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Взимку, доки не випаде перший сніг, домінують кольори 
землі і темно-сірого неба. Оголилися стовбури дерев, туман 

вкриває ранкові пейзажі, земля заглиблюється у спокій і тишу.
Природа доклала багато зусиль, щоб минуле відбулося: за-

пустила ріки після зими, проростила мільярди рослин, подару-
вала всьому живому свіже повітря і дощі.

Можливо, саме природа є справжнім прикладом героя по-
всякденності – скромного, але завжди присутнього, сповненого 
титанічної сили творення і витонченого естетичного смаку? 

Можливо, саме природа є прикладом того, що все має сенс? 
Що життя має свої таїни, містерії, які лежать поза площи-

ною видимого, і без таїни життя збіднюється?
І що, зрештою, природа має ритм і здатність до оновлення. 

Скидаючи старе вбрання, вона проходить через символічну 
смерть, щоб за кілька місяців показати нову силу і міць. 

Запрошуємо поміркувати над цими питаннями разом з ав-
торами «Ідеалісту».
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Хорхе Анхель Ліврага

ГЕРОЙ СЬОГОДНІ  
ТА ЗАВЖДИ

Мені назавжди запам’ятався випадок, коли, 
виступаючи перед аудиторією, я намагав-

ся пояснити подвиг царя Леоніда: вступивши в 
бій з персами, він отримав у своє розпоряджен-
ня два дні, і це дало можливість вивезти з Афін 
зібрання книг та творів мистецтва, щоб вони не 
загинули. Один журналіст дорікнув мені: «Але 
ви ж знаєте, що життя значно дорожче, ніж 
будь-яка книжка, дорожче за будь-що!». Тоді я 
запитав його, ніби жартома: «А був би живим 
сьогодні Леонід, якби не залишився тоді в Фер-
мопілах воювати з персами?» Таке, звісно, не 
спадало йому на думку. «Ні, звичайно», – відпо-
вів він. «Ось бачите, – відповів я, – ми всі при-
ходимо, щоб померти. Питання полягає в тому, 
щоб вибрати, як жити або, в гіршому випадку, 
як померти». Це питання багато в чому є схожим 
з вибором, який був запропонований матері 

Ахілла: якого життя вона бажала б для свого 
сина – довгого, але звичайного чи ж нетривалого 
і славетного? І вона вибрала для нього коротке, 
але славетне життя.

В усі часи герої займали виняткове місце. В 
індо європейській міфології героїв навіть вважа-
ли надлюдьми, нащадками богів та людей. Зга-
даймо Енея, якого називають сином Афродіти та 
Анхіза. Від земної людини та безсмертної боги-
ні народився герой, який воював у Трої (це від-
бувалось приблизно в XII ст. до н.е.), а потім, за 
розповіддю Вергілія, довго мандрував, аж поки 
не досяг тих місць, які ми називаємо протокуль-
турою Альба Лонга. Всі ці твердження Вергілія 
вважались лише літературною вигадкою, але 
зараз, завдяки археологічним дослідженням, 
стало відомо, що Еней повинен був існувати 
насправді. Можливо, нам важко уявити, що він 



4  | 12.2020

idealist.org.ua

був героєм, але коли ми бачимо все, що він зро-
бив, нас охоплює певне духовне і психологічне 
благоговіння, і ми розуміємо, що деякі люди 
приходять у світ з такими здібностями, які виво-
дять їх з кола звичайних людей. Чотирирічний 
Моцарт сідав грати на фортепіано, інструмент 
накривали простирадлом, і поверх нього він 
виконував декілька сонат. Чи здатна до такого 
звичайна дитина? Одного разу Августу сказа-
ли: «Пане, ця частина стіни залишилась порож-
ньою, і ми не знаємо, як її заповнити». Він підняв 
з підлоги пальмовий листок, вмочив його в туш 
і вдарив ним по стіні. В результаті утворилось 
те, що ми називаємо іонічною або корінфською 
хвилею, – орнамент, так високо поцінований в 
естетиці класичного мистецтва. Чи можемо ми 
також брати участь в героїчних діях, чи можемо 
отримати здатність творити дива, робити те, що 
виходить за межі звичайного?

Як говорив Платон, всередині нас є «і те, і 
інше».

Птолемей Сотер, згадуючи Александра Вели-
кого, говорив: «Коли Александр був живий, ми 
творили дива. Після його смерті ми ще здійсню-
ємо подвиги, але творити дива вже не здатні». 
Що ж такого було в Александра, що іудеї – народ, 
який так старанно зберігає свої традиції, – при-
ймали його в храмі Соломона? Що в ньому було 
таке, що великий індійський цар Пор спустив-
ся зі своїх слонів і сказав йому: «О, Александре! 
Дай мені таку долю, яку я дав би тобі. Дій так, 
як вважаєш за потрібне. Я впевнений, що все 
зроблене тобою буде добрим та справедливим»?

