SACER. ЩО 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ОСВЕНЦИМА») 
 

        Що ми розуміємо під поняттям «людяність»? Кожен із учасників 

філософського семінару намагається віднайти власні засади цього 

поняття, визначити роль, яку відіграє людяність у функціонуванні 

суспільства, виявити проблеми реалізації гуманістичних принципів, 

осмислити природу людяності, зрозуміти, чи є людяність 

вродженою/набутою характеристикою, де межі втрати/набуття 

людяності тощо. Серед мислителів та філософів проблема людяності 

розглядається через призму людської природи, того, що робить людину 

людиною. Коли ми говоримо про людяність, ми часто-густо 

звертаємось до осмислення таких понять як свідомість, емоції, почуття, 

воля, екзистенційні переживання. «Людське» розглядається через 

ціннісно-смислові виміри. Людина постає істотою, яка здійснюється у 

своєму прагненні перевершити саму себе, вийти до надлюдського. Її 

природа ексцентрична за своєю суттю, вона безперервно ставить цілі 

(межі), а досягаючи (долаючи) їх, ставить нові [1]. У цьому полягає 

свобода і відповідальність людини, її відкритість Світові та можливості 

реалізації людяності загалом. 

      Дж. Агамбен написав у 1998 році працю «Homo sacer. Що 

залишаєтся після Освенцима», де він розмірковує над питаннями 

державності, суверенітету, «надзвичайного стану» та біополітики. 

Одну зі своїх глав він присвятив такому феномену як «мусульманин». 

В концтаборах була категорія людей, яких називали живими мерцями, 

оскільки вони потрапили в ситуацію абсолютного розриву із 

Реальністю. Якщо розглядати концтабір за моделлю концентричних 

кіл, то мусульмани знаходились всередині, а всі решта віддалялись від 

них і займали своє місце в залежності від своїх зв’язків із Реальністю. 

Сам термін «мусульманин» має неоднозначне походження [2, с. 235; 3, 

с. 42-92]. Буквальне визначення арабського слова «муслім» вказує на 

людину, яка повністю віддалась на волю Бога. Таким чином, 

мусульманин концтабора — це людина, яка втратила власну волю (або 

ж остання є зруйнованою) та занурилась в абсолютний фаталізм. Існує 

також думка, що так називали людей через те, що вони ходили, 

нахиляючи до землі, з напівзігнутими колінами і нерухомим виразом 

обличчя. Слово «мусульманин» може походити від слова мушля, 

позначаючи людину, закриту в самій собі. Мусульмани повністю 

«випадали» з реальності, вони були позбавлені усіх людських якостей. 
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В них не жевріли навіть крихти свідомості, вони мовчки та безцільно 

блукали концтабором, наводячи жах навіть на німців. Їх оминали і самі 

в’язні. Їхня свідомість ніби згасла, відсутні були будь-які форми 

розрізнення. І тут вже навіть не йдеться про розрізнення певних 

фундаментальних категорій (добро-зло, життя-смерть, істина-правда). 

Відсутність здатності розрізнення проявлялась на фізичному рівні, 

складалось враження, що вони не помічали нічого навколо себе. Навіть 

немовля здатне сприймати різні грані реальності (світло-темрява, свій-

чужий, приємне-неприємне), у той час як мусульмани справляли 

враження загублених у просторо-часовому континуумі.  

      Мусульмани були абсолютно позбавлені вольових якостей. У книзі 

Дж. Агамбена присутня розповідь про те, як мусульманин 

наштовхнувся на німця. Останній почав на нього кричати і бити. Жах 

ситуації проявляється в тому, що мусульманин навіть на фізичному 

рівні не проявив волю/бажання до супротиву, він просто впав і після 

чергових ударів помер. Відсутність свідомості, волі та почуттів жахає 

людей: дивлячись на мусульманина, ми жахаємось самій можливості, 

відкритій для нас самих. 

      Однією з характеристик людини є відчуття та переживання власної 

смертності. Мусульмани і цього були позбавлені, їхня воля була 

настільки зламана та понівечена, що вони втратили не лише волю до 

життя, але й здатність до людської смерті. Адже коли ми говоримо про 

людську смерть, ми навантажуємо її певними змістами: наша смерть 

отримує оцінку через призму нашого життя, а наше життя - через 

спрямованість до смерті. Померти, як людина, – це певна задача. 

Мусульмани ж були позбавлені цієї суто людської якості. Вони не 

помирали, як люди, їх організм просто відключався, припиняв 

функціонувати. Один із журналістів знімав після війни сцени з 

концтабору. Він наводив камеру на мертві тіла, їх споглядання 

викликало жах і було зрозумілим. Втримати ж камеру на «живих 

мерцях» він не міг, настільки вони були розривом в реальності. Це були 

люди, але нічого людського в них не висвічувалось.  

     В один момент автора шокувала думка про те, що можливість такої 

втрати самого себе – це є суто людська особливість, це є суто людське! 

Тварина не може перестати бути твариною, але людина може перестати 

бути людиною. Мусульмани були проміжною реальністю, в якій 

перетинались людське та нелюдське; це люди, доведені до межі 

власного існування! Своєю присутністю вони не просто заперечували 

людське в людині, вони вказували прямо і безапеляційно на нього, 

вони були свідченням людського. Мусульмани свідчили про те, якою 

може (не)бути людина. На думку автора, вони демонстрували, 

наскільки людина за своєю суттю є істотою трансцендентною, зданою 
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долати  будь-які межі; людина може не лише здобути себе, але й 

абсолютно втратити свою сутність, заперечити власну природу. 

Мусульмани вказували на цю  невизначеність та відкритість людського 

існування. Звісно, можливість появи мусульманина викликає жах, але 

жах викликає будь-який щирий погляд на самих себе. Мусульманин — 

це наша тіньова сторона, яку ми часто не бажаємо бачити. Парадокс 

полягає в тому, що саме в усвідомленні можливості втрати людського 

перед нами постає уся наша людяність! 
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Леся Войтків (Самбір) 

 

ІСИХАСТСЬКА ПРАКТИКА «ЗВЕДЕННЯ УМА У СЕРЦЕ» ЯК 

ШЛЯХ ДО ЛЮДЯНОСТІ 

 

Часто виникає питання: чому віддати перевагу, прямуючи до 

практичної людяності у своїх вчинках – серцю чи розуму? Серце чи розум 

відповідають, врешті-решт, за людяність як таку? 

Щоб стати на шлях, де власне можливо віднайти адекватну відповідь 

не таке непросте питання, варто звернутись до історії філософської та 

богословської думки. Принаймні, це є запорукою від однобічності та 

упередженості. 

Густав Шпет, глибоко аналізуючи «філософія серця» Памфіла 

Юркевича, стверджує, що Юркевич «потопив розум у серці» і своєрідно 

дорікає йому за це. А можливо не «топив», в занурював, зводив його у 

серце? Ось російський філософ ХХ століття Борис Вишеславцев (1877-

1954) зауважує: «Дуже характерна особливість східного християнства 

полягає в тому, що для нього ум, інтелект, розум ніколи не є останньою 

основою, фундаментом життя; розумовий розмисел про Бога не є 

справжнім релігійним сприйняттям. Східні Отці Церкви і російські старці 
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дають таку вказівку для справжнього релігійного досвіду: “треба умом у 

серці стояти”. Один старець говорить про сучасну людину: “ось у неї ум, 

ось серце, а між ними кам’яна стіна!” Ця стіна і робить неможливою істинне 

релігійне життя» [1]. – Можливо, наявність такої стіни – стіни між 

людським умом і серцем – все більше сприяє тому, що не тільки «істинне 

релігійне життя», але й просто людське життя стає все більш проблемним 

за сучасних умов глобалізації, переходу до «суспільства інформації», а 

широке розповсюдження постмодерністських поглядів на світ і людину, 

релятивізуючи всі цінності, перетворює людське існування на суцільне 

пекло.          

Варто послухати Бориса Вишеславцева і далі: «<…> пророчими для 

всього новітнього інтелектуалізму залишаються слова Леонардо да Вінчі: 

“велика любов є донькою великого пізнання”. Ми, християни сходу, 

можемо сказати саме зворотне: “велике пізнання є дитям великої любові”. 

У цьому ми зберігаємо  кращу традицію еллінізму, сприйняту східним, і не 

тільки східним християнством, зберігаємо Платонівське вчення про Ерос, 

сприйняте всіма нашими вчителями Церкви, починаючи з Діонісія 

Ареопагіта і Максима Сповідника» [1]. Святий Серафім говорив: щоб 

узріти світло Христове, потрібно занурити ум всередину серця, і «тоді засяє 

світло Христове, освітлюючи храмину душі своїм божественним осіянням» 

[цит. за: 1]. Таким шляхом людина здатна споглядати «красу нестворену», 

яка відчувається серцем і невиразна у раціональних поняттях як краса 

взагалі, краса у своїй істотності. Святий Серафім стверджує далі: «ознака 

розумної душі – коли людина занурює ум всередину себе і має дроблення у 

серці своєму. Тоді благодать Божа осіняє її і вона буває у мирному 

влаштуванні» [цит. за: 1] 

Відомий сучасний російський дослідник ісихазму Сергій Хоружий 

зазначає, що суть і зміст ісихії полягає у таємничій та надраціональній 

роботі з перевлаштування душі  у стан відкритості, підготовленої для 

благодаті, при цьому формуються нові типи «енергового образу людини». 

«Зведення ума у серце» – це особливий процес концентрації, зосередження 

або центрування свідомості, який приводить до появи нових структур душі.  

С. Хоружий виходить з того, що у східній християнській аскетиці  під 

«серцем» розуміється єдиний екзистенціно-енерговий центр людської 

істотності, фокус (умовно мислимий у місці серця), де сходяться всі її 

енергії – сили, прагнення, почуття, помисли, усі рухи ума і душі. «При 

цьому, зовсім не передбачається, що така зібраність усіх енергій завжди є 

наявною. Навпаки, у звичайному існуванні людини, вона лише можливість, 

а не дійсність, завдання, а не даність. Людина повинна сама, своєю волею і 

зусиллям, зібрати усю себе у “серце” – або точніше, мабуть, вона повинна 

створити в себе “серце”» [2, с. 105]. Необхідність такої роботи збирання 

(«зведення ума в серце») зумовлена тим, що у звичайному, природному, 
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повсякденному стані енерговий образ людини характеризується не єдністю, 

а розсіяністю, тому для з’єднання з Божою енергією потрібне подолання 

такої розсіяності. Треба пройти шлях організації усіх енергій не просто в 

деяку єдність, адже пристрасть теж здатна організовувати у певну єдність 

душевно-духовні сили. В основі процесу «зведення ума у серце» лежить 

об’єднання та взаємна координація енергій розумових і душевних. У 

звичайних емпіричних станах незв’язаність, роздільність діяльності серця 

(душі) і ума, і тому, як казав Феофан Затворник, «серця ніхто не дотримує 

(рос. – не блюдёт), і на нього набігають турботи в страсті» [цит. за: 2, с. 

106]; ум же за такої ситуації переймається зовнішнім світом, розсіюється і 

подрібнюється. Ум сам собою не здатний подолати своєї незібраності, 

ізолюючись від серця. Звісно, він може набути певної єдності як єдності 

упередженої ідеї або пристрасті, але при цьому він не долає своєї 

частковості, реалізуючи лише окремі своє здатності. Феофан Затворник про 

це говорить так: «Ум, залишаючись в голові, сам собою хоче все в душі 

владнати і всім управити <…> за всім ганяється і тільки терпить поразку» 

[цит. за: 2, с. 107]. 

Отже, уму не варто залишатись  просто «в голові», а треба зійти у серце. 

І не у тім справа, що ум звертається до розгляду внутрішнього життя душі, 

а у тому, що він перестає бути головною (тобто такою, що йде від «голови») 

активністю, зовнішньою по відношенню до серця, актуально переходить до 

нього, з’єднується з ним воєдино. «Специфічна операція! – зазначає                

С. Хоружий з цього приводу. – Здійснює ж її  у в а г а (προσοχή, здатність 

концентрації та інтроспекції, внутрішнього самоспостереження і 

самоконтролю) – важлива категорія і основне знаряддя умного роблення 

(рос. – умного делания), “коріння внутрішнього духовного життя” (Феофан 

Затворник). Передусім, відбувається поворот, обернення свідомості “ззовні 

всередину”; потім починається саме “зведення”. Воно змальовується як 

шлях ума у серце, на котрому ум зустрічає певні перешкоди і, долаючи їх, 

змінюється, відчуваючи внутрішню трансформацію» [2, с. 107].  Перша 

перешкода – уява (фантазія), через яку свідомість розсіюється, помисли 

розтікаються, а тому в умі, що сходить у серце, їй немає місця. А ось 

наступний етап – вирішальний. «Замість того, щоб розглядати серце ззовні, 

ум приєднується до його роботи, починає робити теж саме – тим самим і 

виявляється таким, що зійшов або був зведений у серце. При цьому повинне 

відбутися деяке змінення, а те й повна зміна всієї множини розумових 

енергій» [2, с. 108]. Нова умопереміна, після розставання з уявою 

здійснюється зазначеною вище увагою. Про це Феофан Затворник говорить 

так: «Другу інстанцію на шляху всередину являє собою розсудок, розум, 

ум, взагалі сила, що розмірковує і мислить. Треба її минути, і разом з нею 

зійти у серце» [цит. за: 2, с. 108]. З цього приводу  С. Хоружий зауважує: 

«Позірна суперечливість (чи сумісні “її минути” і “разом із нею зійти”) 
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відображає класичну діалектику ідентичності: ум після умозміни – чи 

вважати чимось іншим чи тим самим?» [2, с. 108]. На наш погляд, ця 

суперечність суто діалектично й розв’язується: ум «знімається» у своєму 

самостійному, самодостатньому, «безсердечному» існуванні, стосунки 

розсудку і розуму перебудовуються на шляху сходження у серце, тому ум, 

сходячи у серце, не перестає бути власне умом, але стає іншим умом, 

сердечним умом, а серце – умним серцем. У цьому контексті варто 

навести одне міркування яскравого представника філософії 

екзистенціалізму Лева Шестова, якій гостро критикував розум за його 

байдужість до істотності людського особистісного буття: як пояснити 

людям, що «десь, за якоюсь межею людська душа настільки 

перебудовується, що навіть “механізм” мислення стає іншим? Або, точніше 

сказати, що хоча мислення й зберігається, але для механізму зовсім не 

залишається місця» [4, c. 658]. 

Стосовно ума, що вже потрапив у серце, валаамський старець схімонах 

Агапій говорить: «За такого влаштування ума не виникає бажання бути 

поза серцем, напроти, якщо за якимись обставинами або довгою бесідою ум 

буде поза сердечною увагою, то у нього буває невтримне бажання знову 

повернутись всередину себе з якоюсь духовною спрагою» [цит. за: 2, с. 

109]. Ось тут є дуже важливий момент: ум, який вже зведений у серце, який 

пройшов шлях (процедуру) переображення, здатний відчувати духовну 

спрагу, – значить, він був позбавлений її у своєму, так би мовити, 

позасердечному перебуванні, у звичайному стані. І, по-друге, 

переображений ум, якому притаманна подібна спрага, прагне – і вельми 

невтримно – повернутись у серце як до себе самого, як до власного дому, 

його повернення у серце є водночас повернення «всередину себе». Значить, 

такий ум вже не відчуває серце як щось інше, існуюче поза собою. Отже, 

ми маємо зовсім іншу структуру особистості, ніж у звичайному, 

розсіяному, роздертому її стані. Сергій Хоружий називає цей процес однією 

з форм «енергового домобудівництва» і зауважує, що у такому сполученні 

ума і серця все перебуває у відносній стійкості, про це і вона дає багато. 

Ван наводить знову слова Феофана Затворника: «Потрібно ум поєднати з 

серцем <…> і ти одержиш  кермо для управління кораблем душі – 

внутрішній мир» [цит за: 2, с. 109].  Значить, саме зведення ума у серце 

здатне замирити душу середині себе і водночас з’являється реальна основа 

для самовладання і, відповідно, до самовизначення. Старець Агапій 

зауважує: «За такого сердечного влаштування у людини <…> ніби деяке 

умне світло осяває всю внутрішність. Вона може ясно бачити тоді, які 

приходять до неї помисли, наміри і бажання, і охоче спонукає  ум, серце і 

волю на послухання Христове <…> всіляке   ж ухилення загладжує 

почуттям сердечного покаяння і журби» [цит. за: 2, с. 109 ].   
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Зведення ума у серце, отже, дає можливість здійснювати дбання про 

серце, дотримання серця, або, що теж саме, як пише Сергій Хоружий, 

зберігання серця, φυλακή καρδίας, причому «зберігання серця і зберігання 

ума виявляються нерозривно пов’язаними і взаємно рівносильні» [2, с. 109]. 

Іншими словами, можна стверджувати, що тут культура серця і культура 

ума рівним чином зберігаються, причому «культура ума» жодним чином 

тут не постає культивацією одного з його вимірів – розсудку. 

«Середньовіччю, – говорить  Макс Шелер, – ще була відома культура серця 

як самостійна, цілковито незалежна від культури розсудку проблематика. 

У новітній час для цього немає навіть найбільш убогих передумов. Ціле 

емоційного життя осягають вже не як осмислену мову знаків, у котрих 

розкриваються об’єктивні взаємозв’язки, які управляють смислом і 

значенням нашого життя у своєму змінному відношенні, але як цілковито 

сліпі події, що протікають в нас подібно будь-яким природним процесам» 

[3]. 

Звернення до ісихастської традиції «зведення ума у серце», в тому 

числі і до її сучасних інтерпретацій, дає конкретну і вельми точну  оптику 

для розуміння змісту вчення українського філософа Памфіла Юркевича про 

серце. Серце і розум варто протиставляти у певних межах, конкретно, а не 

взагалі, беручи їх як певні абстракції, тим більше – взяті із звичайного 

представлення, чітко фіксувати саме відношення, самий контекст 

протиставлення, і відстежувати – розум у якій, власне, проекції, береться, 

та й серце – також: у якому вимірі.  

