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Як досягти внутрішньої стабільності у світі, який постій-
но змінюється? Як подолати невдоволення, коли обста-

вини складаються не так, як ми хочемо? Де знайти сили для 
відновлення та внутрішньої рівноваги? 

У цьому номері ми звертаємося до теми внутрішнього 
спокою та активності. Два полюси одного життя: напруга 
і розслаблення, вдих і видих… Опанувати мистецтво рівно-
ваги – значить знайти точку опори в самому собі. А ще – 
навчитися вести діалог із життям. Обмірковувати ситуації  
і досвід, який можна з них винести, рефлексувати над 
власною поведінкою і світоглядом – можливо, якісь речі 
час переглянути… 

При цьому одразу виникає філософське питання: що є 
життя? І з яким життям намагаємося встановити діалог – із 
життям у суспільстві, внутрішнім життям, природою як ма-
тір’ю всього живого? 

У давнину казали, що богиня Фортуна обертає колесо 
життя. Колесо то підносить людину до успіху та перемог, 
то опускає, даючи випробування. Радість і страждання, по-
разки і перемоги йдуть пліч-о-пліч. Але у кожної прожитої 
миті є свій сенс. І його можна відкрити, осмислити – як це 
робили літературний персонаж Дон Кіхот і національний 
герой Індії Махатма Ґанді. 

Приємного вам читання у тиші і наодинці з собою! 
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Насамперед, було б непогано зрозуміти, 
що ж таке мир і спокій. Дехто думає, 

що мир і спокій – це відсутність руху. Але 
уявімо людину, що потрапила в катастрофу 
і завалена купою уламків. Для неї бути не-
рухомою зовсім не означає бути спокійною. 
Іноді люди думають, що мир і спокій по-
лягає в можливості і здатності працювати. 
Може це й справедливо, але поняття, про 
які ми говорили, не обмежені однією лише 
працею. Цей стан скоріше внутрішній, аніж 
зовнішній. Щоб говорити про великий за-
гальний мир серед людей, ми маємо спо-
чатку поговорити про мир і спокій в душі 
кожної людини.

Як філософ і історик я не вірю в систе-
ми, бо якби вони були ідеальними, то тих, 
що існували протягом всієї історії людства, 
було б достатньо для досягнення будь-якої 
поставленої мети.

Чи можливий спокій 
внутрішній і спокій 
зовнішній

Хорхе Анхель Ліврага

Ми живемо у світі з високо розвинутою 
системою комунікації, і це може викликати 
внутрішню тривогу, яка проявляється назо-
вні. Цей стан давні греки називали «гібріс», 
або порушенням загальної гармонії чи від-
хиленням від божественної волі, помилко-
вою поведінкою, яка породжує довгий лан-
цюг інших помилок.

 Обставини життя перетворюють нас на 
вузьких фахівців, і ми забуваємо сповнену 
надій дитину, що живе всередині нас і про 
яку Христос сказав, що лише завдяки їй 
можна увійти в Царство Небесне. 

У стародавніх містеріях Діоніса цю золо-
ту дитину порівнювали з чарівним дель-
фіном, що поринає у безодню і знову під-
німається на поверхню води. Ця дитина 
безсмертна. Вона існує поза межами про-
стору і часу, то з’являючись, то зникаючи  
в нескінченному ланцюзі втілень. Вона була, 

Чи можливий спокій 
внутрішній і спокій 
зовнішній
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є і буде завжди поруч з нами, бо сутність її – 
вічність, сталість, незмінність. Зберігаючи  
у своїх роздумах глибокий філософський під-
хід, спробуємо з’ясувати, чи можливий спо-
кій внутрішній і спокій зовнішній.

Хто ж ми? Ми – таємниця. Наша суть в по-
таємному. У кожному з нас є загадковий спо-
стерігач, здатний проникати в душу, за межі 
проявленого світу. Як же можна знайти вну-
трішній спокій? Зауважимо, що кажучи про 
спокій, ми не маємо на увазі спочинок і неру-
хомість. Визнаючи, що є винятки, гідні пова-
ги, ми таки не віримо у святенників-аскетів, 
які живуть високо в горах, далеко від світу, які 
перебувають у нерухомості, невтомно повто-
рюють ту чи іншу східну мантру і стверджу-
ють, що саме завдяки цьому вони знаходять 
внутрішній спокій. Не можна плутати спокій 
і нерухомість. Людина може перебувати у спо-
кої, але не мати спокою в серці. Внутрішній 
спокій – це щось більше, ніж просто спокій або 
просто рух, оскільки й те, й інше саме по собі  
не є цінним.

Живучи у чуттєвому світі з його числен-
ними дзеркалами, який дуже часто відбиває 
хибні ідеї, ми піддаємося волі мінливої дум-
ки, яка все пізнає через порівняння. Кожна 
річ може здаватися і маленькою, і великою, 
залежно від того, з чим порівнювати. 

Як досягти спокою, що був би дійсно вну-
трішнім? Ми повинні шукати його не у спо-
кої і не в русі, а в справжній гармонії, в її 
універсальних законах, що керують усім Все-
світом, згідно з якими людина – не ізольова-
ний елемент, ворожий іншим людям і самій 
природі, а справжній друг всього сущого. А 
друг – це не той, хто сидить з нами за одним 
столом і ділить з нами їжу, а той, про кого з 
упевненістю можна сказати, що він завжди 
поруч, що ми з ним завжди разом. Як каза-
ли давні римляни: це той, хто живе у злагоді  
з нами – серце з серцем. 

Отже, потрібно розуміти, що внутрішній 
спокій – це, перш за все, мир із самим собою. 
Ніхто ніколи не міг створити його штучно, 
але в нас завжди була, є і буде гармонія, 
природна, вроджена. Проблема в тому, що 
людина часто руйнує її власним способом 
життя. Ми повинні шукати внутрішню 
гармонію. Якщо ми щиро прагнемо цього, 
знайти її не так вже й складно.

Ми вважаємо, що мир і спокій – це вну-
трішній стан, що ґрунтується на гармонії. 
Це гармонізація нашого єства в цілому і ок-
ремих його частин між собою. 

Філософи давнини вчили, що людина – 
не просто тілесна оболонка, над якою ви-
тає якась суб’єктивна і вельми абстрактна 
душа. Людина – істота набагато складніша, 
що має, можна сказати, сім частин, або тіл.

Кожній з частин, що складають наше 
людське єство, властива деяка форма вну-
трішнього сепаратизму. Емоції діють по-своє-
му, розум – по-своєму. Часто у нас виника-
ють думки, що не маючи творчої основи, 

Килик «Діоніс у човні». Ексекій
бл. 535 р. до н.е.
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перетворюються на нав’язливі ідеї, подібні 
до міфічного змія, що кусає себе за хвіст. 
Замість того щоб підніматися на новий рі-
вень і приводити до нових знань (що було 
б логічно), часто такі думки крутяться в од-
ній площині. Скільки разів ми були у владі 
подібних ідей! Вони є частиною складного 
процесу, що, дійшовши до кінця, починаєть-
ся знову. І замість того, щоб привести до но-
вих і важливих висновків, наші думки зно-
ву і знову повертають нас у вихідну точку. 
Ми знову і знову йдемо замкнутим колом. 
Певною мірою саме це порушує наш мир, 
наш простий, нічим не обтяжений спокій.

Кожен із нас має володіти неабиякою мо-
ральною силою, щоб знайти в собі єдиний і 
неповторний «промінь світла», що веде нас 
шляхом, і йти за ним, як би банально чи без-
глуздо це не виглядало в очах інших людей. 
Ми повинні йти тим шляхом, який самі вва-
жаємо вірним, не звертаючи уваги на те, що 
скажуть інші. Йдеться не про те, щоб стати 
егоїстом або нехтувати чужою думкою, а про 
те, щоб зберегти власну індивідуальність. 
Ми повинні звести в собі цитадель своєї 
свободи, без якої нам ніколи не досягти ані 
миру, ані спокою. В іншому випадку є небез-
пека уподібнитися голосному дзвону: його 
тягнуть ті чи інші, а він висить догори дри-
ґом і гойдається з боку в бік, не відаючи, про 
що дзвонить, – про похорон чи про перемогу.

В одному  зі своїх віршів Амадо Нерво 
каже: «О життя, я тобі нічого не винен, ми 

з тобою укладемо мир»1. Це може здатися 
прозаїчним, але йдеться про природний  
і дуже глибокий дослід. Лише той, хто, уса-
мітнившись на високій скелі, відкривав 
душу гуркоту морських хвиль, що розби-
ваються об каміння; той, хто, побувавши 
наодинці з собою в лісі, ввібрав в себе ше-
лест листя  і спів птахів, може зрозуміти, 
як важливо для людської душі спілкування 
з природою, сонцем, зірками... Кому ж, як 
не йому, знати, як важливо любити, і яке 
щастя ми знаходимо в тих, хто любить нас.

Важливіше кохати, ніж бути коханим. 
Краще бути джерелом, що дарує життя, ніж 

посудиною, що зберігає його для себе. Най-
краще – вміти віддавати, вміти любити, не 
чекаючи винагороди, не перетворюючись 
на калькулятор, що підраховує, скільки 
прибутку принесе це почуття і що можна 
отримати натомість. Тільки тоді в нас про-
кинеться «загадкове щось», що дозволяє 
зрозуміти потаємну суть всього, що нас ото-
чує. Ми зрозуміємо сенс щебетання птахів, 
шуму вітру, мови гір. Почнемо розуміти бра-
тів своїх – людей, усвідомлювати різні миті 
історії, через які пройшло людство. У тиші і 
мовчанні ми зуміємо осягнути мудрість цьо-
го світу, велику мудрість поколінь, даровану 
Богом, а також божественну універсальну 
гармонію, що об’єднує все суще в єдине ціле.

1  Любив. І мене любили. Сонце пестило ніжно ланіти.
Життя моє, ти мені миле. Люблю тебе! Хочу жити!
Амадо НЕРВО  (Переклала Катерина ДЕВДЕРА)
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Все у природі пов’язане міцними і непо-
рушними узами єдності: Сонце і рослини, 
Сонце і тварини, тварини і люди, люди і зір-
ки. Саме усвідомлення великої єдності при-
роди може повернути нам внутрішній спо-
кій. Єдність – це не результат випадковості. 
У природі, що створена Богом, все продума-
не так, щоб людина завжди була спромож-
на витримати свої страждання. 

