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ІДЕА

Ніч змінює день, а день — ніч… і так повторюється вічно. Такий 
закон природи, час не зупинити  і не повернути назад. Ще  один 
день — ще одна можливість. Можливість пізнати себе та світ 
краще. У Ліни Костенко є такі слова: «…Єдиний, хто не втом-
люється, — час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, 
лишити по собі…». Аби не загубитись у цій круговерті життя, 
добре зупинятись час від часу, озиратися довкола та запитувати 
себе, куди поспішати і для чого. І ми не завжди одразу знахо-
димо відповіді. Але у хвилини пошуку здатні почути підказки, 
які дає нам природа та все, що нас оточує. «Коли ми торкаємо-
ся природи, відбувається диво: за відсутності слів ідеї, старі та 
нові, знову і знову знаходять відгук у серці людини, яка відчуває, 
що за усіма змінами, що відбуваються у світі, на Землі, що нада-
ла нам притулок, стоїть природа — вона була і буде завжди», — 
говорить Делія Стейнберг зі сторінок «Читаючи книгу природи».

У статті «Простір, матерія та час» сучасна фізика доводить, 
що наші уявлення про світ часткові і він не є таким, яким зда-
ється на перший погляд. Спробуйте  придивитися до звичних 
речей та змінити кут зору, відкрити ще одну грань непізнаного.

Хорхе Анхель Ліврага у «Мистецтві завжди бути філософом» 
теж розмірковує над звичайною картиною одного туристично-
го міста, яка відкрилася йому з зовсім іншого боку, і ділиться з 
читачами своїми спостереженнями: «Що означає бути філосо-
фом? Учитися, проводити заняття, читати лекції, дізнаватися 
про то, про що раніше не знали?...Так…. але не тільки. Необхідно 
відчувати потаємну реальність усіх речей і вміти нею жити».

Маємо надію, що ви знайдете в цьому номері думки та  ідеї, 
які підштовхнуть вас на нові пошуки і, можливо, змусять поди-
витися інакше на буденні речі.  Не втрачайте жагу пізнання та 
будьте завжди відкритими до нового! 
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 � Хорхе Анхель Ліврага

МИСТЕЦТВО 
ЗАВЖДИ БУТИ 
ФІЛОСОФОМ

Ми забули, що є речі дорогі, близькі 
серцю, нехай на віть маленькі і незначні, 
але зате наші, рідні, які дають теп ло сер-
цю і зміцнюють дух. Іноді навіть здається, 
що ми втра тили любов до них.

Гадаю, прийшов час повернути це забуте 
мистецтво.

У нас є Платон, у нашому розпорядженні 
«Таємна доктрина», гарна бібліотека… але 
чи достатньо цього?

Що означає бути філософом? Учитися, 
проводити заняття, читати лекції, дізнава-
тися про то, про що раніше не знали? Так… 
але не тільки. Необхідно відчувати потаєм-
ну реальність усіх речей і вміти жити нею. 

Це мистецтво сьогодні майже забуте. 
Ми виросли в метушні і марноті постійних 
змін, вічного руху, до якого нас схиляє або 
нудьга, або фантазії нашої психіки.

«Старий світ», у якому всі ми живемо, все 
ще міцно тримає нас — своїми порожніми 
звичками, «маленькими радощами», оту-
пляючим матеріалізмом і строкатістю по-
збавлених суті релігійних форм.

Нам дуже не вистачає здатності зупини-
тися й уважно подивитися навколо — адже 
це один із способів побачити самого себе. 
Ми йдемо, зневажаючи все, що бачимо, без 
роздумів, без реальної участі в житті при-
роди, яка є проя вом Божественного.
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Одного разу мої супутники вирушили 
за покупками, а щоб не шукати стоянку, за-
лишили мене в машині. Вечоріло. Переді 
мною головною вулицею рухався нескін-
ченний потік туристів: невелике рибацьке 
містечко влітку перетворюється на центр 
відпочинку. З бічної вулиці, вже зануреної 
у темряву, я міг бачити все що відбувається, 
ніким не помічений, начебто з іншого виміру.

Я бачив людей, які поспішали в різні сто-
рони. Машини, мотоцикли, велосипеди на-
силу прокладали собі шлях крізь людський 
потік. Я бачив пари закоханих, які були по-
вністю поглинуті одне одним, і літніх лю-
дей, яких ріднила неквапливість і, певною 
мірою, спільні спогади. Якісь діти бігали, 
захоплені своїми іграми, що для дорослих 
залишаються загадкою.

Мені подумалося, що якби раптом усі 
довідалися, що істина знаходиться там-то 
і там-то, і її можна побачити на власні очі, 
то усі кинулися б до неї. І тому щоразу, коли 

А для цього недостатньо лише робити ті чи 
інші вправи, сідати у певні пози, виснажу-
вати тіло постом та утриманням, чи впада-
ти в інші крайнощі. Я знаю, що нам не ви-
стачає чогось іншого, більш величного. 
Нам не вистачає розуміння того, що є речі 
на перший погляд незначні, але насправді 
великі і дуже важливі.

Я знаю також, що сам дуже далекий від 
досконалості і мало підходжу для того, щоб 
бути ідеальним прикладом філософа. Але, 
якщо я вже опинився у полі вашого зору 
і відчуваю потребу розділити з вами малень-
ку частку свого життєвого досвіду, я спробую 
перебороти незручність і розповім одну істо-
рію з власного життя. Не все можна вислови-
ти, але я хочу передати вам свій досвід, споді-
ваючись, що він опинився корисним для вас.

Кілька місяців я жив на острові Майорка, 
куди приїхав, щоб писати свою нову книгу 
і знову відчути зачарування стародавньою 
магією моря.

МИСТЕЦТВО ЗАВЖДИ БУТИ ФІЛОСОФОМ



10.2015ІДЕА

МИСТЕЦТВО ЗАВЖДИ БУТИ ФІЛОСОФОМ

ФІЛОСОФІЯ

5

Раптом я відчув, що з усіма людьми мене 
зв’язують якісь таємничі узи. Згадуючи 
про те, що писав великий поет Амадо Не-
рво, я відчув, що якимось дивним чином усі 
люди стали моїми братами… Бог… Я сам… 
Життя… Час… Простір… Все переплелося 
й об’єдналося в мені.