Іншими словами, шукати способи здійснення людяності варто на 

шляхах єдності серця і розуму. Серце повинно ставати дійсно розумним, а 

розум – рішуче позбавлятись безсердечності. Адже вкрай нерозумне серце 

і гранично безсердечний (значить, безсовісний) розум – ось ті крайнощі, які 

заважають нам залишатись власне людьми. До чого ж прислухатись? До 

розуму, зведеного у серце. Однак це вкрай нелегко. Проте легких шляхів до 

людяності не буває. Втрачати людську подобу, знелюднюватись – легше за 

все: для цього не треба прикладати особливих зусиль.    
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Орест Багрій (Дрогобич) 

 

КАНТ: СМАК, ЛЮДЯНІСТЬ 

 

Попри полісемічність (як мінімум з точки зору їх етимології та 

вжитку) понять гуманізм, людина та людяність, ми часто вважаємо, що одне 

із понять заслуговує більшої пріоритетності перед двома іншими. 

Основним, серед інших аналізу та дискусій щодо ми вважаємо 

питання «що таке людина?», адже без відповіді на це питання неможливо 

говорити як і про людяність (адже – встановити зовнішні межі для без-

межного неможливо) так і про гуманізм  –  (адже невідомим буде те, для 

кого та навіщо ми встановлюємо ті чи інші цінності). Класичне заперечення 

для цих аргументів:  сутність людини  виражається, зокрема, в людяності та 

гуманізмі, тому спершу потрібно зрозуміти ці явища, або ж навпаки, – 

обрати стратегію, в межах якої всі люди будуть вважатися «ще не людьми». 

Перевага пропонованої нами тут позиції полягає в тому, що 

відповідь на питання про те «що таке людина» неможлива без дискусії «як 

саме ми маємо визначати що хтось є людиною», що в свою чергу із 

необхідністю приводитиме до встановлення умовного «тягару доведення», 

або окреслення критеріїв для надання значення цьому поняттю, а, отже, 

коли «гуманізм» та «людяність» є «можливим» для людської сутності, то 

сама людина є «необхідним», і тому потребує пріоритетної уваги. Крім того, 

така стратегія уникає надання поняттю нульового обсягу та проблеми 

прогнозування майбутнього людства (помилку індукції), рівно як і зведення 

її до біологічної основи тому, що критичне відношення до того, «що таке 

людина», не дозволить її звести до якоїсь із її основ, а надання критеріїв з 

боку філософії дозволить встановлювати критерії надання відповіді на це 

питання. 

Ми не закликаємо до спроби закріплення на основі аналізу минулого 

чіткого та дискретного переліку характеристик — мова йде лише про 

визначення пріоритетності та логіки взаємозвʼязку між поняттями, та 
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захисту поняття людини від спроб зведення її сутності до особливостей її 

поведінки чи моральних засад, рівно як і суми матеріальних частинок. На 

нашу думку цілком допустимою буде ситуація, коли людина залишиться 

дещо розмитим поняттям без єдиного та чіткого визначення та отримує 

більш деталізоване окреслення залежно від контексту вжитку цього 

поняття, «людиною в сучасності» Ю. Хабермаса, яка є тільки в культурі і 

тільки в сучасному контексті. 

У нашої філософської пропозиції все ще залишається один недолік 

– вона суперечить точці зору, (імпліцитно) відобреженій у працях 

Арістотеля, І. Канта та Т. Аквінського. У своїх працях вони мали схильність 

розглядати субʼєктів, про яких йшла мова, як «раціональих істот». 

Відповідно до їх позиції (найслабше вираженої в Аристотеля, і уже 

очевидно у І. Канта), люди представляють інтерес не тому, що що є 

розумними (людяними та гуманнними), а тому, що є раціональними [2]. Як 

влучно заявляє дослідник Н. Рафлі, якби це були небіологічні сутності, або 

ж інопланетяни – вони б теж підходили до вказаних визначень [2]. Тома 

Аквінський, хоча і впізнавав тілесний аспект, говорив радше про 

«раціональні субстанції» (ангели, до прикладу, теж могли б ними бути), а І. 

Кант зазвичай веде мову про «раціональних істот». Радикальне прочитання 

І. Канта веде до точки зору, згідно із якою, поняття «людської природи» 

можливе без жодної вказівки до роду Homo sapiens, та потрібно лише щоб 

вони володіли особистістністю [2]. 

В розгортанні цієї позиції можна зайти іще далі, та поцікавитися: 

«Чи потрібне нам всеохопне та інклюзивне уявлення про людину, для того 

щоб вирішувати практичні філософські питання та бути при цьому 

людяними?». І історія розготання поняття смаку від античності до творчості 

І. Канта, на нашу думку, дозволяє надати відповідь на це питання. 

В історії філософії властивість розпізнавати прекрасне в переважній 

більшості прикладів розглядалася як вроджена здатність. Хоча в деяких із 

праць ця вроджена здатність можлива не для всіх — починаючи із Середніх 

Віків починають викоремлюватися тенденції щодо звуження числа людей, 

для яких можливим постає переживати прекрасне. 

Надалі представлений неймовірно редукований та неточний огляд 

еволюції естетичних поглядів щодо поняття естетичного смаку. Спершу для 

естетичного переживання просто потрібно було активно переживати і 

осмислювати річ, щоб розпізнавати її прекрасність, проте із часом логіка 

почала працювати у зворотньому напрямку, і дозволила людям, які 

достатньо довго досліджували якийсь предмет, диктувати статус 

прекрасності предмету іншим людям. Згодом це переживання стало 

можливим та доступним тільки людям, які належали до вищих класів 

суспільства, і врешті-решт, дана здатність була закріпленою для вузького 

кола інтелектуалів, які судили, в кого ця властивість є від природи, і до чиєї 
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точки зору можна дослухатися (зокрема концепції Ф. Вольтера. та ін.). До 

сьогодні  інститут «критики мистецтва» досі не володіє формальними 

критеріями, за якими може вважати когось «достойним уваги», тому діє на 

підставі умовної згоди «авторитетних осіб» щодо того, чию точку зору 

вважати важливою. 

У І. Канта, логіка обрґрунтування пішла дещо іншим шляхом. 

Вбачаючи та розуміючи субʼєктивність естетичних переживань, і в той же 

час накладаючи їх на свою гносеологічну модель — необхідною постала 

апріорна підстава для формування естетичного судження (адже таке 

судження повинне претендувати на всезагальність за логікою самого ж І. 

Канта). Філософ вирішує цю проблему введенням поняття  «Gemeinsinn», 

яке розуміється як принцип безпонятійної чуттєвості (або ж чисте судження 

смаку). Так же, як і наш естетичний досвід повідомляє нам сам про себе (ця 

властивість і доводить його всезагальний характер), він дозволяє нам 

емпатувати, намагатися відчути переживання інших (навіть якщо вони 

виходять із іншого досвіду ніж нас, завдяки телеологічному аналізу) [1]. 

На цьому фундаменті всезагальної чуттєвості, шо дозволяє на основі 

емпатії та доцільнісного аналізу (навіть коли мова йде про доцільність без 

цілі) і базується логіка діяльності естетичного смаку — гра розсудку та 

уяви, розсудкове мислення на основі їх взаємообумовлюючого смаку;  

задоволення та незадоволення як результат цієї гри; вплітання цієї здатності 

мислення в спробу пояснення логіки взаємозвʼязку практичного та 

теоретичного розуму і т.д. 

Етичне судження та переживання у І. Канта, таким чином, не 

опосередковуються соціальними та етичними характеристиками, та не 

потребують конкретної людини та її сутності для пояснення логіки смаку 

— в обґрунтуванні діяльності смаку все здійснюється через раціональний 

аналіз такого ж раціонального пізнання — тільки властивість отримувати 

задоволення видає той факт, що естетичне переживання — діяльність, яку 

здійснює жива істота (проте і те переживання властиве не тільки людині, 

але і тваринам) [1]. 

Схожу проблему непрямо підіймає і творчість Р. Скрутона. В своїх 

дослідженнях людської сутності він стверджує, що особистість та 

особистості можуть бути адекватно зрозумілими в межах понять, що не 

можуть бути застосованими до іншиз живих істот (віповідальність, 

провина, вдячність). Так як ці відносини не є емоціями тварин, та не 

обовʼязково є ексклюзивними для особистісних живих істот, вони 

полягають поза біологічними порядками, а нам для оперування поняттями 

в кількох світах має бути прийнятою засада методологічного дуалізму щодо 

питання людської сутності – люди можуть бути проаналізованими як 

тварини, проте коли мова йде про них як особистостей повинні бути 

вжитими принципово відмінні пояснення [3]. 
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Таким чином, ми вважаємо доведеною необхідність прояснення 

людської сутності для проведення дискусій про гуманізм та людяність, 

проте вказуємо на необхідність подальшого аналізу можливостей 

вирішення філософських проблем, повʼязаних із людиною та людським «в 

обхід» питання про людську сутність, та перевагу такої точки зору на 

людську природу над уже представленими в історії філософії. 
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Сергій Ставрояні (Київ) 

 

РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗМУ І 

ПРАКТИЧНОГО УТВЕРДЖЕННЯ ІДЕАЛІВ ЛЮДЯНОСТІ 

 

Одними з основних соціальних функцій релігії вважаються 

регулятивна і морально-виховна функції, практичне здійснення яких 

допомагає сформувати гуманістичні цінності, регулювати стосунки в 

суспільстві, розвивати людину духовно, зміцнювати моральні та етичні 

норми. Безумовно, тема співвідношення понять «моральність» та 

«релігійність» є вельми спірною та дискусійною. І хоча ми ніяк не 

пропонуємо ототожнювати ці поняття і стверджувати, що в атеїстичному 

суспільстві неможливо виховання моральної особистості, ми би хотіли 

розглянути позитивні аспекти впливу релігійного фактору на гуманізм та 

духовність, а також особливості механізмів практичної реалізації ідеалів 

гуманізму та людяності за допомогою релігійних теорій і практик. 

З точки зору більшості релігій, людина є творінням Бога і несе у собі 

в тому чи іншому розумінні певну «божественну сутність» («образ божий» 

у християнстві, атман в індуїзмі тощо). Матеріальний світ, його спокуси, 

тілесна оболонка людини, а також підступи темних сил змушують людину 

забути про цю божественну сутність і почати ототожнювати себе із своїм 

тілом або соціальними ролями. Задача релігії – відновити цей зв'язок, 

усвідомити і відчути в собі духовне джерело; саме слово релігія означає 

зв'язок – зв'язок людини із Богом. Відзначимо, що релігія, як і філософія та 

мистецтво, має можливість вивести людину за межі буденності чи 

повсякденності, розкриваючи (або, повторімося, принаймні, намагаючись 

це зробити) найкраще в людині, підіймаючи людину духовно. 

Відзначимо, що з протилежної, атеїстичної позиції, людина сама 

створює богів, наділяючи їх певними ідеальними якостями та рисами. Так, 

пригадаємо знамениту фразу Людвіга Фейєрбаха: «Спершу людина 

несвідомо та мимоволі створює за своєю подобою бога, а потім вже цей бог 

свідомо та довільно створює за своєю подобою людину» (з роботи 

«Сутність християнства»). Однак і тут можна звернути увагу, що віруюча 

людина все ж подумки прагне до морального самовдосконалення, 

духовного розвитку. Так, поклоніння іконам, ідолам є в деякій мірі 

різновидом симпатичної магії, коли людина, яка поклоняється певним 

божествам, святим, сподівається отримати від них особливу силу, захист, 

благодать. 

Одне з центральних та базових морально-етичних запитань, що 

стосується сфери взаємодії релігії та моралі, пов’язано із крилатим 

висловом, який приписують Ф.М. Достоєвському (хоча він і не є точною 

цитатою): «Якщо бога нема, значить, все дозволено». Ця фраза є стислим 
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викладенням етичної концепції Івана Карамазова, персонажа роману 

«Брати Карамазови». Також можна провести певні паралелі із відомими 

парі Паскаля та цитатою Вольтера: «Якби Бога не було, його слід було б 

вигадати». Повертаючись до суті поставленого запитання, відзначимо, що 

така позиція пояснює концепцію виникнення релігії через страх людини 

перед смертю, самотністю. Також додаємо, що в основі згаданого вище парі 

Паскаля лежить раціонально-матеріальний фундамент: прагнення до 

вигоди, розрахунок, але аж ніяк не віра. Така позиція характерна більше для 

так званого вульгарного матеріалізму: віра, релігія потрібна лише для 

забезпечення власних інтересів. До речі, багато богословів та вчених, 

вивчаючи це явище, і називали таке ставлення як «молитва бізнесмена», 

«духовні купони» тощо. 

Важливим базисом гуманізму є любов – до людей, до людства в 

цілому. Філософи підкреслювали, що любов до людини є невід’ємним 

атрибутом гуманного суспільства. На позиціях гуманізму стояли Сократ і 

Платон, Авіценна і Данте. Розуміння Бога як безумовної любові 

зустрічається в більшості релігій; так, у Євангелії від Йоана 

проголошується, що Бог є любов: «Бог є любов, і хто перебуває в любові, 

той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому». Про любов до ближнього 

чимало йдеться і у Старому Завіті, хоча особливий наголос на цьому робить 

Ісус Христос. 

У філософії індуїзму є концепція трьох гун, з яких створений весь 

матеріальний світ. І окрім того, які саме вчинки робить людина, вкрай 

важливо, під впливом якої з гун він перебував, роблячи той чи інший 

вчинок. Фактично, мова йде про думки та мотиви вчинків: дія може бути 

продиктованою як любов’ю, так і марнославством і навіть ненавистю до 

людей. І вкрай важливим є мотив, детермінанти поведінки людини. Буває, 

наприклад, що людина здійснює добрі вчинки, займається благодійністю, 

але нею керують егоїстичні, марнославні мотиви. 

Говорячи про любов до ближнього і до людей взагалі, не можна 

пройти повз роботу Є. Фромма «Мистецтво любові», де автор розглядає 

різні види любові, а також підкреслює, що саме здатність віддавати, 

жертвувати є проявом любові. Зазначимо, що згадувана вище любов до 

ближнього, і навіть до сторонньої людини можлива, коли відкидаються 

кордони приватного і людина усвідомлює єдність світу, яка відсутня у 

міщанина, затиснутого в рамки споживацького егоїзму та обивательської 

моралі. Саме ідея єдності всього світу як творіння Бога, на наш погляд, є 

одним з головних  факторів позитивного, гуманістичного впливу на 

людину, яка служить ідеалам гуманізму. Так, у філософії індуїзму однією з 

п’яти ніям (моральних принципів, які регулюють відносини з іншими 

людьми) є ішвара-пранідхана – присвячення всіх своїх дій Богові, 

прийняття Ішвари (Бога) у якості своєї головної мети. На наш погляд, якщо 
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розглядати цей принцип з філософських засад, можна провести паралель з 

поняттям загального блага, до якого слід прагнути. Також цей принцип –

загальної взаємодії та єдності дуже добре показано в оповіданні Л. Толстого 

«Ассирійський цар Асархадон». Ось цитата з нього: «Життя одне у всьому, 

і ти проявляєш у собі тільки частину цього одного життя. І тільки в одній 

частині життя, у собі, ти можеш покращити чи погіршити, збільшити чи 

зменшити життя. Покращити життя у собі ти можеш тільки тим, що будеш 

руйнувати кордони, які відділяють твоє життя від життя інших істот, будеш 

вважати інші істоти собою – любити їх. Знищити життя в інших істотах не 

в твоїй владі. Життя вбитих тобою істот зникла з твоїх очей, але не 

знищилася. Ти думав продовжити своє життя та вкоротити життя інших, 

але ти не можеш цього зробити. Для життя немає ні часу, ні місця. Життя 

миті і життя тисячі років, і життя твоє і життя усіх видимих та невидимих 

істот рівні. Життя знищити та змінити неможливо, тому що воно одне 

тільки і є» [1]. 
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Василь Пихорович (Київ) 

 

ВПЛИВ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

 

Якщо ми скажемо, що з гегельянського гуртка Станкевича-

Грановського, який був «спільною колискою» як російського західництва, 

так і російського слов'янофільства, вийшла багато в чому не тільки, як 

висловився М.Г. Чернишевський, «нова російська література», а й 

література українська, то це аж ніяк не буде перебільшенням. Швидше, тут 

буде применшення, оскільки як російська, так і українська література мали 

винятковий вплив на ту і іншу національну культуру в цілому. І мова тут не 

тільки про те, що до цього гуртка був дуже близький Т. Шевченко. Думаю, 

що дуже цікавим з цієї точки зору є той факт, що саме з гуртка Станкевича-

Грановського вийшли люди, які заклали основи не тільки вивчення, але і 

просто систематичного збирання українського фольклору. Йдеться про М. 

Максимовича і О. Бодянського. 

Але рідко хто згадує про людину, за дорученням якої розгорнули і 

поставили на широку ногу роботу по збиранню і вивченню українського 

фольклору Максимович і Бодянський. Йдеться про міністра освіти 

Російської імперії графа С.С. Уварова. Того самого, який є автором відомої 

формули «самодержавство, православ'я, народність». Зазвичай ніхто не 

звертає увагу на те, що звичний нам фольклорно-історичний український 

патріотизм мислився цим міністром як одна зі складових цієї формули. 

Адже сам український патріотизм на той час був в першу чергу 

слов'янофільством. А слов'янофілів Уваров вважав найголовнішими 

ідеологами народності. Він абсолютно не випадково призначив ректором 

Київського університету М. Максимовича. Він не тільки знав про його 

українські симпатії, але всіляко їх заохочував. Точно так же він чудово знав 

і про його лібералізм, який він теж заохочував, не вбачаючи в ньому ніякої 

небезпеки для царизму. 

С. Соловйов дорікав Уварову, що той придумав свою формулу, 

«православ'я - будучи безбожником, що не вірить у Христа навіть і по-

протестантськи; самодержавство – будучи лібералом; народність – не 

прочитавши за своє життя жодної російської книги». Єдине, чим Уваров 

був, це дуже хитрим «охранителем», який розумів, що неможливо 

протистояти просвітництву та пов'язаним з ним ліберальним тенденціям 

виключно тільки репресіями, що потрібно це саме просвітництво і 

лібералізм поставити на службу існуючому ладові. 