Ми часто запитуємо себе, що станеться 
з нами, коли ми помремо. Авжеж, смерть 
неминуча, це питання хвилює всіх, навіть 
тих, хто ще молодий. Внутрішній голос від-
повідає питанням на питання: «А що стало-
ся, коли ми народилися?». Напевно, все не 
випадково: ми з’явилися на світ, тому що 
були люди, які мріяли про нас і любили нас 
ще до нашого народження. Ми народили-
ся тому, що цим людям були важливі саме 
ми, такі, які є, а не користь, яку ми могли 
б принести в майбутньому. Цими людьми 
були наші батьки. Чи означає це, що в іншо-
му світі, по той бік загадкових дверей, зва-
них смертю, у нас також з’являться батьки? 
Ймовірно, це не будуть наші нинішні бать-
ко і мати. Чи існують насправді таємничі 
ангели-хранителі, про яких говорять багато 
давніх традицій?

В ті часи, коли діти, перш ніж заснути, 
промовляли наївну молитву своєму анге-
лові-хранителю, вони, напевно, знали, що 
таке внутрішній спокій, – знали краще, ніж 
сьогодні, коли йдуть спати, подивившись 
телевізор, але так і не навчившись нічого 
хорошого.

Внутрішній спокій – це здатність зустрі-
тися з самим собою, здатність зрозуміти, 
що завдяки великій божественній мудрості  
у кожного є призначення. Кожен з нас наро-
дився для того, щоб виконати своє життєве 
завдання: у кожного свій шлях, своя доля, 
своя духовна їжа, свій попутний вітер, свій, 
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тільки йому властивий спосіб існування  
і самовираження.

Ми вважаємо, що Бог все продумав. Все, 
що з нами відбувається, і все, що ще станеть-
ся, якимось чином сплановане. Адже якщо 

Бог думав про те, як шелестітиме листя дерев, 
як рухатимуться одноклітинні амеби, чи міг 
він не подумати про нас, істот складніших і в 
певному розумінні більш свідомих, а отже –  
більш значущих?

Подібно до того, як батьки з надією чека-
ли нашої появи на світ, не знаючи, будемо 
ми хлопчиками або дівчатками, добрими чи 
поганими, гарними або негарними, і наш 
небесний батько повинен проявляти подіб-
ну доброту. Чому б не припустити, що він 
нас любить і буде любити завжди? Чому б 
не повірити в те, що ми пронизані його дум-
кою, його світлом, його любов’ю? Якщо ми 
будемо пам’ятати про це, зникнуть всі наші 
занепокоєння, і ми зможемо зрозуміти, що 
всі наші проблеми є лише випробування-
ми, сходами, які необхідно подолати, щоб 
стати чистішим.

Згадаймо, як очищали воду в Давньому 
Єгипті. Дотепер збереглися водосховища, 
нині недіючі і сухі, де в старовину вода пе-
реливалася з одного резервуара в інший. 
У Фівах існувала очисна система, що скла-
далася із семи великих обсягів. Вода Нілу 
потрапляла в перший резервуар, де важкі 
частинки осідали на дно, потім у другий, де 
вона ставала ще чистішою, і так до сьомо-
го, поки вона повністю не очищалася і не 
робилася придатною для пиття. Якщо таке 
можна зробити з водою, чому те ж саме не 

може статися з людиною? Нам здається, що 
цей приклад відтворює той процес очищен-
ня, що відбувається і з нами.

Найчистіша вода – не та, що стоїть у ве-
ликій калюжі, а та, що тече по камінню, до-

лає перешкоди, падає водоспадами – саме 
вона кінець кінцем стає питною. Ця вода 
очищується у процесі падіння, тисячі і тися-
чі разів б’ється об каміння, вода, що у страж-
даннях співала і ткала білу піну надії, що, 
зустрічаючись з перешкодами на шляху,  
народжувала веселку.

Людина має уподібнитися воді. Так само 
легко, як вона, долати будь-які перешкоди, 
жити радісно,   ніколи не втрачаючи своєї 
внутрішньої сили. Її душа має надихати-
ся, немов птах, що співає гімни життя. По-
трібно вчитися простій і глибокій мудро-
сті води, яка завжди знає, куди прямувати, 
завжди знає, де знаходиться море.

Іноді ми самі не відаємо, куди йдемо. Але 
якщо знайдемо у власній душі внутрішній 
компас, то завжди будемо знати напрямок. 
Страждання, удари і несподіванки стануть 
для нас просто випробуваннями. 

Усе в природі вчить нас цього. Щоб стати 
по-справжньому великим, потрібно володі-
ти мудрістю вогню. Яке багаття не розпалюй, 
як не повертай свічку, полум’я завжди зали-
шається вертикальним. Якщо, пройшовши 
випробування життя, людина зможе стояти 
прямо, вона знайде мир у своєму серці.

Щоб знайти внутрішній спокій – цей 
особистий, інтимний стан людини, недо-
статньо просто читати книги або слухати 
лекції. Необхідно вчитися у природи. Спо-
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стерігаючи за тим, як поводяться вогонь, 
вода, вітер, гори, можна дізнатися дуже ба-
гато. Щоб зрозуміти потаємну суть людини, 
недостатньо володіти великою кількістю 
інформації. Необхідно проникати у глибину 
всього, що нас оточує, і всього, що є в нашій 
душі.

Чи можливо коли-небудь досягти миру 
і спокою серед людей, загального миру на 
всій планеті? Це дуже важке завдання. Щоб 
досягти великого миру, людство повинно 
бути мирно налаштоване, має прагнути до 
спокою і злагоди і бажати її серцем. Поки 
всі люди не зрозуміють цього, поки миру 
не будуть прагнути хоча б ті, хто має владу 
і силу, він буде недосяжним. Недостатньо 
говорити про важливість загального миру, 
про те, що наше життя має ставати кращим. 
Необхідно всім разом замислитися про люд-
ство в цілому, а не про утопічне суспільство, 
про людство, яке рухалося б своїм шляхом, 
слухаючи Бога.

У нас, так само як і у багатьох інших наро-
дів, існує безліч різноманітних теорій і схем, 

але, незважаючи на це, наша купівельна 
спроможність все знижується, а соціальна 
незахищеність зростає; між людьми вини-
кає все більше непорозумінь, і загроза, що 
нависає над нами, стає все страшнішою.

Для сучасної людини кремінний ніж, 
бронзова сокира, меч і рушниця – це атрибу-
ти  сивої  давнини. Ми говоримо про війни 
галактичного масштабу; про лазерні проме-
ні, які, замість того щоб лікувати, вбивають; 
про супутників-шпигунів, місія яких поля-
гає в дестабілізації всього створеного; про 
отруйні гази, про засоби, здатні знищити 
все листя на деревах і занурити світ у віч-
ну зиму.  Суспільне життя повинне почина-
тися з педагогічної роботи. Ми не можемо 
мислити утопічно: світ не стане кращим, 
якщо про це тільки говорити.

Христос закликав: «Любіть один одно-
го». Але чи багато в світі людей, які люблять 
по-справжньому? Будда вчив необхідності 
співчувати іншим: краще бути жертвою, 
ніж катом. Чи багато хто розуміє це? Якщо 
навіть великі, що втілюють божественне на 
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землі, не змогли змінити світ, то не варто 
надто довіряти формулами, потрібно біль-
ше покладатися на власні сили, вірити в 
те, що здатний зробити і передати іншим 
кожен з нас.

Ми вважаємо, що зовнішній, загаль-
ний мир обов’язково прийде з набуттям 
людьми внутрішнього спокою. Доти, доки 
в світі залишатимуться егоїсти, що понад 
усе ставлять матеріальне, буде існувати й 
експлуатація. Поки живуть ті, хто ненави-
дить інших лише за те, що їхні очі іншого 
кольору, в світі буде процвітати расизм. 
Доки люди відповідатимуть на питання 
стусанами, навіть не намагаючись зрозумі-
ти співрозмовника і спокійно порозумітися,  
у світі буде панувати насильство. Все це – 
випробування, які необхідно витримати, 
і не варто думати, що мир у всьому світі 
буде проголошений декретом. Ми вже ба-
чили, як діють декрети, як функціонує Ліга 
Націй. Ми повинні створити новий світ, не 
схожий на нинішній, повинні відродити 
світ. Цей процес відтворення світу нового, 
відмінного від колишнього, здійснюється 
кожним із нас. Тому ми приділяємо так ба-
гато уваги індивіду, а не особистості, яка за 
своєю природою егоїстична і живе тільки 
для себе; тому, хто зможе жити у злагоді 
з іншими, простягаючи руки не тільки в 
очікуванні милості, але в пориві бажання 
по-братськи обійняти іншого; тому, хто не 
лише вкриє нужденного своїм плащем, але 
зможе віддати йому цей плащ. Мабуть, вар-
то переосмислити заповідь «Люби ближ-
нього свого, як самого себе». Може бути, лю-

бити ближнього потрібно більше, оскільки 
завжди знайдуться ті, кому ця любов по-
трібніша, ніж нам. Багато з нас – молоді, за-
хищені соціально й економічно, але є і ті, 
що не мають цього. Є ті, хто не має нічого, 

крім простягнутої руки, і ми повинні вияви-
ти до них більше любові, ніж до себе.

Чи не настав час знову повернутися 
до «осередка суспільства» – сім’ї, в якій 
батьки любили б своїх дітей ще до їхнього 
народження? Ми маємо на увазі не попу-
лярні нині дебати – бути чи не бути сім’ї, 
а природний зв’язок чоловіка і жінки, їхнє 
справжнє бажання мати дітей, яких вони 
очікували б з любов’ю. Хіба ми не можемо 
поводитися так в будь-якій ситуації, завж-
ди? Хіба ми не можемо любити своїх учнів 
незалежно від того, якими вони стануть? 
Хіба не можемо з посмішкою зустрічати 
своїх колег по роботі? 

Мабуть, така зброя могутніша за будь-
яку іншу. Нам здається, що ніякий снаряд 
не зміг би змінити світ так, як його здатна 
змінити щира посмішка. Чому ми заходимо 
до крамніці з пригніченим виразом облич-
чя? Що дає нам ця похмурість? Що з нами 
сталося? Чи не з’їхали ми з глузду? 

Спробуймо повернутися у природний 
стан. Для цього недостатньо лише читати, 
хоча і це добре; тут потрібні наші власні 
зусилля у налагодженні людських взаємин  
і трохи любові, яку ми здатні дарувати один 
одному. Треба повернутися до нормальних 
відносин з іншими людьми, з природою. 
Людина не повинна бути ворогом усьо-
го сущого, що забруднює повітря і землю,  
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а частиною природи, можливо, навіть її ца-
рем – але царем, який виявляв би турботу 
про все і був батьком всього живого, замість 
того щоб кричати на всіх, вмів би робити 
маленькі подарунки; усмішкою, добрим 
словом давав би можливість відчути бать-
ківську турботу. 

