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У сьому свій час. 
Час засівати і збирати врожай. 

Час мріяти і працювати над досягненням мрії. 
Час, коли доля дає шанси і проводить через страждання, щоб 
очистити і змінити русло наших думок і способу життя. 

Час відбирає те, що ним було породжене. Водночас глибоко 
в душі живе надія, що крім часу швидкоплинного, мінливого, 
який тече, як пісок, існує щось більш постійне і довговічне. Те, 
що перетриває час. Чи так це?

Над цією темою розмірковують автори нашого журналу. 
Давня Греція дає чимало ключів до розгадки таїни часу через 
образи-символи Хроноса, Кайроса, Еона. Античні театральні ви-
стави давали можливість прожити «священний час» і були рад-
ше таїнствами, ніж розвагою. А іноді ми забуваємо про час, про-
живаючи особливі моменти життя:  наприклад, споглядаючи 
твори мистецтва, як Рорімер, директор музею «Метрополітен».

...На столі запашна кава, м‘яке світло падає на сторінки жур-
налу. Час для неспішного читання і роздумів.

Ваша редакція 
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МИНУЛЕ, 
СЬОГОДЕННЯ, 
МАЙБУТНЄ

Антон Мусулін

...Я ж не міряю прийдешності, тому що її ще нема; не міряю й минувши-
ни, якої вже нема. Отже, що ж я міряю? Може, час, коли він проминає, 
а не час минучий? 

Св. Августин 

Є лише мить теперішнього, минулого немає, а 
майбутнє ще не настало.
Сфера часу охоплює все, що виникає в часі: 

минуле, яке стало спогадами, майбутнє, що живе 
надіями і сподіваннями, і сьогодення, яке, подіб-
но до Януса, споглядає і те, й інше. Янус, опира-
ючись на минуле і прямуючи в майбутнє, стає 
деміургом, який невпинно творить, перетворює 
і відроджує світ. Янус – це Кайрос і Кронос у їх-
ній нерозривній єдності, страж і хранитель часу, 
який відкриває і закриває двері становлення.

Янус також уособлює три частини часу, через 
які життя здійснює свою подорож, здіймаєть-
ся щаблями еволюції, вдосконалюючись і на-
буваючи нових здібностей. Згідно зі східними 
вченнями, рослинне життя прагне досягти рів-
ня життя тваринного, тваринне – людського,  

а людина – божественного. В людині одночасно 
присутні всі ці рівні життя, але, на жаль, нижче 
не завжди підпорядковане вищому. Тому вона 
живе то рослинним життям, то анімальним 
(тваринним), то людським, зрідка піднімаючись 
до рівня життя божественного.

Минуле – це океан, куди із джерел майбут-
нього вливаються ріки і струмки миттєвостей 
сьогочасся. Минуле заповнене часом, який втра-
тив плинність, часом того, що вже здійснилося, 
сталося і непідвладне будь-яким змінам. Ми-
нуле може лише втратити чіткість і поринути 
в повне забуття. Однак воно не зникає безслід-
но. Звичайна пам’ять забуває події, але досвід 
кристалізується у зміни, тому минуле продов-
жує жити в набутих здібностях душі, в її «гене-
тичній» пам’яті.
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Минуле, особливо молодість, може стати при-
хистком від теперішнього, якщо людина його не 
приймає, і від майбутнього, позбавленого надій. 
Дитинство і молодість – це рай, звідки нас вигна-
ла необхідність, але його не відновити спогада-
ми. Не той вік і не ті клопоти. Зрештою, рай –  
це не Царство небесне, адже відсутність зрілої 
думки, здатної розрізняти добро і зло, а також 
почуття відповідальності важко назвати цар-
ством, тим більше Царством небесним.

Минуле може жити у пам’яті сьогодення 
як осмислений, засвоєний досвід або як тяжка 
ноша втрачених можливостей, скоєних поми-
лок, втрати речей і людей, з якими ми пов’язу-
вали своє щастя і сенс життя. Ніхто не відбере у 
нас минулого, але воно може позбавити нас ра-
дості в сьогоденні і віри в майбутнє. Воно може 
стати фантомним болем, що не залишає місця ні 
для чого іншого, окрім болісних спогадів про те, 
чого давним-давно вже немає.

Минуле турбує і радує спогадами, майбутнє – 
очікуваннями і надіями.

Майбутнє – це час надій і сподівань, а також 
долі, яка поки що не втілилася. В уявлюваному 
нами майбутньому живуть наші мрії та ідеали, 

наше краще «завтра», а також вироки долі у ви-
гляді труднощів, випробувань і несподіваних пово-
ротів колеса фортуни. У близькому або далекому 
майбутньому проросте насіння, засіяне нами на 
полі великої битви, про яку оповідає Магабгара-
та, – битви, яка триватиме до переможного кінця...

Яким би важким не здавалося майбутнє, ми 
віримо і сподіваємося, що все буде гаразд. У на-
роді кажуть, що надія помирає останньою разом 
з надією на гарну долю після смерті.

Варто запитати себе: що нас більше турбує – 
майбутнє чи наші уявлення про майбутнє, і чи 
готові ми прийняти майбутнє таким, яким воно 
буде, коли стане сьогоденням? Обрій видимого 
нами майбутнього знаходиться у просторі ре-
чей чи просторі цінностей? Ми співвідносимо 
його зі світом чуттєвим чи духовним? Доля ча-
сто не дозволяє досягти бажаного і здійснити 
задумане, але вона не заважає досягти чесноти 
і здійснити повеління духу. Однак чесноту і ду-
ховність, які прийдуть у майбутньому, ми заво-
йовуємо зараз, бо лише у теперішньому ми мо-
жемо обирати і діяти.

«Все те, про що ти молишся, аби дійти до 
нього кругобіжним шляхом, – ти міг би мати 
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вже зараз, якби сам для себе не скупився, тобто 
якби минуле зоставив позаду, майбутнє – по-
лишив на провидіння, і тільки своє теперішнє 
спрямував до честивості і праведності. До че-
стивості – щоб любити уділене тобі, адже його 
принесла і до нього привела тебе сама природа. 
До праведності – щоб вільно і без викрутів ка-
зати правду, а чинити – законно і гідно; і нехай 
тобі не перешкоджають ні чужі пороки, ні пого-
лос, ні відчуття оброслої довкола тебе плоті: 
це – клопіт тієї частки, яка від цього страждає. 

Отож, коли вже станеш на виході, то все 
покинеш, а пошануєш тільки те, що в тобі є 
божественного, – свою керівну частку; і не боя-
тимешся, що твоє життя закінчується, а боя-
тимешся, що ти ще й не починав жити за приро-
дою. Тоді-то станеш людиною, гідною Всесвіту, 
що її породив, а перестанеш – бути чужинцем у 
власній батьківщині; перестанеш дивуватися, 
наче з несподіванки, із тих речей, які стають-
ся щоднини; перестанеш залежати від того  
й від сього». (М. Аврелій, 12.1)

Ми сприймаємо через призму своїх страхів, 
надій і очікувань не тільки особисте минуле, 
сьогодення і майбутнє, а й загальнолюдське. 
Ті, хто дотримуються ідеї безперервного про-
гресу, переконані: теперішнє краще, ніж темне 
неосвічене минуле, і гірше, порівняно із при-
йдешніми століттями, коли людство, кероване 
наукою і розумом, досягне якоїсь форми «кому-
нізму», особистого і загального добробуту і пов-
ноти життя. Інші, більш песимістичні, вірять, 
що минуле було ідеальним, що золотий вік люд-
ства давним-давно канув у Лету і, віддаляючись 
від цього початкового чистого часу, ми йдемо 
від самих себе, забувши, заради чого прийшли 
у світ. Можна припустити, що історичний час 
циклічний, а що «погано» і «добре» – поняття від-
носні; що будь-яка «ідеалізація» в певному сенсі 
є помилкою і більше говорить про наше сприй-
няття сьогодення, ніж про минулі і прийдешні 
часи. Наше сьогодення, особисте й історичне, є 
нашим, таким, як є, оскільки народилося з ми-
нулого і дасть народження тому, що буде. І якщо 
ми вже опинилися в цьому «тепер», ми за нього 
відповідальні, бо суд історії буде судити не наші 
уявлення про хід історії, а наші справи, нашу 
причетність до історії.

Історичний час тече набагато повільніше, 
ніж особистий, але між ними багато спільного. 
Народи і релігії теж пишаються своїми пере-
могами, але не визнають помилок, нехтують 
нинішнім часом, відчувають страх перед мабут-
німи століттями, і живуть так, ніби їм дарована 
вічність.