Уваров, безсумнівно, якщо і не батько слов'янофільства, то точно – 

його «дядько». Без нього слов'янофільство навряд чи виявилося б 

затребуваним і померло би «природною смертю» або перетворилося в 
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маргінальну секту. Притому Уваров був покровителем не тільки офіційного 

російського, а й «напівофіційного» українського патріотизму, який так і не 

позбавився ніколи від того «вродженого рефлексу», завдяки якому і 

покровительствував йому граф Уваров – тобто від потреби завжди 

перебувати на службі при якійсь імперії. 

Але це не означає, що сам Уваров був слов'янофілом, українським або 

хоча б російським патріотом. Як вже говорилося, він був від початку до 

кінця продуктом західної культури. Але і слов'янофільство, точно так же, 

як і зазначені вище патріотизми, з самого початку було чисто західним 

продуктом, саме цей факт і констатує Тарас Шевченко в поемі «І мертвим, 

і живим»: 

Німець скаже: «Ви слав'яне». 

«Слав'яне! слав'яне! » 

Славних прадідів великих 

Правнуки погані! 

Власне, уварівська конструкція теж мала німецьке походження. 

Притому, вона була тісно пов'язана з класичною німецькою філософією. Річ 

у тім, що першовідкривачем того факту, що кожен народ має свою власну 

історію, гідну вивчення, був Гердер, який був послідовником Канта і, 

власне кажучи, просто застосував кантівську ідею, що лягла в основу 

знаменитої «небулярної гіпотези» про походження Сонячної системи, до 

історії – спочатку мов, а потім і культури народів в цілому. До Гердера 

вважалося, що існує тільки одна «загальнолюдська» грецька і римська 

історія, через що будь-яка нація, яка претендувала на те, щоб стати 

причетною до історії, змушена була шукати спосіб, як провести свій 

родовід від Риму або від Греції. 

Так ось, Уваров навчався в Гетінгенському університеті і був 

особисто знайомий з Гете, з яким довгий час листувався, а також зі 

Шлегелем, які були тісно пов'язані з Гердером. Втім, вплив ідей Гердера на 

Уварова визнають багато дослідників. Можна, мабуть, навіть 

стверджувати, що саме Уваров був першим, хто не просто засвоїв 

гердерівську теорію, а й застосував її на практиці, тобто поклав в основу 

цілісної політичної доктрини. Власне, першим росіянином, який серйозно 

освоїв гердерівську концепцію, був не Уваров, а Карамзін, від якого Уваров 

взяв більше, ніж у самого Гердера, але цілісну політичну доктрину на 

основі цієї теорії першим все-таки вибудував Уваров. 

До речі, Уваров сам особисто ніколи не переставав бути лібералом і, 

власне, у відставку він пішов саме через свій лібералізм. Просто він був 

упевнений, що лібералізм набагато більш ефективний у справі зміцнення 

підвалин самодержавства, чого не міг зрозуміти тупуватий Микола 

Перший, який, кажуть, написав з приводу ініційованої Уваровим статті на 
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захист університетів, яка і стала причиною його відставки, знамениті слова 

«Потрібно слухатися, а свої думки тримати при собі». 

Звичайно, це була очевидна дурниця з боку царя. Адже політика 

Уварова і справді була дуже і дуже ефективною. Йому навіть Гоголя 

вдалося на свою сторону перетягнути. Та й пригріті і виплекані Уваровим 

слов'янофіли, що стали родоначальниками так званої російської релігійної 

філософії, виявилися фактично останніми захисниками самодержавства, 

вони залишалися ними навіть після того, як від самодержавства 

відвернулося фактично все російське суспільство, і продовжують надихати 

викопних російських монархістів до сих пір. 

Недарма Уваровим захоплювалися відомі західні реакціонери – від Де 

Местра до Чемберлена. Вони чудово розуміли, що його політика була 

спрямована на те, щоб вбудувати Росію в західний світ на правах 

«молодшого партнера». 

Таким же живучим виявився і «молодший брат» (притому, виходить 

«брат-близнюк») російського патріотизму Уварівського зразка – 

український патріотизм. 

Українські і російські патріоти, звичайно, можуть скільки завгодно 

лаятися, і навіть битися між собою, але ця боротьба завжди була є і буде 

боротьбою за все ту ж саму Уварівську «спадщину» – за пріоритетне право 

вважатися «молодшим партнером» Заходу. 

Але, на жаль, не західної культури – революційної за своїм змістом, а 

західного капіталу – сили виключно реакційної і на нинішній день 

виключно антикультурної, руйнівної щодо культури. В першу чергу – щодо 

самої західної культури – тієї самої, з якої, як уже говорилося на самому 

початку матеріалу, виросла як російська, так і українська культура і яка 

свого часу зробила вирішальний вплив на розвиток всієї сучасної світової 

культури загалом. 
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  Марія Кашуба,  

Ольга Липка (Львів)  

                           

ЛЮДЯНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ДО СВЯТОСТІ 

(приклад Любомира Гузара) 

 

«Святим може стати кожен» – таке гасло можна помітити ледь не біля 

кожного Львівського храму. Варто замислитися, чи не перебільшують 

автори такого гасла, чи справді святість доступна кожному? Тут 

насамперед можна вбачати бажання заохотити людей відвідувати храм – 

автори гасла сподіваються, що  саме такий крок  настановить людину на 

шлях святості, отже і спасіння. Звертаються до кожного, очевидно, 

християнина зокрема. Допускається, що кожен – це насамперед проста 

людина,  отже, треба вважати, що пересічний громадянин при бажанні 

може стати святим, хоча назагал вважається,  що святий – це особлива 

людина,  яка виділяється з маси  пересічних людей унікальним пієтетом, 

обрала шлях служіння насамперед Богові, а потім – людям. 

Здавалося б, що обрати шлях служіння Богові для людини просто – це 

піти в монастир, прийняти обітницю і сповняти Устав, жити за законом 

монастиря. Варто послухати Любомира Гузара, який сам був монахом і 

присвятив своє життя служінню Богові та людям. Він не ідеалізував 

монастирське служіння: «Часто люди вважають, що всі, хто в монастирі, – 

святі! Далеко не так… Монастир, добрий монастир, – це не є зібрання 

людей святих. Це – зібрання людей, які стараються бути святими. Ми для 

того в монастирі, щоб освятитися. А якщо ми перебуваємо в монастирі й 

намагаємось бути відповідальними – не тільки одна чи кілька осіб, а й усі 

мають таке загальне налаштування, щоб якнайкраще сповняти свої духовні 

й інші зобов’язання, – то це є добрий монастир» [4, с. 37].  

Впродовж останніх десятиліть, особливо за часів понтифікату Івана-

Павла ІІ, у Католицькій церкві було проголошено святими значну кількість 

світських людей, зокрема подружжя Луї та Зелі Мартенів, батьків Малої 

Терези з Лізьє. Тим самим церква нагадує своїй пастві, що заклик Христа 

«будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий» (Мт. 5:48) 

стосується не лише монахів, але кожної особи, одружена вона чи не 

одружена, у юному віці (15-річного Карла Акутіса проголошено блаженним 

у 2020 р.) чи в поважному (у 1987 р. канонізовано італійського лікаря та 

вченого у галузі біохімії 57-річного Джузеппе Москаті), незалежно від 

соціального становища та освіти. І Блаженніший Любомир Гузар на 

питання, чи присвятити життя Христові можна лише вступивши в 

монастир, відповів: «Хочеш бути святим? Для цього не обов’язково йти до 

монастиря. Подружжя також може і повинно бути  шляхом до святості… 

Світська людина може осягнути висот духовного життя, живучи як добрий 
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християнин, виконуючи Божу волю в тих обставинах,  в яких вона живе – 

сімейних,  особистих, професійних тощо» [6, c. 106-107].  

Поняття святості трактується у Філософському енциклопедичному 

словнику (стаття Тетяни Чайки) неоднозначно. Вона пише, що «по-перше, 

святість – це вищий ступінь онтологічної досконалості, що започатковує 

надприродну єдність могутності, праведності й краси; по-друге, здатність 

божественного начала чинити  очисний перетворювальний вплив на 

навколишнє буття; по-третє,  властивість конечної істоти (людини) 

внаслідок самозречення набувати  якостей провідника  зазначеного 

надприродного впливу» [7, с. 573].  

У статті Словника детально роз’яснюється етимологія  поняття: 

слов’янські лексеми пов’язуються з індоєвропейським «зростання», 

«набухання», «підсилення»;  єврейським – «відокремленість», 

«очищеність», «недоторканність»; латинське значення також 

багатоскладове: непорушність, встановлення, узаконення тощо. У 

християнській релігії святість – це атрибут Бога, її співвідносять з 

преображенням світу  («святе місце»), також святість є цілісною 

характеристикою людини, що досягла  «обоження». 

Щодо святості людини католицький єпископ Роберт Барроу 

наголошує, що «одна з визначальних характеристик святості – це дружба з 

Ісусом, більше того – це дозволити Ісусові жити в тобі. Про це апостол 

Павло сказав «Живу вже не я, а живе Христос в мені» (Галатів 2:20).  На 

цьому полягає святість – дозволити Ісусові домінувати у всіх сферах свого 

життя» [9]. Подібно зазначав Клайв Стейпл Люїс: «Стати новою людиною 

означає втратити те, що ми сьогодні називаємо “собою”. Маємо, так би 

мовити, “вийти з себе” й “увійти у Христа”. Маємо зробити Його волю 

своєю, думати Його думками, набути, як каже Біблія, Його замисел… Що 

більше ми прибираємо з Його дороги того, що наразі називаємо “собою” і, 

відповідно, даємо Йому змогу нас опановувати, то більше й стаємо, 

властиво, самими собою» [5, с. 218-219]. Такий ось парадокс святості у 

християнстві: людина віднаходить справжню себе, зрікаючись своєї волі і 

підкоряючись волі Христа.  

У світській літературі поняття «святість», «святий» характеризують 

вищий ступінь моральної досконалості людини, ними акцентується  

жертовність, непорушність моральних принципів, духовна  довершеність і 

досконалість. На думку Емануеля  Левінаса,  «заклик святості» у цьому 

розумінні передує турботі існування й асоціюється з «пріоритетом іншого 

переді мною» [7, с. 573]. 

На наш погляд, саме фраза «пріоритет іншого переді мною» влучно 

характеризує поняття  не тільки святості, а й стосунків між людьми, тобто 

людяності. Нині це відчуваємо особливо гостро: в  суспільстві  переважає 

агресія, нетерпимість, егоїзм та крайній індивідуалізм.  Пандемія з її 
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локдаунами  особливо загострила  ці екзистенціали, поглибила  

відчуженість  і агресивність.  

Послухаймо Любомира Гузара – без перебільшення морального 

авторитету нації, який очолював УГКЦ і був не тільки церковним, а й 

активним громадським діячем, радо зустрічався й бесідував із  

журналістами, політиками, звичайними людьми. Розуміючи святість як 

сповнення Божої волі, Блаженніший говорив, що «виконувати Божу волю» 

може кожен,  хто відчуває себе людиною. У його трактуванні  людина – це 

Боже сотворіння, народжене для любові ближнього, покликане 

вдосконалювати світ, а не руйнувати його. Він не переставав твердити, що 

кожен із нас покликаний бути святим. Багато людей ставлять собі 

запитання: хіба звичайна людина може бути святою? Блаженніший вважав, 

що святим може стати кожен – той, «хто отримав святе Таїнство Хрещення, 

став членом Святої Церкви, що є Тілом Ісуса Христа, тобто отримав основу, 

на якій ми повинні будувати свою святість».  

 «Існує лише один єдиний смуток: не бути святим», – ця фраза 

французького письменника Леона Блоя століття тому стримала юного Жака 

Марітена та його майбутню дружину від самогубства, – розповідає єпископ 

Барроу. Блой писав, що «існує безліч причин для смутку: гіркота поразки, 

печаль через недосягнуту мету, через нестачу коштів та багато інших, але 

насправді усі ці смутки не мають жодного значення. Існує один-єдиний 

смуток: не бути святим. Не бути особою, якою Христос хоче, щоб ти був. 

У той момент, коли це зрозумієш, усе твоє життя змінюється» [9]. Навіть 

якщо людина не переживає такого навернення як Жак Марітен, чуючи 

заклик до святості, у неї постає питання, як бути святим/ою?  

«З одного боку – це трохи важко, а з іншого – дуже легко», - 

переконував  мирян Любомир Гузар. «Щоб бути святим, не треба робити 

чуда, чи щось надзвичайне, а слід просто виконувати Божі заповіді, 

шанувати одне одного, особливо старших,  кожному віддати належне,  

нікого свідомо не кривдити,  допомагати ближнім, сумлінно виконувати 

свої обов’язки,  бути чесним, не піддаватися спокусі корупції, берегти 

природу, яку нам Господь Бог подарував, тобто наслідувати Ісуса Христа: 

жити так,  як він жив і вчив. Той, хто так живе, є святим. Чи це щось 

надзвичайне? Уявімо собі, яким був би світ, якби ми всі так жили» [3, c. 

211-212], – заохочував Блаженніший вірних християн. Своїм життям і 

вчинками подавав приклад такої поведінки, але ніколи не наголошував, що 

прагне бути святим. Він прагнув бути людиною, людиною звичайною, що 

випромінює  людяність.  

Подекуди у прагненні стати святим акцент може зміститися з 

«наслідування Христа» на «наслідування Христа певним чином або лише у 

певній церкві». Таке зміщення призводить до нетерпимості, при чому часто 

не тільки до атеїстів чи представників інших релігій, а й до християн інших 
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конфесій чи навіть прихожан того ж храму. А нетерпимість у самій своїй 

суті несумісна з любов’ю, об’явленням якої на землі і був Христос. 

Блаженніший Любомир, приймаючи і слухаючи з повагою кожну людину, 

віруючу чи невіруючу, з високим соціальним статусом чи без жодного 

статусу, якраз і дав українському суспільству приклад справжньої 

людяності та любові, яка не поділяє, а єднає людей.   

Що зауважуємо нині? Людяність розглядається  насамперед як вимір 

людської поведінки в соціумі, шанобливе ставлення людини до інших 

людей, незалежно від їх статусу. Людяність нині не в пошані, особливо в 

суспільстві, де панує егоїзм, нетерпимість і нетолерантність, «людяна 

людина» виглядає  ледь не «білою вороною», виділяється з маси, наче 

інопланетянин, який випадково  заблукав  серед сучасних землян. Така 

людина  виділяється своїм «несучасним» ставленням до собі подібних, а 

загал приписує їй риси принаймні «дивака», виштовхуючи тим самим із 

маси, не розуміючи й не бажаючи розуміти мотиви дивної – «несучасної» 

поведінки, тоді як сама вона вважає себе звичайним членом суспільства,  

звичайною людиною.  

«Хочу бути людиною» – не втомлювався повторювати Блаженніший 

Любомир Гузар, очевидно, дбаючи про те, щоб не виділятися з маси людей 

у суспільстві, в якому жив і працював. Він близько спілкувався з  різними 

людьми, тому добре знав різні людські характери і вдачі, що розкривалися  

в дискусіях, полеміках, тобто суперечках і просто розмовах. Досягнувши 

вершини церковної ієрархії, завжди твердив, що над усе хоче бути 

насамперед людиною: «Моє велике бажання – бути людиною. Багато 

зустрічаємо осіб,  але мало серед них людей – людей у повному значенні 

того слова. Дуже важко визначити, що це таке,  але можна сказати, що 

людина – це особа, яка, якщо не під кожним, то  під багатьма оглядами  

справляє на нас враження. Зустрівшись із такою людиною, ви відходите від 

неї кращим» [1, с. 4].  

Щодо характеристики людини він не вживав слова «людяність», 

натомість твердив про скромність, відповідальність, любов до ближнього,  

досконалість, гідність, чесноти,  моральні принципи, готовність  робити 

добро,  необразливо говорити про недоліки особи тощо. Він висловлював 

переконання, що у нинішньому суспільстві мало добрих справжніх,  тобто 

людяних людей: «Старайтеся бути справжніми людьми – настановляв  

Блаженніший, – бо це Божа воля. Пам’ятаєте про Діогена, який серед білого 

дня ходив зі свічкою і шукав людину. На світі дуже мало добрих людей, які 

направду стараються бути людьми. Бути людиною – це велика гідність, яку, 

на жаль, ми не стараємось розвивати» [1, с. 4]. Оцінювати людину Л. Гузар 

радив не за тим, чого вона досягла, ким стала, а за тим, до чого прагнула,  

«наскільки вона бажала, наскільки вона старалась. А якщо вона довго 

старалася, то вже стала кращою людиною», – переконував Блаженніший,  
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заповідаючи своїм слухачам і читачам мудру думку, що не так важко стати 

фахівцем у певній галузі – набагато важче стати і бути Людиною. Він  

навчав, що  кожна людина щодня мусить робити вибір, який потребує 

копіткої праці: «Немає легкого шляху бути собою. Але бути собою – це 

єдиний гідний шлях» [1, с.10]. Запитаний, як навчитися любити ближнього, 

відповів лаконічно: «Треба спробувати».  

Якою людиною був сам Блаженніший,  Верховний Архієпископ 

УГКЦ, кардинал, наближений до папського престолу, беззаперечний 

моральний авторитет, монах, що вповні міг би претендувати на  звання 

Святого. Послухаймо тих, хто знав його зблизька, тобто рідних, а також 

тих, хто зустрічався з ним офіційно як з душпастирем та церковним 

ієрархом. Спогади  зібрані у книзі «Блаженніший вуйко Любко» [2]. 

Вимальовуються з цих спогадів риси глибокої людяності, яку демонстрував 

не ієрарх, що претендує на повагу чи пошану й славу як слуга Божий, а 

проста людина, якою Блаженніший прагнув бути понад усе. Звичайна 

людина – це не була маска,  одягана «на люди», це був стиль поведінки й 

стиль життя, людяність  випромінювали його слова і вчинки.  

Співрозмовники  помітили у Л. Гузара  дивовижний дар – «був рідним 

і близьким для всіх однаково, всіх приймав з любов’ю і для всіх мав добре 

слово» [2, с.18], зауважила блогерка Людмила Дмитрук. Блаженніший 

Святослав, обраний  його  наступником на  посаді Верховного 

Архієпископа,  зауважив дивну рису: «Він довіряв людині,  слухав людей. 