Шкода, що героїзм зараз не модний. В Іспа-
нії, наприклад, стало звичним жартувати над 
Ізабеллою Католицькою і над Сідом, які перетво-
рились для нас в якісь невиразні тіні. Одначе те, 

що зробили ці люди, належить не тільки до істо-
рії, але і до культури. Вони заклали основи мови, 
якою ми розмовляємо, вони подали правила, за 
якими ми живемо. То чи можна говорити, що 
вони відійшли в минуле? Як філософ я вірю в 
циклічність історії, і так само, як є час світанку  
і час сутінків, після «ночі» історії обов’язково 
настане її «світанок».

Ми маємо зрозуміти, де та схована пружина, 
яка допоможе нам перетворитися в героїв, яка 
зможе вивести нас з-під загального знаменника, 
вирвати з сірого натовпу, щоб виділити нашу ін-
дивідуальність згідно з нашими основними по-
зитивними рисами, нашими найвеличнішими 
мріями. Нехай пробачать мене мої учні за те, що 
я повторю відомі їм істини, але заради тих, хто 
вперше їх чує, я використаю для пояснення вже 
відому педагогічну модель.

Стародавні філософи говорили, що людина – 
це не тіль ки фізичне тіло, вона має сім основних 
носіїв, тіл, способів вираження в світі, які доз-

воляють їй мати доступ до інших реалій. За фі-
зичним тілом, видимим і відчутним на дотик, 
є тіло енергетичне, яке підтримує життєдіяль-
ність та цілісність нашого організму. Далі йде 
психічне, або емоційне тіло, яке називається 
окультистами «астральним». Над ним розта-
шовується конкретний розум, який роздумує, 
пам’ятає, провадить господарські розрахунки, 
а ще вище – інший розум. На папірусі Ані вони 
символічно зображені двома жіночими поста-
тями: вбраною та оголеною. Перша постать – це 
кама-манас, або конкретний розум, друга, оголе-
на, майже зовсім схована за першою, символі-
зує манас. Манас – це розум філософський, який 
хоча б інколи, в короткі миттєвості задає питан-
ня: звідки я прийшов, куди я йду? Але оскільки 
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ще не настав еволюційний етап повного його 
проявлення, він знову ховається.

Скільки разів у момент смерті близької лю-
дини ми ставили питання, чи повернеться вона 
знову в цей світ, а перед народженням дитини 
запитували себе, чи приходила вона в цей світ 
раніше. Але згодом ми повертаємося до повсяк-
денності, до проблем на роботі або в навчанні, 
які відводять нас від цих роздумів, і філософ-
ський розум знову ховається. Ви, зви  чай но, 
знаєте, що слово «філософія» значить «любов до 
мудрості», «пошук мудрості». Вищий розум (ма-
нас) і є тією частиною нас самих, яка прагне до 
мудрості, а конкретний розум шукає комфорту, 
оцінює вартість машин, обсяг циліндрів.

Вище цих тіл знаходиться те, що досить 
складно нам осягнути: інтуїтивна (релігійна) та 
вольова частини. Всередині кожного з цих тіл 
будь-яке явище (включаючи і прояви героїчно-
го) буде відображатися на більш високому рівні 
за допомогою відповідних підтіл.

Як нам відкрити в собі героя – героя, котрим 
ми так за хоплюємося? І неважливо, яке його 
ім’я: Александр, Еней або, можливо, Дон Кіхот – 
персонаж, який ніколи не існу вав фізично, але в 
дійсності існує психологічно.

Скільки разів нам хотілось вирватись з ру-
тини повсяк денності, в якій ми так застрягли, 
захистити слабких, оборонити жінок та дітей, 
навіть якщо для цього потрібно надягнути на го-
лову каструлю, взяти палицю, вийти на вулицю 
та воювати зі всіма злими, несправедливими, 
непорядними! В чиєму серці не живе така мрія? 
І, можливо, поряд з нами опиниться добрий 
Санчо, котрий буде нагадувати про те, яка по-
всякденна дійсність, або ми самі станемо таким 
Санчо, готовим піти разом з Дон Кіхотом. Все це, 
як стверджував Платон, походить від присутно-
сті в людині і «того», і «іншого». Є люди, котрі 
народжуються з особливим тавром на чолі, їхнє 
народження обумовлюється історичною необ-
хідністю. Вони приймають на себе те, що на Схо-
ді називають Кармою або скандами, – тягар Долі.