Не боїться і не втрачає часу той, хто сьогод-
ні садить дерева, в тіні яких він ніколи не буде 
спочивати, хто будує храми, де він ніколи не 
буде молитися... але він молиться, несучи і об-
робляючи камені для храму, вирізаючи на його 
стінах образи, що закликають до споглядання 
і роздумів про час, долю і призначення. Не втра-
чає часу той, хто звільнився від його ланцюгів   
і став його другом та вісником.
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СТАТУЯ 
МІСТИЧНОЇ 
ПОДВИЖНИЦІ
Юлія Каменщикова

У кімнату, де зберігаються витвори мисте-
цтва, заходить військовий. Він зупиняєть-

ся біля скульптури прекрасної оголеної жінки 
і довго дивиться їй у вічі. Жінка дивиться на 
нього у відповідь. Щось невимовне відчуваєть-
ся в цьому моменті: їхні погляди зустрілися, 
час зупинився – і тільки вібрації душі, викли-
кані цією зустріччю, наповнюють весь простір 
довкола. Світло ллється крізь вікно і підкрес-
лює плавні лінії силуету скульптури, створюю-
чи сяйво, яке начебто випромінює сама статуя. 
Тендітний, вразливий, чистий та прекрасний 
образ бентежить і обеззброює чоловіка, який 
опинився перед нею. Але хто ж цей чоловік?

Це Джеймс Джозеф Рорімер (1905 – 1966), 
який під час Другої світової війни служив в ар-
мії США у відділі пам’ятників. У Нормандії, Па-
рижі та Німеччині він захищав культурні місця 
та повертав викрадені витвори мистецтва. Під 
час виконання одного із завдань він і побачив 
статую. 

Рорімер був куратором американських му-
зеїв, директором музею мистецтв «Метрополі-
тен», а також головним ініціатором створення 
унікального для США музею «Клойстерс», при-
свяченого мистецтву та архітектурі середньо-
вічної Європи.

Чому ця скульптура привернула увагу Ро-
рімера? Ця незвичайна статуя зображає святу 
Марію Магдалину як містичну подвижницю. За 
легендами, другу половину життя Марія Маг-
далина провела в пустелі, де 30 років дотриму-
валася найсуворішої аскези, оплакуючи свої 
гріхи. Її одяг зотлів, і її прикривало лише довге 
волосся. Виснажене старе тіло ангели щоночі 
підносили на небеса, щоб зцілювати його; Бог 
годував її небесною їжею, і вона слухала співи 
небесних хорів.

Цю статую приписують Грегору Ерхарту, 
одному з видатних німецьких скульпторів по-
чатку XVI ст. Спочатку святу тримали різьбле-
ні ангели. Закладена в овальну металеву кон-
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струкцію, дерев’яна статуя була підвішена 
під склепінням церкви. Пізніше статую зня-
ли, а ангелів прибрали. Чуттєвий образ, спо-
кійна поза та медитативний вираз обличчя 
передають містичний екстаз святої. ЇЇ диво-
вижна краса та золоті кучері займаються 
святим сяйвом. Можна тільки уявити, який 
вплив мав цей жіночий образ, сповнений 
духовного змісту, на парафіян церкви!

Витонченість святої Марії Магдалини, її 
спокійна грація та ніжне обличчя насправді 
є ознакою традиції пізньої готики. Але поза 
у класичному контрапості, гармонійні про-
порції, об´ємність тіла та пошук формальної 
краси вказують на ознаки характерного сти-
лю епохи Відродження.

Статуя з’явилася на німецькому ринку 
мистецтв у ХІХ столітті і була придбана Лу-
вром у 1902 році. Перед самим початком 
Другої світової війни всі найцінніші тво-
ри мистецтва були евакуйовані з Лувра. 
Зусиллями багатьох людей, яким інколи 
доводилося ризикувати життям і йти на 
компроміс зі своїми переконаннями, скарб-
ницю культурної спадщини людства було 
збережено. Завдяки цьому і сьогодні, якщо 
вам пощастить опинитися в Луврі біля ста-
туї Марії Магдалини, ви зможете відчути її 
внутрішнє сяйво, глибину погляду, і підко-
ритися силі великої краси, яка руйнує пере-
пони часу, простору, релігійних переконань 
і соціальних відмінностей. Ця сила торка-
ється душі і підіймає до сфер, де чути музику  
небесних хорів.

Статуя Марії Магдалини, Грегор Ерхарт 
Аугсбург, бл. 1515–1520 рр., Лувр
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Завдання театру – дати людині побачити саму себе. Іноді з захо-
пленням і гордістю, іноді з розпачем і розчаруванням. Побачи-

ти, щоб глибоко прожити і осмислити, усвідомити те, що перебуває 
в тіні, не будучи освітленим театральним дійством. Усвідомити, 
щоб мати змогу змінити.

Театр стискає рамки простору: те, що відбувається на одній 
сцені, насправді відбувається у різних куточках земного, а інколи 
й не тільки, світу. Театр стискає рамки часу: за кілька годин перед 
нами постає життя кількох поколінь. Театр відкидає беззмістовне, 
незначуще, залишаючи квінтесенцію буття. І завдяки цій високій 
концентрації часопростору глядач бачить причини і наслідки, те, 
що ми називаємо Долею.

У грецькому театрі глядач завжди є активним учасником 
дійства. Це не означає, що він виходить на сцену. Це означає, 
що дійство на сцені відображається, наче у дзеркалі, в його душі. 
Справжня робота відбувається всередині. До цього треба підготу-
ватися: навчитись бачити, чути, відчувати, мислити.

Весь давньогрецький театр присвячений богам, і, зокрема, 
Діонісу. Витоки театру – стародавні діонісійські і елевсинські 

ТЕАТР МІСТЕРІЙ 
ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Наталія Ніколаєнко



10 | 10.2020

idealist.org.ua

містерії. Це таїнства на честь великих богів Діо-
ніса і Деметри, які давали людині можливість 
долучитися до священнодійства і прожити 
сакральну драму. Про неї недостатньо почути, 
прочитати, подивитись збоку: це те, учасником 
чого треба бути.

Центр – початок і завершення
Будь-де – у всесвіті, людській свідомості, теа-

трі – все починається з центру. В основі будови 
грецького театру – коло. У центрі кола – вівтар 
Діоніса. Якщо не буде центру, вівтаря, то нічого 
не відбуватиметься, бо немає ні витоку, ні мети. 

Кожна вистава починається біля вівтаря. 
Від нього рухається хор, який ділиться на дві 
частини, що прямують у протилежні боки: 
перший напівхор співає строфу, другий – анти-
строфу. Обидва напівхори, рухаючись від цен-
тру, створюють простір дійства, наповнюють 
його. А потім, повертаючись до центру, разом 
співають епод: тезу, антитезу, синтез. Якщо не 
буде тези та антитези, синтез неможливий. Але 
завдання більше, ніж просто синтез. Необхідне 
переусвідомлення, осягнення сенсу на новому 
рівні, якісний перехід. Те, що мовою сучасних 
фізиків ми назвали б «квантовим стрибком» 
свідомості.

Тож, коли відбувається дійство, воно бере 
початок із центру і в центрі завершується. На 
жаль, як і з будь-яким мистецтвом, з часом у 
театрі відбувається вихолощення суті. У IV сто-
літті до н.е. навіть з’явився жарт: «А до чого тут 
Діоніс?» Це був час, коли вже сама вистава не 
нагадувала про божественне, про центр і про 
основу світу.

Перформанс по-давньогрецьки
Простір навколо вівтаря – те, що ми б за-

раз назвали сценою – грецькою називався 
“orchestra”, або місце, де відбувається театральне 

Фрагмент чорнофігурної амфори з маскою Діоніса, 
майстер Антимен, бл. 520 р. до н.е., Старий музей, Берлін
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дійство. На орхестрі було багато декорацій та 
пристроїв для створення спецефектів: обвалів 
каміння, блискавок, пристроїв для «польоту»… 
Читаючи про це зараз, розумієш, що це вразило 
б і нас! Можна лише уявити, як це було приго-
ломшливо для греків того часу. Пристрої нази-
валися “mechanai”, що в перекладі означає «об-
ман», «ілюзія». Театральне дійство – це ілюзія, 
але саме ця ілюзія допомагає побачити те, що 
звичайним зором не побачиш. За екзотичними 
і приголомшливими формами театр навчав ба-
чити суть.

Фрагмент атичного червонофігурного кратеру, 
майстер Прономосу, бл. 410 р. до н.е., Неаполь

Глядацькі місця, що розташовувалися вели-
ким напівколом, називалися “theatron”. У пере-
кладі з давньогрецької “theaomai” – «спогляда-
ти». Театр не дивляться, його споглядають. Коли 
ми кажемо «теорія», «теорема», «театр» – це все 
однокорінні слова, а споглядання – це не розва-
га, а робота. Тому театрон – це місце для напру-
женої внутрішньої роботи. 