Якщо ти хочеш когось виправити, якщо ти хочеш комусь дорікнути, – 

спочатку його полюби», – навчав Блаженніший [2, с.22]. Дорікати з 

любов’ю,  виправляти помилки з теплотою й  повагою до гідності людини 

– цю істину  варто би засвоїти вихователям і педагогам усіх рівнів. Напевне, 

коли б нею керувалися у  вихованні, то в суспільстві було би менше 

«нелюдяних» людей. Любомир Гузар настирливо переконував, що саме 

відповідне виховання робить людину людяною.  

Журналіст Віталій Портников у цьому контексті зауважив, що «це 

взагалі було однією з головних рис його особистості – бажання допомогти 

людям. Він зустрічав людину словами: “Чим можу послужити?” 

Випромінював тепло, людяність, радість» [2, с. 26]. Не кожен уміє 

випромінювати радість, коли відвідувач забирає його дорогоцінний час, 

привертає увагу до своїх проблем, які видаються йому найважливішими. 

Блаженніший це вмів і не тільки на словах чи на показ: «Поруч з ним кожен 

почувався маленькою дитиною, – продовжує В. Портников, – про яку 

обов’язково подбають. Це відчуття відповідальності, ця готовність до 

співчуття кожному – це справді величезний дар» [2, с. 27]. Важко не 

погодитися з висновком журналіста, що Блаженніший «залишиться в 

уявленні про те, якими взагалі мають бути люди,  якщо вони хочуть, щоб 

світ навколо них змінювався на краще» [2, c. 27].  
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Велику відповідальність за виховання суспільства Блаженніший 

покладав на Церкву, знав, що вона має в Україні більший авторитет, ніж 

уряд,  ніж інші владні структури, ніж медіа, але це не абсолютний 

авторитет. Церква заохочує робити добро, тому не всі охоче слухають такі 

настанови: люди найперше хотіли би догодити собі. Як 

священнослужитель зі стажем  Л. Гузар розумів, що «Церква не просто має 

«користуватися довірою» за соцопитуваннями, – в ній мусять бути 

моральні авторитети,  які стараються жити по-Божому і до яких ідуть за 

порадою, духовним напученням. Мені здається, що Церква трошки замало 

працює над тим, щоб так жити» [6, с.115] – делікатний у всьому, він натякав 

на недостатню увагу  церковних діячів до  виховання людяності. Виховує 

християн не тільки присутність на Богослуженні, а насамперед проповідь 

священника, зобов’язаного бути добрим оратором і психологом, тобто 

«людяним» проповідником: «Але талант проповідника не зводиться  тільки 

до вміння складати хороші тексти,  це талант звертатися до людей так,  щоб 

вони почули, зрозуміли  і захотіли прийти ще раз» [8, с. 56]. Для 

Блаженнішого проповідувати – це спілкуватися з людьми, справжній дар, 

яким він  майстерно володів. Мирослав Маринович так пояснив цей дар: 

«Це дивне поєднання любові й правди… Справжня любов є правдою, 

справжня правда є любов’ю. Життєва правда,  християнська правда, 

підсилена духом любові,  проникає в душу… Не можна правдою рубати, бо 

проти тебе відразу виставляють щит. У такий спосіб правда не проникає до 

серця. Коли ви спілкуєтеся з Блаженнішим, вам немає потреби виставляти 

щит» [8, с. 57].  

Від християн, зокрема церковних діячів, Блаженніший очікував 

толерантності у ставленні до всіх людей. Він переконував, що треба любити 

людину і ненавидіти гріх, і це не завжди легко, але варто пам’ятати, що  

«той, хто переді мною – це людина». Треба вміти  провести чітку лінію між 

людиною і тим, що вона робить. Бути толерантним у його розумінні не 

означає «приймати все, що дають»: «Я приймаю те, що добре, і засуджую 

та в якийсь спосіб – культурний спосіб – повідомляю, що мені  це не 

подобається,  що це неправдиве. Але я все ж таки звертаю увагу, що за 

поведінкою і словами стоїть людина, яка  є така сама, як я, і яка потребує 

допомоги, щоб зрозуміти, що для неї добре, а що – погано» [6, с. 115].  І це 

не просто слова – так завжди  чинив Блаженніший. Він умів слухати,  

витрачав свій дорогоцінний час, щоб зрозуміти співрозмовника, ніколи не 

показував, не демонстрував свого нетерпіння чи зайнятості, коли  бесідував 

з людиною. Художник Борис Егіазарян, помітивши дивний дар, згадує, що  

«Блаженніший говорив дуже просто, прямо в серце людини,  понад усе 

підносив людину, її особистість, свободу… Він завжди  тебе «піднімав» 

трішки над собою, це була унікальна людина» [2, с. 42].  Уміння  слухати 

співрозмовника,  виділяти йому свій час, бути уважним до його проблем і 



189 
 

думок - риса, справді дарована небагатьом людям, надто  тим, хто  

посідають  високі посади. Блаженніший умів це не просто демонструвати – 

він завжди так чинив: «Він підкреслював,  роблячи це невимушено й щиро,  

абсолютно природно, що людина, яка постала перед ним,  ставала 

найважливішою.  Він умів підійти до людини і підтримати,  після його слів 

розвиднювалося,  хотілося працювати і жити»[2, с. 99], – згадує 

співрозмовник, який мав щастя зустрічатися з Блаженнішим. Пригадаймо, 

чи часто  нам доводиться  бесідувати з такими уважними  

співрозмовниками, чи зустрічаються  на нашому шляху такі уважні 

посадовці…  

Ті, кому пощастило спілкуватися з Блаженнішим, відзначають, що він 

був дуже скромною людиною, не любив уваги до себе, випромінював 

доброзичливість і  делікатність. Все, що робив,  було пронизане величезною 

повагою до людей. Папський нунцій в Україні, архієпископ Клаудіо 

Гуджеротті визнав, що «він був прикладом того, кого Папа міг би сьогодні 

назвати неклерикальною людиною» [2, с.62], адже вирізнявся особливою 

безпосередністю у спілкуванні з іншими. При всій простоті й 

безпосередності в спілкуванні Блаженніший, однак, мав загострене 

відчуття справедливості і природне, спокійне відторгнення неправди. На 

цьому наголошує релігієзнавець,  Віктор Єленський, який неодноразово 

зустрічався з Верховним Архієпископом УГКЦ. Тоді депутат Верховної 

Ради  зауважив, що «Блаженніший був особливою людиною. По-

справжньому шляхетною,  означеною дуже високою внутрішньою 

культурою і внутрішньою гідністю. Умів сумніватися… не вважав себе 

непомильним, умів і любив слухати, був готовий прийняти аргументи  

співрозмовника, а свої обстоював дуже м’яко, і якось зовсім необразливо» 

[2, с. 64]. Він по-справжньому любив людей, і від цієї любові «виходила ота 

його постава доброти», – зауважив Мирослав Маринович [2, с. 76].  

До нього вабила людей його надзвичайна відкритість, спілкування з 

ним  давало відчуття щастя як з людиною, яка «наснажує тебе в людяності», 

– підкреслює політолог Ігор Марков. І продовжує: «Він зумів стати 

людиною, яка прийшла до людей, знявши всілякі формальності – 

інституційні, ритуальні,  титулярні. Він знезброював тебе вмить» [2, с. 97]. 

Відкритість до кожного, хто з ним спілкувався, дозволяла Блаженнішому 

почуватися безпечним і захищеним перед будь-яким сильним  суперником, 

навіть ворогом. Він не втомлювався навчати: «Ви є сильні тоді, коли 

бажаєте добра  своєму ворогові», вважаючи, що тільки любов і добро може 

змінити людину, –  згадує господиня  дому й доглядальниця сестра 

Вероніка. «Основне в житті – пізнати, як робити добро і оминати зло» – 

таким було життєве кредо Блаженнішого.  

Не зважаючи на своє високе становище у церковній ієрархії, титули і 

звання, він завжди залишався простою, життєрадісною людиною. Це 
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зауважували всі – і  академік НАН України Леонід Рудницький, і пластуни-

ровесники, що гомоніли й веселилися при зустрічі, мов діти, а юнаки нового 

покоління, які запрошували його як почесного члена  куреня «Червона 

калина» не переставали дивуватися, як можна бути такою великою і 

водночас такою простою людиною, адже він велів називати себе просто 

Любком [2, с. 46]. Так само просто вуйком Любком був для рідних – діти 

його рідної  сестри Марти згадують його подарунки і привітання на свята 

не від Блаженнішого, а просто від вуйка Любка, це було невимушено й 

щиро – діти це відчували, як ніхто інший. Отець Юрій Коласа згадує, як 

завжди дивувався, що часто Любомир Гузар у товаристві міг пожартувати, 

і ті жарти  «були не лише дотепними, але дуже шляхетними. У тих жартах 

завжди можна було відчути  його велику повагу до людини» [2, с. 53]. 

Гумор його мав таке людяне обличчя – «це не було висміювання когось, це 

була просто радість життю», – згадує інший сучасник Блаженнішого  [2, с. 

124].  

Ольга Макар, координатор проекту «Молодь за мир», згадує, що  

переживала й мала певний  острах перед зустріччю з Блаженнішим, але 

після  розмови з ним відчула полегкість, спокій і навіть радість як 

просвітління: «Блаженніший показав, що таке святість: нічого 

екстраординарного, але  люди поруч з тобою сяють» [2, с.185].  Справді, 

коли послухаємо самого Любомира Гузара, то виходить, що він не вважав 

себе святим, чи винятковою особистістю, чи Учителем і Наставником. «Я є 

звичайна людина. Одна з багатьох», – переконував сучасників.  «Моя мрія 

– бути людиною. Я би дуже хотів бачити, щоб багато осіб бажали бути 

людиною. Бо бути людиною, то є великий Божий дар». Він жив серед нас, 

недавно відійшов  у вічність, йому відкрили  перший пам’ятник у Вінниці 

– місті, яке відвідував не часто, не  проживав там, як у Львові, чи Києві. 

Ініціатори пам’ятника і широка громадськість міста вважає, що 

Блаженніший заслужив поваги своєю людяністю насамперед. Пам’ятник 

зображає Отця Любомира близьким кожному – його увічнили в  улюбленій 

домашній безрукавці (камізельці) – це  можна розглядати як виразний  жест 

визнання  його простоти та людяності.  

Підсумуємо словами Митрополита Бориса Гудзяка: «Що для 

Блаженнішого означало бути людиною? Це висока цінність, яка 

проявляється  в простих речах. Наприклад, бути привітним, уважно 

слухати, не обмежуватися лише своїми уявленнями, не шкодити, не 

мститися, не псувати свого внутрішнього життя негативними 

пристрастями, направленими проти інших людей. Затамувати власне «я», 

відкритися на твоє «ти», допомагати там, де неможливо»[2, с.168].  

Погодьмося – таке доступне кожному, отже,  кожен може бути  людиною, 

яка  покращить цей світ. 
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АНТИГУМАНІЗМ НАСИЛЬСТВА:  

ПСИХОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

         Феномени тероризму та гібридної війни актуалізували проблему 

різноманіття форм насильства в умовах «зіткнення цивілізацій», тобто 

різних типів суспільства, політичних систем та традицій. На прикладі 

сучасної російсько-української війни ми бачимо парадоксальне поєднання 

сучасного та архаїчного, медійно-віртуального та фактичного, офіційного 

та прихованого у тому, що ставлять по-новому проблему насильства. 

         Проблематика насильства залишається надзвичайно політизованою 

(Е. Фром та ін.), або концептуалізованою відповідно до історичних реалій 

(З. Фройд, О. Ранк та ін.). Дослідження психологічних механізмів 

насильства часто здійснюється без урахування маскультового, медійного 

контексту (Р. Берон, Д. Річардсон) [1]. У дослідженні сучасного насильства 

необхідно враховувати його «дифузний», розсіяний характер (Р. Барт), 

включаючи його приховано-пасивні, потенційні форми. 
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      Основний тренд сучасного насильства можна визначити як перехід від 

великих форм організованого насильства воєн, революцій – до малих форм 

групового, індивідуального, а також психологічного, етнорелігійного та 

інших неявних форм насильства та агресивності. Розмаїття форм 

насильства у культурно-темпоральному аспекті розглядається у монографії 

автора [3, с. 47-54]. Це актуалізує необхідність виявлення внутрішніх 

механізмів, що призводять до утворення психологічної залежності від 

насильства. 

        Одним із таких механізмів є перетворення насильства із засобу на 

самоціль, що часто відбувається у процесі боротьби у тривалих конфліктах, 

або воно стає засобом для антигромадських цілей. У контексті соціальної 

боротьби воно часто виникає як засіб самозахисту, яке за законом 

надкомпенсації перетворюється на репресії, придушення всіх противників. 

Насильство утворює внутрішню залежність, коли стає єдиним засобом 

вирішення конфліктів та підтримується культом героїв-переможців. 

Послабити цю залежність можуть негативні наслідки та значні жертви, 

витрати, що знецінюють перемогу, а повне визволення від неї часто 

відбувається в наступному поколінні. 

        Цей процес ускладнюється наявністю факторів позитивного 

підкріплення, по суті стимулювання застосування насильства у вигляді 

безкарності, а також безвідповідальності агресивної, соціально небезпечної 

поведінки та негативного підкріплення ненасильницької поведінки, 

включаючи стан жертв насильства, для яких покарання злочину не є 

достатнім стимулом для продовження ненасильницької. Вірус насильства 

може існувати та пристосовуватися до будь-якої сфери суспільства та 

позитивної діяльності та активізується, як правило, у владних «верхах» або 

маргінальних «низах» соціуму – зонах зниженої відповідальності. У 

великих формах насильство справді є продовженням політики як реалізації 

інтересів іншими засобами (за Клаузевіцем), а малих – продовженням 

соціально-економічної конкуренції, боротьби суб'єктів, і навіть 

протестного руху «низів». З одного боку, надлишок можливостей 

(свободи), включаючи засоби насильства, з іншого – їх нестачу та 

включення компенсаторної потреби у насильстві. При цьому легальне 

використання насильства «верхами» (наприклад, поліцейськими, 

військовими) сприймається масовою свідомістю як по суті його пропаганда 

і провокує на відповідні дії, в силу також ефектів заразливості та 

наслідування. Неприпустимість позитивного «підкріплення» насильства 

влади ми бачимо на прикладі правлячий верхівки Росії у якої ескалація 

насильства відбувалася разом із посиленням авторитаризму, що призвело 

до повномасшабній війни з Україною.   

        Проблема полягає також в тому, що насильство мімікрує, набуваючи 

форми об'єкта чи професійної діяльності. «Вірус» насильства продовжує 
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існувати не лише у чистому вигляді (кримінал), а ї у масовій культурі (культ 

героїв, суперменів), військово-патріотичній тематиці, а також деяких видах 

професійної діяльності (поліція, суди, пенітиціарна система тощо). У 

результаті, індивіду важко позбутися об'єктивованої залежності, яка часто 

не має видимих негативних наслідків. Це підкріплюється систематичним 

легітимним насильством щодо тваринного та рослинного світу, яке 

переноситься і на соціум. 

         Нові тенденції у застосуванні насильства: схильність, анонімність, 

гібридність, безсуб'єктність – ускладнюють та ускладнюють проблему, 

оскільки часто не призводять до повної об'єктивації процесу і все 

залишається у приховано-суб'єктивній формі Насправді, анонімність цього 

суб'єкта означає зняття відповідальності за наслідки своїх дій. Звідси 

необхідність вироблення імунітету проти всіх форм насильства разом із 

розширенням коштів на позитивного перемикання (сублімації) негативної 

енергії. 

         В цілому, для вирішення проблеми насильства необхідні не тільки 

заборонно-юридичні заходи, які заганяють її у середину підпілля 

суспільства, а необхідне виявлення його нераціональності та згубних 

наслідків для всього суспільства. Подолання цієї залежності від насильства 

можливе шляхом усвідомлення її як ілюзорного засобу вирішення проблем. 

Це означає і деконструкцію раціонально-легального насильства владних 

суб'єктів, насамперед, як засоби «законного» покарання, які не повинні 

прикриватися гаслами справедливості та порядку. Дійсно, насильство 

дискредитує себе як дія надзвичайного, неконструктивного характеру, а 

також як вольовий прояв невігластва та егоїзму людини. Монополізація 

насильства державою має бути спрямована на зменшення міри його 

застосування аж до повного виключення як дискредитуючого фактора. 

Новий гуманізм повинен включати екологічні імперативи і делегітимацію 

насильства. 
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Сергій Кисельов (Київ) 

 

ЛЮДЯНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ 

 

За великим рахунком, після назви слід було б поставити знак 

запитання. Тому що дуже важко знайти таку державу, або такий етап в історії 

людства, коли б принцип людяності покладався в основу політичної 

діяльності. Хоча, наприклад курс канцлера ФРН щодо міграційної політики 

можна було б вважати саме втіленням принципу людяності, проте ми поки 

що не можемо сказати про дійсні результати подібної політики. А 

протистояння майбутніх мігрантів на кордонах Білорусі з прикордонниками 

ЄС, свідчить скоріше про протилежне. 

Тому, принцип людяності розробляється більше у працях, що 

стосуються абстрактних філософських – включаючи практичну філософію – 

проблем. Напевно, це і є найсерйознішими працями щодо проблеми 

людяності. Другий масив літератури – це політичні роботи, більшою мірою 

публіцистичні. Розробку цього принципу певною мірою можна спостерігати 

і у матеріалах аналітики лівого спрямування. Проте, вони виходять з того, 

що, наприклад, людяність є беззаперечною цінністю. Так, наприклад, 

Дхруба (Dhruba) пише, що більшість цінностей є універсальними, 

корисними для всіх, однак людяність як цінність більше схожа на 

необхідність, а не на якість [7]. Це, на мою думку, стосується усього лівого 

руху. Ознайомитись з подібним підходом можна, наприклад, через журнал 

«Спільне» [4], який, власне і заявлений як журнал лівого спрямування. 

Інший момент. Якщо говорити про теоретичне знання, то у цьому 

напрямку, за правилом, можна говорити про принцип гуманізму, що був 

сформованим в епоху Відродження. «Людяність» – це скоріше ставлення, 

ставлення, насамперед, до власного життя. Хоча принцип людяності, як вже 

було зазначено, є також розвиненим у відповідних дослідженнях. 