Той, хто більше любить всім серцем, 
той, хто докладає більше зусиль у своїх діях,  
у своїх роздумах, – той в душі справжній 
батько. Він найкращим чином, просто і при-
родно може передати все те, чим внутріш-
ньо володіє; передати так, що всі зможуть 
переконатися в цьому і відчути на собі його 
турботу. 

Ми б хотіли, щоб кожен відчув у своєму 
серці деяке хвилювання – якщо не любов, 
то хоча б трошки миру та спокою. Якщо 
кожен створить свою внутрішню молит-
ву, якщо зможе трохи частіше посміхати-
ся, якщо завтра після сходу сонця побачить 
у дзеркалі своє обличчя більш відкритим, 
якщо подарує іншим свою посмішку, то він 
знайде спокій.

Спокій – це радість, гармонія, здатність 
здійснити краще. Спокій – це Парфенон  

і Велика піраміда; спокій – це чоловік, який 
кожному нужденному може дати монету; 
це жінка, яка несе світло всім, хто живе 
в будинку; це старець, що передає досвід 
молодим, і робить це не з марнославства, 
а вчить не забруднювати себе фізичними, 
психічними і ментальними наркотиками 
і працювати з вірою в майбутнє. 

Нам потрібно уподібнитися прозорому 
світильнику, щоб вогонь, який ми всі несе-
мо всередині з ласки Божої, зміг освітити 
все навколо. Тоді ми знайдемо внутрішній 
спокій і докладемо зусиль в пошуках спо-
кою зовнішнього, який, хоча і здається да-
леким, заслуговує на те, щоб працювати 
заради нього. Мир досягається не маніфес-
таціями на вулицях, а проявом того, що ми 
несемо у своєму серці, – так, щоб це побачи-
ли й інші.

Ми можемо любити ластівок, каміння, 
людей, вітер, давні прапори і давню славу, 
але нам необхідний мир. І він можливий. 
Якщо ми будемо здатні побачити у весняно-
му повітрі знамення Бога, вісниками якого є 
ластівки, і почути їхній спів, якщо зможемо 
розгледіти білу піну водоспаду, якщо змо-
жемо зрозуміти полум’я, що завжди прагне 
вгору, ми знайдемо мир, бо він народжуєть-
ся з нашої внутрішньої боротьби, з наших 
зусиль і дій, з нашої величезної любові. 

Благословенні здатні відчувати цю лю-
бов; благословенні ті, хто несе в собі спокій; 
ті, хто має мужність сказати, що мир – це 
дуже важливо, що він потрібен всім і всьо-
му незалежно від тієї ціни, яку необхідно за 
нього заплатити. 

За дорогі і хороші речі треба плати-
ти. Мир прекрасний – заплатіть за нього, 
заплатіть за мрії. Нехай спокій запанує 
в світі, в наших серцях, нехай існує між 
людьми, тваринами і рослинами – тоді  
і Бог буде з нами.
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Інтерв’ю з Антоном Мусуліном  

для журналу «Колесо жизни»

Чому людина має продовжувати рости, 
навіть якщо здається, що вона вже вирос-
ла й чомусь навчилася?

А. М.: Ріст, розвиток та досягнення зріло-
сті – це пов’язані, але відмінні між собою 
поняття. Людина народжується, росте, роз-
вивається, і, врешті, досягає фізичної зрі-
лості. Проте фізична зрілість не означає, 
що сформувалася особистість. Справжнє 
зростання у духовному вимірі починається 
після досягнення психологічної та менталь-
ної зрілості. Перша фаза життя – дитинство, 
молодість, перший період «зрілості» – це ре-
алізація того потенціалу і тих можливостей, 
з якими ми прийшли у цей світ. Біологія та 
психологія кажуть, що людина «росте» і до-
сягає межі росту своїх фізичних, психологіч-
них і ментальних можливостей приблизно 

до 28 років. Далі вже може йтися не про ріст, 
а про розвиток особистості. Іншими слова-
ми, нам потрібні 28 років, аби справдити та 
реалізувати те, з чим ми народилися.

З припиненням росту починається 
інша фаза. Кажучи метафорично, вона пе-
редбачає, що людина набуває здатності 
плодоносити, бути повноцінним членом 
суспільства. У цей час до багатьох людей 
приходить усвідомлення того, хто вони є, й 
того, ким вони вже не стануть. Дехто після 
такого усвідомлення звертає свій погляд на 
себе і починає завойовувати та змінювати 
вже не навколишній світ, а свій внутріш-
ній. Так починається духовний розвиток, 
який сягає свого апогею у зрілому віці. Пла-
тон казав, що людина має право займатися 
політикою лише після 50 років, коли вже 
досягне певного рівня духовної зрілості.

ДІАЛОГ ІЗ ЖИТТЯМ
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Очевидно, що розвиток і ріст – це основ-
ні ознаки життя як такого. Життя за визна-
ченням – це саморушне начало і, вводночас, 
життя – це завжди потреба самоформуван-
ня. На відміну від мертвої матерії, воно 
завжди формує себе у взаємодії з навко-
лишнім середовищем. Тому процес само-
формування та перетворення себе ніколи  
не закінчується.

Чи є межа для особистісного та духовного 
розвитку?

А. М.: В ідеалі розвиток людини має три-
вати все життя, хоча різні періоди життя 
висувають нам різні вимоги та уроки, які 
потрібно засвоїти, – у двадцятирічному віці 
– одні, коли нам сорок чи шістдесят – інші… 
У кожному віці людина має свої запити і ха-
рактерне для цієї фази розвитку ставлення 
до себе і свого внутрішнього світу. Юність 
подібна до весни: це період активного рос-
ту та підкорення зовнішнього простору; 
зрілість подібна до літа: це час приносити 
плоди; похилий вік вимагає споглядання 
та внутрішнього, духовного життя. У давніх 
сус пільствах вважалося, що після 60 років 
потрібно цілком присвятити себе духовнос-
ті: людина вже не може і не має думати лише 
про кар’єру, набуття матеріальних благ та 

виховання дітей. Можна сказати, що розви-
ток людини – це шлях довжиною в життя.

Куди людині далі прагнути після набуття 
цілісності?

А. М.: Якщо людина досягла цілісності, на 
Сході сказали б: «Став Буддою». Але «будд» 
у цьому світі немає. Як сказав Платон, на-
віть Всесвіт – досконала сутність, наділена 
тілом, душею та розумом, – проявлена в часі 
та просторі, має невтомно усувати недолі-
ки, що породжуються матерією. Тобто, на-
віть набувши цілісності, ми маємо постійно 
дбати про її збереження.

Необхідно постійно підтримувати та 
відновлювати здобуту нами динамічну 
рівновагу, наче під час їзди на велосипеді.  
У цьому й полягає принада життя. Зупини-
тися, забути про себе, про доброчесність та 
сенс – означає впасти, втратити здобуте.

Крім того, життя неможливе без проб-
лем, які потрібно вирішувати, без пережи-
вань та хвилювань, адже людина не може 
бути цілковито байдужою до всього. Тому 
цілісність – процес постійного «збирання 
себе», і навряд чи тут можна досягти ідеалу.

Як змінюється запит пошуку цілісності?

А. М.: Один філософ, який прожив дов ге 
життя, колись сказав: «Усе моє життя було 
рухом до центру і пошуком центру. Ця доро-
га до власного центру досить важка, і на ній 
легко заблукати». Шлях до центру – це рух 
через внутрішній лабіринт душі й через ла-
біринт життя. Тому я думаю, що провідний 
запит завжди залишається одним і тим же. 
При здійсненні сходження ми відкриваємо 
нові обрії, нові рівні духовності, розвиваємо 
здатність творити благо, бачити прихова-
ну сутність речей та явищ, інакше сприй-
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мати світ і ставитись до ближніх… Але до-
рога сходження ніколи не закінчується.

Опріч запиту на сходження до центру, 
є й інший бік життя – творчість. Ми вибу-
довуємо не лише умови свого життя, але 
і стосунки з іншими людьми, і що вищий 
рівень нашої зрілості, то більша наша від-
повідальність за інших. Завжди є те, чим 
можна поділитися з людьми, і нехай це буде 
найкраще, чим ми володіємо, те, що буде їх 
радувати і збагачувати: у першу чергу, лю-
дяність, любов та розуміння.

Людина не може стати зрілою особисті-
стю, якщо буде замкнена сама на себе. На-
віть якщо хтось скаже: «Я досяг усього, мені 
нічого не потрібно», це буде неправдою, 
позаяк таке неможливе. Легко бути святим 
у пустелі, та важко зберігати доброту, гли-
бину та святість у суспільстві.

Як наше оточення та стосунки впливають 
на формування внутрішнього дорослі-
шання?

А. М.: Потрібно констатувати, що ніхто не 
може набути цілісності сам по собі. Як ска-
зав Аристотель, людина – це суспільна тва-
рина (zoonpolitikon). На всіх нас вплинуло 
виховання, взаємодія з іншими людьми, 
навколишнім середовищем та добою, в яку 
ми живемо, із притаманними їй звичаями 
та цінностями, домінантним світоглядом та 
історичною тектонікою.

Важлива складова особистісного і духов-
ного зростання – це діалогічність. Ми відкри-
ваємо себе завдяки діалогу, який ми ведемо 
із власною долею і самим життям, з іншими 
людьми, світом і таїною, до якої ми долучені. 
Тому дуже важливо, аби наші стосунки з ін-
шими людьми були відкритими та обопіль-
но збагачували, щоб інша людина була для 
нас не засобом досягнення особистих цілей, 

а цінністю, божим творінням і всесвітом, 
який потребує радісного пізнання.

Інша людина – це завжди можливість 
для бесіди, спільного сходження, сукупних 
зусиль та творення. Ми багато чому вчимо-
ся в інших людей – батьків, учителів, дру-
зів, колег, у всіх, хто навколо нас. Спілкую-
чись з ними, ми набуваємо досвіду, бачимо 
й пізнаємо чужі перемоги та помилки і, 
врешті-решт, пізнаємо самих себе.

Діалог з екзистенцією в усіх її проявах – 
важлива складова життя. Завдяки діалогу з 
самим собою, з іншими, з Таїною ми твори-
мо життя. Без відкритості різним проявам 
життя, без труднощів, які ми вирішуємо, без 
пізнання навколишнього світу ми не може-
мо знати, хто ми є та на що здатні як у гар-
ному, так і в поганому.

Які принципи ведення діалогу з життям?