Давня іспанська легенда говорить про те, що 
коли Іспанії буде загрожувати небезпека, при-
йде людина з Тахо. Навіть якщо такі розповіді  
лише легенди, нам потрібно в них вірити. Віри-
ти не тільки в фізичну реальність, але і в інші 

Еней і Ахіллес, П’єр Лепотр, 1697, Лувр
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реальності, котрі наповнюють наші очі світлом, 
а деколи сльозами, які дають нам сили перемог-
ти всі труднощі, продовжувати йти впевнено,  
з гідно піднятою головою.

В людині, говорили стародавні, закладено 
насіння всього, що є у Всесвіті. В кожному з нас 
живе жебрак і король, брехун і чесна людина, 
той, хто вбиває, і той, хто вмирає, гнобитель і 
гноблений. В кожному з нас є той, хто підкоря-
ється обставинам, смиренно страждає, похилив-
ши голову, як віл, і є той, хто ці обставини нама-
гається перебороти задля гідної і високої справи.

В кожному з нас може народитися герой. Для 
цього потрібно тільки, щоб «речовина» нашої 
духовної волі завжди піднімалась до найвищої 
частини кожного з планів, на яких ми діємо. На 
практиці це проявляється: у сфері фізичного – в 
підтримці чистоти і порядку в усьому, що нас 
оточує, в турботі про екологію, в тому, що ми 
взаємодіємо з природою, а не проти неї. У сфері 
енергетичній – це надання своєї енергії для ко-
ристування іншим людям, не шкодуючи, коли 
нас просять допомогти тим, хто потребує. Я маю 
на увазі не злидарів-професіоналів з великими 

табличками на грудях, які на отримані гроші 
купують наркотики, – йдеться про дійсну допо-
могу бідним. Одного разу Александр Великий, 
зустрівши злидаря, притримав свого коня Буце-
фала (його так назвали через пляму на лобі, схо-
жу на бика) і сказав: «Злидарю, я дарую тобі мі-
сто Пріама». Злидар подивися на нього і запитав: 
«Александре, ти даруєш місто жебраку?» І той 
відповів: «Тут не жебрак просить, а Александр 
дає». Вміння нести такого Александра всереди-
ні себе – ось що приводить до зустрічі з героєм. 
І не тільки тих, хто отримує. Потрібно володі-
ти здоровою гордістю бути тими, хто дає. Хоча 
я знаю, що гордість сьогодні також не модна. 
Модно говорити про скромність, про країни, які 
розвиваються, говорити «в ім’я народу». Багато 
століть тому в ім’я Бога несли величезні золоті 
хрести та мантії, усипані коштовними каміння-
ми. Сьогодні в ім’я народу влаштовують гучні 
свята і виголошують демагогічні промови. Я не 
говорю ні в ім’я Бога, оскільки надто малий для 
цього, ні в ім’я народу, оскільки не проводжу пе-
редвиборчої компанії. Я хотів би говорити в ім’я 
істини, в ім’я того, що було, є і буде, в ім’я того, 
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Продовжуючи підніматись, ми зустрінемось 
з іншою стороною менталу, з манасом. Це сфе-
ра гідних, сміливих ідей, а не лише повторення 
того, що сказали інші. Сучасні письменники 
завжди цікавляться бібліографією, шукають 
опертя в тому, що було сказане кимось іншим. 
Потрібно мати хоробрість писати і говорити те, 
що думаєш. В величезній круговерті Космосу, в 
безмежній благодаті Бога є місце для всіх: для 
великих і малих, для гарних і негарних, для пта-
хів і риб, для каміння і дерев, для зірок і земних 
надр. І якщо кожний з нас посяде своє місце, у 
нас з’являться високі ідеї, які відобразять те, що 
є всередині нас, і допоможуть іншим людям йти 
вперед. На плані інтуїції ми повинні бути еклек-
тиками і не нав’язувати іншим віру в те, в що 
віримо ми, сміливо висловлювати свої погляди, 
свої думки. Без страху представляти речі таки-
ми, якими ми їх бачимо. Є безліч шляхів, які 
провадять до вершини піраміди. Піднявшись 
на вершину, ми всі зустрінемося. Ми розрізне-
ні тільки знизу: піднімаючись вище, ми стаємо 
ближчими один одному, хоча йдемо шляха-
ми, які здаються протилежними. Це гармонія 
протилежностей. Інколи люди, котрі не згодні  

з нами, але мають добрі наміри, можуть прийти 
до відкриття інших форм істини.