Місця для глядачів були зроблені з каменю. 
Ті, хто мав кошти, приносили подушки, інші 
глядачі сиділи прямо на кам’яних лавах. Під гля-
дацькими місцями були спеціальні заглибини 
для зручності і кращої акустики. 

Акустика в античні часи була неймовірною. 
Наприклад, найбільший театр в Епідаврі вмі-
щував до 20 тисяч глядачів. Уявіть: ви стоїте  
на орхестрі біля вівтаря, берете тоненький па-
пір і розриваєте його. Цей звук чутно у верх-
ньому ряду амфітеатру! В кожній точці сцени 
цей звук абсолютно різний. Актор, знаючи за-
кономірності сцени, міг керувати акустичними 
ефектами.

За орхестрою розташовувалась “skena” (не 
плутаймо з сучасною сценою). Це була кам’яна 
будівля 2-3 метри заввишки, де актори зберіга-

ли атрибути для театральної вистави. Ззовні на 
скені розміщувалися декорації. За скеною від-
кривався мальовничий краєвид, і це обов’язково 
враховувалося при побудові театру. Античний 
театр – це завжди неперевершена естетика. 

Людина мала отримати досвід проживання 
естетичного – Прекрасного, етичного – Благого, 
і містичного – Священного. Це гармонія кола: 
естетика, етика, містика. Це і є античний театр.
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змагаюся не з іншими спортсменами, щоб бути 
кращим за них, я змагаюся разом із ними, щоб 
бачити, на що мені орієнтуватися, щоб стати 
кращим за себе. 

В античному театрі ніколи не ставили виста-
ву одного окремого автора. Це був завжди агон, 
змагання, присвячене Діонісу. На конкурсі різні 
драматурги показували свої твори, а колегія 
суддів, на чолі якої стояв діонісійський жрець, 
визначала переможця. Є перше, друге і третє 
місце. Софокл перемагав близько двадцяти ра-
зів, афіняни любили його. Під час театрального 
дійства важливо було показати те, що внутріш-
ньо змінить афінян. Це боротьба у конструктив-
ному сенсі, бо коли я один, мені немає з ким зма-
гатися і до кого підтягуватися. 

Змагаючись, змагаю себе. Можливо, у цьому 
секрет перемог стародавньої Еллади.

Читайте продовження статті у наступно-
му номері – про комедію, драму, трагедію та 
«Нічого понад міру!»

Любов і війна. Агон
Життя – це місце любові і війни. Добро і зло, 

життя і смерть – це конфлікт, але перемога та 
мир завжди пов’язані з любов’ю. Згадайте будь-
який фільм чи театральну виставу: чи є таке дій-
ство, де не йшлося б про любов? А про конфлікт? 
Кіно, вистава, будь-який інший витвір мисте-
цтва – це протидія чомусь (війні), заради чогось 
(любові). Філософське питання, яке ставить те-
атр: «Проти чого ти воюєш, чого прагнеш?»

Любов як прагнення до чого: володіти чи 
бути? Війна і боротьба – з ким, із чим? Боротьба 
з іншими, із зовнішнім світом чи самим собою? 
Із собою повинна бути обов’язкова боротьба: 
я-кращий завжди бореться з я-гіршим. Це зма-
гання за принципи, за вищі ідеї: любов, справед-
ливість, істину. Ми, у справжньому сенсі, завж-
ди боремося чи воюємо за те, що нам дороге. 

Розглядаючи культуру Давньої Греції, не мож-
на обійти принцип Агону. Це боротьба як зма-
гання, але у найкращому значенні. Агон є у всій 
античній культурі. Олімпійські ігри – це агон: я 

Поет із масками, барельєф, Рим, І ст. до н.е., 
Принстонський музей мистецтв
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Сьогодні я бачила Талію – музу комедії...
На її устах блукала ледь помітна усмішка, 

і я на якусь мить подумала, що вона сміється  
з мене, з усіх нас, з нашого життя і наших клопо-
тів, таких чудних для чистого духу музи. 

Заклопотана щоденними нагальними спра-
вами, я зробила спробу відігнати це видіння. 
Мені не хотілося бачити усміхнений чарівний 
образ, бо подумала, що нині час не для радості 
й комедії, а для плачу і драми. Але це тривало 
недовго, бо муза мала, окрім багатьох інших 
обдарувань, хист до навіювання. 

Тож я побачила її і зрозуміла, що не варто 
так драматизувати своє життя; треба жити в ат-
мосфері комедії, і на все, що з нами відбувається 
чи засмучує нас, дивитися «ззовні» – іронічно і 
поблажливо.

Я пригадала своє дитинство, коли з ранку до 
ночі намагалася грати роль чемної і вихованої ді-
вчинки, бо почувалася зовсім маленькою на тій 
сцені. Я чекала, коли, нарешті, спектакль скін-
читься, впаде завіса, і я зможу заплющити очі 
й заснути за важкими лаштунками «по-справж-
ньому». Тоді, в дитинстві, я, сама того не віда-
ючи, була дуже близька до Талії, ближча, ніж 
тепер, коли треба було її побачити, щоб щось 
збагнути про її таїну. 

Так, життя – це велика комедія. І ми навіть 
не певні, що самі вибираємо собі ролі. Якщо 
неупереджено поглянути на історію, ми поба-
чимо зумовленість і невідворотність більшості 
важливих подій, немов хтось смикає за неви-
димі нитки, провадячи, самохіть чи силоміць, 
до кульмінації вистави. За часів моєї музи ці 

СЬОГОДНІ Я БАЧИЛА 
ТАЛІЮ – МУЗУ КОМЕДІЇ
Делія Стейнберг Гусман. 
Фрагмент із книги «Сьогодні я бачила»
видавництва «Новий Акрополь»



Маємо «побачити себе зокола», подивитися 
на себе як сторонні глядачі і навчитися сміятися 
з власних помилок, толерувати багато своїх вад, 
насміхатися й іронізувати, щоб, граючи, краще 
себе пізнати. Тільки тоді ми усвідомимо значен-
ня комедії та посмішки. Тільки тоді ми зрозу-
міємо, що, як на сцені, так і поза нею, важливо 
бути добрими акторами і добрими глядачами, 
добрими людьми, які усвідомлюють реальності і 
готові поліпшити їх, задіявши максимум наших 
можливостей.

Талія усміхається і научає... У руці вона три-
має маску... Вона наважилась явити нам своє 
істинне обличчя і гармонію своїх рис… Вона 
вийшла з гри видовищ і запрошує нас іти за нею 
крутим шляхом особистого подолання із сумним 
осміхом і радісною сльозою.

idealist.org.ua

невидимі нитки називали «долею», а мудрі 
люди намагалися збагнути, як вони діють...

Так, життя – це комедія. Усі ми носимо, як 
Талія, гротескову машкару, яка, власне, не смі-
ється і не плаче; все залежить від того, як на неї 
дивитися. Усі ми ховаємося за цією машкарою, 
яка, замість того, щоб являти наші духові стани, 
старанно їх приховує, аби ніхто (навіть ми самі) 
не знали, що з нами діється насправді. Усі ми 
граємо велику комедію, сподіваючись, що розі-
грані сцени і завчені ролі замінять нам зрілість 
і внутрішній стрижень, яких нам бракує.

Але комедія прадавньої музи не для того, 
щоб посміятись і забути; не можна їй закинути 
і безвідповідальність; не є вона і простою розва-
гою. Комедія – це школа життя, а всі ми, граючи 
в ній свої ролі, повинні вбирати все позитивне, 
що поволі веде нас від сцени і матеріальних ма-
сок до глибокої, затаєної реальності душі, яка 
експериментує в театрах існування.
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Ранок лишає лаштунки й знімає вуаль.
Всі завмирають, чекаючи вихід на сцену.
Кожен із трепетом слуха його речиталь:
Музику дня, життєствердно-дзвінку кантилену. 
«Зараз» – то кращий з часів, досконале «тепер».
Хочеться в ньому навіки лишити фермату.
Кожен трактує як вміє, на власний манер,
Справжнє мистецтво не терпить нікчемних догматів.
Ранок невтомний, бо втілює задум Творця. 
В звуках й співзвуччях лунають нові постулати.
Всьому є кода, нічому немає кінця.
Ранок змовкає, а ми будем вічно звучати.