Я був дитиною, бігав і грався; я був за-
коханим і йшов, не помічаючи нічого, крім 
своєї любові; я був літнім чоловіком і су-
нув, важко пересуваючи ноги, вулицями, 
якими проходив тисячі разів; я розмовляв 
німецькою, англійською, французькою, іс-
панською, італійською, шведською мовами. 
Я був зіркою, що пливла по небу, і старим 
кораблем, що застиг на верфі. Ці кілька 
хвилин я жив великою істиною, непохит-
ною впевненістю, спокоєм і хвилюванням 
одночасно.

І я зрозумів, що в цей момент був філосо-
фом — філософом, яким не можуть зробити 
ані титули, ні звання, ні книги. Так, просто 
філософом… І це було так прекрасно! Тому 
я вам про це і розповідаю.

І якщо багато хто усе ще не розуміє, про 
що я кажу, нехай це вас не бентежить. Я теж 
до кінця не розумію. Я просто розповідаю 
вам про одне невелике відкриття душі, вну-
трішнє, тонке, але інтуїція підказує мені, 
що воно є надзвичайно важливим.

Чи не відкрилася в цей момент частка 
цього забутого мистецтва — великого мис-
тецтва бути філософом завжди і скрізь? 
Я щиро вірю, що це так. Спробуйте коли-
небудь і ви не пошкодуєте.

я бачу людей, які йдуть поодинці і кожний 
у свій бік, серце підказує мені, що шукають 
вони зовсім не істину. Кожен намагається 
наблизитися до своєї власної істини, яка 
віддзеркалює, як правило, його бажання, 
прагнення, та й взагалі все, що завгодно.

Я побачив перші зірки, які також здійсню-
вали свій рух по небу, і старий вітрильник, 
що в нерухомості очікував на верфі нового 
плавання. Мною опанувало дивне почут-
тя. Я зрозумів, що можу бути філософом, 
не згадуючи ні Геракліта, ні Канта. Звідкись 
прийшло усвідомлення, що постійний рух 
речей і живих істот, які шукають чогось, 
нехай навіть несвідомо, є природним і гід-
ним поваги. Бог є в усьому і в усіх, у кожнім 
шляху, у кожній надії, у кожній ностальгії. 
Втратити можливість побачити цю боже-
ственну присутність в усьому — це велика 
помилка. Але ще більша помилка — переста-
ти через це бути філософом. Тому що саме 
розуміння цієї істини привело мене до тих 
маленьких прозрінь душі, про які я вам роз-
повідаю, і до багатьох інших усвідомлень, 
про які мовчу, не знаходячи слів, щоб вира-
зити невимовне.
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характеристик, которые мы приписываем 
объектам (цвет, вкус, вес...), оно нейтрально. 
Но пространтство позволяет этим харак-
теристикам проявиться и опре деляет их. 
Будь пространтство иным, объекты и собы-
тия в этом пространстве были бы другими, 
в этом смысле пространтство определяет 
свойства объектов.

Интересный результат исследований со-
временной физики, а именно квантовой 
теории поля, заключается в том, что нет 
пустого пространства. Как это выразил лау-
реат Нобелевской премии Фрэнк Вильчек.

Самый важный урок из КТП (Квантовой 
теории поля) для философии природы мож-
но сформулировать так: то, что мы воспри-
нимаем как пустое пространство, на самом 
деле, есть активная среда, формирующая 
мир. [1]

Это почти буквально повторяет древнюю 
максиму «Природа не терпит пустоты».

Обыденный опыт говорит нам, что со-
бытия происходят, объекты меняются, 
но «сцена»-пространтство одно и то же. 
На том же настаивала классическая физика, 
где пространтство считалось абсолютным 
и неизменным. Но современная физика 
(в первую очередь теория относительности 
и экспериментальные данные) утверждает, 
что пространтство динамично — не просто 
тела движутся в пространстве, само про-
странтство находится в непрекращающем-
ся движении, оно постоянно расширяется. 

Наши тела состоят из материи, так же как 
и окружающий нас мир. Мы движемся 
в пространстве, и наше становление проис-
ходит во времени. Материя, пространтство 
и время — это основополагающие катего-
рии нашего представления о внешнем мире.

Более того, нам трудно (если вообще воз-
можно) вообразить, что нет времени или, 
например, представить четырёхмерное про-
странтство, или же материю, отличную от тех, 
которые мы когда-либо видели. То есть наше 
мышление ограничено теми видами материи, 
пространства и времени, в пределах которых 
мы живем. Но что интереснее, наши зна-
ния, основывающиеся на обыденном опыте 
(из восприятия органов чувств), об этих кате-
гориях неполны. Следовательно, наши пред-
ставления о мире тоже частичны. Увидеть то, 
что не доступно глазам, помогает во многом 
наука, в частности физика. К некоторым до-
стижениям в этой сфере мы и обратимся 
в нашей статье. Возможно, эти знания и наше 
воображение углубят и обогатят наше пони-
мание мира и себя, и мы будем видеть яснее.

Пространтство
С идеей пространства связано представление 
о некой «сцене», на которой все происходит. 
Все находится в пространстве, невозмож-
но мыслить объекты вне некоего простран-
ства (поэтому говорят, что пространтство 
всеобъемлющее). Пространтство не имеет 

 � Любонько Андрей

ПРОСТРАНТСТВО, 
МАТЕРИЯ  
и ВРЕМЯ
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но можно измерить с помощью специальных 
приборов (например, физические поля или 
определенные элементарные частицы).

Когда мы смотрим на окружающие нас 
предметы, естественно возникает ряд во-
просов о природе того «материала», из ко-
торого эти предметы сделаны, собственно, 
о природе материи. Имеет ли материя пре-
дел деления? Является ли материя единой 
или есть большое количество «элементар-
ных» материй? Что есть материя?