Наприклад, можна пригадати статтю 2012 року Брюса Мазліша (Bruce 

Mazlish) «Від почуття людяності до концепції людства (From the Sentiment 

of Humanity to the Concept of Humanity)» [9, P. 30-33]. 

Популярність принципу людяності сьогодні настільки велика, що, 

навіть у такого автора як К. Шмітт намагаються знайти певні реверанси у 

його бік [8], незважаючи на те, що сам мислитель прямо стверджував, що 

кожен, хто звертається до концепції людяності, хоче скривдити. 

Одна з позицій визначення людяності у словнику Меріам-Вебстер: 

«якість або стан гуманності [10], тобто при визначенні людяності можна 

виходити з принципів гуманізму. І тим не менш, під сам концепт людяності 

іноді підводять достатньо жорстку теоретичну  базу. Наприклад, Роберт 

Купланд (Robert Coupland) у статті «Людство: що це і як впливає на 

міжнародне право? (Humanity: What is it and how does it influence international 

https://www.indiastudychannel.com/member/Aparna1970.aspx
https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:Bruce%20Mazlish:and&min=1&max=10&t=query_term
https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:Bruce%20Mazlish:and&min=1&max=10&t=query_term


195 
 

law?)» прямо пише, що за мірою того, як люди розвиваються у майбутнє як 

людська раса, істинна сутність людства поступово руйнується. Важливо 

пам’ятати, що дії людства не мають мати жодних особистих вигод, таких як 

слава, гроші або влада [6]. Автор пише про це як про майбутнє, тобто про 

бажане майбутнє. Проте чи дійсне належне з точки зору автора має у 

майбутньому стати наявним?  

Навіть такий стислий огляд того, що за останні десять років написано 

про принцип людяності, змушує поставити під сумнів, що цей принцип може 

бути покладеним в основу політичної діяльності. Намагання теоретично 

обґрунтувати людяність як політичний принцип відкидає нас назад у часі, в 

епоху Відродження до п’ятнадцятого століття. Ніби ніякого Нікколо 

Макіавеллі й не існувало. А велич Нікколо Макіавеллі, крім усього іншого, 

полягає як раз у тому, що він як раз у дусі Ренесансу відходить від позиції 

Арістотеля про те, що сутність політики слід шукати як раз в етиці. У 

Макіавеллі моральне не є не тільки єдиним, але й основним критерієм 

політичної діяльності. Ставлення до політики спостерігається принципово 

нове, а саме, її критерії не виносяться за її межі,  політика не оцінюється за 

допомогою моральних норм. За логікою Макіавеллі основним критерієм 

політичної діяльності є її результат. Тут, звичайно немає розповсюдженого 

гасла про те, що мета виправдовує засоби, але ж маємо справу із зовсім 

іншим відношенням – відношенням мети та результату. Відповідність, або ж 

міра відповідності, якщо бути точним, результату меті і є критерієм 

успішності політичної діяльності. Це виводить нас у більш реалістичний 

світ, населений реальними людьми, а не бажаними образами. Це, плюс до 

всього іншого, і один з перших кроків переходу осягнення наявної, а не 

належної дійсності. І державці тут не є виключенням. Якщо звернутися до 

«Державця» мислителя, то у XV розділі можна побачити наступне: «Якщо ж 

говорити не про вигадані, а про істинні властивості державців, то треба 

сказати, що у всіх людях, а особливо у володарів, що є вищими за інших 

людей, помічають ті чи інші якості, що заслуговують похвали або осуду» [1, 

с. 88]. Більш за те, те, що з точки зору абстрактної моралі здається 

доброчесністю, може не бути такою з точки зору політичної доцільності, 

безпеки державця та й держави. Звичайно, й те, що можна кваліфікувати як 

порок з точки зору моралі, насправді може бути тим, що є джерелом 

благополуччя та безпеки [1, с. 88-89]. 

Для досягнення мети необхідно реалістично дивитись на речі, не 

підмінюючи наявне належним чи бажаним. Звичайно, якщо б всі жили за 

заповідями, напевно світ був би іншим, але ми такого не спостерігаємо. 

Напевно, якщо б кожний був би готовим підставити другу щоку, то не 

знайшлося б й людини, яка б по тій щоці й вдарила б. І ми жили б в зовсім 

іншому світі. А ось чи був би він кращим, залежіть виключно від тієї системи 

цінностей, яку ми поділяємо. Можливо, не було б атомної бомби, воєн, 
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терору, проте могло й не бути польотів у космос, відкриття Америки 

Христофором Колумбом, підкорення Евересту або винайдення пеніциліну. 

Але ж ми живемо у зовсім іншій реальності. У цій реальності існують 

політика й політики, можновладці та підлеглі. І ті можновладці, зокрема 

державці, бо саме «державцю» й присвятив Макіавеллі свій трактат, мають 

необхідність мати певні взаємовідносини із підлеглими. За мірою розвитку 

людського суспільства ті взаємовідносини набувають інших відтінків, проте, 

субстанціальні властивості залишаються тими самими.  

Встановлення демократичних відносин, демократії в її сучасному 

розумінні, роблять й можновладців певною мірою залежними від власних 

підлеглих. Можна з різних позицій ставитись до подій 2004 року, тобто до 

Помаранчевої революції, але заперечувати наявність нелегальних виборчих 

технологій ми не можемо. До речі, автор сам був свідком використання т. зв. 

каруселей. З іншого боку поява та наявність «брудних» виборчих технологій 

свідчить про певну залежність можновладців від підлеглих. 

Цю залежність свого часу помітив й Нікколо Макіавеллі. Щоправда, у 

нього це стосувалося не стільки виборчих технологій, скільки відносин 

державця та підданих. Флорентійський мислитель говорить про те, що 

державець має бути подібним леву та лисиці. Це достатньо відомий момент. 

І не має дотримуватися власного слова, якщо (!) це шкодить його інтересам. 

«Така порада була б недостойною, якщо б люди чесно дотримувалися слова, 

але люди, які є поганими, його не дотримуються, тому і ти маєш вчиняти з 

ними так само» [1, с. 94]. Дійсно, дуже часто, ми намагаємось вимагати від 

інших таких якостей, якими самі не володіємо, і слідуванню таким правилам, 

яких самі не дотримаємось. І чи дійсно істинна сутність людства змінюється 

з часом?  

При тому, що, незважаючи на те, що тези флорентійського мислителя 

дуже часто засуджуються, навіть був створений негативний термін 

«макіавеллізм», його тези широко використовуються як поради й сьогодні. 

Напевно, все ж зарано казати про зміну людської сутності, про використання 

терміну «людяність» або «гуманізм» стосовно тварин, про використання цих 

термінів, маючи на увазі всезагальну рівність. До речі, щодо останньої 

висловлювався Вольтер, вказуючи, що це водночас і найприродніша, і 

найхимерніша річ у світі. 

Чому під час кожної виборчої кампанії, люди, що прагнуть обійняти 

виборну державну посаду, абсолютно різні за людськими властивостями, 

описують себе й власну діяльність тими самими словами? Чому всі 

намагаються виглядати доброчесними? Виключно тому, що виборець, який 

в Україні має дуже невеликий вплив на можновладців, за правилом голосує 

за таких людей. Отже виборча кампанія перетворюється на змагання 

політтехнологів по створенню доброчесного образа того чи іншого 

кандидата. При тому, що певні прийоми абсолютно безглуздо крадуть один 
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в одного. Так один з кандидатів на нещодавніх  виборах обіцяв зменшення 

тарифів на газ удвічі, певною мірою обґрунтовуючи свою позицію. А через 

пару днів інший кандидат без всякого обґрунтування обіцяв знизити тарифи 

у шість разів. Ось тут, сьогодні, а не в творах Макіавеллі, ми спостерігаємо 

тезу про виправданість засобів метою. Проте, дещо залишається незмінним. 

Є, звичайно, певний набір якостей політика, яких ми вважаємо доброчесним, 

але ж йому (політику, державцю) немає необхідності мати всі 

доброчинності, проте є пряма необхідність виглядати так, ніби вони є [1, с. 

95]. Тут знов потрібний був би реверанс щодо читача, але ж «мати ці 

доброчесності та неухильно слідувати їм шкідливо, тоді як виглядати таким, 

що маєш їх – корисно» [1, с. 95]. Проте, і на цей момент звернув увагу 

Бертран Рассел у своїй «Історії Західної філософії», «треба виглядати в очах 

людей співчуваючим, вірним слову, милостивим, відвертим, благосним – і 

бути таким насправді (курсив мій – С. К.), але внутрішньо треба зберігати 

готовність виявити й протилежні якості, якщо це виявиться необхідним» [1, 

с. 95]. Через п’ятсот років ідеї Макіавеллі залишаються актуальними, 

принаймні ми бачимо втілення їх в сучасних суспільствах. Напевно все ж 

тому, що природа людини, набуваючи певних нових рис, залишається тією 

ж самою. Звичайно можна говорити про певні акціденціальні зміни, але ж 

вони «погоди не роблять». 

Виникає питання, чи дійсно прибічники втілення принципу людяності 

вважають, що можна безболісно вимагати від людей, і, тим більше, від 

суб’єктів політичної діяльності, жертвувати власними інтересами заради 

інтересів інших?  

Сорок років тому у видавництві «Вища школа», в Україні вийшла 

книга Ю.В. Осічнюка «Ідеал і діяльність». Там, серед всього іншого, він, за 

допомогою системного аналізу визначає діяльнісну сутність людини і дає 

достатньо оригінальні – особливо на той час – визначення потреби та 

інтересу. На це й хотілося б привернути увагу. 

«Потреба, – за Ю. Осічнюком, – виражає зв’язок між станом системи 

та умовами її існування» [2, с. 28]. Тобто вона визначається як «стан 

системи, що виражає необхідність вступати у визначенні зв’язки та 

відносини з оточуючою дійсністю для забезпечення власного існування, 

функціонування, розвитку» [2, с. 13]. Отже, якщо слідувати цієї логікі, то 

задоволення потреб є необхідною умовою життєзабезпечення будь-якої 

системи (зокрема й людини). Тобто, існування будь-якої відкритої системи 

забезпечується насамперед певним зв’язком з оточуючим середовищем. 

Проте, потребу слід не тільки мати – для забезпечення власного існування, 

але ж певною мірою також і задовольняти. І тут переходимо до категорії 

інтересу.  

Він є, певною мірою, проявом опосередкованості можливостей 

задоволення потреб системою соціальних умов буття, а отже, він є виразом 
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залежності задоволення потреб людей від соціальних умов буття [2, с. 28]. 

В такому випадку, можемо говорити про те, що нехтування власними 

інтересами є ударом по можливостях задоволення потреб, а, отже, й 

загрозою самому існуванню людини. Звичайно, ми можемо констатувати, 

що є цінності, заради яких людина здатна пожертвувати не тільки власним 

функціонуванням і розвитком, а й самим існуванням, проте те, що 

абстрактна людяність може бути подібною цінністю – теза достатньо 

сумнівна.  

«Принциповим є те, що конфлікти інтересів вирішуються серед людей 

за допомогою сили. Так відбувається в усьому тваринному світі, з якого 

людина не має себе виключати; у людей додаються лише конфлікти думок, 

досягаючи до найвищих вершин абстракції, і вимагаючи, як здається, інших 

способів свого вирішення» [5, с. 326]. У листі до Альберта Ейнштейна, З. 

Фрейд вважав, що тільки розвиток культури може приходити у суперечність 

з війною. Але ж це певною мірою виходить за межи утвердження людиною 

власних інтересів, про що нам говорить майже уся людська історія. Сила все 

ж є тією рушійною силою, що рухає людство вперед. І протистояти силі 

може тільки сила. Що може бути протиставлене силі однієї людини? Тільки 

сила багатьох. Іншими словами – єдність. Тому вироблення певних правил, 

які сприяють задоволенню інтересів слабкіших індивідів за рахунок 

задоволення інтересів сильніших може відбуватися за рахунок об’єднання 

сил «слабих» проти сили «сильного». Так, власне, й улаштоване людське 

суспільство. Тобто на перше місце виходить організація, соціальна 

організація. В цьому випадку сила індивіда заміщується силою групи. І 

поступово, груповий інтерес вичавлює інтереси індивідів. Коли ми говоримо 

про силу, яка протистоїть державі, не даючи їй тотально регламентувати 

життя власних громадян, то ми говоримо не стільки про права індивідів, що 

мав на увазі класичний лібералізм XVII – XІХ століть, а про права різних 

соціальних груп. Їх називають пригніченими, і саме за їхні права ведеться 

боротьба. Спочатку це були найманці – пролетарії, потім – просто бідні, 

після них стали боротися за права жінок, проти расової дискримінації, проти 

дискримінації сексуальних меншин etc. Проте, в будь-якому разі йдеться про 

певну боротьбу одних груп проти інших, але також груп. І все це 

прикривалося поняттям «людяність». Вже згадуваний словник «Мерріам-

Вебстер» додає, що людяність можна розуміти і як співчуття, щедрість чи 

прихильність. Чого хочуть ліві сили, коли починають боротьбу за права 

пригнічених груп? Зрозуміло, що й серед них є люди, які фанатично віддані 

ідеє – ідеє рівності, проте крім цього вони ще хочуть й влади, бо влада – це 

сила. До речі, Бертран Рассел в своєму бестселері «Влада. Новий соціальний 

аналіз» називає прагнення до влади однією з двох сил, які взагалі є 

рушійними силами розвитку людства. Другою є слава [3, с. 5]. Зрозуміло, що 

люди не однаковою мірою прагнуть до влади. Як писав той же автор, 
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прагнення до влади може бути обмеженим іншими мотивами, а саме 

прагненням до свободи, прагненням до утіх, прагнення до схвалення 

власних дій іншими людьми [3, с. 7]. А якщо це так, то у тих групах, які 

протиставили себе силі індивідів та отримали перемогу над ними, 

виокремлюються свої лідери, які за допомогою тієї ж сили – не обов’язково 

фізичної цього разу – підкорюють собі своїх однодумців. В результаті, 

переможцем все одне виступає сила та свій інтерес, якому підкорюються 

інтереси інших. Отже, складаються такі соціальні умови, коли потреби 

одних людей задовольняються за рахунок інших. Право співтовариства, яке 

силою єдності змогло подолати силу найсильнішого індивіда, в такому 

випадку «стає виразом нерівного співвідношення сил у його середовищі, 

закони ухвалюються тими, кому належіть влада, оберігають їх інтереси і 

надають мало прав переможеним. З цього моменту у співтоваристві є два 

джерела правових колізій та правових удосконалень. По-перше, це спроби 

декого з можновладців піднестися над суспільними обмеженнями і 

повернутися від панування права до панування сили, по-друге, постійні 

спроби пригнічених домогтися більшої влади та підтвердження цього 

законом, що позначало б рух вперед від нерівного права до рівного права для 

всіх» [5, с. 328]. Остання фраза цитати і є виразом саме лівої ідеї, виразом 

ідеї, що намагається утвердження ідеї, що намагається урівняти всіх, 

принаймні в правах, то звести усе розмаїття людських здібностей, людських 

сил та людського розуму до деякої середньої величини. 

Чи слідує з цього, що принцип людяності є неможливим у здійсненні 

політики, що він суперечить природі людини? Напевно, все ж ні. Проте, він 

не є та не може бути абсолютним. Пригадаємо тривіальну тезу, що будь-яка 

абсолютизація не веде до істини. Це форма вираження того, що є у всіх 

суспільних тварин починаючи з вовчої зграї і закінчуючи мурашником. 

Проте, у людини, вона є ще й тим, що протистоїть сліпому пануванню 

індивідуальної волі. Ще на світанку людської історії, найбільш 

пристосованими та найбільш здатними до виживання були ті роди, де сильні 

(в тому числі, фізично) індивіди могли пожертвувати собою заради 

існування самого роду. В такому випадку – рід і був тією цінністю, яка 

стояла над інстинктом самозбереження. З цієї жертви й випливає те 

ставлення людяності, яке ми можемо побачити у сучасному світі. Йдеться 

про певну рівновагу між абсолютизацією влади сили та абсолютизацією 

людяності. Врешті решт, так само як мораль і право виступають в людському 

суспільстві у ролі регуляторів людської поведінки, так само і принцип 

людяності є, певною мірою регулятором взаємовідносин влади сили та влади 

права.  

Будь-який моральний принцип може претендувати на певну 

абсолютизацію – всі вони на неї і претендують, особливо, так звані 

загальнолюдські норми, що викладені у різних свячених книгах – проте, 
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згадаймо знов Нікколо Макіавеллі – це теоретично могло б мати місце за 

умовою, що всі їх дотримуються.  

Принцип людяності міг би грати роль об’єднуючої сили людства, 

проте, це також не може бути абсолютним в силу того, що групові інтереси, 

які відстоюються за допомогою цього принципу також не є тотожними, 

більш за те, вони суперечать один одному. І так само, як окремі індивіди 

намагаються задовольнити власний інтерес за рахунок іншого, так і одні 

групи, наприклад держави, намагаються задовольняти свій інтерес за 

рахунок інтересу іншої групи. В результаті може виникнути конфлікт, що 

може набувати форму війни. При тому, що обидві сторони конфлікту будуть 

апелювати саме до принципу людяності, приписуючи його своїм діям і 

заперечуючи у суб’єкта іншої сторони конфлікту. Гадаю, останню тезу 

навіть ілюструвати не треба – достатньо просто подивитись чергову стрічку 

новин. 

Отже, людяність як основний принцип здійснення політики виглядає 

достатньо утопічно, проте врахування цього принципу знімає певною мірою 

суперечність між індивідуальним та загальним інтересом, також між 

корпоративним та загальним інтересом, ширше – між одиничним та 

загальним. Реально принцип людяності працює в межах такого відношення 

індивідуального (корпоративного)  та загального інтересу, в якому загальне 

сприймається як індивідуальне, загальний інтерес – не відрізняється від 

індивідуального або корпоративного інтересу. 

 

Література 

 
1. Макиавелли Никколо. Государь // Макиавелли Никколо. Сочинения. 

СПб, Кристалл. 1998. 

2. Осичнюк Е.В. Идеал и деятельность. К.: Вища школа. 1981. 