*** 

Те, що втрачає ціну – абсолютно безцінне.
Те, що не має ваги – є цілком невагомим.
Всіх наших бід і напастей коріння єдине:
Жертвою бути простіше, ніж стати жертовним.
Часто буває найважче виходити з ролі,
Мовчки скидати костюми й старі реквізити,
Твердо сказати: «Доволі» і прагнути волі,
Все, що було – пережити, що буде – прожити.
Просто змиритись, та складно лишатися в мирі
Єдність плекати, не тратити сил в поєдинках,
Всесвіт вбирати із надлишком, наче на виріст, 
Знати, що завжди знайдеться порожня сторінка.

ПОЕЗІЯ
Наталія Житницька
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Еон – всеосяжна вічність
В орфічній теогонії Еон-Вічність (від грец. 

aiwn = aei on – «століття», «вічність») – той, хто не 
старіє, перебуває у першовитоків всього. Він ви-
ник ще до Хаосу, Ефіру, Ночі та інших богів, які 
передували народженню космосу. Еон-Хронос – 
триголовий дракон мудрості, Триєдиний Логос; 
це божество згадується у багатьох теогоніях, 
де він разом з Ананке-Неминучістю породжує 
все суще і керує силами часу та долі, що обері-
гають Всесвіт.

Плутарх говорив: саме Неминучість змушує 
благих даймонів, які заплямували свої руки 
кров’ю, і богів, які порушили присягу, перевті-
люватись упродовж тридцяти тисяч років як 
смертні істоти всіх видів, змінюючи одне бага-
тостраждальне життя на інше.

Еона часто зображують у вигляді крилатого 
юнака всередині зодіакального кола або змія, 
який кусає свій хвіст, що символізує одвічне 
повернення життя до першоджерел і космічні 
цикли часу, які змінюють один одного, обертаю-
чись довкола вічності.

ЕОН, КРОНОС, 
КАЙРОС – ВОЛОДАРІ 
ЧАСУ
Антон Мусулін

Еон-Хронос і Ананке уособлюють причин-
но-наслідкові зв’язки, що оберігають порядок, 
цілісність і єдність Всесвіту. Кожна причина пе-
редує наслідку: як у світі ідеальному – вічному, 
так і у світі чуттєвому – скороминущому; в обох 
світах все повертається до своєї причини. Анан-
ке-Неминучість вершить суд над діяннями, і та-
ким чином наслідки вчинків повертаються до 
того, хто їх скоїв; безсмертні душі, народжені 
вічністю, повертаються до своєї причини завдя-
ки самопізнанню.

В орфічній традиції первородний Еон-Хро-

нос в одній з іпостасей1 ототожнюється з боже-
ствами Порос і Текмор, які уособлюють початок 
і кінець кожної речі, всього, що існує.

Порос – шлях, засіб, переправа – уособлює 
початок і шляхи становлення, які виникають у 
первозданних водах Хаосу, а Текмор символізує 
орієнтири й межі, завершення шляхів. У космо-
логії ці два принципи породжують і охоплюють 

1      Інші іпостасі Хроноса-Еона: Офіон – змій вічності; Фанес-
Ерос – всепороджуюча сила, яка урухомлює Всесвіт.
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всі рівні існування. Вони альфа й омега сущого, 
початок, середина і кінець шляху еволюції кос-
мосу і всього, що в ньому існує.

Шляхи – це річища, по яких тече божествен-
на енергія: воля, думка і життя, яке створює і 
оживляє форми у просторі-часі. І наше життя – 
це шлях, який ми вибудовуємо у часі і просторі, 
всередині себе і назовні. Але ми не повинні за-
бувати про межі, про призначення і горизонт, 
до якого необхідно прийти. Адже шлях – це засіб 
і спосіб досягнення мети. Для чого потрібні доро-
ги, які ведуть у нікуди? І як досягнути мети, не 
знаючи шляхів, що ведуть до неї?

Якщо йти шляхами вічності, можна подо-
лати всі труднощі, знайти вихід з будь-яких 
обставин. Це вічність веде нас у часі шляхами 
господніми, допомагаючи долати труднощі й 
випробовування, обирати те, що належно люди-
ні й споріднено з вічністю, аби не поневірятись, 
не блукати по життю наосліп, підкоряючись слі-
пим вимогам нерозумної частини душі.

В елліністичну епоху Еона-Хроноса стали 
ототожнювати з Кроносом – старшим титаном 
в теогонії Гесіода. На відміну від Кроноса, боже-
ства часу, що поїдав своїх дітей, Еон-Хронос сим-
волізує вічність, він нічого не потребує і нічого 
не знищує, уособлює Життя і причину кожного 
народження.

Кронос – всепоглинаючий час
Кронос – давній, всепоглинаючий час. Він 

володар всього, що народжується, зростає, зане-
падає і гине, від нього народилися Ори – богині 
часу та пір року. Кронос володарює над кількіс-
ним виміром часу, над старіючим та безпомічним 
мирським часом, буденним і однорідним, що 
має свої вчора, сьогодні та завтра.

Згідно з міфом, Кронос боявся, що його владу 
повалить один із синів, і тому поглинав своїх ді-
тей. Його дружина Рея, рятуючи наймолодшого 
сина – Зевса, дала Кроносу камінь, якого той про-
ковтнув, а Зевса-Життя сховала у печері. Час Кро-
носа поглинає та знищує все, що виникло у часі. 
Але існує те, що йому непідвладне, – це Життя, 
яке, за платоніками, є самостійним принципом, 
енергією Абсолюту, що одухотворює все суще. 
Далі міф змальовує битву між Часом та Життям, 
між титанами, які уособлюють сліпу матерію, 
та богами, котрі символізують розумний, духов-
ний принцип, що творить і оберігає макро- та 
мікрокосмос.

Після перемоги над титанами Зевс ув’язнив 
Кроноса у Тартарі – темній безодні, оточеній по-
трійним шаром мороку. Пізніше він звільнив 
його та призначив правителем Єлисейських по-
лів, де панує вічна весна і живуть душі героїв та 
благочестивих людей.

У Тартарі душа страждає одночасно від мук 
Тантала, якого мучить голод та спрага чуттєвого 
життя; від мук Сізіфа, який безперервно робить 
марну роботу; від мук Салмонея, котрий знема-
гає у нескінченному штормі пристрастей; і від 
мук Іксіона, прив’язаного до колеса, яке вічно 
крутиться і обертає душу серед різних видів 
страждань.

Вічні муки душа зазнає у часі, а справжнє 
духовне щастя належить вічності. У якомусь 
сенсі Аїд і Тартар ми створюємо за життя, і він 
залишається з нами після смерті, доки не відбу-
деться очищення душі від хвороб, на які вона 
страждає.

Час – це середовище становлення душі. Коли 
душа втілена у часі, вона свідомо чи несвідомо 
обирає та створює умови свого існування. У світі 
чуттєвому, в печері становлення, про яку Пла-
тон розповідає у «Державі», душа-бранка може 

Еон у зодіакальному колі і Теллус (Гея) в оточенні 
персоніфікацій чотирьох пір року, греко-римська 

мозаїка, III ст н.е., Гліптотека, Мюнхен
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бути знерухомлена вадою, не знаючи іншої ре-
альності, окрім світу тіней. Або ж вона може 
звільнитися від кайданів та здійснювати героїч-
ну роботу сходження до справжньої реальності, 
вийти за межі Печери.

Якщо душа занадто захоплена чуттєвим та 
переймається ним, тоді її кайдани, викувані у 
вогні пристрастей та неправильних суджень, 
стають міцнішими, а її світ – темнішим та мен-
шим. Печера перетворюється на Тартар, ото-
чений потрійним шаром егоїзму, що затьма-
рює всі наші дії, почуття та думки; вона стає 
пеклом, де душі відбувають покарання за гріх 
гордині та зарозумілості, за образу богів та при-
ниження людей.

Але Кронос-Час є володарем і інших земель, 
прекрасніших та приємніших – це Острови бла-
женних, що в Елліністичну епоху ототожнюва-
лися з Єлисейськими полями, де панує вічна вес-
на і куди Кронос приводить чисті та гідні душі.

Але ті, хто, тричі
Пробувши на землі та під землею,
Зберіг душу свою чистою від усякої скверни,
Шляхом Зевса гряде до твердині Крона.

Піндар, «Острови Блаженних»

Отже, час і поневолює, і визволяє. Душа віль-
на обирати, як розпорядитися собою і своїм ча-
сом: обираючи вади, недоліки і пристрасті, вона 
приковує себе до Тартару; здійснюючи героїчні 
вчинки, долаючи себе, вона долучається до бла-
женного життя.