Что касается вопроса о пределе деления 
материи, в современной физике, существует 
так называемая «атомная гипотеза». Хотя то, 
что мы сегодня называем атомами, не есть 
подлинный ἄτομον (в смысле неделимой ча-
стицы), согласно современным представле-
ниям, существует ограниченное количество 
элементарных (то есть неделимых) частиц. 
Важность «атомной гипотезы» для совре-
менной науки трудно переоценить, можно 
процитировать слова известного физика Ри-
чарда Фейнмана:

Если бы в результате какой-то мировой ка-
тастрофы все накопленные научные знания 
оказались бы уничтоженными, и к грядущим 
поколениям перешла бы только одна фраза, 
то какое утверждение, составленное из наимень-
шего числа слов, принесло бы наибольшую инфор-
мацию? Я считаю, что это атомная гипотеза: 
все тела состоят из атомов — маленьких телец, 
которые находятся в беспрерывном движении, 
притягиваются на небольших расстояниях, 
но отталкиваются, если одно из них плотнее 
прижать к другому. В одной этой фразе содер-
жится невероятное количество информации 
о мире, стоит лишь приложить к ней немного 
воображения и чуть соображения. [2]

Обращаясь к вопросу единства материи 

временное научное представление 
о материи шире — оно включает 
в себя еще нечто, что нельзя воспри-
нять обычными органами чувств, 

Это говорит о том, что каждое мгновение 
мы живем в новом, изменившемся про-
странстве.

Материя
В пространстве находятся объекты с разны-
ми характеристиками (размер, вес, цвет...) 
в самых различных состояниях1. Древние 
философы говорили, и современная наука 
подтвреждает, что за мириадами различных 
проявлений есть «материал», из которого 
формируются всевозможные объекты. Этот 
«строительный материал» объектов приня-
то называть материей2. В западной фило-
софской литературе словом материя обыч-
но обозначают все телесное и вещественное, 
то, что воспринимается органами чувств. Со-

1 в обычных для нас обстоятельствах большинство предметов 
неподвижны, но есть те, которые находятся в движении; 
мы имеем дело с разными агрегатными состояниям — 
твердое, жидкое, газообразное, огненное
2 термин «материя» — латинская калька древнегреческого 
слова ὕλη (которое первоначально означало «лес», 
древесину как строительный материал; лат. materia — 
также первоначально «дубовая древесина, строевой лес»). 
В философию термин ὕλη впервые введен Аристотелем, 
латинский перевод «materia» — Цицероном.
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ПРОСТРАНТСТВО, МАТЕРИЯ  и ВРЕМЯ

в том, что электроны в атоме движутся с не-
вероятной скоростью (средняя скорость 
электрона в атоме — примерно 2000 км/с!). 
Более того, согласно квантовой механике, 
элементарные частицы нельзя мыслить как 
миниатюрные крупинки, это нечто более 
сложное, обладающее свойствами и частицы, 
и волны.

Время
Время определяется как величина, которая 
дает возможность упорядочить явления, 
идущие из прошлого через настоящее в бу-
дущее, а также как мера продолжительности 
явлений и интервалов между ними. Мы мо-
жем констатировать, что время определя-
ется через настоящее, о прошлом и буду-
щем можно говорить только сквозь призму 
настоящего. У времени есть направление, 
то, что принято называть «стрелой вре-
мени». Это одно из характерных отличий 
времени от пространства — в пространстве 
мы можем двигаться вперед и назад, время 
же невозможно повернуть вспять, оно всег-
да движется только вперед. В то же время 
известно, что законы механики, электро-
динамики, квантовой механики обратимы 
во времени. Уравнения, описывающие эти 
законы, не изменяются при замене t на -t. 
Это является парадоксом — фундаменталь-
ные уравнения, описывающее элементар-
ные явления, обратимы во времени, а ма-
кроскопическая Вселенная характеризуется 
необратимой временной эволюцией от про-
шлого к будущему, направленной в одну 
сторону для всех наблюдаемых подсистем 
Вселенной.

Со временем тесно связана идея движе-
ния. Если бы все было неподвижным, тогда 
невозможно было бы говорить о времени. 
Также движение интересно тем, что в нем 
тесно переплетаются пространтство, объект 

можно сказать, что частично мы на него 
ответили — нет бесконечного числа видов 
«материй», есть базовые элементарные ча-
стицы. Можно добавить, что в современ-
ной теоретической физике есть стремление 
к объединению — к картине мира, при кото-
рой все известные элементарные частицы 
есть не что иное как разные проявления од-
ной сущности. Сегодня такие теории нахо-
дятся в процессе становления, и последнее 
слово еще не сказано.

Что же такое материя на фундаменталь-
ном уровне, какова природа элементар-
ных частиц? Это мелкие крупинки чего-
то твердого и непроницаемого или же это 
что-то другое? Из нашего повседневного 
опыта окружающие нас объекты выгля-
дят в основном статично и стабильно. Ка-
жется, что составные части этих объектов 
тоже должны обладать этими характери-
стиками. И если мы продол жим эту мысль 
до базовых, элементарных частиц, мы при-
дем в нашем воображении к непроницае-
мым, твердым крупинками. Но исследова-
ния в области свойств материи, достигшие 
кульминации в начале ХХ века, когда была 
создана квантовая механика, рисуют со-
всем другую картину. Согласно квантовой 
механике, то, что на первый взгляд кажет-
ся твердым и непроницаемым, есть резуль-
тат непрекращающегося движения. Это 
подобно тому, когда мы возьмем уголек 
с костра и во тьме начнем его быстро вра-
щать по кругу. Если повторять это движе-
ние довольно быстро, то со стороны будет 
казатся, что перед нами огненый круг. Не-
что похожее происходит и в обычном атоме 
(атом в современном значении этого слова, 
состоящий из электронов и ядра). Только 
1% атома составляют электроны и ядро, 
99% атома — это пространтство! Причи-
на, по которой мы воспринимаем тела, со-
стоящие из атомов, как твердые, состоит 
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и время. Когда мы говорим «что-то движет-
ся», это предполагает, что есть пространт-
ство, где движение происходит, есть время, 
за которое это движение происходит, и есть 
собственно движущийся объект. 

Время, как феномен, остается одной 
из главных загадок для современной фи-
зики. Со временем связано м ного откры-
тых вопросов в физике. Среди них: всег-
да ли справедлив принцип причинности 
(время непосредственно имеет отношение 
к причинно-следственной связи)? Являет-
ся ли настоящий момент физически отлич-
ным от прошлого и будущего или же это 
просто производное явление сознания? 
Эти вопросы ждут своих ответов.