3. Рассел Б. Власть. Новый социальный анализ. К. 1996. 

4. Спільне. https://commons.com.ua/ru/statti?page=2 (Назва з екрана) 

5. Фрейд З. Неизбежна ли война? Письмо Альберту Эйнштейну // 

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Прогресс, 1992. 

6. Coupland R. Humanity: What is it and how does it influence international 

law? https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-844-coupland.pdf 

(Назва з екрана) 

7. Dhruba. An essay on humanity as a value in life which we desperately 

need // India study channel. 2021. 

https://www.indiastudychannel.com/resources/180740-an-essay-on-

humanity-as-a-value-which-we-desperately-need (Назва з екрана) 

8. Lievens M. Carl Schmitt’s two concepts of humanity // Sage Journal. 

2010. 

https://commons.com.ua/ru/statti?page=2
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-844-coupland.pdf
https://www.indiastudychannel.com/member/Aparna1970.aspx
https://www.indiastudychannel.com/resources/180740-an-essay-on-humanity-as-a-value-which-we-desperately-need
https://www.indiastudychannel.com/resources/180740-an-essay-on-humanity-as-a-value-which-we-desperately-need
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Lievens%2C+Matthias


201 
 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0191453710375591?journa

lCode=pscb (Назва з екрана) 

9. Mazlish B. From the Sentiment of Humanity to the Concept of Humanity 

// Historically Speaking. Johns Hopkins University Press. Volume 13, 

Number 3, June 2012. pp. 30-33. 

10. Merriam Webster: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/humanity (Назва з екрана) 

 
 

 

Анна-Юлія Каралаш (Ізмаїл) 

 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЯНОСТІ ЧЕРЕЗ 

ПОЛІТИЧНУ ДІЮ 

 

У сучасних умовах поширення цінностей суспільства споживання, 

таких як користолюбство, дух наживи, хижацька конкуренція тощо 

фіксується процес розлюднення, дегуманізації, що постає як деградація, 

або ж нівеляція гуманності. «Гуманізм, гуманність… – це насамперед 

людяність. А людяність – категорія світоглядно-етична. Змістом її є 

повага до людини, людинолюбство, порядність, гідність, честь, 

милосердя, співпереживання та інші екзистенціали. Людина – духовно-

моральна сутність», – зазначає С.М. Возняк [1, с. 86]. Та продовжує: 

«Процес дегуманізації особистості тісно пов’язаний з деформацією 

ціннісних пріоритетів. Сьогодні для все більшої кількості людей 

пріоритетними стають не духовні, а матеріальні цінності. Це породжує 

психологію споживацтва, речовизм, міщанство, чванство, заздрощі» [1, 

с. 89].  

Проте, якими б влучними та переконливими не були напутні слова 

про людяність, вони неминуче наштовхуються на деформації та редукції 

людяності на практиці. Так, відхід від людяності може виправдовуватися 

виникненням труднощів, непередбачуваних ситуацій. Відтак 

виявляється, що ми залишаємось людяними лише в зоні комфорту, у 

стабільних, передбачуваних, рутинних та безпечних умовах, де навколо 

всі свої, де Інший – дружелюбний, і в культурному, світоглядному, 

релігійному, політичному плані відповідає нам, створюючи гомогенне 

соціальне середовище. 

Але хіба не можна залишатися людяним поза зоною комфорту? Що 

означає залишатися людяним у полікультурному середовищі? А в 

агресивному? В умовах зіткнення цивілізацій, коли розмірене, 

безтурботне і сите життя німецького бюргера порушують мігранти-

мусульмани, які на власні очі побачили війну і сприймають світ у 
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мілітаристській оптиці, де кожен Інший – ворог? А якщо вони збираються 

разом з метою помститися нещасному міщанину за соціальну 

несправедливість, за те, що там війна та злидні, а тут мир та достаток?  

А що означає залишатися людяним, коли на тебе йде вбивця з 

ножем? Підставити другу щоку та померти навіть не геройською смертю? 

Навіщо, якщо головна цінність – життя, хай навіть власне? 

Чому б найбільш загальному погляду на світ не узагальнити 

аналогічні ситуації і не сформулювати виразну відповідь на питання, як 

же все-таки залишатися людяним, якщо не завжди, то хоча б в агресивно 

налаштованому середовищі? Адже якщо зробити помилку в кризовій 

ситуації, впасти в стан афекту та перевищити необхідний захист не тільки 

щодо нападника, а й неповинних перехожих з інакшими 

антропологічними характеристиками? Від цієї випадкової ситуації до 

соціальної дестабілізації на основі релігійних чи етнічних розбіжностей 

– півкроку. Це по-перше.  

По-друге, говорячи про людяність зі своїх позицій, з висоти 

власного архетипічного, культурного, освітнього, досвідного та іншого 

багажу, ми раптом виявляємо, що поняття людяності, яке нами 

застосовується до всіх людей без винятку, ще не означає, що усі інші 

люди роблять те ж саме. Виявляється, існують спільноти з такими 

моральними нормами, для яких людяність застосовна лише до людини, а 

до поняття людини веде дуже вузька ниточка, по якій проходять лише 

представники їхньої спільноти. 

Звичайно, це маргінальний випадок, але в той же час, історія не раз 

бачила, до чого приводить взятий на озброєння офіційною владою поділ 

на людей і не-людей, як це було у війнах римлян проти варварів, у 

хрестових походах, у підкоренні аборигенів з колоній, работоргівлі, 

нарешті, у винищенні цілих народів і навіть рас... Якщо в поняття людини 

входять усі, крім тих, хто розмовляє іншою мовою, або вірить в іншого 

бога, це означає, що відносно них немає необхідності дотримуватися 

етичної поведінки, значить, їх знищення не веде до власного 

розлюднення.  

Отже, формування та існування гетерогенних, складних 

соціальних, можна навіть сказати, цивілізаційних конструкцій без 

універсального розуміння людяності, без універсальної людини, яка 

завжди, в будь-яких умовах залишається людяною, буде нестійкою та 

залишатиме місце для перманентних соціальних конфліктів та потрясінь.  

В цьому контексті ми ставимо запитання, чи в принципі можливо 

успішно протистояти дегуманізації людини та міжлюдських стосунків, 

деформації людяності у сфері того, що в суспільній думці стійко 

асоціюється з неетичною, нечесною поведінкою – виміром політичного, 

зокрема, політичною дією. Це тим більш цікаво, оскільки для Аристотеля 
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людина – це «політична тварина», наділена мовленням. Виходячи з цього 

визначення, політична дія постає для людини атрибутивною, тобто 

специфічною ознакою, характерною тільки для цього виду живих істот. 

Звісно, ми пам’ятаємо, що для Аристотеля політичним є все, пов’язане з 

полісом – це і місто, і держава, і суспільство. Таке визначення близьке за 

змістом до розуміння соціальної самоорганізації як природного процесу 

виникнення ефектів цілісності – колективної соціальної впорядкованості 

(тут – поліса) за допомогою власного, внутрішнього ресурсу соціальної 

групи чи спільноти (політичних дій громадян): «Самоорганізація – це 

емержентні ефекти того, що роблять агенти і нічого більше» [6, с. 10]. 

Для простоти викладу ми сфокусуємось на низовій політичній дії 

рядового громадянина.  

Політична дія виявляється атрибутивною для людини як її здатності 

не тільки пристосовуватись до соціального середовища, але і 

безпосередньо його формувати. Звідси проблема здатності залишатись 

людяною в процесі здійснення атрибутивної для свого виду дії постає 

протиріччям, невирішеність якого веде або до деформації ціннісних 

пріоритетів, відмови від етичної поведінки, тобто до розлюднення, 

дегуманізації суб’єкта політичної дії, або ж до такого ексклюзивного 

розуміння людини, що закладає в фундамент соціальної конструкції 

підстави для воєн та конфліктів та перетворює їх таким чином у 

закономірність.  

І оскільки нас не влаштовує жодна із цих перспектив, доведеться 

запропонувати таку логіку розв’язання цього протиріччя, яка б оминала 

безвихідну ситуацію. Її положення наступні.  

Перше. Будь-які дії людини завжди мають політичні наслідки, 

незалежно від того, чи ми їх плануємо та передбачаємо, чи ні. Тобто певні 

політичні наслідки наступають завжди від усіх наших дій, усвідомлених 

чи неусвідомлених. При цьому неважливо, чи ми є депутатами, 

чиновниками, посадовцями та безпосередньо здійснюємо свої 

повноваження в сфері політичного, чи ми є звичайними громадянами без 

додаткових обов’язків та повноважень в цій сфері.  

Так, наша зосередженість на побудові власної кар’єри чи вихованні 

дітей, як і надмірна завантаженість побутовими, повсякденними 

справами, відсторонює нас від процесів вирішення проблем, спільних для 

бодай щонайменшої спільноти людей – сусідів по багатоквартирному 

будинку, наприклад. Відсутність нашого впливу на прийняття рішень 

хоча б у сфері місцевого самоврядування (що є обов’язком громадянина) 

перетворює нас із суб’єкта (того, хто здійснює вплив) на об’єкт (того, на 

що спрямовано вплив) політичної дії. Як влучно зазначає А. Єрмоленко, 

«… демократія не може бути втілена раз і назавжди. Демократія – це той 
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велосипед, з якого одразу падаєш, припинивши крутити педалі. Адже res 

publika (річ публічна) потребує безупинної участі громадян» [4, с. 13].   

Друге. Звісно, участь громадян в успішних масових акціях, 

здійснених попередніми поколіннями, такі як «Весна народів», 

Французька та Жовтнева революції, студентські протести в Європі 

наприкінці 60-х років ХХ століття, протести Жовтих жилетів тощо 

надихають все нові та нові покоління активістів повторити та 

перевершити досягнення попередників. Проте не всі усвідомлені нами як 

власне політичні дії – участь у протестах, маршах, флешмобах, загалом у 

будь-якій вуличній активності – ведуть до бажаних політичних наслідків.  

Третє. Як рядовими учасниками, так, ймовірно, і їхніми лідерами не 

беруться до уваги причини успіху революційних подій, їх «прихована 

частина айсберга», не враховується, що успіх буде відтворюватися лише 

за аналогічних обставин. Зокрема, успішні політичні дії, виражені через 

соціальні рухи вимагають значної попередньої теоретичної підготовки. 

Так, ігнорується відомий факт, що спадщина французьких просвітників 

(Вольтер, Дідро, Руссо та ін.), зокрема, ідеї природних прав людини і 

громадянина, віра в розум, науку та здатність людини на їх основі до 

прогресивних суспільних перетворень стали фундаментом й уможливили 

Французьку революцію. Аналогічно, як прихильникам, так і 

противникам відомо, що постановка мети Жовтневої революції, 

формування її концептуального ядра, відбувалася задовго до 

революційних подій та пов’язана з іменами не тільки Маркса й Енгельса, 

але і Гегеля, що закладали концептуальні основи відповіді на питання 

збурених мас «Що робити?».  

Упевнені, якщо пошукати, можна знайти першоджерела будь-якого 

успішного соціального руху в «задушливих» кабінетах інтелектуалів або, 

як мінімум, постаратися порівняти їхні реальні результати із 

досягненнями, що декларуються в медійному просторі, на тему cui 

prodest? (кому вигідно?).  

Прогалини в теоретико-концептуальній площині діячів сьогодення, 

брак уваги до організаційних питань – ось те, чим можна пояснити 

причини поразок чи «вічної процесуальності», яка не веде до якогось 

відчутного результату сучасних колективних політичних дій від виступів 

антиглобалістів та різного роду «окупаїв» («Occupy Wall Street») до 

національних «переворотів».  

З цим погоджуються сучасні дослідники соціально-політичних 

рухів. Так, ліві теоретики Н. Срнічек та А. Вільямс запитують «... як і 

чому ми втратили здатність будувати краще майбутнє?». І відповідають: 

«Численні протести, марші та захоплення, як правило, відбуваються без 

будь-якого стратегічного ґрунту, як розрізнені та незалежні один від 

одного імпульси опору. Майже ніхто не думає про об’єднання цих різних 
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акцій, про те, як за їх допомогою можна було б спільно побудувати 

кращий світ. Насправді акції, іноді успішні, рідко мисляться як внесок у 

досягнення середньої та довгострокової мети» [3, с. 76]. Схожу думку 

висловлюють вітчизняні дослідники М. Кельман та Н. Мельник, які 

зазначають: «Стратегія відіграє чи не найбільш значущу роль серед 

механізмів, що стимулюють суспільну активність. Публічно 

проголошена, оприлюднена стратегія виконує смислотворчі функції, 

породжує життєві орієнтири громадян, дає їм можливість будувати своє 

життя з впевненістю у перспективі» [2, с. 78].  

Окрім відсутності середньо та довгострокових, стратегічних цілей 

у протестувальників, що постають як long-term політика, що межує з 

виміром ідеологічного, додатково Н. Срнічек та А. Вільямс виділяють 

причини поразок такого роду політичних дій, серед яких наступні: 

загальний тренд на «виділення емоційного як зони справжньої політики», 

«горизонталізм» як анархістську відмову від держави і будь-яких 

офіційних інститутів, локалізм як своєрідний протест проти ТНК на 

противагу місцевій економіці, а також тотальний песимізм, зумовлений 

перманентними поразками, зневірою у власні сили щось змінити, 

відсутністю бачення майбутнього та пов’язану з цим ностальгію за 

«кращим минулим» [3, с. 17, 43-76]. Бразильський теоретик Р. Нуньєс 

називає децентралізовані дії вуличних протестувальників 

«нерефлексивний локалізм» (unreflexive localism) та пропонує власний 

варіант перспективної об’єднуючої мети: «Загроза, яку створює 

кліматична катастрофа, що насувається, допомагає зосередити розум і 

зробити більш відчутними проблеми, з якими неминуче стикається 

нерефлексивний локалізм, намагаючись правильно мислити про системні 

зміни» [6, с. 10].  

Роль рефлексивного мислення як здатності до формулювання 

життєздатних стратегічних цілей та прийняття нестандартних, проте 

влучних в конкретній ситуації рішень виявляється визначальною для 

ефективності низових політичних дій. Зокрема, дослідниці Е. Ченовет та 

М. Штефан на значному теоретичному та емпіричному матеріалі, в тому 

числі й української Помаранчевої революції, вивчали рецепти успіху 

суспільного волевиявлення, у своїй книзі «Чому ненасильницький 

спротив ефективний. Стратегічна логіка громадянського конфлікту» 

зазначають: «Кампанії [суспільного спротиву] не увінчаються успіхом 

просто тому, що вони досягли моральної переваги, як можна було б 

припустити. Швидше, здатність кампанії вносити стратегічні корективи 

до умов, що змінюються, має вирішальне значення для її успіху, 

незалежно від того, чи є вона насильницькою чи ненасильницькою. ... 

Реальне значення здатності перехитрити свого супротивника та обіграти 

його очевидно кожному, хто вивчав конфлікт» [5, c. 246].  
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Отож, якщо усі дії людини носять політичний характер, проте 

вуличні акції не ведуть до відчутних змін соціально-економічного 

порядку, оскільки ігноруються концептуальні основи успіху, тоді нам для 

досягнення успіху, запланованого результату, необхідно запланувати цей 

результат, здійснити потужне теоретичне обґрунтування доцільності, 

своєчасності та можливості цього результату, тобто умоглядно віднайти 

той нерв соціальної дійсності, що найбільше турбує сучасників і 

запропонувати його «лікування». Відтак основний вектор застосування 

енергії політичної дії зміщується з вулиці у теоретичний вимір, належна 

увага до якого є необхідною, хоч, звісно, і не достатньою причиною 

справді фундаментальних політичних перетворень.  

Таким чином, вирішення протиріччя між дегуманізацією 

атрибутивної дії людини та, здавалося б, неминучих соціальних 

конфліктів полягає в інтелектуалізації політичної дії, під якою 

розуміється не тільки здатність «перехитрити» несприятливі обставини й 

теоретично обґрунтувати нешкідливість та доцільність своїх дій для 

всього соціального середовища, але і ціннісний момент універсального 

розуміння людини, що не позбавляє цього статусу носіїв відмінних від 

власних антропологічних та культурних характеристик. Саме в такому 

тлумаченні інтелектуалізації політична дія уможливлює реальну 

гуманізацію як окремої людини, так і соціального цілого.  
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Сергій Возняк (Луцьк)  

 

ОСВІТА ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ ЛЮДЯНОСТІ 

 

 

Сучасна система освіти в Україні аж ніяк не може бути названа 

«способом творення людяності». Більш за те: вона реально знелюдніє тих, 

хто навчається і тих, хто вчить. Всі реформи в освіті ніби слугували саме 

цьому: спрощення, інструменталізація, технологізація, але під гаслами 

«гуманітаризації» та «гуманізації». 

 Причин такого стану – багато. Серед найістотніших можна 

виокремити дві: по-перше, система освіти у своїй інституалізованій формі 

так чи інакше орієнтується на так зване «соціальне замовлення», яке суто 

об’єктивно випливає з інтенцій буржуазного соціуму (у межах якого 

людяність як така існує суто у перетворених формах і взагалі витісняються 

на периферію).  

По-друге, система освіти відверто нехтує здобутками високої 

філософської класики, а тому приречена користуватись поверхневим 

мисленням, навіть не відаючи про дійсну культуру мислення. Обернути 

освіту у бік власне творення людяності без культури мислення практично 

неможливо. Але слушною видається наступна теза: протистояти 

знелюднювальним тенденціям сучасної цивілізації повинна саме освіта. 

Проте така освіта, яка «відповідає своєму поняттю» (Геґель), своїй 

всезагальній сутності, природі і призначенню. Освіта, яка вміє адекватно, з 

розумінням суті справи, працювати з ідеальними формами і, врешті-решт, 

володіє теоретичним розуміння природи ідеального як такого. Тоді вона 

постане як власне ідеальна освіта, така, що здатна зберігати, відтворювати 

і творити людяність. А нинішня освіта, на жаль, сповідує «концепцію» 

соціалізації, жодним чином не будучи стурбованою істотним змістом цього 

«концепту». 