А. М.: Перший принцип – навчитися слу-
хати та чути. Діалог – це бесіда двох, спіль-
не мислення, це співприсутність близьких 
душ і навіть іноді безмовне спілкування. 
Бувають різні форми комунікації, та кожна 
з них передбачає вміння слухати та почути 
один одного, інакше буде «діалог глухих», 
діалог взаємного нерозуміння та ігноруван-
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ня співрозмовника. До того ж важливо чути 
не тільки те, що нам кажуть, а ще й вну-
трішні переживання іншої людини, важли-
во відчути контури її душі. Якщо стосунки 
сприймати саме так, вони будуть приємни-
ми, дружніми та обопільно збагачуючими. 
Таке спілкування має бути і на рівні куль-
тур, релігій і народів…

Другий принцип – вміння говорити не 
тільки словами, але й душею, почуттями, 
вчинками, виборами й особливо власним 
прикладом, який є кращою формою вихо-
вання та навчання. Коли нам кажуть одне, 
а чинять по-іншому чи прагнуть нами мані-
пулювати, це, як мінімум, неприємно. Хоча 
у політичному житті це дуже розповсюдже-
не явище. Платон казав: «Люди люблять 
бути обдуреними». Політики це добре зна-

ють і використовують, та в цьому немає ані 
моральності, ані турботи про народ, на яку 
вони претендують.

Я думаю, що діалогічність дуже важлива 
на рівні особистих стосунків. Можна жити з 
кимось багато років, але при цьому не зна-
ти і не замислюватись, що інший почуває, 
що переживає, що його хвилює. Саме тому 
поступово зникає близькість і з’являються 
розломи.

Як обрати партнера, з яким спільне до-
рослішання було б найгармонічнішим, а 
близькість стосунків приємною?

А. М.: Часто ми робимо вибір інтуїтивно 
або «на хвилі» закоханості, коли не склада-
ється думати раціонально. Тому питання 
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не у тому, як обрати партнера, а як жити з 
тим, кого обрали. І тут з’являється необхід-
ність вибудовувати стосунки, необхідність 
справжньої любові. Справжня любов – це 
завжди відповідальність за іншу людину, 
турбота про неї, здатність впустити її до 
свого внутрішнього світу, зробити її части-
ною свого світу; це коли інший стає цен-
тром мого життя, стає важливішим за мене 
самого. Необхідна взаємна повага та при-
йняття одне одного, а не бажання випра-
вити «недоліки» партнера. Ніхто не дасть 
нам рецепта, як обирати, бо ж часто-густо 
«обирають» феромони або випадкові події. 
Справжня взаємна відповідальність з’явля-
ється тоді, коли двоє укладають неписану 
угоду, зобов’язуються вибудовувати, берег-
ти та ушляхетнювати стосунки.

У підвалинах стосунків лежить не сек-
суальність як така, а дружба, про яку треба 
піклуватися. Це нелегко і вимагає особистої 
зрілості, духовної близькості на рівні світо-
гляду і ціннісних орієнтирів, прийняття від-
мінностей і здатності дати іншому свободу. 
В таких стосунках бувають легкі періоди  
і важкі, в них є і кризи, і переосмислення…

Як прийняти недоліки в собі і в партнері?

А. М.: Для початку потрібно побачити  
і визнати свої недоліки, а потім вже почати 
їх виправляти. Бо для того щоб щось випра-
вити, потрібно знати, що і як виправляти. 
Неможливо внутрішньо збагатити себе, не 
знаючи, що реально може вас збагатити.

Те ж саме і в стосунках. Ідеалу не існує, 
та є те, що допустиме і прийнятне обома 
партнерами, а також те, що можна і потріб-
но виправити. Наприклад, виказувати біль-
ше знаків уваги, частіше казати «пробач» і 
«дякую»… Є тисячі причин, з яких люди не 
можуть жити разом, і тільки одна, яка об’єд-

нує та долає всі перешкоди, – це любов. Вона 
зцілює усі недуги і дає сили виправляти все, 
що вимагає виправлення.

Якщо внутрішнє зростання – це шлях по-
стійної трансформації, що ж залишається 
незмінним?

А. М.: Незмінним та справжнім для нас є 
те, що пов’язане з духовними цінностями, 
які вміщують моральні, естетичні та піз-
навальні норми й орієнтири. Іншими сло-
вами, незмінними завжди залишаються 
чесноти, які можуть бути проявлені більше 
чи менше. Чесноти – це людське у людині, 
«вогняний» початок душі.

Якщо душу порівняти з вогнем, мож-
на виокремити три характеристики, які 
вона не повинна втрачати. Перша – це 
здатність дарувати тепло, а отже, теплі 
почуття, одним словом, доброту. Друга –  
це здатність освітлювати простір завдяки 
розуму та його якостям: розсудливості, по-
міркованості, розрізненню добра та зла, 
мудрості. Світло розуму переборює темряву 
невідання, яка є причиною несправедли-
вості й усіх наших страждань. Третя харак-
теристика вогню – завжди пам’ятати про 
небо. Якщо свічку нахилити, полум’я ви-
простається, залишиться вертикальним.

У нашому житті завжди мають бути мо-
ральність, що випромінює доброту, трохи 
поміркованості, яка дозволяє впізнавати 
та обирати благо, і внутрішня дисципліна, 
котра обертається на турботу про себе та 
виправлення себе. Над цим потрібно пра-
цювати постійно.

Навіть якщо у людини є деякий рівень 
дисципліни, де взяти мудрість?

А. М.: За одним із визначень, мудрість – це 
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ясність, що дозволяє розрізняти, що корисне 
душі, а що шкідливе. Ясність та розуміння 
можна і потрібно розвивати. Одним із дже-
рел мудрості є саме життя, тому що ми по-
миляємось, страждаємо і робимо висновки. 
Осмислений життєвий досвід перетворю-
ється на розуміння життя.

Друге джерело, яке живить мудрість, 
«вмикається», коли з’являється здатність 
чути інших людей, «чути» мистецтво, лі-
тературу, філософію, котрі багато чому мо-
жуть нас навчити. Однак, ці зерна мудрості, 
якими нас обдаровують інші, потрібно не 
тільки вміти почути чи прочитати, але й 
інтегрувати у свою внутрішню реальність, 
перетворити на власне надбання.

Мудрість – це завжди максимально мож-
ливе об’єктивне бачення й оцінка речей та 
явищ і, в першу чергу, об’єктивність стосов-
но самого себе. Що більше об’єктивності, то 
менше помилок і страждань. Але не можна 
забувати, що мудрості завжди передує до-
брота. Адже егоцентрик – людина, зайнята 
і засліплена собою, – не може бути мудрим.

На вашу думку, чи росте людство в духов-
ному плані?

А. М.: Природа розумна і завжди знахо-
дить способи просуватися вперед. Упродовж 
мільйонів років вона створює нові форми, 
які дозволяють життю не лише пристосо-
вуватися до змінних умов, але й удоскона-
лювати вміння та знання. Це стосується  
і людства, яке має довгу історію еволюції,  
й можна припустити, що воно теж стає кра-
щим. Правда, духовне зростання відбува-
ється дуже повільно, і його важко помітити 
за короткий проміжок часу.

Невмілі у засвоюванні уроків історії, ми 
часто наступаємо на одні й ті самі граблі, та, 
хай там як, майбутнє – в наших руках. Якщо 

Танцююча менада. 
Римська копія грецького рельєфу
приблизно 27 р. до н.е. – 14 р н.е.
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у світі буде більше взаємоповаги, толерант-
ності та відчуття спільності долі, людство 
легше подолає випробування, які нас чека-
ють у найближчому майбутньому, а воно, 
згідно прогнозів, буде досить важким.

Які провідні проблеми можуть виникнути 
у найближчі 50 років?

А. М.: На думку фахівців, населення Зем-
лі може сягнути 10 мільярдів. Це спричи-
нить проблему нестачі продуктів, поси-
литься питання справедливого розподілу 
матеріальних ресурсів, питання безробіт-
тя, старіння населення, погіршення на-
вколишнього середовища. Деякі філософи 
говорять про ознаки нового «середньовіч-
чя», яке принесе нетерпимість, забобони 
і скептицизм, безкультур’я та політичну 
нестабільність, міграції населення і різно-
манітні форми феодалізму.

Ряд філософів вважають, що людство ви-
черпало систему цінностей та поглядів, яка 
домінувала останні 2000 років. Розвиток іс-
торії потребує нової ціннісно-смислової па-
радигми, здатної надихнути людство на опа-
нування нового витка спіралі сходження.

Отже, нам необхідно визначити нові цін-
ності?

А. М.: Нові цінності – це завжди гарні старі 
цінності, вбрані в нові форми. В епоху так 
званого осьового часу (VII–II ст. до Р.Х.) мі-
фологічний світогляд поступово поступався 
місцем раціональному, філософському сві-
тогляду, який сформував той тип культур, 
що існує й донині. Глобальна криза, яка за-
чіпає всі рівні життя, деградація базисних 
інститутів і цінностей, спільних для всіх 
провідних світових цивілізацій, свідчить 
про те, що домінантний тип раціональнос-

ті вичерпав себе. Людство вступило в нову, 
переломну добу, яка розхитує підвалини 
цивілізації, і потребує відродження. Це не 
означає, що потрібно викинути все «старе» 
і вигадати нове. Потрібно зберегти фунда-
мент, людяність та відчуття єдності, й на 
цьому спорудити нову будівлю. Ми знаємо, 
що частіше за все нові храми будують на 
підвалинах давніх, померлих храмів. Циві-
лізація – не мета, а засіб і можливість окуль-
турення людини.

Погляньте на Україну. Багато років вона 
була радянською, і з 1991 року країна нама-
гається вийти з цього стану та вибудувати 
себе. Проте радянська ментальність цьому 
опирається. Потрібен час, а також політич-
на та інтелектуальна воля для зміни нашо-
го суспільства: аби почати по-іншому ба-
чити і розуміти певні речі, щоби брати на 
себе більше відповідальності, не чекати, що 
прийде «дядя» і принесе все «на блюдечку». 
Україна проживає дуже нелегкий період, та 
вже 28 років ми маленькими кроками руха-
ємось у бік змін на краще.

Що або хто може допомогти Україні про-
довжити зростання?

А. М.: На мій погляд, це можуть бути пред-
ставники справжньої інтелігенції – худож-
ники, філософи, митці і молоде покоління. 
Сьогоденна молодь вміє брати на себе від-
повідальність набагато більше і краще за 
попередні покоління. У молодих уже сфор-
мований запит на зміни, на людяність, на 
взаємоповагу. Навряд чи у когось вийде їх 
зупинити.
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Ці правила складені на основі праці Мортімера Адлера «Як чи-

тати книги. Посібник для читання великих творів», а також 

власного багаторічного досвіду автора цього тексту.