Згідно з давніми теологами та філософами, 
епоха правління Кроноса була золотою добою, 
найщасливішим періодом в історії людства. 
Знаючи, що людина за природою слабка, Кро-
нос призначив їй найкращих правителів – дай-
монів, божественних пастирів людського роду. 
Адже там, де панує смертне, а не божественне, 

важко оминути всіляке лихо. Згідно з Платоном, 
це стосується і держави, і людської душі, оскіль-
ки їхні нерозумні частини – мужня і жадаюча – 
стають причиною бід та страждань, породжую-
чи всі форми несправедливості та тиранії.

Якщо в душі більше заліза, ніж золота, тобто 
вона більше керується тиранічним, аніж боже-
ственним, нею править Арес, який вічно воює, 
та його діти – Страх і Жах. Така душа набагато 
нещасніша, ніж душа світла та чиста, яка при-
слухається до голосу благого даймона – аполло-
нічного начала, що зцілює, об’єднує та освітлює 
всі рівні душевного життя.

Якщо душа діє розумно, якщо вона зосере-
джена на духовному – світі ідей та цінностей, 

очистилась від усякої скверни, щоденно долаю-
чи тяжіння земного, врешті-решт, вона знайде 
справжнє щастя єднання з божественним. Інак-
ше кажучи, вона знайде свої острови блаженно-
го та радісного життя, осяяні світлом мудрості 
та чесноти.

Отже, можна міцно прив’язати себе або до 
матерії, або до духу. У першому випадку душа 
перебуває у неволі, в другому – вона вільна, і з 
власної волі повертається до Печери, аби допо-
могти іншим в’язням досягти звільнення.

Час, позбавлений аромату 
вічності 

Як ми керуємо власним часом? Чи вико-
ристовуємо його на благо собі та іншим, чи 
нами володіють пристрасті, недоліки, нерозум-
ність? Час, не облагороджений вічністю, стає 
руйнівним. 

Сьогодні на індивідуальному та колективно-
му рівні ми спостерігаємо розпад, прискорення 
й атомізацію часу. Він не має ритму і напряму: 
різні частини життя рухаються з різною швид-
кістю, але вже не навколо вічності і не у на-
прямку вічного. 
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Час, позбавлений ритму, стає роздробле-
ним і рухається не плавно, а стрибкоподібно: то 
швидко, то повільно, розтікаючись брудними 
потоками по річищах повсякденності. Наш час 
подрібнюється, згущується довкола хибних цін-
ностей і наших дрібних інтересів, які конфлік-
тують між собою.

Те ж саме можна сказати і про наше життя. 
Без зв’язку з вічним його опановує жага чуттє-
вих переживань, воно втрачає структуру, точки 
відліку, цілісність і глибину. Все стає однаково 
значущим або незначним.

Ототожнюючи себе з тимчасовим, нестійким 
і дріб’язковим, людина й сама стає крихкою і 
хиткою, в’язнем швидкоплинного. Розпорошен-
ня часу і втрата основи, яка поєднує його части-
ни в єдине ціле, призводить до роздробленості 
ідентичності. Турбуючись лише про тілесне, 
людина втрачає почуття перспективи і сен-
су, які понад короткочасні інтереси. Бажаючи 
довгого фізичного життя, вона піклується про 
тіло всіма можливими способами. Вона боїться 
зморшок та сивини, не розуміючи, що старості 
притаманна своя краса, і заперечуючи факт не-
минучості смерті.

У чуттєвій культурі та культі чуттєвості не-
має місця для Бога і турботи про душу.

Ми старіємо, але не дорослішаємо, і гірше 
того, помираємо «голодними», не сповна наси-
тившись прожитим життям. Нам здається, що 
життя не дало нам всього, що повинно було 
дати, тому ми не відчуваємо подяки до нього, 
до його вісників і дарувальників. У нас немає 
пам’яті, адже ми можемо згадати мало значущо-
го, а тим паче того, за що слід подякувати.

Хіба можна говорити про пам’ять, якщо у 
житті не було рефлексії, діалогічності і спогля-
дання, якщо ми весь час крокували безкінечни-
ми пісками пустого часу?

Коли людина позбавляє своє життя духов-
ного виміру, час стає стерильним і глухим. Сте-
рильний час не породжує і не підтримує життя, 
бо в нього немає ні опори, ні перспективи. Ні-
мий і глухий час не промовляє слова-Логоси, які 
створюють світ, налагоджують зв’язки, роблять 
невидиме видимим. Він безжиттєвий, як пусте-
ля, і марно тече, як пісок.

Чому нам здається, що нам не вистачає часу? 
Короткі дні перетворюються в роки, роки – у де-
сятиліття, протягом яких ми женемося за втра-

Храм Сеті I в Абідосі, Єгипет
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ченим часом. Якщо нам так не вистачає часу, 
потрібно запитати: на що нам його не виста-
чає? На придбання речей, розваги, завершен-
ня незробленого? Або ж ми просто відчуваємо 
брак часу, тому що він розтікається, не маючи 
форми, спливає, присипляє й затуманює своєю 
примарністю? Нам не вистачає часу, бо ми не 
володіємо собою, і тому не вміємо розпоряджа-
тися своїм часом. 

Час – це таланти, з якими ми прийшли у цей 
світ. Не знаючи, що з ними робити, ми закопа-
ли їх у сухий ґрунт недбалості й поверхневості,  
і тому опинилися у владі всепоглинаючого го-
лодного часу.

Час порожній і час, 
наповнений сенсом
Рухатися – не означає вдосконалюватися. 

Рухаючись від однієї проміжної мети до іншої, 
гаючи свій час даремно, врешті, ми прийдемо 
до смерті, яку мислимо як зникнення, перетво-
рення в ніщо. Ми не вважаємо смерть вінцем 
життя, Граалем, що зібрав усе прожите, все, 
що гідне вічності. Гонитва за часом і втеча від 
смерті – одні з головних характеристик нашого 
часу. Втеча від смерті – це втеча від турботи про 
себе, про свою душу. Обтяжена непотрібним, 
знеціненим часом, душа хоче відпочити від по-
рожнечі, але боїться заснути. Страх перетворю-
ється на безсоння, а безсоння – на понурий стан 
порожнього часу. 

Коли порожній час посідає трон вічності, 
життя перетворюється на безперервні сатур-
налії, де блазень виконує роль царя, а рабське 
зрівнюється у правах з аристократичним. Пере-
творивши своє життя на сатурналії, людина от-
римує свободу жити нерозумним, нестабільним 
і швидкоплинним життям на безперервних уро-
чистостях помираючого часу.

Людині здається, що їй не вистачає часу одяг-
нути всі маски та зіграти всі ролі у театрі життя. 

Вона розважається, поглинута грою, і не бажає, 
щоб та закінчилась, не хоче жити справжнім 
життям. Граючи, людина стає жертвою титаніч-
них сил, які розривають час її життя на шматки. 

На відміну від життя-гри, споглядання жит-
тя має ритм і напрямок, центрує людину, звер-
тає її погляд на дійсно важливі речі. Час, приді-
лений священному дозвіллю, відрізняється від 
буденного часу, який ми витрачаємо на рутину, 
матеріальні блага, звичні душевні переживан-
ня і турботи. Грецьке слово «shole» спочатку 
означало «вільне проведення часу»; після Пла-
тона цим словом почали називати те, для чого 
потрібно використовувати вільний час: заняття 
філософією – істинну форму зайнятості.

Філософія – це золота нитка Аріадни, яка 
може вивести нас із лабіринту буденності.

Подібно до чернечого життя, в якому день 
починається і закінчується молитвою, заняття 
філософією починається не з думки, а з подиву, 
і перетворюється на гімн – молитву, звернену 
до богів і присвячену їм. 

Філософія – це спосіб молитви, це поворот 
всередину, до глибини. Присвячений їй час – це 
час Кайросу, наповнений сенсом, радістю єд-
нання, надією, світлом духовного життя.

Кайрос – належний час
Кайрос, окрилений бог часу, який біжить 

нам назустріч, уособлює присутність вічності у 
людському часовому вимірі. У Давній Греції його 

зображали у вигляді оголеного юнака, який сто-
їть на кулі. У лівій руці він тримає ваги, а у пра-
вій – бритву. 

Кайрос – це юний, могутній час відновлен-
ня, сходження, єднання. Час-Кронос і Час-Кай-
рос уособлюють кількісний і якісний виміри 
часу. Перший вимірюється хвилинами і го-
динами, другий – інтенсивністю внутрішніх 
переживань і творчим натхненням. У цьому 
значенні Кайрос символізує не просто незви-
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чайний момент буденного часу, а проник-
нення вічності у час Кроносу.