Заключение
Один из важнейших уроков, который 
мы можем вынести из современной физи-
ки, заключается в том, что вещи не совсем 
таковы, какими выглядят на первый взгляд.

Пространтсво, которое нам кажется 
«пустым» и «статичным», согласно 
современным представлениям, есть актив-
ная и динамичная среда. С одной стороны, 

пространтство как целое находится в дви-
жении, о чем свидетельствует факт расши-
рения Вселенной. С другой стороны, нет 
«пустого» пространства: если с помощью 
современных приборов «посмотреть» на то, 
что кажется «пустым» пространтством, 
можно «увидеть», что оно наполненно ак-
тивностью.

Материя, воспринимаемая нами как ста-
бильная, твердая и реально существующая, 
в действительности есть непрекращающееся 
движение сущностей, которые нам сложно 
соотнести с нашим обычным опытом.

Время, кажущееся простым и понятным, 
таит в себе множество неразрешимых загадок.
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 � Хуан Мануель де Фараминьян

ДАМА  
та ЄДИНОРІГ

Загадка замку Бусак
У паризькому музеї Середньовіччя абатства 
Клюні зберігається серія гобеленів, на яких 
зображено Даму та єдинорога. П’ять із них 
вважаються алегорією п’яти чуттів, за яки-
ми гобелени й отримали свої назви. А шос-
тий називають «À mon seule désir» («За моїм 
єдиним бажанням») — за витканим на ньо-
му девізом.

Хто та коли створив ці гобелени, відомі 
сьогодні на весь світ? У 1841 році їх знайшла 
в підвалах Крезького замку Бусак відома 
письменниця Жорж Санд. Нижня частина 
гобеленів зіпсувалася від сирості, але пізні-
ше була замінена — такими гобелени мож-
на побачити сьогодні в музеї Клюні, куди 
їх привезли в 1882 році.

Однак за словами Жорж Санд, гобеленів 
було не шість, а вісім – на зображенні сьомо-
го гобелена Дама сиділа на розкішному троні, 
а на восьмому пестила двох білих єдинорогів.

Що ж символізують зображення на гобе-
ленах? Яке значення мають ці дивовижні 
звірі, квіти, птахи? Про що говорить образ 
загадкової Дами?

Між левом та єдинорогом
І на Сході, і на Заході єдиноріг завжди вка-
зував на духовну сутність речей, на шлях 
до трансцендентного, піднесеного, був сим-
волом досконалої чистоти. Лев у геральди-

ці уособлював матерію чи силу, матеріальну 
силу, а Дама в символічній іконографії за-
вжди уособлювала душу — як однієї люди-
ни, так і anima mundi, тобто світову душу.

Дама — душа — знаходиться між левом-
матерією і єдинорогом-духом. Пильно 
вдивляючись у зображення гобеленів із му-
зею Клюні, ми можемо дізнатися цікаві по-
дробиці того шляху, який має пройти душа, 
перш ніж навчиться опановувати матерію-
лева за допомогою духу-єдинорога.

Шлях душі
У якому порядку йшли гобелени? Маємо 
різні припущення, особисто я розмістив 
би їх так: «Дотик», «Смак», «Зір», «Нюх» 
і «Слух». Далі гобелен з девізом «За моїм 
єдиним бажанням», гобелен з Дамою 
на троні і, нарешті, гобелен з Дамою та дво-
ма єдинорогами.

Такий порядок гобеленів не безпідстав-
ний. Він відповідає крокам, які має зробити 
душа, аби піднестися, піднятися від матері-
ального до духовного: від найбільш матері-
альних чуттів — дотику і смаку — до зору, 
що здатен бачити як матеріальне, так і тон-
ке, духовне, а також до найтонших чуттів — 
нюху і слуху. Три останні гобелени оповіда-
ють про перемогу душі над матерією.

Дама на гобеленах ніколи не зображується 
в одному і тому ж убранні — змінюються як її 
одяг, так і зачіска, й атрибути. Як уособлен-
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на сильного лева, у якого вона відібрала стяг, і на 
важкі кайдани, що сковують її талію — символ пут 
матерії. У такі ж кайдани закуті зображені на цьому 
гобелені тварини — усі, крім птахів.

Тут є очевидний натяк на бій, оскільки лев та єди-
норіг несуть щити, а сокіл в небі намагається злови-
ти чаплю. Серед тварин ми бачимо мавпочку. Вона 
з’явиться і на гобелені «Нюх» — коли знову Дамі до-
ведеться прийняти важливе рішення, коли настане 
час обирати.

«Смак»: від хаосу до розуму
Лев та єдиноріг в церемоніальних плащах несуть 
стяги. При цьому лев тримає трикутний стяг єдино-
рога, а єдиноріг — чотирикутний стяг лева. Можли-
во, це натяк на плутанину і хаос, які панують у мате-
ріальному світі. Дама вже приручила сокола, якого 
ми бачили на попередньому гобелені, і втримує його 
шкіряною рукавичкою. Сокіл (або папуга, як вва-

ня душі, вона є віссю, центром всієї 
іконографії. Вона — головна геро-
їня конфлікту між матерією і ду-
хом. Тому її різні зачіски і головні 
убори, а також різні сукні та атри-
бути мають вочевидь символічне 
значення, яке нелегко розкрити, 
але можна пов’язати з різними ста-
нами душі, з етапами алхімічної дії. 
Дама-душа — це й двоїстість на-
шого розуму — практичного, кон-
кретного розуму і чистого розуму. 
Перший схиляється, за Кантом, 
до гіпотетичних імперативів мате-
ріального світу, а другий, навпаки, 
до категоричних імперативів світу 
духовного.

Алегорія п’яти чуттів як вступ 
до трьох останніх сюжетів може 
вказувати на те, що душа має на-
вчитися управляти почуттями, 
які пов’язані з матерією, і пере-
творити їх в атанорі свідомості. 
І через тонку протилежність цих 
матеріальних почуттів душа змо-
же звільнитися і здобути перемогу 
над матерією.