Процес засвоєння будь-якого великого твору повинен закін-

читися формуванням власної думки і обговоренням її у колі 

друзів.  Ці правила стають частиною процесу читання як діа-

логу з автором тексту, так і розмовою з живими співрозмов-

никами. Вони оживляють спілкування і роблять його приєм-

нішим, наповнюють увагою одне до одного і чуйністю. Нехай 

ваші бесіди теж завжди будуть такими.

10 ПРАВИЛ 
ФІЛОСОФСЬКОЇ 
РОЗМОВИ

Ірина Овчаренко
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Інтелектуальна розмова базується на розумінні суджень як 
своїх, так і співрозмовника. Тобто співрозмовника необхідно 
спочатку ПОЧУТИ, ЗРОЗУМІТИ якомога краще. Що саме він має 
на увазі, повідомляючи нам щось. Чи точно ми зрозуміли? Чи 
розмовляємо з нашими проекціями?  Для цього існує ціла низ-
ка методів.

Пам’ятати, що критичне судження – це не тільки заперечення, 
але й згода. Обидва – як заперечення, так і згода – повинні ґрун-
туватись на розумінні.

Критичним судженням необхідна підтримка аргументами, 
потрібно уникати занадто узагальнених слів, таких як «усі», 
«завжди», «ніхто», «ніколи» тощо.

Пам’ятати, що кожна ідея, сказана людиною, ґрунтується на її 
почуттях. Критикуючи їх, слід проявляти почуття такту, тоб-
то увагу до своїх інтонацій, настрою, виразів. Наші судження –  
це НАШІ судження, а не ствердження істини. Тому корек-
тно використовувати мовні звороти «я думаю», «я вважаю», 
«мені здається», «мені не дуже до вподоби ця думка (фраза)»,  
а не «ця думка (фраза) погані».

Необхідно проявити сумніви до фрази «Я зрозумів».

Не звинувачувати автора або співрозмовника через фразу «я 
не розумію».

Не можна судити книгу за уривком, а ідею за фразою із вирва-
ного контексту. 

Не користуватись розмовою як полем для самоствердження. 
Ті, хто полюбляє суперечку і дискусії, завжди знайдуть до чого 
причепитися. У такому випадку розмову краще припинити.

Розглядаючи незгоду як можливість навчити когось, не варто 
забувати й про те, що це хороша нагода САМОМУ НАВЧИТИСЯ. 

Не варто звертатись до авторитетів, коли не в змозі аргументу-
вати свою думку. Хоча така форма аргументації «звернення до 
авторитетів» існує, але користуватись нею слід обережно і тіль-
ки там, де цей авторитет визнаний обома сторонами дискусії.

P.S. Зберігайте ГІДНІСТЬ. Образа особистості (перехід на особисте) 
неприйнятна. Яка вже тут бесіда?! До того ж, філософська.
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З пекучим бажанням і хороброю рішучістю багато моло-
дих людей наважуються мріяти про кращий світ. Вони 

керовані необхідністю брати на себе відповідальність й ви-
являти очевидні потреби у змінах: чи то в екології, освіті, 
соціально-економічній нерівності чи в безлічі інших сфер, 
які потребують уваги в наш час. Справедливо буде сказа-
ти, що зараз увійшло в моду та навіть вважається гідним 
захоплення відстоювати, і багато завзятих ідеалістів звер-
таються до активізму, щоби внести свою частку. Вони під-
писуються на сторінки у фейсбуці, підписують петиції, пи-
шуть статті, відстоюють свої позиції в гучних протестах під 
парламентами... але рідко щось дійсно змінюється, викли-
каючи відчуття розчарування через марно вкладені зусил-
ля. Коли їх запитують, чого досягли їхні «дії», вони викручу-
ються: «принаймні, це принесло певну поінформованість», 
так ніби це не було вже добре відомо.

Гаріанто Г.Мегта

Ідеальний 
активіст: 
внутрішня робота 
для зовнішніх змін
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Спочатку підкреслимо необхідність спри-
яти цьому скерованому на добро відчуттю 
своєї частки у загальній справі, яке допома-
гає нам усвідомити особисту відповідаль-
ність та заохочує нас братися за виправ-
лення стану речей. Можливо, більше ніж 
будь-коли раніше, нам потрібні особистості, 
що відстоюють Істину та Справедливість, 
мотивовані не тільки добрими намірами,  
а й готовністю та здатністю діяти і втілюва-
ти у життя кредо Ґанді «Будьте тими зміна-
ми, які ви хочете бачити у світі». Розвіймо 
відчуття малозначності чи безпорадності ок-
ремої людини перед на позір монументаль-
ними проблемами.

Однак, аби бути стійким та ефективним, 
було б корисно дослідити справжній зміст 
активізму. Часто активіст голосно та сер-
дито привертає увагу до несправедливості, 
від якої страждає непочута чи ігнорована 
меншість; він представляє окремі інтереси 
потерпілої групи і навіть, у крайньому разі, 
готовий кинутися зі зброєю на їхній захист. 
За іронією долі, такими діями він, хоча й 
несвідомо, лише більше поглиблює розді-
лення, яке насамперед приносить шкоду 
меншості. Він не розуміє марність своїх ме-
тодів, які насправді ще більше посилюють 
громадянський поділ та ізоляцію потерпі-
лої меншості, замість того, щоб заохочувати 
до співіснування..

Тож для початку відкиньмо псевдомак-
симу, яка стверджує, що «цілі виправдову-
ють засоби». Необхідно визнати, що ціль, 
заплямована ганебними засобами, втра-
чає гідність... якою б благородною не була 
справа, якій намагаються зарадити. У дав-

ніх традиціях це навіть вважалося неетич-
ним – не узгодити дух мети із засобами для її 
досягнення. Очевидно, що в наш час прикла-
ди такого лицемірства незліченні. Ми муси-
мо запитати себе: як сталося, що ми стали 
нездатними розпізнати безглуздість у за-
стосуванні насильства з метою припинити 
насильство? Або безглуздість використову-
вати страх, щоби викликати співчуття. Так 
само нерозумно мріяти про єдність, підтри-
муючи лише частину. Це ілюзія.

Насправді засоби та цілі не можуть бути 
відокремлені. Наш обов’язок – знайти нові 
шляхи і привести наші засоби у відповід-
ність до тих цілей, про які ми наважуємось 

мріяти. В одному інтерв’ю для електронно-
го журналу Lion’s Roar преподобна Анхель 
Кіодо Вільямс зі свіжим поглядом пропо-
нує визначення активізму: «Нам потріб-
не поєднання розуму, який хоче змінити 
світ, і розуму, який є стійким, ясно бачить 
і прагне змін, ґрунтуючись на любові, а не 
на гніві» (1). Але як же можна любити не-
справедливого гнобителя, проти якого ми 
націлені протестувати? Цікаво, як вона по-
яснює: «Мені майже ніхто не подобається. 
Але я люблю кожного. [І ці дві речі не одне 
й те саме.] І це можливо. Насправді це саме 
те, що створює міст між духовним життям 
та життям активіста» (1). Любов як прин-
цип Життя можна порівняти із силою тя-
жіння, що об’єднує та гармонізує бурхливу 
множинність, яку ми спостерігаємо навколо 
нас. В езотеризмі вона вважається основопо-
ложним первинним принципом, який пере-
буває в кожній частині творіння і який керує 
духовною еволюцією цієї частини до доско-
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налості. Звідси випливає, що, подобаються 
нам чи не подобаються нам чи ні звички, 
погляди чи манери іншої людини, нас усіх 
рухає той самий принцип Любові.  Але ми 
повинні навчитися його розпізнавати!

Вільямс роз’яснює, що існує «різниця між 
тим, щоби не приймати несправедливість 
та не любити людину. З досвіду бачу, що це 
пов’язано зі стосунками з собою... ми повин-
ні знаходити те, що не повністю прийнятне 
у нас самих, що здається недієздатним, не-
придатним і має бути залишеним позаду.  
Я гніваюсь, що не можу нічого вдіяти проти 
насильства щодо жінок та дітей, і це змушує 
мене ненавидіти винуватців. Але я їх навіть 
не знаю, тож породження ненависті до них, 
я думаю, майже неможливе. Що я насправді 
ненавиджу – це те, що відчуваю себе безпо-
радною» (1). Це та безпорадність, яку ми по-
винні відпустити, а з нею гнів та ненависть, 
які вона породжує. І тут починається довгий 
і важкий процес внутрішньої роботи, який 
так часто згадується як обов’язок людини, 
описаний у багатьох стародавніх писаннях.

Майже парадоксально, але життєво важ-
ливий компонент активізму, який прагне 
до відчутних змін у зовнішньому світі, – це 
саме необхідність внутрішньої роботи, що 
дозволяє видобути описану вище могутню 
силу Любові. «Справжні політичні зміни 
повинні бути духовними. Справжня духов-
на практика повинна бути політичною» 
(1). Здається, існує незаперечий зв’язок між 
проявленим світом та тоншою, більш мета-
фізичною сферою. Дехто називає її духов-
ним планом, і вона описується у традиціях 
різних куточків світу як вічне царство ідей, 
архетипів, Істини, Краси, Справедливості... 
тих ідеалів, за які активіст веде свої битви. 
Чи може це тоді означати, що активіст вже 
має об’єкт свого пошуку у своїй владі? Так, 
але він повинен виявити їх із глибин душі.

Нам потрібне поєднання ро-
зуму, який хоче змінити світ, 
і розуму, який є стійким, ясно 
бачить і прагне змін, ґрунту-
ючись на любові, а не на гніві.
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може любов взагалі бути інтелектуальним 
поняттям? Будь-хто, хто наважився колись 
любити, зізнається, що це неможливо по-
яснити; це вимагає безумовного і повного 
вкладення цілого себе; потрібно випробу-
вати це на собі, щоби знати, що це. Таке 
починання вимагає багато дій, не завжди 
видимих або відчутних, але багато вну-
трішніх дій. Це не теоретизування. У ньому 
лежить можливість зміни нашого сприй-
няття і взаємодії з життям. Що може бути 
більш практичним?