Кайрос – окрилений вісник вічності. На 
відміну від бога Гермеса, який несе звістки- 
логоси, Кайрос приносить божественні енер-
гії, що творять і животворять, відроджують і 
підносять. Час Кайросу – це час естетичного, 
філософського і містичного досвіду, доторку 
до Таїни та перевтілення у вісника Таїни.  

У метафізиці Плотина Єдине-Благо ото-
тожнюється з Прото-Кайросом, причиною 
і можливістю вдосконалення всього сущого. 
Торкаючись Кайроса-Блага у належний час 
належним чином, душа переповнюється бла-
гом, виходить за свої межі, творить, а потім 
повертається до себе, знаходить себе. І у цьо-
му пориві натхнення вона змінюється і змі-
нює світ. 

Час для кожної речі
Натхнення перетворює хвилини на дні,  

а дні – на роки, і навпаки. Кайрос, немов ал-
хімік, трансформує час, перетворюючи важ-
ке, нестійке, темне оливо буденного часу на 
осяяний, благородний час, на філософський 
камінь і еліксир вічного життя.

Кайрос уособлює належний, оптималь-
ний час для кожної речі. Всьому свій час 
і кожному явищу під небесами: час сіяти і 
збирати врожай, час народжуватися і поми-
рати, час зустрічей і прощання. Є кайрос на-
родження – момент, коли душа одержує тіло, 
щоб вирушити в подорож рікою часу; і є кай-
рос смерті – момент відділення душі від тіла. 
І якщо виконано все, що належно було, наві-
що жити? Просто  для того, щоб жити?

Будь-яке нехтування належним часом 
обертається драмою або навіть трагедією 
втрачених можливостей.

На рівні історичного часу Кайрос знаме-
нує точки повороту, події, що сприяють на-
родженню, розвитку і загибелі цивілізацій; 
на індивідуальному рівні він уособлює час 
сприятливий і прекрасний, час перемог і звер-
шень, прозрінь і перетворень. Час Кайросу не 
має тривалості, годин, днів, років і століть, 
хоча він може охопити всі ці міри часу.

Час як нагода (Кайрос), 
Франческо Сальватті, 1543 – 1545, Палаццо Веккіо, 

Флоренція
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Здобути чесноту і мудрість
Час Кайросу рухається нам назустріч, і якщо 

його не впіймати, то навіть Зевс не поверне 
втрачений момент. Це унікальні миті, коли не-
можливе стає можливим, коли доля відкриває 
перед нами двері – і в нас немає часу на роздуми 
й вагання.

«Він сказав нам, що крила на його ногах свід-
чать про його стрімкість, що пори року перемі-
щують його і він рухається через всю вічність; 
щодо його юнацької краси,  вона завжди доречна 
і своєчасна, і що Кайрос (Можливість) – єдиний 
творець краси, і той, чия краса зів’яла, не має 
нічого спільного з природою Кайроса (Можливіс-
тю); він також пояснив, що чубчик на його чолі 
вказує на те, що його легко зловити, коли він на-
ближається, але коли він пройшов повз, час ді-
яти втрачено, і якщо можливістю (Кайросом) 
нехтують, її не повернути». 

Callistratus, Descriptions

Бог Кайрос вважається молодшим із синів 
Зевса, однак, за Гесіодом, ця роль відведена Ге-
раклові, який, звершивши дванадцять подвигів, 
отримав право жити на Олімпі й одружитися з 
Гебою, богинею вічної юності. Час Кайроса-Гера-
кла – це час подвигів, завдяки яким створюва-
ний нами всесвіт стає більш гармонійним, ціліс-
ним і прекрасним. 

Ненастанно будувати свій внутрішній кос-
мос, найпрекрасніше з наших творінь – це не-
легка справа, і вона не під силу волі, розсіяній 
часом, роздробленій серед  безлічі швидкоплин-
них цілей. Як сказав Будда, легше перемогти ти-
сячу армій, ніж завоювати самого себе. Аби ви-
бороти чесноту і мудрість, потрібно пробудити 
у душі вічність, бо лише вічне в людині здатне 
здійснювати подвиги, створити своє небо й усія-
ти його зірками.

Планувати подвиги 
і народжувати прекрасне
Головний герой п’єси Григорія Горіна «Най-

правдивіший» сказав, що подвиги необхідно 
планувати, і в цьому є частка правди. Плану-
вати подвиги – значить бачити Кайроса, який 
вічно біжить нам назустріч і вислизає від нас, 

постійно перебуває поряд з нами й дає нам шанс 
вивищитися тут і зараз, побачити речі з перспек-
тиви божественного та діяти належним чином.

Планувати подвиги – значить створювати 
можливості і шанси для росту та змін. Героїчне 
в нашій душі шукає можливості здійснитися, бі-
жить назустріч часу Кайроса, щоб, зустрівшись 
з ним, стати Кайросом-Гераклом – перемогою 
духу над матерією, часом слави.

Час Кайроса – це миті, коли душа, вагітна 
сенсом, звільняється від своєї ноші. Як говорить 
Платон, це звільнення завжди відбувається у 
присутності прекрасного.

Кайрос – єдиний творець краси. Краса завж-
ди своєчасна, і принагідний час творить її, відсі-
каючи зайве, врівноважуючи, надаючи всьому 
потрібну міру і гармонійно поєднуючи частини. 
Красі не властиві нестача та надмір.

Кайрос уособлює правильну міру – поєднан-
ня належного і можливого. І це одне з визначень 
філософії. Перше і найважливіше, чим опікуєть-
ся філософія, – всьому знати свій час. Філософія 
вчить людину відповідати своїй природі, вима-
гати від себе належного і можливого. Нерозум-
но хотіти від себе того, що нам не під силу, а ро-
бити менше – ознака духовної і моральної ліні, 
бажання залишатися у просторі психологічного 
і ментального комфорту.

Для філософської роботи не буває негожого 
часу. Духовні зусилля здійснюються тут і зараз, 
бо для зцілення душі не буває «потім». Тут і за-
раз ми осмислюємо минуле і обираємо майбут-
нє. Кожна мить – це можливість робити себе 
кращими, подолати нудьгу, прислухатися до 
голосу розуму і совісті, подарувати комусь тур-
боту і радість і, врешті-решт, поговорити з Бо-
гом, почути його поклик і стати його логосом  
у цьому світі.
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ТРИ ПОГЛЯДИ 
У ВІЧНІСТЬ

Ви пам’ятаєте свій перший погляд у вічність?
У безкраю далечінь зоряного неба; туди, звідки не повертаються; 

в очі коханої людини… 
Ви пам‘ятаєте це відчуття – глибини, таїни? Саме тоді ми почали ба-
чити. Не дивитись, не розглядати, а бачити. Єство, суть, справжнє.
Я десятки разів вдивлялась у вічність, а вона щоразу глибшає, на-
повнюється сенсами, полум‘яніє, дихає, звучить.

Наталія Ніколаєнко
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«Ἀστέρας εἰσαθρεῖς ἀςτὴρ ἐμός· εἴθε γενοίμην
οὐρανος, ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω».
 
На зорі ти дивишся, зоре моя ясна!
О бути б небом, і в обіймах широких
Тримати тебе й очей міріадами,
Тобою милуватись у сяйві безмовному.

Платон

Що то за вічність, яку ми шукаємо, дивлячись в небо? Що ми бачимо 
там? Сонце, зорі? Бога, сенси?
Там, високо вгорі – безодня. Але не така, коли дивишся у прірву –  
пусту, холодну, яка обіцяє смерть. Ні! Це жива, неймовірно напов-
нена безодня. 
Про що говорять тобі зірки? Про Мрію? Про небесну Батьківщину? 
Про твої витоки і твій океан, до якого так прагнеш?

1
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«...Сонце – дитя добра, його ж добро породило подібним 
до себе і тим, чим буде добро у сфері, доступній для осяг-
нення розумом, стосовно самого розуму й того, що ним 
осягається, тим у сфері видимого є сонце стосовно зору і 
всього, що зір сприймає.

Коли хтось спрямовує свої очі не на ті предмети, кольо-
ри яких залиті денним світлом, а на ті, що вже огорну-
ті вечірніми сутінками, то скільки не напружуй їх, вони 
все одно слабнуть і видаються заледве не сліпими, ніби й 
не було в них ніякого ясного і гострого зору. Але, знову ж 
таки, коли ті очі дивляться на те, що освітлює сонце, і 
виразно все бачать, це означає, що зір вони мають добрий.

Уяви собі, щось подібне коїться і з душею. Коли вона по-
ривається до речей, осяяних правдою і буттям, то 
сприймає їх, пізнає, і видно, що в неї є розум. Коли ж 
вона чіпляється до того, що розчиняється в мороці, 
тоді починає недобачати, переповнюється різноманіт-
ними гадками, які весь час змінюються то в один, то 
в інший бік, і виглядає так, наче їй забракло розуму».