«Дотик»: зважитися 
на боротьбу

На цьому гобелені Дама дивиться 
праворуч і тримає в правій руці 
чотирикутний стяг лева, а лівою 
рукою стискає ріг єдинорога. Де-
які дослідники вбачають у рогові 
фалічний символ, однак тут він 
вказує на силу, яка вивищує душу. 
Погляд Дами суворий і твердий, 
вона сповнена рішучості. Мож-
ливо, Дама зважилася здобути 
владу над матерією, незважаючи 
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ний розум, а рівна поверхня дзеркала — це розум 
в стані спокою, який саме тоді відображає єдино-
рога — духовне. Лівою рукою Дама обіймає єдино-
рога за шию.

Із цього гобелену можна вивчати чакри (енерге-
тичні центри людини в східній традиції) — так вва-
жають деякі коментатори. Вони відзначають, що ру-
кою Дама активізує життєву точку хребетного стовпа 
єдинорога; частина її головного убору дуже нагадує 
язик полум’я і символізує верхню чакру; пояс у фор-
мі очей, який прикрашає її талію, підкреслюючи 
(на відміну від інших гобеленів) її великий живіт, 
вказує на сонячне сплетіння.

На гобелені «Зір» зображений єдиноріг, що відпо-
чиває; тут показано душу, що споглядає духовне, — 
так можна пояснити сповнені любові погляди єдино-
рога і Дами, які дивляться одне на одного.

жають деякі коментатори) уосо-
блює конкретний розум, якому 
властиво насолоджуватися сма-
ком речей. На гобелені йдеться 
про смак, але Дама відмовилась 
від нього: вона дивиться на соко-
ла, дістає жолуді з Чаші Грааля, 
яку тримає служниця, і віддає 
їх птахові.

Ймовірно це говорить про те, 
що Дама намагається привчити 
птаха розуму насолоджуватися 
більш вишуканими плодами, ніж 
ті, якими сокіл живився досі.

«Зір»: споглядати 
найвище

Лев зустрічає Даму, тримаю-
чи свій чотирикутний стяг, але 
дивиться в іншу сторону. Дама 
теж не дивиться на лева — її по-
гляд спрямований на єдинорога; 
він відбивається в дзеркалі, яке 
Дама тримає в правій руці. Вона 
відмовилась дивитись на земне, 
світське — а лише на єдинорога 
чи його відображення.

Дзеркало можна порівняти 
з нашим розумом, який на по-
передньому гобелені символі-
зувала вода в Чаші, урухомлена 
тоді, коли Дама діставала звідти 
жолуді для сокола. Тепер, коли 
поверхня води заспокоїлося 
і уподібнилася дзеркалу, в ній 
відбиваються не видимі раніше 
висоти. Сокіл, який махає кри-
лами, може уособлювати діяль-
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«Слух»: гармонія духу
Обличчя Дами та її служниці — душі та її свідомості — 
умиротворені. В них відбивається світ духу, як помі-
тили деякі коментатори. Цей гобелен ще називають 
«музикою сфер». Знову зачіска Дами нагадує язик 
полум’я, а всі тварини звільнені і мирно відпочива-
ють. Лев та єдиноріг без щитів і без церемоніальних 
плащів, кожен тримає власний прапор. Вони теж від-
почивають і точно посміхаються. Всі речі знаходять-
ся на своїх місцях — рішення прийнято, і душа, Дама, 
віддається духу, слухаючи музику.

«À mon seul désir»
Всі бажання матерії подолані, душа залишається 
з єдиним бажанням — досягти Мудрості і з’єднатися 

«Нюх»: відректися  
від матеріального

Поруч з Дамою знову з’являється 
служниця, котра може уособлю-
вати свідомість. Дама плете 
вінок із квітів, але вона не на-
солоджується їх ароматом — 
їх нюхає мавпочка, що сидить 
у кошику ліворуч від Дами. 
Мавпочка наводить нас на дум-
ку про Ханумана — персонажа 
індійського епосу «Рамаяна». 
Цар мавп Хануман допоміг Рамі 
звільнити Сіту (також символ 
душі) з рук Равани, який втілює 
собою матерію. Крім того, мав-
почка була зображена на пра-
порі Крішни в «Бхагавадгіті». 
Вона з’являється кожного разу, 
в той час коли потрібно прийня-
ти важливе рішення — боротися 
або відмовитися від боротьби. 
Мавпочка може символізувати 
інтуїцію, останній міст, через 
який нам залишається пройти, 
щоб досягти духу.

Талію Дами охоплює тонка чер-
неча мотузка — вона вказує на її 
рішення відректися від усього 
матеріального. Вінок вона пле-
те не для себе: ми жодного разу 
не побачимо його на Дамі. Ймо-
вірно, це вінець зречення і при-
ношення Богу. Лев та єдиноріг 
знову зі щитами, і вони знову 
тримають не свої прапори. Зно-
ву боротьба, і мавпочка знову 
з’являється в годину вибору.
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ять по обидва боки від неї, — в ній ми могли б по-
бачити символ подолання подвійності і возз’єднання 
душі з Вищим «Я» — ціль довгого шляху душі до її 
небесних витоків.

Серединний острів
Дія відбувається на невеликому круглому остро-
ві. Острів цей потопає в квітах і буйній рослиннос-
ті; на ньому живуть різні домашні та дикі тварини, 
які на перших килимах мають недовірливий вигляд 
або ворогують один з одним, а на останніх, коли Да-
ма-душа опановує свої почуття, співіснують в мирі 
та гармонії. Церемонія перетворення відбувається 
в особливому огородженому місці — щоб розвивати-
ся, душі необхідно відмежувати область своєї роботи.

з Духом. Девіз «Моє єдине бажан-
ня» написаний на верхній частині 
намету, куди Дама зможе увійти 
відразу, як тільки остаточно зре-
четься матерії і складе свої ко-
штовності в скриньку, яку тримає 
її служниця. Там, у шатрі — а це 
символ всеперетворюючої алхі-
мічної печі, атанора, — здійснить-
ся її остаточне перетворення. Лев 
та єдиноріг знову стають лицем 
до лиця, їхні прапори знову змі-
нені місцями, але вони голі і те-
пер без щитів — вони не б’ються 
і обидва, за взаємною угодою, від-
кривають завісу шатра, щоб Дама 
змогла увійти в покої перетво-
рення. Весь намет прикрашений 
численними зображеннями золо-
тих язичків полум’я. Гостроконеч-
на прикраса на головному уборі 
Дами вказує на її пробудження 
і внутрішнє світло, котре освітлює 
її спокійне обличчя. На служни-
ці схожий головний убір, а збоку 
від лева сидить на подушці собача, 
можливо, уособлюючи підкорені 
розуму інстинкти.