Як підказує саме слово, активізм перед-
бачає практичну дію, що переважає добрі 
наміри й безцільне споглядання. Вона має 
обов’язково виходити за межі вподобань 
сторінок фейсбука чи підняття банерів на 
знак протесту, яке просто підвищує обі-
знаність. Останні служать лише для того, 
щоби ми почувалися задоволеними собою 
і прикривали нашу лінь і/або боягузтво, 
перекладаючи тягар здійснення реальних 
перетворень на когось іншого. Справжній 
активіст, активіст-ідеаліст – це той, хто по-
чинає зміни, докладаючи зусилля на єди-
ному справжньому полі бою, яке цілковито 

у його владі: над самим собою. У «Голосі 
Тиші» Олена Блаватська поетично наста-
новлює: «Ти не можеш іти шляхом, доки 
сам не станеш цим шляхом» (2). Що, якби 
ми могли стати, як Сонце, настільки повни-
ми світла, життя і любові, аби це природно 
випромінювати, без зусиль, спонукань чи 
втоми. При цьому активіст стає втіленням 
і засобом досягнення власної мети! Іншими 
словами, як пише Джилад Соммер («Новий 
Акрополь», Чикаґо): «Нам потрібно запобіг-
ти забрудненню нашого навколишнього 

Навіть поверхове дослідження відкриє цю 
глибоку істину ідеальному активісту. І тому, 
як наполягав би будь-який гомеопат чи 
аюрведист, марно придушувати симптоми; 
хоча це може дати тимчасове полегшення, 
але не лікуючи джерела хвороби, вона не-
минуче знову проявить себе. Напевне, схо-
же відбувається і з соціально-політичними 
та екологічними «хворобами», з якими ми 
зустрічаємося сьогодні. Чи не правда, що 
джерело цих хвороб лежить у людській пси-
хіці – у наших звичках безмірно споживати,  
у марнотратній одержимості новим і мар-
ній потребі панувати над своїм оточенням? 
Схоже, видатний античний філософ Пла-
тон розпізнав це, і тому стверджував цін-
ність виховання психіки через взаємодію 
з дев’ятьма музами – дев’ятьма божества-
ми, що представляють науки і мистецтва. 
Вони – ніби вікна у природну гармонію і кра-
су, які закладені в навколишній світ і які лю-
дина здатна поціновувати й відтворювати. 
При цьому у людині пробудилася б потреба 
відповідати тим принципам муз, які, вреш-
ті, можуть виявитися у її виборах, ставленні  
та її цілях.

Але такий сповнений поривань філо-
соф, який сміє мріяти про кращий світ, 
часто сприймається як непрактичний ду-
рень, що витрачає час на споглядання і роз-
думи, а не на конкретні практичні дії, які 
такі необхідні в наш час. Проте очевидно, 
що це сприйняття випливає зі спотворе-
ного розуміння філософії як академічної 
та теоретичної дистипліни, що допомагає 
лише у дебатах та дискусіях як засіб «прока-
чатися» інтелектуально. «Філософія» ети-
мологічно означає «любов до мудрості». Як 
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середовища, але спочатку ми повинні викорінити 
наш спосіб мислення, що передусім відокремлює нас 
від природи. Нам потрібно боротися проти війни, але 
як ми можемо скерувати до миру ворожі нації, якщо 
не можемо навіть вирішити невеликі конфлікти з на-
шими друзями, родиною чи сусідами? Ми говоримо 
про економічну нерівність, але хіба ми не піддаємося 
способу мислення, який ставить матерію над цінно-
стями, зиски над братерством?» (3).

Так, засновник Міжнародної організації «Новий 
Акрополь» професор Хорхе Анхель Ліврага говорив 
про нове і краще людство для нового і кращого світу – 
справжній засіб досягнення справжньої мети. Вша-
новуючи його далекоглядну мрію, звернімо погляд 
всередину себе, аби відродити істинний активізм, мо-
тивований мужністю боротися насамперед у в наших 
внутрішніх битвах, з любов’ю у наших серцях, войов-
ничим запалом заради Істини і Справедливості, які 
пульсують у наших жилах; ставаймо посланцями 
єдності, гарними прикладами змін, за якими можуть 
слідувати інші. Стародавні вважали, що це повинно 
змінити людське становище загалом. Сабіна Ляйтнер 
(«Новий Акрополь», Великобританія) пише: «Акти-
візм повинен базуватися на створенні чогось нового, 
а не просто на руйнуванні того, що існує. Якщо він 
є лише «реакційним» або «революційним», він не 
триватиме довго. Створення нового і кращого вима-
гає мудрості, розуміння людської природи і вміння 
розпізнавати до яких цілей насправді варто прагну-
ти у довгостроковій перспективі». (4) Зрештою, наше 
падінння це падіння нашої цивілізації. Але це також 
унікальна і героїчна історична можливість діяти й 
майбутнє для наших нащадків, які житимуть протя-
гом багатьох поколінь.

Посилання:
1. Salzberg, Sharon. Williams, 
Rev Angel Kyodo. Love 
Everyone: A Guide for Spiritual 
Activists. Lion’s Roar: Buddhist 
Wisdom for Our Time.
https://www.lionsroar.com/
love-everyone-a-guide-for-spiritu-
al-activists/
2. О.П.Блаватська «Голос 
Тиші»
3. Sommer, Gilad. Philosophical 
Activism: For Best Results Start 
at the Root.
https://library.acropolis.org/philo-
sophical-activism-for-best-results-
start-at-the-root/
4. Leitner, Sabine. We Need 
More Activism and Philosophy.
https://library.acropolis.org/
we-need-more-activism-and-phi-
losophy/
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Фрагменити з книги Міґеля де Унамуно

Життя Дон Кіхота і Санчо

Цiлих два тижнi по тому сидiв наш кабальєро тихо й мирно вдо-
ма й протягом того часу «провадив перемовини з одним селя-

нином, близьким своїм cyciдом; був то чоловiк добрий, хоч добра 
мав, сердега, не ґypт, але, як то кажуть, без oлiї в головi», так необ-
ґрунтовано пише про нього Сервантес, аби дуже скоро спростувати 
свої слова розповiддю про його дотепний i гострий розум. Адже по-
ряднiсть, справжня поряднiсть, неможлива без oлiї в головi, а тому 
жоден йолоп не бувае порядним. Зрештою, Дон Кiхотовi таки по-
щастило умовити того селюка, щоби вiн погодився стати його збро-
єносцем.

Отже, Санчо Панса (так звали того селянина) знадився на обiцян-
ки Дон Кiхота й, покинувши свою жiнку та дiтей, як просив i Хри-
стос кожного, хто висловлював бажання пiти з ним, «став до сусiда 
свого, за джуру». Ось у такий спосiб Дон Кiхот спорядив свою нову 
експедицiю. Йому був потрiбен Санчо. Він потребував його для роз-
мови, для того, власне, щоб уголос думати i щоб чути вiдлуння сво-
го голосу у світi. Санчо був його хором, вiн був для нього всiм люд-
ством. І в образi Санчо вiн любив усе людство. 
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«Люби свого ближнього, як себе самого», – каже вiн нам, – а не 
«люби людство», бо людство – абстракцiя, в якiй кожен конкретизує 
самого себе, i  проповiдувати любов до людства – означає, таким чи-
ном те саме, що проповідувати самолюбство, яким, з огляду на пра-
батьківський гріх, Дон Кіхот був переповнений, і вся його подаль-
ша діяльність була спрямована на те, щоб очиститися від нього. Він 
навчився любити всіх своїх ближніх, люблячи їх у Санчо, бо саме 
на прикладі свого ближнього, а не на прикладі спільноти ми навча-
ємося любити всіх інших; любов, спрямована не на індивіда, не є 
справжньою любов’ю. І той, хто по-справжньому любить іншого, 
хіба може він когось ненавидіти? А коли хтось когось ненавидить, 
то хіба ця ненависть не отруює всі ті любові, що їх він мав? А, точ-
ніше кажучи, вона отруює його любов, а не його любові, бо любов – 
одна-єдина, хоч і може бути звернена на багато об’єктів. 

Щодо самого Санчо, то ми не можемо не захоплюватися його 
вірою, бо віра в те, чого він не бачив, підносить його до безсмертя 
слави, про яку він раніше не міг навіть мріяти, наділяє його життя 
справжнім блиском. Він тепер може сказати слова, які знайдуть від-
луння у вічності: «Я Санчо Панса, зброєносець Дон Кіхота». І це є і 
буде його славою на віки й віки. 

 

Гординею, витонченою гординею є намагання утримуватися від 
будь-якої діяльності, щоби не наражати себе на критику. Найви-
щим актом смирення можна вважати діяльність Бога, який створює 
світ, що не додає жодної краплі до Його слави, а в цьому світі ще 
й створювати людський рід для того, щоби він Його критикував, а 
якщо Він ще й створює умови, які сприяють цій критиці, то виявляє 
в цьому акті ще більше смирення. Отже, той факт, що Дон Кіхот ки-
нувся у вир діяльності й виставив себе на посміх людям, дозволив-
ши їм глузувати з його діяльності, був одним із найчистіших виявів 
справжнього смирення, хоч оманлива видимість показує нам ціл-
ком іншу картину. І цим своїм смиренням він повів за собою Санчо, 
перетворивши його жадібність на амбіції, а спрагу золота – на спра-
гу слави, тобто застосувавши єдиний ефективний засіб лікування 
жадібності й спраги до золота. 

Після цього Дон Кіхот зібрав трохи грошей: «дещо попродав, дещо 
позаставляв (і все ж то за безцінь)», зваживши на пораду гладкого 
корчмаря. Наш кабальєро був поміркований божевілець, а не фан-
тастичне створіння, яким декотрі іноді його уявляють, він належав 
до тих людей, які їдять і п’ють, сплять і помирають.
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Санчо взяв із собою в дорогу віслюка та сакви, напхані провізією, 
Дон Кіхот – сорочки та інший припас одягу, тож, «нарихтувавши й 
наготувавши все як слід, Дон Кіхот і Сачо Панса виїхали одної ночі 
з села, так що ніхто не бачив, не попрощались навіть зі своїми – сей 
із жінкою та дітьми, а той з небогою коклюшницею», мужньо розі-
рвавши в такий спосіб усі узи своєї грішної плоті. Отже, коли наш 
кабальєро виїхав у свої мандри вдруге, він зробив це так, аби його 
ніхто не бачив, під покривом темряви. Але тепер він вирушив на 
пошуки пригод уже не сам-один, він узяв зі собою людство. І вони 
виїхали, розмовляючи, – Панса відразу нагадав своєму панові про 
обіцяний острів. У чому деякі недоброзичливці знову ж таки вба-
чають вияв жадібності, яка, мовляв, і примушувала його служити 
своєму повелителю, але вони не беруть до уваги того факту, що 

Дон Кіхот і Санчо Панса. 
бл. 1866, Оноре Дом’є
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коли людина розважна служить божевільному, то в цьому набага-
то більше донкіхотства, ніж тоді, коли божевільний служить влас-
ному божевіллю. Віра має здатність прилипати, а віра Дон Кіхота 
була такою сильною і палкою, що передавалася й тим, котрі почу-
вали до нього прихильність, і вони наповнювалися нею, а проте в 
нього вона не зменшувалася, ба навіть зростала тоді, коли він ді-
лився нею з іншими. Те саме відбувається й з любов’ю, коли вона 
справжня й жива! 