Платон «Держава»

Αντροπος (антропос) – той, що дивиться, мислить вгору.

«Ім’я “людина” означає те, чого інші істоти не бачать, 
про що не роздумують, чого не розглядають (ἀναθρεῖ) – 
що людина у той же час бачить (ὄπωπε) – дивлячись вгору, 
роздумуючи про те, що бачить. І тому єдина з усіх істот, 
людина, правильно зветься “людиною”, оскільки роздивля-
ється, чи дивиться вгору на те, що бачить».

Платон «Кратил»

Геліос на колісниці, 
атичний червонофігурний кратер, 

бл. 430 р. до н.е., Британський музей

Той, що дивиться, 
Кіклади, 2 800 – 2 700 р. до н.е., 

Лувр

Платон у «Кратилі» підкреслює, що грецькою «бачити» 
і «знати» – одне слово. У «Державі» він порівнює Благо і 
Сонце.
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Сьогодні смерть стоїть переді мною
Як зцілення після хвороби,
Як звільнення після ув‘язнення.
Сьогодні смерть стоїть переді мною
Як запах ладану, 
Наче коли сидиш під вітрилами
У свіжий вітряний день.
Сьогодні смерть стоїть переді мною
Як аромат квітки лотоса,
Наче коли знаходишся на межі сп’яніння.
Сьогодні смерть стоїть переді мною
Як блискавка на небі після дощу,
Наче повернення додому після
воєнного походу.
 
Сьогодні смерть стоїть переді мною,
Подібно до сильного бажання побачити свій дім
Після довгих років, які ти провів за ґратами.

«Діалог людини зі своєю душею Ба», єгипетська традиція

Що то за вічність, в яку ми вдивляємось, коли йдемо звідси?
Ні, немає тут страху, немає втоми та старості. Цей погляд спокійний 
і рішучий, в ньому прийняття того, що природно. Труди завершені, 
плоди зібрані, пшениця досвіду золотиться в засіках.
Цей дивовижний погляд шукає лінію обрію, обрію між світами.

«Там чекає на вас вже дім і старий слуга, і свічки вже горять, але 
скоро вони згаснуть, тому що ви негайно зустрінете світанок. Цією 
дорогою, Майстре, цією!» 

Михайло Булгаков

2
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«Ім’я Аїд, вважаю, більшість людей 
сприймають як назву невидимого (ἀιδὲς), 
і боячись його, називають радше іменем 
Плутон. 

Так мені видається, що люди сильно по-
миляються щодо могутності цього бога і да-
ремно його бояться. А бояться тому, що коли 
хтось помирає, то назавжди залишається у його 
владі. Також бояться тому, що гола душа, без тіла, 
вирушає до нього. Мені ж видається, що усе це – і повнова-
ження бога, і його ім’я провадять в одному керунку. 

Який зв’язок, що утримує в одному місці будь-яке живе бут-
тя, є міцнішим для нього – необхідність (ἀνάγκη) чи прагнення 
(ἐπιθυμία)?

То чи не вважаєш ти, що було б дуже багато втікачів з Аїдового 
царства, якби він не прив’язував найміцнішими путами тих, що до 
нього потрапляють?

Тому, зв’язуючи їх, він, очевидно, зв’язує міцнішим зв’язком, 
тобто прагненням, а не бажанням.

Тож він зв’язує їх прагненням, найміцнішим з усіх прагнень, 
якщо він намагається утримати їх величезними кайданами. 

А чи існує якесь прагнення, сильніше від прагнення стати кра-
щою людиною завдяки спілкуванню з кимось іншим? 

Як видно із сказаного, цей бог є чудовим софістом та великим 
благодійником для тих, що перебувають коло нього, посилає блага 
тим, що перебувають там. Надзвичайно велика кількість оточує 
його звідусіль, і через це й називають його Плутоном. А оскільки не 
прагне спілкування з людьми, які ще мають тіло, зближуючись з 
ними тільки після того, як душа очиститься від усіх тілесних грі-
хів та похотей, чи не видається тобі, що це виявляє його філософ-
ську природу? Він чудово розуміє, що усіх можна утримати, зв’я-
завши їх прагненням чесноти (ἀρετὴ). А всіх тих, які підпадають 
під тілесні похоті та пожадання, чи міг би навіть Кронос, його 
батько, зв’язати й утримувати своїми славнозвісними путами». 

Платон «Кратил»

Персефона і Гадес,
аттичний червонофігурний кілик, 

440 – 430 рр. до н.е., 
Британський музей
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Verra la morte e avra i tuoi occhi.
«Прийде смерть, у неї будуть твої очі».

Чезаре Павезе
 
Під час битви під Троєю зустрілися у двобої видатний ге-
рой Ахіллес і донька Ареса, амазонка Пентеселея. Коли вже 
він простромив її списом і вона помирала, їхні очі зустрі-
лися, і вони закохались одне в одного. Неймовірно сильно,  
до смерті…
Що то за вічність, яку ми шукаємо в очах коханої людини?
Ми бачимо там сонце і зорі нашого внутрішнього неба, ми 
бачимо безсмертну сутність, яка буде поруч, коли ні сонця, 
ні зірок уже не буде. За межами буття, за межами смерті.
Коли ми вдивляємось у кохані очі, ми бачимо-знаємо, що 
смерть – це лише перехід, що час-Кронос не забере у нас 
того, що виплекане спільними зусиллями і Кайросом. Ми 
вічні, ми цілісні.
Цей погляд робить з нас, звичайних чоловіків і жінок, справ-
жніх героїв, натхненних силою любові-Ероса жити «свою 
вічність радісно і відважно».



29

idealist.org.ua

10.2020 | 

«…первісна наша природа була такою і ми були цілі. Отож, лю-
бов’ю називаємо бажання цілости і прагнення її осягнути. Я вже 
казав, і тепер говорю: колись ми були єдиною істотою, а тепер 
через нашу провину ми, ніби розселені богом, кожний окремо. 
Хай ніхто своїми вчинками не суперечить Еросові. Хто чинить 
йому опір, той накликає на себе ворожість богів. Заприязнившись 
і помирившись з цим богом, ми віднайдемо і зустрінемо кожен 
свою половину, яку любимо, що тепер вдається небагатьом».

Платон «Бенкет»

Ахіллес і Пентесилея, 
аттична чорнофігурна ваза, 

530 – 525 рр. до н.е., Британський музей

Сцена симпосію, фрагмент розпису  
з гробниці пірнальника, 

бл. 470 р. до н.е., Пестум, Італія
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Я вимовляю «коричневий», заплющую очі і бачу людські руки, 
знайомі із сонцем і вітром. Руки над гончарним кругом, що 

обертається. На ньому танцює волога глина, перетворюючись у 
щось зовсім інше. Руки намалюють на ній символи. Може, безкі-
нечні хвилі. Може, Сонце. Людина вкладе у ці символи своє ба-
чення світобудови. Пройшовши крізь вогонь, глина стане вмісти-
лищем для збіжжя чи води. Так із землі-глини, повітря-танку на 
гончарному кругу, води та вогню людина створює щось своє. Обер-
тається гончарний круг. Сонце і Місяць рухаються небом. Зоряне 
небо крутиться. Танцює. Минають дні, роки, тисячоліття. 

Про що нам говорять прадавні горщики за музейним склом? 
Чиї руки пам’ятає ця глина?

Коричневий. Я думаю про глину, з якої Ульгень – бог, в якого 
вірили алтайці, хакаси та шорці – створив тіло першої людини. А 
кістки – з очерету. Недарма Блез Паскаль назвав людину мисля-
чим очеретом.

Коричневий. Я думаю про сухі стебла очерету. Людина чула, як 
у них співає вітер. І зробила собі очеретяну сопілку, щоби говори-
ти зі світом. Говорити мовою вітру та музики.

Кажу «коричневий» і думаю про шорстку кору дерев, якої лю-
блю торкатися. Втім, кора не завжди коричнева, часом вона радше 
сіра. Цікаво, який на дотик Іґґдрасиль?

КОЛІР ВОЛОГОЇ 
ГЛИНИ. 
ОСЯГНУТИ 
КОРИЧНЕВИЙ

Кольори

Олександра Канафоцька
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Кажу «коричневий» і думаю про кораблі. Ріки – перші магістралі 
давнього світу. Людина робила човен і досліджувала незвідане. Що там, 
за вигином ріки? Які місця? Які люди? Кораблі несли у своїх долонях ман-
дрівників і піратів. Торговців і воїнів. І кожен з нас – трішки Одіссей, що 
пливе серед моря, дивиться на зорі і шукає дім. Свою Ітаку. Зрештою, Зем-
ля – це теж корабель, що пливе крізь космічний простір і кудись несе нас. 
Щоправда, цей корабель – радше блакитний.