Варто вслухатись у роздуми Г.В. Лобастова: «Так звана соціалізація 

індивіда і є не що інше, як доведений до виразності прояв структури, 

взаємозв'язку і взаємозалежності її елементів в структурі людської 

суб'єктивності (душі) – з тим, щоб індивід міг орієнтувати свою поведінку 

всередині розшарованого і розчленованого суспільного буття – у контексті 

спілкування з індивідами, що представляють елементи цієї структури. Щоб 

міг усвідомлювати і отримати навик руху всередині інституалізованих 

форм, професійних етик, корпоративних правил та інших кривлянь у 

даному місці і в даний час в просторі соціального буття. Зрозуміло, ця 

соціалізація спрямована не тільки на формування навички, а й, в першу 

чергу, на внутрішнє визнання індивідом усталених форм – як легітимних, 

так і девіантних» [1, c. 406]. 
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На наше переконання, метою освітньої діяльності має бути не 

горезвісна «соціалізація» (тобто адаптація індивіда до умов існуючого 

відчуженого соціуму), і не «знання, вміння і навички», а гармонійний 

розвиток особистості як такої. Більш високої мети як у людській історії, так 

і в безмежному універсумі бути не може.  

Проте істинний спосіб введення індивіда у форму особистісного буття 

для практичної та теоретичної педагогіки й досі залишається незрозумілим, 

оскільки вона свої розмисли не доводить до рівня поняття, нехтуючи 

досвідом класичної філософії, орієнтуючись на формально-логічне 

тлумачення мислення і будучи нездатною вийти на суто діалектико-

логічний рівень осмислення реальності. Що ж «працює» на особистісний 

розвиток?  

«Особистість – це відокремлене буття суспільно-історичної культури, 

тому вона містить в собі всі її загально-необхідні форми і способи буття. І 

тільки. Ніяка “інформація”, ніяке абстрактно-емпіричне знання в 

особистісний склад буття не входить. Подібно до того як “багатознайство 

розуму не навчає”, це багатознайство не робить і особистістю. Тому не все, 

що вбирає дитина, працює на її особистісний розвиток. Але тільки те, що 

забезпечує розуміючу здатність – як здатність універсальну, як здатність 

здійснення свободи, як здатність визначати себе істинними формами буття. 

І тільки така позиція може протистояти як в собі, так і в складі суспільного 

буття будь-якій фальші, всім тим зламаним, половинчастим і паліативним 

формам, проти отрути яких практична педагогіка кожен раз шукає 

протиотруту. Сказати, що таку загальну педагогічну форму знайти 

(виробити) легко, було б необачно. Але ще складніше зробити її способом 

роботи кожного педагога» [1, c. 415] . 

 Отже, найістотніше у навчанні та вихованні – не просто забезпечити 

високий рівень самореалізації (про що пишуть навіть щирі прихильники 

«особистісно орієнтованої педагогіки»), а сформувати здатність визначати 

себе істинними формами буття. Безумовно, до таких форм відносяться 

Істина, Добро і Краса. Шлях до освоєння цих форм – входження індивіда у 

всезагально-універсальні, «чисті» форми суспільно-культурної діяльності, 

форми спілкування, які позбавлені зовнішньої доцільності. Подібні 

всезагальні форми відповідно несуть у собі серйозний логічний потенціал, 

оскільки «істинні форми – це такі форми, які здатні співвідноситися з будь-

яким матеріалом, будь-який зміст утримувати в собі, не співпадаючи, 

однак, прямо і безпосередньо з ним. Точніше: універсально-всезагальна 

форма як форма буття особистості вміє виявити в складі дійсності її 

об'єктивно-істинний момент і тому з ним співпасти безпосередньо, і вміє 

побачити там момент, прямо їй протилежний. Тому вона не боїться 

дійсності, остання прозора для її ума» [2, c. 58].  
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Нормальна (істинна) освіта повинна протистояти буржуазній 

соціальній дійсності: «Що б школа не формувала в особистості, вона 

зобов'язана добре розуміти життя самої дійсності, дійсності в її сутнісних 

визначеннях, щоб співвідносити свої зусилля з її глибинним рухом, – 

незалежно від того, чи збігаються ці зусилля з останнім чи вона (школа) 

ставить собі деякі відмінні від пануючої форми буття цілі. А у тому 

випадку, коли школа змушена працювати в протиріччі з дійсністю, знати 

цю дійсність вона повинна багаторазово краще, бо зобов'язана їй 

протистояти» [2, c. 71].  

Реальна сучасна дійсність постає вкрай ураженою соціальним 

поділом праці, саме таким, що розщеплює саму людину, її сутність, її 

здібності. «Якщо в матеріально-практичної діяльності в силу об'єктивних 

історичних обставин поділу і взаємного опосередкування діяльностей 

вузька професіоналізація виявляється річчю необхідною і тому історично 

виправданою, то в справі педагогіки цей «професійний кретинізм» 

виявляється «м'ясорубкою», в яку потрапляє душа учня, що перебуває у 

становленні. Тому що образ учителя (вихователя) для учня уособлює не 

тільки культуру історичного буття, а й реальну структуру відносин в 

суспільстві» [1, c. 405-406]. 

Таким чином, освіта за своєю природою має усі можливості бути 

формою творення людяності, адже це стосується самої її глибинної 

сутності. Їй, освіті, просте треба прийти до тями, отямитись, увійти у своє 

«поняття», раз за разом скидати з себе відчужені, перетворені, знелюднені, 

інституалізовані форми. Навчитись, врешті-решт, адекватно працювати з 

категоріальним формами свого руху та осмислення, не вигадувати з позицій 

«здорового глузду» якусь особливу «людяність», ототожнюючи її з 

«гуманізмом». А самою від початку до кінця – бути людяною, що означає: 

орієнтуватись на істинні форми буття й водночас – на істинні форми 

введення цих істинних форм у склад людської суб’єктивності. Питання, на 

наш погляд, є надзвичай серйозним: адже інші форми збереження, 

відтворення та творення людяності, окрім освіти, на горизонті сучасної 

цивілізації не відстежуються… 
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Віталій Пономаренко (Київ)  

 

ДІАЛЕКТИКА «ЛЮДЯНОСТІ» У КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Відразу зазначимо, що поняття «людяність», яким користуються 

організатори конференції, трохи «ріже» нам вухо. Адже хоча й можна 

прослідкувати його корені в римській філософії: вперше застосував поняття 

Humanitas Цицерон. В той же час набуло неабиякої популярності це 

поняття лише через тисячу років, в епоху Відродження. Саме від етимології 

слова, що вживалося в свій час Цицероном, Петрарка почав популяризувати 

гуманітарні науки. І до нашого часу все, що пов’язано з людяність, ми 

звикли називати гуманізмом. Гуманне відношення людини до людини, всі 

соціальні сфери: освіту, мистецтво, мораль – все це протистоїть 

антигуманізму.  

Тому здавалося б, організатори навмисне уникають слова гуманізм, 

неначе це звичне слово вже давно не містить того змісту, який ми йому 

надаємо по догматичній звичці. Можливо це дійсно так, і як 

загальноприйнята релігійна мораль, гуманізм теж вимагає свого 

критичного переосмислення. Що ми і вирішили здійснити в свій роботі. 

Навіть розглядаючи це поняття історично, можна зробити 

припущення, що виникнення гуманізму можливе було лише в контексті 

розвитку його протилежності. Не даремно греки, колиска нашої цивілізації, 

не користувалися цим поняттям. Можливо це було пов’язано з тим, що всі 

греки навіть не розуміли інакшого відношення до людини – як людяність. 

Звичайно, це було б неможливо без рабовласництва, але навіть Аристотель 

не вважав раба людиною, тому це відношення на рабів не 

розповсюджувалось. А от за часів Римської імперії, коли розвиток 

приватної власності, досяг можливості антигуманістичних відносин до 

свого товариша, такого ж громадянина, як і ти сам, в середині людського 

суспільства, і народжуються заклики Цицерона. 

В той же час це поняття не змогло закріпитися зі своєю 

протилежністю, у зв’язку з «рабською» революцією – християнством. 

Християнством, яке було направлено проти того антигуманістичного 

римського «розквіту», і в той же час не могло мати нічого спільного з 

гуманістичними ідеями, оскільки, знову ж таки, було масовою ідеєю рабів. 

Можна сказати, що християнство стало альтернативою, втілюючи 

антигуманістичний гуманізм, чи гуманізацію антигуманізму. Єдиним 

людяним, хто міг проявлять людяність в ті часи був бог. 

Лише в XV столітті гуманістичні ідеє, на противагу саме 

теоцентризму, набувають свого розквіту і апогею в працях Петрарки, Піко 
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делла Мірандоли, Еразма Ротердамського тощо. Не секретом є те, що ці ідеї 

аж ніяк не були безпосереднім продовженням думок Цицерона. Це було 

возвеличення італійського ремісництва, що були основою товарно-

грошових відносини. На той час капіталістичні відносини були 

прогресивним рухом суспільства, і як результат, їх розвиток співпадаючи з 

розвитком людства, втілював найкращі ідеї того часу. Можливо, саме тому 

гуманістичні рухи розвивалися кращими з умів того часу, і так активно 

були сприйняти широкими масами. Хоча вже в той час носили двоякий 

характер, з однієї сторони – альтруїзм, який возвеличував Людину, серед 

творінь божих, здатну досягнути божественних висот, [3] але в той же час і 

егоїзм, як інша сторона гуманізму. Коли кожен ремісних ставав «ковалем» 

свого щастя, і щодо щастя інших йому було байдуже, оскільки їх щастя 

залежало від них самих. Не даремно кращі діячі тієї епохи, на кшталт 

Леонардо да Вінчі, писали свої міркування в зашифрованій формі лише для 

себе.  

Але й в Відродженні гуманізм розвивався в контексті засилля 

антигуманізму. Достатньо згадати того ж Леонардо, який стверджував, що 

«деякі люди повинні називатися не інакше, як прохід для їжі, виробники 

лайна, і наповнювачі нужників, тому що від них в світі нічого іншого не 

видно, нічого доброго ними не чиниться, а тому нічого від них не 

залишається, крім повних нужників»… «І якщо знайдуться серед людей 

такі, які матимуть якості і гідність, не женіть їх від себе, воздайте їм шану, 

щоб не потрібно було їм бігти від вас і віддалятися в пустині і інші 

усамітнені місця, рятуючись від ваших підступів» [2, с. 114]. 

Тому більшість представників в кінці кінців досліджували замість 

можливостей людини, проблеми фортуни та фатуму. Щоправда теоретично 

дослідити ці проблеми не вдалося через реакцію релігійних рухів в 

контексті капіталістичних трансформацій. Не ж можна стверджувати, що 

то був прогресивний рух, створений прогресивними на той час 

відносинами. Проте чим далі розвивався  капіталізм, чим далі він 

утверджувався в правах, все більше гуманістичні заклики до свободи, прав, 

рівності, справедливості зводилися до апології індивідуалізму, на 

противагу суспільним відносинам. Теоретичним апогеєм такого стану 

речей стало Просвітництво, а безжальним критиком ідеалізації цих 

відносин – Велика французька революція. Після неї більшість 

гуманістичних ідей поступово почали вироджуватися і перетворюватися в 

свою протилежність. Вони ідеалізуються в законодавчих актах 

міжнародного та національного характеру, пропагуються засобами масової 

інформації на кшталт сімейних цінностей, людських можливостей, 

моральності і освіти тощо. Але в реальності вони все більше 

перетворюються в догматизм, що підкріплює суспільні відносини.  
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Навіть християнська церква, що пристосувалася до сучасних реалій, 

теж імпонує себе гуманістичною релігією. Хоч як це безглуздо не звучить. 

І навпаки, всі вищеназвані найгуманістичніші цінності перетворилися в 

свою протилежність. Візьмемо для прикладу освіту. Вона, відірвана від 

практики, перетворила загальнолюдські досягнення – знання, в схоластичні 

вчення. Які учні завчають, не розуміючи їх цілей і практичного 

використання. В результаті школа перетворилася на місце перебування 

дітей, поки батьки віддають данину дисципліні голоду. А вчителі 

перетворилися в агітаторів вихолощених знань та наглядачів даних 

закладів.  

В таких антилюдяних умовах дитяча психіка або ламається, або 

починає ламати все навкруги. Не даремно, вчителі констатують, що діти все 

частіше проявляють жорстокість до свого оточення. Не даремно в 

суспільстві вже впроваджене в загальний вжиток поняття «булінг». І не 

даремно, вже є закони, що до протидії такого цькування дітьми дітей. По 

суті, гуманізм полягає в тому, що ми змушуємо дітей бути гуманістами. 

Тобто освіта, школа, вчитель – перетворюється на центр 

антигуманістичних відносин, які неможливо впорядкувати нормативними 

актами.  

Оскільки, як і в сім’ї, дитина є відображенням всіх проблем між 

батьками, так і школа є лише відображенням суспільно-капіталістичних 

проблем, проте іноді в більш «яскравій формі». Це лише зовнішнє 

протиріччя, яке на відміну від внутрішнього, може закінчитися вибухом, а 

не стрибком, як це в свій час теоретично обґрунтував В.О. Босенко [1]. І 

поки не буде стрибка цих відносин, поки суспільство від капіталістичного 

гуманізму не перейде до людяності, до таких найбільш сприятливих умов 

для найбільш активного пізнання і перетворення дійсності, коли всім буде 

відкритий доступ до всіх щаблів накопиченої людської культури, ці 

зовнішні протиріччя будуть лише перетворюватися на «вибух». І чим 

більше ми будемо згладжувати суперечності і намагатися в умовах 

капіталізму нав’язати гуманізм, тим більший буде вибух антигуманістичної 

протидії. Коли молода людина буде купляти автомат і йти з ним в школу, а 

ми лише будемо розводити руки від таких випадків і казати, яка це була 

тиха і спокійна дитина.  

Можливо це лише гіпотеза? 

Але ж недаремно конференція в більшості випадків замінила слово 

«гуманізм» на «людяність». 
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Михайло Мінеєв (Київ) 

 

ПРАКТИКА НАРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТЮ. 

РАНІШЕ І ЗАРАЗ 

 

Людина робить саму себе – це настільки розхожа фраза, що немає 

того, хто її не чув. І він, і вона роблять чи зробили самі себе. Але що стоїть 

за цим, на сьогодні модним висловлюванням? Ще вчора ми могли б, за 

Аристотелем та іншими древніми греками та їх подальшими 

послідовниками, сказати, що це олюднення себе, становлення себе на 

правах особистості. Тобто взяття на себе відповідальності самоздійснення 

та самовизначення. Такої відповідальності, яка не дає жодних «чарівних» 

моментів. Бонусов і тому подібного. А тільки актуалізує людину, як людину 

і тим самим зважує на плечі кожного хрест. Щось, що, як з'ясувалося 

декотрими, можна було б і не нести. 

Актуалізація себе на правах людини не несе ніякої вигоди. Тут я 

довірюся попереднім мислителям. Не модним. Вам не дадуть за людське 

ставлення підвищення, поваги, нехай і заслуженої. І це незважаючи на те, 

що ви тим часом все ж таки робитимете те, що уготовано саме вам. 

Усвідомлюючи чи не усвідомлюючи, що за відмову нести свій хрест вас 

швидше похвалять, ніж пожурять. Таких прикладів можна накидати безліч. 

Ось перед очима забуті всіма лейтенанти. Ті, хто охороняє кордон від 

шахідів, знаючи, що начальство про них забуло, а боєкомплекту  вистачить 

хвилини на дві бою. Це перш, ніж трапиться змітання людини. Або ж не так 

криваво – професори, які читаю лекції щиро та гідно навіть для людей, яким 

байдуже, що їм випало слухати. Нехай художники, які пишуть без огляду 

на визнання та збагачення. 

У контексті сучасності затерта фраза про «саморобність» людини має 

зовсім інше значення, ніж раніше. Тепер людина, яка зробила саму себе – 

це істота, яка утвердилася в суспільстві на певному положенні. Незважаючи 

на стан людини, що існує до певного положення. Правильніше було б 

сказати, утвердилась на правах людини у суспільному розумінні 

особистості, а не вічному. А як можна утвердитися в суспільстві? Кінцевим 
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чином. Тобто, звичайно, кінцево нескінченним. Але не навпаки. Потрібно, 

щоб суспільство за відомими критеріями оцінило чи верифікувало твою 

значущість. Тільки, в жодному разі не самостійно треба бути необхідним 

суспільству. І ось в наявності: мистецтво верифікується. Виявляється, що 

ви не художник, поки ваших картин немає в галереях. Тоді як їхня наявність 

у галереях – це і є ваша верифікація. Доказ народження вас як особистості. 

Найцікавіше, як філософію заганяють у рамки верифікації. 

Таким чином, верифікація – це те, без чого тепер не обходиться 

практика визначення себе до рівня особистості. До своєї значимості. Безліч 

людей прагне пройти перевірку «кінцевою нескінченністю», щоб 

утвердитися і довести власну вагу серед інших. І втрачає сенс значення 

особистісного місця у світі, призначення тощо. Питання так не стоїть. Ти – 

це твоя сходинка у ієрархії суспільства. Твоє майно. Статус.  

Отже, сучасна перевірка себе особистість виникає внаслідок якоїсь 

одержимості дати всьому дефініцію. Тому що потім вона дозволить 

перенести те, чому була дана дефініція (певне щось), у категорію наявних 

речей. Чогось такого, на чому можна заслужити «галочку» і через неї піти 

далі. Виходить, що людина, яка зробила сама себе, у сучасному розумінні – 

це набір «хрестиків». Істота, що відбулася завдяки множенню фіктивної 

звітності. 

Такий стан справ послідовно знелюднює людину, позбавляє її сили 

прийняття на себе відповідальності. І щастя, що, не зважаючи на це, 

зберігається «небагато» (у кожні часи – рідкісних) тих, які приймають свій 

хрест. І не бачать його у колекціонуванні «хрестиків». А несуть хрест такий, 

який є. І так бережуть не лише себе. 

Те, що мені бачиться – необхідність сучасника бути відзначеним 

економічною, політичною, грошовою, національною ознакою і тільки при 

ньому почуватися людиною, не скасовує моєї затягнутості у визначенні 

своєї значущості через «хрестик». 