Ось вони, чудеса віри! Не встиг добрий Санчо виїхати в мандри 
зі своїм паном, як він уже мріє стати королем і зробити королевою 
свою кохану Хуану Ґутьєрес, а своїх дітей – королевичами та коро-
лівнами! Він на все готовий, щоб ощасливити свою родину! Пере-
дусім через свою жінку – жінка завжди причина труднощів – він 
починає сумніватися в успішному завершенні їхньої місії, бо немає 
такого королівства, в якому вона могла б відчути себе королевою. 
«Уповай на Бога, Санчо, він пошле їй те, що годиться», – відповів 
йому благочестивий Дон Кіхот. І, зворушений такою побожністю, 
Санчо висловив упевненість у тому, що його пан спроможний дати 
йому те, що буде добрим для нього і чому він зможе дати раду. О 
добрий Санчо, о розумний Санчо, о побожний Санчо! Ти вже не про-
сиш ані острів, ані королівство, ані графство, а просиш тільки те, що 
зможе тобі дати любов твого пана. Тобто ти просиш те, що проси-
ти найрозумніше. Ти погоджуєшся з мудрою логікою фрази: «Нехай 
сповниться воля Твоя як на небі, так і на землі». Навчімося всі раді-
ти тому, що нам дають, і просімо стільки, скільки можна просити.

 

Тож ми не станемо дошукуватися якогось змісту в занудній про-
мові, яку виголосив Дон Кіхот. Слова нашого кабальєро мають лише 
ту цінність, що вони є коментарями до його трудів і їхнім відлун-
ням. Говорив він, посилаючись на прочитане й опираючись на своє 
знання віку, в якому йому випало жити; але трудився він, підкоря-
ючись вимогам свого серця та опираючись на знання вічне. І таким 
чином у цій промові нас цікавить не сама промова, досить-таки ба-
нальна, а той факт, що вона призначалася для кількох неосвічених 
козопасів, які не могли її зрозуміти, і це ми повинні відзначити, бо 
саме в цьому знаходить вияв героїчний характер авантюрних поне-
вірянь нашого лицаря. 

То були справді авантюрні поневіряння із найбільш героїчних. 
Бо говорити – це тягти жереб, і здебільшого дуже складний жереб на 
успіх, і героїчна авантюра – донести таїнство слова до тих, котрі не 
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можуть зрозуміти того, про що їм розповідають. Потрібна могутня віра 
в дух, аби говорити так до людей із притупленим розумінням, аби бути 
певним, що, не розуміючи нас, вони, проте, нас розуміють, і що зерно 
буде посіяне в їхній дух, навіть якщо вони не здогадуватимуться про це. 

Я звертаюся до тебе, до того, хто разом зі мною намагається осмис-
лити життя Дон Кіхота; говори до них, хоч вони тебе й не розуміють, бо 
вони тебе зрозуміють у кінцевому підсумку. І коли вони переконаються 
в тому, що ти говориш до них, нічого в них не просячи, або в тому, що 
в тебе теж нічого не просили, коли розповідали тобі про це, цього вже 
буде досить. Говори до козопасів так, як ти говориш, коли звертаєшся до 
Бога, з глибини свого серця й тією самою мовою, якою ти говориш, коли 
звертаєшся сам до себе, наодинці зі самим собою і мовчки. Чим більше 
ці люди будуть занурені в життя плоті, тим чистішими й менш затума-
неними будуть їхні мізки, і музика твоїх слів звучатиме в них набагато 
краще, аніж вона звучить у мізках бакалярів мистецтва. Бо не витонче-
на риторика Дон Кіхота осяяла тоді свідомість козопасів, а споглядан-
ня того, як він сидить на перекинутому кориті, озброєний від голови до 
п’ят, зі справжнім списом у руці, а той факт, що вони дихали повітрям, 
у якому бриніли його слова, бринів його голос, сповнений любові й надії. 

Думаю, не бракує тих, котрі вважають, що Дон Кіхот повинен був 
пристосуватися до публіки, яка його слухала, й порушити перед ними 
питання, які б торкалися проблем випасання кіз, і в такий спосіб під-
няти їх над їхнім низьким становищем козопасів. Це зробив би Санчо, 
якби йому вистачило на це мужності та рішучості, але наш кабальєро – 
ні. Дон Кіхот знав, що існує лише одне питання, для всіх одне й те саме, 
і те, що може підняти бідняка над його вбогістю, зможе також підняти 
багатія над його достатком. Від тимчасових засобів мало користі! Тим 
людям, які мають звичай пропонувати окремі специфічні ліки проти 
тих або тих конкретних хвороб, можна нагадати те, що сказав ґаучо 
Мартін Ф’єрро:

Про проблеми та нещастя
Ми базікаємо часто, 
Але якось косо й криво, 
Наче ті птахи лякливі, 
Що ось тут вони волають, 
А там яйця відкладають.

Коли з вами говорять, мої любі й щирі козопаси, про проблеми випа-
сання кіз, то знайте, що ці люди волають, аби своїми криками відвести 
вас від гнізда, в якому вони відкладають яйця. 
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• Не здавайся. 

• Експериментуй, змінюйся та будь вірним собі.

• Об’єднуй, а не роз’єднуй.

• Мета не може виправдовувати засоби.

• Шукай Бога та Істину в усьому.

5 УРОКІВ ЖИТТЯ 
ВІД ҐАНДІ

Марія Пащевська
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Перший виступ молодого адвоката Ґанді у суді. Він так хвилю-
вався, що не зміг вронити ані слова. Тиша. Мовчання. Йому 

було страшно і після того стало так соромно, що він просто вийшов 
із зали Суду.

Але це його не спинило. Він не поставив хрест на професії. Зро-
зумів, що потрібно більше вправлятись, писати тексти заздалегідь, 
перемагати себе. А втім, схильність до мовчання він перетворює на 
свою чесноту. Каже, що мовчання — це щит. Ґанді розумів і цінність 
та вагу кожного слова.

Надалі у житті Ґанді було ще багато випробувань, коли можна 
було опустити руки, кинути все, зневіритися. Але він цього не зро-
бить. І навіть коли було тяжко і боляче. 

«З кожним висхідним кроком я почуваюсь сильнішим і більш під-
готованим до наступного».

Про Ґанді казали, що він непередбачуваний. Ніхто не знав, що у 
нього в голові і яка нова ідея осяє його розум.

Він і сам навіть власне життя називав – експериментом. Але 
експериментом із Істиною. 

У цьому Ґанді приклад людини із дуже відкритим та вільним ро-
зумом. Адже він постійно шукав кращого, досконалішого, не боявся 
експериментувати над собою. Починаючи від дослідів із харчуван-
ням (вегетаріанство, дієти) та медициною (традиційне лікування 
водою та землею) і до відновлення традиційної прядки, що стала 
не лише поштовхом до самостійної економіки, але і символом руху 
свободи.

«Я не переймаюсь послідовністю. В моїх пошуках Істини я відки-
нув багато ідей і довідався багато нового. Досягши похилого віку,  
я не відчуваю, що припинив духовне зростання або що моє зростан-
ня припиниться зі смертю тіла. Я переймаюсь тільки готовністю 
слідувати заклику Істини, мого Бога, кожної миті».

 
Махатма Ґанді боровся не лише за свободу Індії від Британської 

Імперії. Його Велика Душа також боліла через конфлікти, агресію, 
непорозуміння та знущання серед самих індійців. 

Йдеться про протистояння між мусульманами та індусами, а також 
ставлення до людей, що народилися у касті «недоторканних». Ґанді 
переконаний, що всі люди складають духовне братерство, єдність, і 
нашим обов’язком як людей гідних є шанобливе ставлення до тих, хто 
відрізняється від нас, а також не створювати штучно ці відмінності. 

Не здавайся. 
Вчись на 

помилках 
і будь 

сильнішим

Експеримен-
туй, змінюйся 

та будь вірним 
собі

Об’єднуй, а не 
роз’єднуй

1

2

3
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«Релігії – це різні дороги, що сходяться в одній точці. Що з того, 
що ми обираємо різні дороги, якщо приходимо до однакової мети? 
Насправді релігій існує стільки, скільки індивідуумів. Якщо люди-
на збагнула суть своєї релігії, тоді вона збагнула також усі інші. 
Оскільки існують різні вірування, кожне з них потребує якогось ха-
рактерного символу. Та коли цей символ перетворюється на об’єкт 
сліпого поклоніння та спосіб стверджувати перевагу однієї релігії 
над іншими, потрібно від нього відмовитись.

Після довгих років досліджень та досвіду, я дійшов до висновків, 
що (1) усі релігії істинні, (2) усі релігії мають певну похибку, (3) усі ре-
лігії майже настільки ж близькі мені, як моя власна, індуїзм, тож і 
усі люди повинні ставитись до інших, як до близьких родичів. Перед 
іншими вірами я схиляюсь так само, як перед своєю власною, тож 
не можу мати і думки про пропаганду власної релігії.

Бог створив різні вірування тому, що Його вшановують у різні 
способи. Як я можу, бодай би в потаємних думках, вважати, що віра 
мого сусіда нижча за мою і бажати, щоби він зрікся власної і при-
йняв мою? Як справжній та відданий друг я можу лише бажати і мо-
литися, щоб він жив і вдосконалювався у власній вірі. В Божому домі 
багато обителей, і всі вони однаково святі».

Багато з нас чув (а дехто і використовував) фразу «Мета виправ-
довує засоби».

«В моїй життєвій філософії мета та засоби – взаємозамінні по-
няття.

Кажуть, що «засоби – це лише засоби». Я би сказав: «засоби – це 
все». Які засоби – такий і результат. Між метою та засобами не існує 
бар’єру. Творець воістину дав нам владу (та і ту дуже обмежену) у ви-
борі засобів, але не результатів. Досягнення поставленої цілі напряму 
залежить від прийнятності засобів. Це твердження не має винятків».

Він порівнює засоби із насінням, а результат із тим, що з цьо-
го насіння проростає. Отже, ніколи не можна досягти свободи від 
насилля через насильство і поневолення. Тому він обирав Ахімсу, 
дієву силу Любові.