Коричневий. Очі круторогих волів, що везли чумаків. Чумацький 
Шлях… І волоока Гера.

Коричневий. Кажуть, якутські шамани вміли перетворюватися на со-
колів і ширяти над світом. Коричневе пір’я.

Коричневий. Пір’я сови, птаха Афіни.
Колір духмяного житнього хліба, що ввібрав у себе сонце, соки землі та 

працю людських рук. Хліба, запеченого вогнем.
Колір води в іригаційних каналах. Канали, що єднають прадавніх зем-

леробів з сучасними.
Колір чаю. Колір сонця у чаї. Чай – як тепло для душі.
Колір каштанів – першого дитячого скарбу.
Колір кави з молоком, какао і шоколаду. Скільки теплих розмов снува-

лося за ними? Колір затишку і бесід.
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6 КОРИСНИХ ПОРАД
для досягнення Цілей 
Сталого Розвитку ООН
 У 2015 році на Саміті ООН було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку 
до 2030 року. Це важливі стратегічні завдання, покликані змінити світ. 
Уряди, міжнародні організації і світові лідери об’єднуються, щоб подолати 
бідність, вирішувати екологічні проблеми, забезпечити мир і підвищити 
якість життя для майбутніх поколінь. Україна також приєдналася до до-
тримання Цілей сталого розвитку.
Чи може кожен із нас зробити щось для досягнення Цілей? Так. В наше по-
всякденне життя можна внести прості, але корисні звички. Нижче кілька 
порад на кожний день.

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ, ЛЕЖАЧИ НА ДИВАНІ

Заощаджуй електроенергію, повністю вимикаючи прилади, зокрема й 
комп’ютер, із мережі живлення, коли ти ними не користуєшся.

Відмовся від друкованих банківських квитанцій – сплачуй свої рахунки 
онлайн.

Скажи своє слово! Вимагай від представників та представниць своїх міс-
цевих і центральних органів влади підтримати екологічні ініціативи. 

Вимикай світло. Твій телевізор або екран комп’ютера забезпечує за-
тишне світіння, тож можна вимкнути зайве освітлення, якщо в ньому 
немає потреби. Зроби невелике онлайн-дослідження і купуй лише у тих 
компаній, які дотримуються екологічних стандартів і не завдають шкоди 
довкіллю.

Повідомляй про випадки булінгу в інтернеті. Якщо помітиш допис з 
образливими коментарями у форумі або чаті, повідом про це у службу 
підтримки.

Зменшуй свій вуглецевий слід! Ти можеш підрахувати свій вуглецевий 
слід і, зайшовши на платформу Climate Neutral Now, отримати бали за 
скорочення шкідливих викидів. Таким чином, ти зробиш свій внесок у 
зменшення глобальних викидів!
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17 Цілей Сталого Розвитку до 2030 року

Подолання бідності

Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 
харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства

Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю 
для всіх у будь-якому віці

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та за-
охочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх

Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей 
усіх жінок та дівчат

Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурса-
ми та санітарією

Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 
джерел енергії для всіх

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економіч-
ному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх

Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і ста-
лій індустріалізації та інноваціям

Скорочення нерівності

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст, інших населених пунктів

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і ви-
робництва

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та 
її наслідками

Збереження та раціональне використання океанів, морів і мор-
ських ресурсів в інтересах сталого розвитку

Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціонально-
му використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опу-
стелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) про-
цесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Сприяння побудові миролюбного відкритого суспільства в інтере-
сах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх 
і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій уча-
сті інституцій на всіх рівнях

Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках гло-
бального партнерства в інтересах сталого розвитку.
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ 
ПРО ЦІЛІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ

Публікується за джерелом: 
«Поради для ледачих як 
врятувати світ». Перекла-
дено українською в рамках 
проекту ПРООН «Грома-
дянське суспільство задля 
демократії та прав людини 
в Україні» за фінансової 
підтримки Міністерства 
закордонних справ Данії. 
Оригінальна версія англій-
ською: 
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/
takeaction
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Зонд Solar Orbiter зробив найближчі в історії фото Сонця.
Зібраний у Британії зонд Solar Orbiter запустили цього року 

для дослідження динамічних процесів на Сонці. Зонд надіслав 
на Землю фотографії Сонця з відстані 77 млн   кілометрів  —  так 
близько до нього ще ніхто не наближався. На знімках видно неве-
ликі язики полум’я, розкидані по поверхні Сонця, які приблизно 
в мільйон разів менші за спалахи, котрі спостерігаються у теле-
скопи із Землі. Функцію і механізм дії цих спалахів ще належить 
вивчити. 
За кілька років зонд має наблизитися до Сонця на відстань 48 
млн км. Таким чином він опиниться на орбіті планети Меркурій.

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53471284

Про що говорять помідори.
 Виявляється, рослини можуть обмінюватися сигналами – не 

лише якщо вони ростуть у ґрунті поряд одне з одним, але й якщо 
знаходяться в різних горщиках. Вчені не змогли дійти однознач-
ного висновку, про що саме «говорять» рослини, і чи є сигнали, 
які вони відправляють, усвідомленою дією, однак дослідження 
цієї теми відкриває величезні можливості.
«Я цілком допускаю, що сигнали можуть передаватися через 
кореневу систему і поширюватися через ґрунт від помідора до, 
скажімо, дуба. Причому сам ґрунт відіграватиме роль провідни-
ка», – каже Юрій Штессель, інженер-електрик з Алабамського 
університету в Хантсвіллі.

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53543771

Відкрили новий вид динозавра.
Мисливець за скам’янілостями», палеонтолог Робін Ворд від-

найшов рештки динозавра на острові Вайт, розташованому біля 
узбережжя Англії. Вивчивши рештки, вчені Саутгемптонсь кого 
університету дійшли висновку, що це невідомий раніше вид ди-
нозаврів тероподів, довжина тіла яких сягала 4 метрів. Цей вид 
жив у крейдяний період 115 мільйонів років тому.

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53756569

Про цікаве



 

Що таке «Новий Акрополь»
«Новий Акрополь» – це міжнародна організація, яка працює 
у понад 50 країнах світу. Основні напрями діяльності: школа 
філософії, культурні проекти, волонтерство. Заснована у 1957 
році в Буенос-Айресі (Аргентина) істориком і філософом, про-
фесором Хорхе Анхелем Ліврагою. 

В Україні «Новий Акрополь» працює з 1991 року. Має центри у 
Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Запо-
ріжжі, Івано-Франківську, Вінниці.

• Вінниця 
(097) 865-89-92
• Дніпро
(068) 856-24-72, (066) 170-68-41
• Запоріжжя
(050) 451-50-77, (093) 361-81-86
• Івано-Франківськ
(068) 128-56-71, (095) 464-54-36

• Київ
(067) 656-33-62, (066) 753-43-78
• Львів
• (067) 585-18-57, 
(099) 174-07-20, (093) 713-23-00
• Миколаїв

(066) 685-39-22, (0512) 47-42-72

• Одеса
(067) 988-83-60, (063) 397-77-69
• Полтава
(067) 504-00-16, (095) 127-33-14
• Харків
(095) 008-55-09, (073) 009-04-63 

NewAcropolis.org.ua

Цілі та принципи «Нового Акрополя»
ЄДНІСТЬ
Поширювати ідеал єдності, в 
основі якого – повага до гідності 
людини, незалежно від її раси, 
статі, культури, релігії, соціаль-
ного статусу та інших відміннос-
тей.

ПІЗНАННЯ
Пробуджувати любов до мудро-
сті через порівняльне вивчення 
філософій, релігій, наук і мис-
тецтв. Сприяти пізнанню люди-
ни, природи і Всесвіту.

РОЗВИТОК
Розвивати найкраще, що є в 
потенціалі людини. Сприяти ре-
алізації особистості, яка усвідом-
лює себе частиною суспільства і 
природи. Активно й осмислено 
діяти, щоби зробити світ кра-
щим.



Готуються до друку
• Прокл. «Коментар до платонового  
 діалогу «Кратил»
• Хорхе Анхель Ліврага «Анкор-учень»
• Хорхе Анхель Ліврага «Фіви»

• П’єр Адо «Філософія  
 як спосіб життя»
• Платон «Менон» 
• Платон «Кратил» 

З питаннями про придбання і розповсюдження звертатися:
 (066) 465-21-12           facebook.com/danilov.evgen

facebook.com/NewAcropolisPublishing

ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
З ВИШУКАНИМ СМАКОМ