 

 

 

Людмила Облова (Київ)  

 

КАТ І ЛЮДЯНІСТЬ 

 

Світ людини влаштований таким чином, що в ньому, окрім звичайних 

злочинів, трапляються й незвичайні. І останні не те, щоб вбивства, як 

найбільш злісні посягання на іншого, але вбивства за законом. Такі, які 

необхідні з утримання чесноти, але вганяють розумну істоту в абсурд і 

пригнічують нерозв'язністю. 
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Ось що робити людству, в якому є кат? Як виставити критерій 

людяності, тоді як людина не може позбутися Голгофи? 

Коли ми говоримо, що кат є звичайним убивцею, що він один із 

убивць, то відразу розуміємо, що його теж треба стратити. Усіх звичайних 

убивць не можна не покарати. Але як тільки він виявляється поруч із 

звичайним убивцею, то ми розуміємо, що він сильно відрізняється від усіх 

убивць саме тим, що вбиває не з окремого випадку, а виконуючи місію 

зупиняти вбивць. Ми одразу розуміємо, що він свого роду надає людству 

благо – бере на себе відповідальність позбавити людство від убивства. 

Тобто кат не лише вбиває, але своєю присутністю гальмує і навіть зупиняє 

людину від убивства. Тому ми не виносимо йому вирок, а кажемо, що він 

незвичайний убивця. Ми виводимо його з ряду звичайних убивць і ставимо 

особняком. 

Людина говорить про ката, що це вбивця вбивць – «самий» вбивця. 

Він помилуваний, бо потрібний. Без нього вбивства не зупинити. Але як 

тільки він виявляється виділеним, ми розуміємо, що він, власне, і є 

«зразковий» убивця. Він ставить початок убивству взагалі. На нього завжди 

можна вказати як на того, через кого відбувається вбивство. І виникає 

думка, що якщо ми позбудемося докорінно «самого» вбивці, то не буде 

того, що треба зупиняти, до чого застосовують найвищу міру покарання. І 

ми говоримо, убити ката! Але хто його вб'є? Якщо інший кат, то катування 

це не зупинить, якщо звичайний вбивця, то потім його треба буде 

страчувати за вбивство. А це означає завести собі ката. Тобто вбити ката 

нема кому. Немає «ката ката». Його не існує. 

Можна не вбивати ката, а дати йому померти самому. Але поки він 

помиратиме, залишатимуться безкарними звичайні вбивці, а поки вони 

залишаються «помилуваними», вони, ні хто інші, як міні-кати. 

Нет одного решения проблемы палачества. Это парадоксальная вещь, 

так как от насильственной смерти человеку не избавится. Поэтому всегда 

будут те, которые выступают «за» высшую меру наказания и будут те, кто 

«против». Видим перед собой того, кто «за» палача и понимаем, что в 

человеке сейчас бушует палач. Видим того, кто «против» такового и 

понимаем, что в человеке сейчас палач казнит самого себя. И видя перед 

собой палача, спасаемся одним – видим в нём человека.  

Немає одного вирішення проблеми страчення. Це парадоксальна річ, 

тому що від насильницької смерті людині не позбутися. Тому завжди 

будуть ті, які виступають «за» найвищу міру покарання та будуть ті, хто 

«проти». Бачимо перед собою того, хто «за» ката і розуміємо, що в людині 

зараз вирує кат. Бачимо того, хто «проти» такого і розуміємо, що в людині 

зараз кат стратить самого себе. І маючи перед собою ката, рятуємося одним 

– бачимо у ньому людину.      
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                                                                          Людмила Фоменко 

(Дрогобич) 

 

З.ФРОЙД І СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ 

             ВІДНОСИН В МЕДИЦИНІ 

 

 У просторі сучасних соціокультурних трансформацій важливе місце 

займає медицина. І це не дивно. В історичному поступі медицини по шляху 

набуття статусу науковості відношення лікаря і пацієнта все більшою 

мірою  

окреслювалися як суб’єкт – об’єктні. І цьому сприяли як успіхи 

природничих  наук, зокрема медико- біологічного циклу, так і буття 

людини в умовах жорстких залежностей людини від соціуму, влади, рівня 

культури, доступу до знань, положення в суспільстві тощо. Проблема 

суб’єкт-суб’єктних відносин в медицині, не зважаючи на її важливість і 

актуальність у сучасному світі, залишається не достатньо дослідженою. Бо 

філософія медицини як галузь знань все більше поступається місцем 

комерційному інтересу в медицині, рекламуванню різноманітних медико-

біологічних технологій та ін., звужуючи тим самим коло гуманітарної 

складової медицини, почасти сприяючи заміщенню етики оманливим 

етикетом. 

 Обмеженість простором і часом унеможливлюють підняти глибу цих 

болючих проблем водночас, тут і тепер. Тому метою статті є осмислення  

ролі З. Фройда  у становленні суб’єкт-суб’єктних відносин у медицини. 

 Відразу зауважимо, що з’ясування даної проблеми загалом 

передбачає  

важливих суміжних  питань, які часом переростають у самостійні 

теоретико-методологічні проблеми. Зокрема це стосується реалізації 

індивідуального підходу до пацієнта  в медичній діяльності загалом, а 

також   діагностичного,  лікувального, профілактичного її аспектів зокрема. 

Широке застосування медичної техніки в діагностично-лікувальному 

процесі є безумовно позитивним  фактом. Разом з тим перебільшене 

покладання надій на диво-техніку стало додатковою перепоною на шляху 

відтворення повноцінного міжособистісного  діалогу між лікарем та 

пацієнтом. Адекватне розуміння суті індивідуального підходу та його 

впровадження  у медичну практику ставить перед суб’єктами медичного 

процесу високі культурно-освітні, морально-етичні та деонтологічні 

вимоги. 

 З огляду на це, важливе місце в історії медицини належить засновнику 

психоаналізу З. Фройду. В першу чергу заслуговує на увагу те, що 

психоаналіз в процесі свого становлення як методу лікування неврозів 
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розгортається у теоретичну конструкцію, котра у своїй основі є 

специфічним поєднанням медицини, психології та філософії. 

Це означає перш за все, що поняттєвий апарат психоаналізу «працює» 

в межах цих різних галузей знань. Наявність напрацьованої поняттєвої 

системи свідчить про взаємозв’язок елементів, що дозволяє зробити 

припущення про наявність взаємозв’язку у з’ясуванні З. Фройдом 

означених вище питань. 

Відомо, що головним поняттям психоаналізу є «несвідоме». Але не     

З. Фройд відкрив несвідоме. В попередній історії філософії можна знайти 

чимало свідчень про несвідоме. З. Фройд  закцентував на ньому увагу та 

«виявив несвідому мотивацію поведінки і мислення, в першу чергу в 

психопатології»[1,13]. Це відкриття вплинуло на розуміння божевілля в 

психіатрії, а також спричинило реорганізацію лікувального процесу в 

психоневрології. Пояснюючи причини успіху психоаналізу в 19-му столітті 

М. Фуко пише «Саме він вперше прийняв пару лікар – хворий у всій її 

реальності і серйозності, вперше погодився звернути на неї свої 

спостереження і дослідження, не прагнучи завуальовувати її в будь-якій 

психіатричній теорії, котра хоч трішечки вкладається в рамки решти 

медичної науки: саме він вперше прослідкував із усією суворістю всі її 

наслідки. Фройд демістикував всі інші структури психіатричної лікарні: 

знищив мовчання і погляд, відмовився від впізнавання безумством самого 

себе в дзеркалі як видовища, змусив замовкнути обвинувальні інстанції. 

Зате він розвинув і використав ту структуру, що включає в себе лікаря, - 

примножив і використав ще далі його здатності чудотворця, надав його 

всемогутності ледь не божественного статусу. На нього ... він переніс всі ті 

сили, котрі до цього були розподілені в колективному існуванні лікарні...» 

[2, с. 499]. Далі М.Фуко, показуючи специфіку нової ситуації у відношенні 

до божевілля з медичної точки зору, доводить її до критичної точки: 

«Фройд прив’язав до постаті лікаря всі структури ізоляції... Він, безумовно, 

позбавив хворого того існування в лікарні, через котре «визволителі» 

піддали його відчуженню; він не позбавив його головного, на чому 

ґрунтувалося це здійснення; він звів воєдино всі приховані в ньому сили, 

довів їх до граничної напруги, вклав їх в руки лікаря; він створив ситуацію 

психоаналізу, де саме відчуження-божевілля, стає силою, що долає 

відчуження, – бо в постаті лікаря воно перетворюється в суб’єкт. Лікар як 

засіб відчуження залишається ключовою постаттю психоаналізу» [2, с. 

499]. Саме в цьому М. Фуко вбачає слабке місце психоаналізу  і вважає, що 

з цієї причини  «він не може, і ніколи не зможе почути голос нерозуму, 

розгадати ознаки божевілля як такі...Психоаналіз здатний позбавити лише 

деяких форм божевілля; самодостатні процеси нерозуму йому непідвладні» 

[2, с. 499]. 
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Відзначимо однак, що міркування М. Фуко пов’язані перш за все із 

осмисленням історії божевілля. Відмовляючи  психоаналізу у можливості 

«розгадати ознаки божевілля як такі», М. Фуко скорше з новою силою 

відчув неосяжність безодні несвідомого і обмеженість спроб його 

раціоналізації. Слід враховувати ще й те, що З. Фройд початково мав справу 

із неврозами. З точки зору сучасної класифікації хвороб неврози належать 

до сфери невропатології, а божевілля – до психіатрії. До недавнього часу 

психіатрія і неврологія не були відокремлені. Але, мабуть, не без допомоги 

саме психоаналізу більш чіткою стала диференціація неврологічних та 

психічних захворювань, зокрема це стосується симптомів, що свідчать про 

зміни особистісного Я. Безумовно, що від неврозу до психозу – один крок. 

Але межа між ними все ж існує, і лікарська стратегія при лікуванні 

неврологічних і психічних захворювань є відмінною. У здійсненні 

диференціальної діагностики та пошуці стратегічного напрямку лікування 

вирішальне значення має взаємодія пари «лікар – пацієнт». Повноцінна 

взаємодія лікаря та пацієнта в умовах тогочасної психіатричної лікарні була 

неможливою. Тому початком наукової революції, котру здійснив З. Фройд 

можна вважати усвідомлення необхідності корінних змін у спілкуванні з 

хворими. Тією ж «клітинкою», з котрої він вибудовував стратегію 

психоаналізу, була індивідуальність людини. 

За суттю, вся теорія і практика психоаналізу ґрунтується на 

індивідуальному Я. Основним завданням лікаря є звільнення хворого від 

патологічної «неволі». Бажання такого звільнення повинно походити як від 

лікаря, так і від пацієнта. Актуалізація стосунків лікаря та пацієнта і стає 

для З. Фройда вихідним пунктом у створенні нового методу. Перш за все – 

це стосунки двох особистостей. Їх взаємодія заради досягнення головної 

мети не повинна порушити індивідуальності хворого, не повинна «загнати» 

його в іншу «неволю», тобто повну залежність від лікаря. 

В принципі не слід забувати, що певна залежність пацієнта від лікаря 

завжди є. Пацієнт залежний від професіоналізму лікаря та його 

моральності. Міра цієї залежності пов’язана також із степеню важкості 

хвороби та її характером. Чим більш враженою виявляється особистість  

хворого, тим менш адекватно він спроможний поцінувати свій власний стан 

здоров’я (вірніше  хвороби) та свідомо довіритися певному лікарю. 

Про коректність З. Фройда по відношенню до людської 

індивідуальності свідчать і його відмова від застосування гіпнозу з 

лікувальною метою, і прагнення збагнути незбагненне, привідкрити 

найпотаємніші куточки людської природи, зробивши їх предметом 

наукового дослідження. Розуміючи, що шлях до наукової істини 

прокладається через відповідність предмету і методу дослідження,                  

З. Фройд і сконцентрував увагу на побудові такого методу, який 

уможливлював дослідження нормальних та патологічних виявів 
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індивідуальної психічної діяльності людини, а також  скорегувати 

патологічні зміни. Важко тепер судити про початковий задум австрійського 

лікаря, але психоаналіз став і методом дослідження, і методом лікування, і 

методом теоретичних обґрунтувань. З допомогою психоаналізу З. Фройд 

намагався делікатно вивести ІНШУ ОСОБИСТІСТЬ з патологічної неволі, 

долаючи разом з нею незнання власної природи, руйнуючи уламки 

життєвих потрясінь, застарілих комплексів, небажаних спогадів, які 

настирливо нагадували про себе  через обмовки, сновидіння, утворюючи 

через певні поєднання психосимптоматику. Про успішність таких намагань 

свідчать як численні послідовники фрейдизму, так і  дослідники його 

творчої спадщини. «Хто краще, ніж Фройд  вказав шляхи індивідуальної 

незалежності, окреслив і описав головні сили, основані на необхідному 

знанні про несвідоме в психіці і політиці, сили, котрі спроможні привести 

людину до тверезого сприймання життя та внутрішньої свободи? Але при 

тому, що ми знаходимо у Фройда принципи ясного і чіткого мислення, 

«гнучкої», за його виразом, психологічної техніки, він ніколи не пропонує 

конкретних правил поведінки і дій, ніколи не намагається бути «гідом по 

життю» [3, с. 27]. Р. Дадун аргументує свою думку зверненням З. Фройда 

до своїх пацієнтів  у праці «Дослідження істерії», де він наголошує, що суть 

його терапевтичних дій полягає у тому, щоб «трансформувати ваші 

істеричні страждання у звичайну хворобу. Зі здоровою психікою ви будете 

здатні краще боротися, – боротися із хворобою» [3, с. 27]. На більше               

З. Фройд не претендує. Але вже тут проглядається думка, що була 

розгорнута у «Нарисах наукової психології», котрі  автор назвав 

«психологією на службі невропатологів». 

Ця теза З. Фройда виражала суть повороту в науці, котрий можна 

означити як рух «від психології – до медицини». Тогочасна медицина мала 

чітку природничо-наукову орієнтацію. Відповідно – невропатологи  

формували свої концепції у термінах нейроанатомії та нейрофізіології.         

З. Фройд став спиратися у своїх побудовах на психологічну термінологію. 

Свою пропозицію він  ясно виразив словами: «Ми намагалися ввести 

психологію в рамки інших наук...» [Цит. за: 3, с. 74]. Під природничими 

науками малася на увазі перш за все біологія. (Зауважимо, що до цього часу 

поширеними, були спроби «підвести» психологію під критерії природничої 

науковості). Така своєрідна «зустріч» психології та біології на теренах 

медицини  мала доленосні наслідки. Надалі З. Фройд звільняється від 

звичного ґрунту: біології, клінічної практики, класичної культури, 

позитивістських доведень і формулює власні умовиводи, що і стали 

складовими  фройдизму. 

Рух думки З. Фройда на цій стадії часто характеризують словами 

«страшна  симетрія». «З допомогою антагоністичних пар, паралельними 

траєкторіями, котрі наближаються, притягуються і відштовхуються один з 
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одним, спрямовуються вперед в нескінченній і страшній грі конфліктів, у 

вражаючій згоді, у взаємному заплідненні або – майже знищені. 

Усвідомлене і несвідоме, задоволення і реальність, потяг сексуальний і 

потяг свого «Я», первинні і вторинні процеси, «Я» і «над-Я», «Я» і «це», 

індивідуум і маса, Ерос і смерть відображають страшну симетрію нашого 

людського стану, вправним і строгим архітектором  котрого став Фройд» 

[3, с. 25]. 

У лабіринтах фройдової архітектоніки людського стану з’вляється 

нове розуміння природи хвороби. Вірніше було б відзначити, що воно 

вписане в цю архітектоніку і вибудовується разом з нею. Пошуки З. Фрейда 

супроводжуються бажанням  допомогти Суб’єкту відбутися як особистості 

в любих умовах, що вимагає від самого Суб’єкта певних уявлень про 

тиранію систем та структур, організуючих людські маси та про свою власну 

«страшну симетрію». І задля цієї мети він , розмірковуючи над кожною 

історією хвороби, що складає єдине ціле із хворобливими  симптомами, 

прагне наблизитись до унікальної людської особистості, що проступає 

через мішуру «клінічного випадку». 

Про концентрацію уваги З. Фройда навколо людського Я можна 

довідатися аналізуючи вже початкові ромірковування над новим методом 

лікування неврозів, котрий був названий катартичним. Автор вважає, що 

цінність методу  не втрачається від того, що він симптоматичний, а не 

каузальний. Тому що каузальна терапія, власне, у більшості випадків є 

лише профілактичною: вона припиняє подальшу дію «шкідливості, але не 

обов’язково цим знищуються вже виниклі продукти шкідливої дії... Чи 

підтримує застосований метод нормальне Я хворого, що зайняте відсіччю, 

і чи охороняє його від пригнічення, від «падіння» в психоз і, можливо, в 

остаточне сплутування свідомості» [4, c.48-51]. Детально обґрунтовуючи 

можливості методу З. Фройд серйозно ставиться і до труднощів його 

застосування, котрі укорінені в особистостях, що складають пару «лікар – 

пацієнт». «Для лікаря метод складний, він забирає багато часу, передбачає  

великий інтерес до психологічних явищ, а також особисте співчуття до 

хворого... Не менше вимагається і від хворого. При розвитку у нього 

інтелекту нижче певного рівня метод взагалі неможливо застосувати, 

домішок слабоумства надзвичайно ускладнює його застосування. 

Необхідна цілковита згода, цілковита увага хворих, але перш за все їх 

довіра, так як аналіз постійно приводить до найінтимніших та 

збережуваних у таємниці психічних процесів» [4, c. 51]. 

Ці міркування стосовно реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин в 

медицині є важливими дотепер. Вони знаходять відгук  у дослідженнях, 

присвячених аналізу суб’єкт-суб’єтних відносин у педагогічній діяльності, 

здійснених В.С. Возняком [див.: 5] Зокрема, у цьому контексті є цікавою 

думка про культуру як третій суб’єкт педагогічного процесу. Культура як 
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третій суб’єкт присутня і в медицині. Але  його специфіка виявляється у 

медичні площині «хвороба –здоров’я». І саме виявленню цієї специфіки 

сприяла теоретична і практична діяльність З. Фройда. Саме він надав 

поштовху необхідності подальшого осмислення даної теми-проблеми в 

умовах сучасних трансформацій медичного знання і медичної діяльності. 
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