Втрачені шпалери
Два гобелени, що були загублені 
і їх описала Жорж Санд, мабуть, 
розповідають про продовження 
процесу піднесення душі. На жод-
ному з них лев вже не з’являється: 
відбулася остаточна перемога 
духу над матерією, світла над тем-
рявою. А Дама, душа, в атанорі 
шатра перетворилася тепер на Со-
фію — Мудрість. Дама, яка зобра-
жена на восьмому гобелені, сидить 
і гладить двох єдинорогів, що сто-
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ця, або, як говорив він сам, про весілля Сходу і За-
ходу. Досить імовірно, що ескіз гобеленів-зразків був 
залишений в замку Бурганеф в Крез, де принца Дже-
ма тримав в ув’язненні П’єр д’Обюссон, Великий ма-
гістр лицарів Святого Іоанна Єрусалимського. Не всі 
згодні з цією версією, однак П’єр д’Обюссон, котрий 
знав глибоке символічне значення зображень, ціл-
ком міг доручити фландрійским майстрам створити 
гобелени за ескізом принца Джема, і саме він міг по-
тім перевезти шпалери в замок Буссак.

Серія гобеленів «Дама з єдинорогом» розповідає 
нам про весілля душі з духом, про небесну ієрога-
мію і наводить на думку про те, що таке об’єднання 
можливе і між людьми, можливе в суспільстві, і тоді, 
може бути, здійсниться старий олександрійський 
сон про спільноту думки між Сходом і Заходом.

Крім того, цей серединний острів 
символізує подолання протилеж-
них начал, що досягають рівнова-
ги в гермафродиті. Тут не тільки 
лев та єдиноріг представляють дві 
полярності: на острові живуть і до-
машні, і дикі тварини, які на остан-
ніх килимах вже не бояться один 
одного. Двоїстість ми знаходимо 
і в рослинності: апельсинове дере-
во і колючий падуб — жіночі рос-
лини, а кам’яний дуб і сосна — чо-
ловічі. Двоїстість підтримується 
і в посиланнях на естетичні східні 
і західні моделі, і це змушує нас 
звернутися до однієї з версій по-
ходження гобеленів, пов’язаної 
з оттоманським принцом Джемом. 
Саме він мріяв про весілля Сходу 
і Заходу.

Весілля Сходу і Заходу
Прийнято вважати, що шпале-
ри в якості весільного подарун-
ка отримала Клод Ле Віст, дама 
зі знаменитої ліонської сім’ї; 
потім вони опинилися в зам-
ку Бусак, де їх і побачила Жорж 
Санд. Швидше за все, їх близько 
1500 року виткали фландрійські 
майстри, але, можливо, за більш 
ранніми зразками.

У зображеннях помітно значний 
східний вплив. І тому вважається, 
що вісім робіт, які стали зразками 
для французьких шпалер, були 
виткані між 1482 і 1488 роками 
на замовлення принца Джема 
(у Європі його називали Зізімом), 
сина Мохаммеда II. Принц дуже 
цікавився таємними науками 
і мріяв про союз Хреста і Півміся-
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***
Минають віки, але Дама і єдино-

ріг на старовинних гобеленах про-
довжують зберігати свою таємни-
цю. Таємницю задуму, таємницю 
походження, таємницю символіч-
ного сенсу/змісту.

Кожного дня ми робимо вибір

 Оригінал статті тут 

http://bez-granic.ru/index.php/2013-08-04-13-26-15/vse-rubriki-zhurnala/yazyk-simvolov/726-dama-i-edinorog.html
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В последнее время возникает все больше 
экологических движений, деятельность 
которых, к сожалению, часто политизиро-
ванная, направлена на защиту Природы.

Цель таких организаций — с учетом 
некоторых естественных исключений — 
это сохранение Природы, поскольку мы, 
люди, нуждаемся в хороших условиях суще-
ствования, а ухудшение состояния окружаю-
щей среды рано или поздно сказывается и на 
нас. Да, это так, но подобное обстоятельство 
не может быть единственной причиной на-
шей любви к Природе; было бы слишком 
эгоистично думать о ней лишь в той мере, 
в какой мы заботимся о самих себе.

Наша цель — пробудить уважение к При-
роде ради нее самой, ради ценности ее соб-
ственной жизни, пробудить благодар-
ность ей, ведь мы ее вечные должники: она 
не только подарила нам возможность су-
ществовать — каждое мгновение она дарит 
нам необыкновенные послания мудрости.

Природа — это не только «среда», из ко-
торой мы извлекаем все, что необходимо 
нам для жизни. Природа — живое суще-
ство, Великое Существо, нам даже трудно 
постичь его — столь оно велико и много-
образно. Существо это объединяет в себе 
бесконечное множество форм жизни, в чис-
ло которых входим и мы. Невозможно ува-
жать Природу и в то же время думать, что 
мы и некоторые другие живые существа — 
это «особый случай», что Природа — это 

одно, а мы — совсем другое. Или, как чаще 
всего бывает, относить к ней камни, расте-
ния, животных — то, что мы можем наблю-
дать и использовать. Но разве бесчисленное 
множество небесных миров не Природа?

Более века назад Елена Петровна Блават-
ская, донося до нас древние знания, гово-
рила, что, если бы исчезли все библиотеки, 
все книги мира, люди вернули бы мудрость, 
в них сокрытую, если бы обратились к книге 
Природы и смогли прочесть ее. Куда же ис-
чезла наша способность учиться у Живой 
Природы? А с другой стороны, как учиться, 
если мы не считаем себя ее частью? Как на-
ладить отношения с тем, кто нам чужд? Как 
понять урок единства, который нам пре- 
подносят, если мы начинаем с того, что про-
тивопоставляем себя этому единству?