 
Махатма Ґанді шукає Бога і прагне зустрічі з ним. Та він розу-

міє, що немає такого місця, поза внутрішнім, де ця зустріч можлива. 
Бога не знайти у гімалайській печері чи в будь-якому храмі інакше, 
якщо не знаходиш Його у людях та у своєму власному серці. Отже, 
шукати Бога для Ґанді означає служити людству. 

Мета не може 
виправдову-
вати засоби

4
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«Найвищою метою людини є усвідомлення Бога, і вся її політич-
на, соціальна та релігійна діяльність повинна служити високій цілі 
зустрічі з Богом. Тож невід’ємною частиною цього прагнення стає 
безпосереднє служіння всім людським істотам лише тому, що єди-
ний спосіб знайти Бога – побачити Його в Його творінні і стати з 
Ним єдиним цілим. Цього можна досягти служінням іншим».

«Існує невизначена містична Сила, що пронизує все. Я відчуваю її, 
хоча і не бачу. Ця невидима Сила проявляє себе, але не піддається 
жодним доказам, адже вона така несхожа на все те, що я сприймаю 
органами чуття. Вона виходить за межі відчуття. Існування Бога 
можна все ж таки обґрунтувати логічно, але лише до певної міри.

Я маю певне відчуття, що усе оточуюче мене постійно-плинне, 
минуще, та в основі усіх цих змін лежить незмінна Жива Сила, яка 
об’єднує все, творить, руйнує і знову творить. Ця Сила або Дух, яким 
просякнуте усе, і є Бог. Оскільки абсолютно все, що я сприймаю ви-
ключно органами сприйняття, – плинне, існує тільки Він.

Чим більше я намагаюсь очиститись, тим ближче відчуваю себе 
до Бога. Наскільки ж я наближусь до Нього, коли моя віра не буде 
всього лише каяттям, як зараз, а стане такою ж непохитною, як 
Гімалаї, такою ж чистою і сяючою, як сніг на їхніх вершинах?»

«Для мене Бог – це Правда і Любов; Бог – етика та мораль; Він – 
безстрашність, джерело Світла і Життя, і в той же час Він поза 
всім цим, більше всього цього. Бог – це свідомість. Навіть атеїзм 
атеїста – це Бог. Він перевершує мову та розум... Він персоніфіко-
ваний Бог для тих, хто потребує його уособленої присутності. Для 
тих, хто потребує відчути його на дотик, Він втілений. Він – най-
чистіше існування. Він очевидний для тих, які вірують. Він – все для 
всіх. Він в нас і водночас поза нами, більше за нас. Він багатостраж-
дальний. Він терплячий, і в той же час викликає страх. Він не при-
ймає незнання за виправдання. І все ж Він всепрощаючий, адже завж-
ди дає нам шанс покаятися. Він найкращий демократ, якого знає 
світ, тому що не обмежує нас у виборі між добром і злом. Водночас 
Він найбільший тиран, оскільки часто відриває від наших губ кубок 
переможця і, під видом доброї волі, залишає нам сміхотворні залиш-
ки, щоби прославити єдино Себе. Тому Індуїзм називає все це Боже-
ственною грою. Щоби стати перед світовим всенаповнюючим Ду-
хом Істини, людина повинна мати здатність любити найлукавіше 
створіння, таке, як вона сама. І людина, яка прагне цього, не може 
залишатися осторонь будь-якого спектру життя. Ось так моя від-
даність істині привела мене в політику, і я можу сказати без жод-
ного сумніву і з усією скромністю, що ті, хто говорить, що релігія не 
пов’язана з політикою просто не знають, що таке релігія».

5
Шукай Бога та 

Істину в усьому
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У  цьому році виповнюється 100 років з дня народження одного 
з найвідоміших американських письменників Рея Бредбері (22 

серпня 1920 – 5 червня 2012). Він увійшов в історію світової літера-
тури не лише як фантаст, а передусім як філософ-гуманіст. Всі його 
твори сповнені віри в силу людського розуму, любові й доброго 
начала в людині. Людина здатна віднайти шлях порятунку себе зі 
світу надмірного споживання, технологізації, світу поверхневого й 
бездушного.

Свій творчий пошук Рей Бредбері втілював у створенні яскравих 
літературних образів, захопливих історій, піднімав важливі питан-
ня, відповіді на які давалися метафоричними натяками або завми-
рали в повітрі, аби кожен з нас самостійно продовжив цей пошук.

«Я передаю людям свою любов до життя», – сказав Бредбері в од-
ному з інтерв’ю. – «Я навчаю їх бути свідомими – ось що означає лю-
бов. Починаєш з малого, а збуджуєш у людях дуже високі почуття».

Ділимось відгуками про книгу «451° за Фаренгейтом» учасників 
курсу з читання світової літератури «Книжковий дайвінг».

451° за Фаренгейтом: 
машина часу 

і машина щастя

До
 1

00
-р

іч
чя

 з
 д

ня
 н

ар
од

ж
ен

ня
 Р

ея
 Б

ре
дб

ер
і

Ірина Овчаренко



37

idealist.org.ua

05.2020 | 

idealist.org.ua

Сжигать или согревать

В предисловии к книге «451° по Фарен-
гейту» Рэй Брэдбери писал: «Когда Гит-

лер сжигал книги, я остро чувствовал, уж 
простите меня, будто он убивал человека. 
Впрочем, в конечном итоге истории, люди 
и книги – одной плоти».

Брэдбери писал о нас, о людях, живущих 
в мире, где всё ускоряется, сокращается до 
минимума, ценное обесценивается. Глав-
ное – это развлечения. Людям уже не нуж-
но думать, за них уже подумали и приняли 
решение.

Это время, где с пожарами больше не 
сражаются, а совсем наоборот. Теперь зада-
ча – отыскивать книги и предавать их огню, 
сжигать дома тех, кто осмелился хранить их. 

Это время одиночества, где люди отда-
ляются друг от друга, от самих себя, поиск 
счастья сводится к мимолетным развлече-
ниям. Нескончаемые телевизионные кар-
тинки мелькают перед глазами, избавляя 
нас от собственных размышлений, лишая 
реальной жизни.

Главный герой Монтэг всю жизнь думал, 
что огонь способен только сжигать, брать и 
ничего не давать взамен. 

Но внутри него зажигается искра совсем 
другого огня, которая изменит его жизнь, 
которая напомнит о том, кто он. 

И окажется, что существует огонь, ко-
торый способен согревать, давать свет и 
объединять. Огонь, который способен со-
брать вокруг себя тех, кто помнит и хранит 
ценные знания.

Мы тоже маленькие огоньки, которые 
иногда сжигают, но лучше чтобы согревали.

«Мы только сегодня пускаемся в путь, 
мы будем идти и смотреть на мир, смотреть, 
как он бродит вокруг и разговаривает, и мы 
постараемся понять, как он на самом деле 

 

выглядит. Когда-нибудь я крепко ухвачусь 
за этот мир. Пока я придерживаю его одним 
пальцем, но это лишь начало».

Карина Климчук, 
«Новий Акрополь» Миколаїв

Вперше відчути, що ти по-справжньому 
живий. Згодом усвідомити, що помреш. 

Шукати машину щастя та машину часу,  
і знайти їх зовсім поруч. Ставити питання 
та радіти дрібницям так, як можуть тільки 
діти. Цінувати кожен момент та бути собою 
сьогоднішнім, любити, віддавати, рости та 
смакувати Кульбабове Вино.

Запитати в себе, заради чого я живу. Чого 
варте те, що я роблю і кому це потрібно. Що 
я насправді ціную і що лишиться по мені. 
На що я готова заради того, що вважаю го-
ловним, коли навколо все палає і 451° за Фа-
ренгейтом.

Запитати себе, що значить бути лю-
диною і що таке Життя. Вирішити, що це 
складно і спробувати знищити все, що не 
можна передбачити, все живе. І забути про 
одну-єдину Травинку. 

Побачити Посмішку у непевному місяч-
ному сяйві і відчути справжню красу.

Злітати на Марс. Засумніватися, а хто ж 
є справжніми прибульцями і що значить 
бути цивілізованим.

І ще багато, пане, що мені довелося пе-
режити та відчути разом з Вами та завдяки 
Вам. Безмежно вдячна.

З днем народження, Рею Бредбері.

Ніна Аракелян, 
«Новий Акрополь» Київ      . 
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Римську мозаїчну підлогу виявили під виноградником 
на півночі Італії після десятиліть пошуків.

Про існування римської вілли було відомо більше століття 
тому, але завдяки геодезистам вчені вперше знайшли дока-
зи, які показують правдивість цих тверджень. Техніки досі 
обережно розкопують місце, щоб побачити всю стародавню 
будівлю. всю стародавню будівлю. 
Детальніше на сайті bbc.com/news

Онлайн відео вистав Київського театру ім. І. Франка.
Київський театр ім. І. Франка виклав у вільний доступ 

архівні вистави. Насолоджуйтесь спектаклями вдома.
Шукайте відео на офіційному YouTube каналі театру.

Британський музей відкрив доступ до онлайн-галереї 
своїх експонатів.

Відтепер у кожного є можливість стати ближчим до ко-
лекції Британського музею і поринути в історію двох 
мільйонів років на шести континентах. Насолоджуйтесь 
вивченням колекцій – від найбільш ранніх предметів, ство-
рених людством, до робіт сучасних художників – на сайті 
britishmuseum.org/collection

В Єгипті запустили безкоштовні онлайн-подорожі гроб-
ницями та визначними пам’ятками. 

Вивчення історії Давнього Єгипту – це загадкова подорож,  
наповнена тисячами досі нерозгаданих таємниць. Тому це 
прекрасна нагода зануритись у таємниці культури країни 
пірамід. Віртуальний тур дозволяє провести вечір у компанії 

фараонів Рамсеса V і Рамсеса VI або цариці Мересанх III, і го-
ловне, без черг. Для відвідування доступні вже вісім локацій!
Посилання на тури у twitter.com/TourismandAntiq 13.03.2020.

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 гід-
ності людини, незалежно від 
її раси, статі, культури, релігії, 
соціального статусу та інших 
відмінностей.

ПІЗНАННЯ
Пробуджувати любов до 
мудрості через порівняльне 
вивчення філософій, релігій, 
наук і мистецтв. Сприяти 
пізнанню людини, природи і 
Всесвіту.

РОЗВИТОК
Розвивати найкраще, що є в 
потенціалі людини. Сприяти 
реалізації особистості, яка 
усвідомлює себе частиною 
суспільства і природи. Актив-
но й осмислено діяти, щоби 
зробити світ кращим.



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 питань щодо придбання і розповсюдження звертатися:
              (066) 465-21-12                  facebook.com/danilov.evgen

facebook.com/NewAcropolisPublishing

ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
З ВИШУКАНИМ СМАКОМ