Да, Природа полна ценнейших примеров, 
но нужно погрузиться в нее и читать то, что 
она нам предлагает, на время оставив в сто-
роне множество книг, окружающих нас. 
Душе гораздо чаще необходимо именно та-
кое чтение — молчаливое и простое, когда 
не нужно слов, а идеи открываются сами 

 � Делия Стейнберг

ЧИТАЯ КНИГУ 
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дим лишь ничем не привлекательные 
тусклые камни. Не стоит выбрасывать их, 
ибо в них заключен урок. Отнеси их снова 
к морю, положи под лучи солнца — и чудо 
красоты явится вновь. Разве мы не можем 
сделать то же самое с самими собой?

Мы могли бы возобновить нашу красоту, 
этику, эстетику, если бы сумели соединить-
ся с тем, что усиливает яркость нашего све-
та, вместо того, чтобы прозябать, растеряв 
былое очарование, во мраке невежества.

Вспомним море… Великое и могуще-
ственное, кроткое и грозное, оно повину-
ется ветру, чей голос заставляет его грохо-
тать или успокаиваться. У моря нет причуд, 
но есть закон, который ускользает от на-
шего понимания. А мы — внимаем ли мы 
голосу ветра настолько, чтобы следовать 
его указаниям, или действуем подчиняясь 
лишь стихийному влиянию ветров наших 
эмоций, которые не признают иного удо-
влетворения, кроме эгоистического? Чем 
отличаются одни ветры от других? Тем, что 
ветры Природы, сильные они или мягкие, 
всегда имеют ритм. Давайте понаблюда-
ем за волнами, какими бы огромными они 
ни были. Они воинственно набегают на бе-
рег и, встречаясь с землей или скалой, вновь 
и вновь разбиваются в пену. Но у волн всегда 

собой. Когда мы соприкасаемся с Приро-
дой, происходит чудо: в отсутствие слов 
идеи, старые и новые, снова и снова нахо-
дят отклик в сердце человека, который чув-
ствует, что за всеми изменениями, происхо-
дящими в мире, на Земле, приютившей нас, 
стоит Природа — она была и будет всегда.

Когда-то наш учитель Хорхе Анхель 
Ливрага, отчасти объясняя нам это таин-
ство, напоминал, что в каждом из нас есть 
что-то от камня, от дерева, от животного; 
есть в нас также и что-то от человека. Че-
ловеческое (и вряд ли это новость для нас) 
занимает большую часть наших мыслей 
и эмоций. Но интересно, что, сами того 
не замечая, мы очень часто поступаем как 
животные, растения или камни, не обла-
дая при этом их внутренней глубиной.

Я не хочу описывать величие гор, 
суровых и неприступных, пугающих сво-
ей высотой; гор, которые волнуют нас зе-
ленью деревьев на склонах. Они говорят 
на своем извечном языке о стабильности 
и постоянстве, об умении быть. А у их по-
дножия, на морском берегу, лежат ма-
ленькие камушки, влажные, блестящие 
на солнце. Мы собираем их и храним, 
уверенные, что обрели многоцветное, 
сверкающее сокровище, а когда вечером 
достаем их, позабытых, из сумочки, то ви-
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стали нашими друзьями и научились раз-
делять с нами жизнь, они страстно желают 
угадать наши желания и чувства, привлечь 
внимание. Способны ли мы отблагодарить 
их, великодушно возвратить то, что до-
машние животные дают нам? Или доволь-
ствуемся тем, что в нас видят «высших су-
ществ»? Есть животные, которые узнают 
своих хозяев, считают их богами и почи-
тают как богов. Иной раз они капризнича-
ют, но крайне редко случается, чтобы они 
забывали о своей преданности. Сегодня 
я видела черного кота с желтыми глазами, 
он грелся на солнце, растянувшись на кам-
не. Я проходила мимо и неловко попыталась 
обратиться к нему на его мяукающем 
языке. Он глянул на меня и тут же ответил. 
Почему-то такого же мгновенного и добро-
желательного отклика я не смогла дождать-
ся от продавщицы в магазинчике, куда за-
шла за продуктами.

А небо! Небо, которое светлеет по утрам, 
когда происходит чудо, всегда застающее 
нас врасплох, — восход солнца. Небо, пере-
ливающееся тысячью оттенков в час зака-
та! А ночное небо, с луной или безлунное, 
затянутое облаками или чистое, звездная 

есть ритм, всегда есть порядок, превращаю-
щий их бег в неповторимую песнь.

Каждое растение рассказывает нам свою 
историю, рассказывает о своем образе жиз-
ни — от самых маленьких, неприметных 
травинок, прячущихся среди камней или 
в расщелинах, до величавых деревьев, вет-
ви которых клонятся к земле от обилия 
листьев и плодов. Нужно научиться гово-
рить с ними, и тогда дерево поведает нам 
о чувстве долга, о том, как это радостно — 
следовать сезонным циклам, подтверждая, 
что жизнь продолжается невзирая на все 
перемены. Травинка учит нас постоянству, 
учит принимать свою судьбу, исполнять 
свой долг там, где нам суждено было ока-
заться. Ни дерево, ни тоненький стебе-
лек не перестают крепко держаться земли, 
но при этом — тянуться к небу.

Чтобы рассказать о животных и о том, чему 
мы можем у них научиться, этих несколь-
ких страниц явно недостаточно. Некоторых 
животных мы никак не можем изучить, или 
они кажутся настолько дикими, что мы и 
не пытаемся к ним приблизиться. Другие 
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сокровищница, где каждая звезда на своем 
месте, каждая участвует во вселенском тан-
це, который мы интуитивно понимаем без 
объяснений! Ночное небо больше всего по-
хоже на нашу внутреннюю жизнь: когда нет 
солнца, которое дает нам энергию для жиз-
ни, мы вынуждены искать другое сияние, 
другой свет в глубине своего сердца, нахо-
дить свои звезды. Звезды показывают нам 
нашу истинную величину. Мы не большие 
и не маленькие. Мы такие же, как и они, — 
в зависимости от того, кто на нас смотрит, 
мы принимаем ту или иную форму.  
Но в то же время звезды говорят нам о без-
граничности и открывают нашу душу, чтобы 
расширить наши возможности. Время 

от времени пересекаясь с ними, движется 
в ночном небе другая светящаяся точка — 
самолет. Я вспоминаю, как Хорхе Анхель 
Ливрага говорил мне: «Там, в этой точке, 
летят множество людей, они сейчас чита-
ют, едят, спят или просто надеются встре-
тить свою судьбу». И я спрашиваю себя: 
на каких еще звездах есть такие существа, 
которые живут так же, как и мы, надеясь 
встретить свою судьбу?

Видишь, не так уж сложно читать кни-
гу Природы, если являешься частью этой 
книги и если много раз своей собствен-
ной жизнью напишешь в ней строчку или 
оставишь светящуюся точку в небе.

Отношение к природе - это одно из величайших проявлений 

культуры. Внутренней, духовной культуры человека. Человек, когда 

радуется, не может быть одинок. А с природой он никогда не 

одинок. И прогулки загородные так великолепны, вы можете идти 

один и чувствовать себя в единении со всем обширным миром.

Д.С. Лихачев, День классики и культуры. с.124-125
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Британская библиотека загрузила на Flickr более одного миллиона 
отсканированных копий изображений, обозначив их как общественное до-
стояние. Это значит, что изображения может использовать кто угодно без 
всяких ограничений. В коллекции представлена графика разного времени: 
здесь и картины эпохи Реставрации, и изображения первых колонистов 
Америки. Карты, рисунки, рукописные письма, иллюстрации, геологичес-
кие диаграммы, комиксы, карикатуры, постеры, декоративные орнаменты. 
Изучать всё это богатство — словно попасть в страну чудес.

Изображения взяты из книг 17, 18 и 19 веков, которые хранятся в библио-
теке. На каждой странице есть ссылка на PDF с книгой, откуда взята 
конкретная иллюстрация. Создание коллекции началось в 2013 году. От-
бор интересных иллюстраций происходил в рамках проекта Mechanical 
Curator, а для классификации такого огромного количества изображений 
пришлось обратиться за помощью к сообществу. Технический директор 
библиотеки говорит, что к настоящему моменту пользователи Flickr до-
бавили уже более 400 000 тегов.

Британская библиотека загрузила  
в интернет более 1 млн изображений

 * Оригінал статті тут

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary
http://philologist.livejournal.com/7750400.html
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Молода єгиптянка Аза Фаяд розробила бюджетний метод перетворення 
побутового пластикового сміття у паливо.

Дівчина відкрила, що застосування дешевого і поширеного каталізатора – 
алюмосиліката - різко здешевлює переробку пластику у горючі гази – ме-
тан та пропан, які можуть бути перетворені в етанол. Таке ж екологічно 
чисте паливо зазвичай виготовляють з рослинної сировини.

При цьому в результаті хімічного процесу винахідниця отримала й інші 
хімічні речовини, які також можуть бути перероблені і продані.

За оцінками Ази Фаяд, промислове освоєння запропонованої технології 
дозволить Єгипту, який продукує близько 1 млн тонн пластикового сміття 
у рік, організувати виробництво палива на суму 78 млн доларів щорічно.

На додачу, дівчина переконана, що загалом дешевий метод переробки 
пластикових відходів може підвищити сукупний дохід Єгипту на 163 млн 
доларів у рік.

Наразі єгипетський Науково-дослідний інститут нафти надав молодій 
вченій лабораторію для досліджень. За свій винахід Аза Фаяд була відзна-
чена нагородою Конкурсу молодих вчених ЄС. На даний момент дівчина 
прагне отримати патент.

Єгиптянка винайшла дешевий 
спосіб переробки пластикового 
сміття у паливо

http://ecotown.com.ua/news/YEhyptyanka-vynayshla-deshevyy-sposib-pererobky-plastykovoho-smittya-u-palyvo/
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Станция New Horizons сделала снимок Стикса — малого спутника Плутона, названного 
в честь древнегреческой богини первобытного ужаса и мрака (и реки в царстве Аида). 
Благодаря полученным данным ученые смогли определить размеры и форму небесного 
тела. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Спутник Плутона имеет вытянутую форму. В длину он достигает семи километров, 
а в ширину — пяти. Поверхность Стикса, как и других спутников Плутона (Никты и Гидры, 
ранее исследованными станцией New Horizons), покрыта льдами и отличается высокой 
отражательной способностью.

Новые данные ученые приняли 5 октября 2015 года. Информацию о Стиксе станция 
New Horizons получила 13 июля за 12,5 часов до сближения с Плутоном при помощи 
своего научного инструмента LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Тогда аппарат 
НАСА находился на расстоянии 631 тысячи километров от Стикса.

Ученые собираются продолжить исследования Стикса и трех других малых спутников 
карликовой планеты. В частности, специалистов интересует хаотическое вращение этих 
небесных тел, размеры, форма, химические и физические свойства, а также их происхож-
дение и эволюция.

Впервые Стикс был обнаружен в 2012 году при помощи космического телескопа Hubble. 
Кроме Стикса, у Плутона имеются еще три малых спутника неправильной формы (Никта, 
Гидра и Кербер), а также Харон — крупный спутник правильной сферической формы.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons начала 5 сентября 2015 года пико-
вую фазу передачи данных, полученных на основном этапе исследований, состоявшемся 
14 июля этого же года в ходе ближайшего пролета мимо Плутона и его спутников. На пе-
редачу десятков гигабайт данных уйдет около года.

В настоящее время станция находится на расстоянии более 5 миллиардов километров 
от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69, находящего-
ся на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. К этому объекту 
New Horizons может направиться после карликовой планеты. Миссия New Horizons долж-
на завершиться в середине 2020-х годов.

Основная задача New Horizons — изучение Плутона и его спутника Харона. Научное 
оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном 
наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы и строении поверх-
ности, а также о взаимодействии с Хароном.

Станция New Horizons сделала 
снимок «первобытного ужаса 
и мрака» у Плутона

http://lenta.ru/news/2015/10/10/styx/
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культурної організації «Новий Акрополь» дає змогу за-
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КУРС ЛЕКЦIЙ
та практичних занять

ФІЛОСОФІЯ для життя – курс лекцій та практичних занять, 
які проводить філософська школа «Новий Акрополь» 
у 60 країнах світу.
Ідея курсу: справжня філософія є інструментом, 
навчившись застосовувати який, ми можемо власноруч 
формувати себе, своє життя та змінювати світ на краще.
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