Переходимо до рівня волі. Всі ми несемо 
волю в нашій душі: немає колеса, яке могло б 
обертатися за відсутності осі. Ми всі – колеса, 
які крутяться в житті, а вісь всередині нас – 
це воля. Завдання полягає в тому, щоб знайти 
цю вісь, стиснути її з усієї сили «руками душі» 
і пізнати це внутрішнє «Я», яке існує незалеж-
но від усіх вигод, обставин, всього того, про що 
звичайно говорять люди. Це не тільки форма 
еволюції, але, краще сказати, трансмутація в 
алхімічному атанорі, особливій посудині, в якій, 
як розповідають, із солі, сірки і ртуті виходив 
так званий вогонь спокутування, народжував-
ся фенікс.

чого не здатні змінити століття і тисячоліття. 
Ми дійсно можемо відкрити в собі ту силу волі, 
яка осяє нас світлом героїчного – хоча б на мить. 
В тій чи іншій формі загадкова природа завжди 
віддячує за цю щедрість.

Як ми можемо бути героями в психологічній 
сфері? Взявши під контроль власні емоції, не від-
повідаючи на образи і т.д. Згадайте Дон Кіхота, 
який говорив: «Собаки гавкають на нас, Санчо, 
отже, ми рухаємося вперед». Якщо горизонт на-
ближається до нас, отже, ми все-таки рухаємося 
вперед. Спробуємо очистити наші почуття; крім 
інстинктів біологічних, потрібно мати ще і ду-
ховні інстинкти: інстинкт обороняти слабких, 
інстинкт добре виконувати свою роботу, навіть 
якщо ніхто на нас не дивиться, навіть коли ні-
хто не кидає нам виклик.

Щодо нашого конкретного розуму, потрібно 
застосовувати його вірно, тобто справедливо, 
чесно. Це дуже важко. Я згадую великого філо-
софа Шрі Рама. Коли я був ще дуже молодим, 
він сказав мені: «Потрібно шукати щастя, яке 
нікому не принесе нещастя. Якщо швець про-
дає взуття дуже дешево, покупці будуть щасли-
ві, але він сам – нещасливим, тому що втратить 

гроші. Якщо ж швець буде продавати взуття до-
рого – стануть нещасливими покупці. Потрібно 
робити так, щоб всі були щасливі». Я тоді заува-
жив: «Потрібно зробити терези з гумовими ко-
ромислами, котрі б досягали рівноваги самі». 
Але він мені відповів: «Ні, потрібно трохи відій-
ти від матеріального світу».

Якщо ми розділимо кусник хліба між всіма 
нами, то кожен отримає дуже мало. Але в духов-
ній сфері – наприклад, в музиці – ми всі можемо 
досягти стану духовного блаженства, і воно не 
зменшиться від того, що його розподіляють на 
багатьох. І якщо ми піднімемося до таких духов-
них висот, то досягнемо того, що можна роздати 
всім, не минаючи нікого, і кожен отримає те, що 
має отримати.
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Потрібно набагато більше, ніж «еволюція», 
потрібен цей божественний дотик, ця «рука 
Бога», яка дає нам можливість перетворюва-
тися в щось інше. Людина стала людиною, під-
неслася над тваринним станом завдяки цьому 
божественному дотику, який дозволив їй здійс-
нити стрибок вперед.

Стати героєм – значить змінити, покращити 
наш образ буття, дослідити історію, щоб вияви-
ти в собі іскру безсмертя. Не всі ми станемо Сідом 
або Александром. Декому випаде зіграти роль 
Буцефала, який також ввійшов в історію, або Ро-
синанта. Справа не в тому, вище ми стоїмо чи 
нижче, – це лише помилковий міф про боротьбу 
класів. Важливо бути тим, ким ми є, краще бути 
добрим конем, ніж поганим вершником. Платон 
говорив, що старанний прибиральник у храмі 
вартує більше, ніж поганий правитель. Краще 
добре та справедливо виконати свій власний 
обов’язок. Якщо ненаситна людина намагається 
перемогти свою слабкість і менше їсть – вона, 
в певному розумінні, герой. І якщо вона зможе 
пересилити себе в цьому, то зможе перемогти і 
в іншому. Людина, яка боїться темряви, а проте 
не вмикає світло в будинку, вже робить перший 
крок. Якщо той, хто боїться смерті, одного разу 
наважується пройти по цвинтарю і розуміє, що 
там немає нічого, окрім людських залишків, і 
що життя знаходиться за межами всього цього, – 
він вже герой, в ньому почала рости іскра Вогня-
ного Орла, який піднявся над атанором.

А ще далі стоять ті, хто є дійсним втіленням 
історії, ті, хто представляє долю, необхідність і 
сприяє великим змінам в історії.

Можливо, всередині нас спить Дон Кіхот, 
який мандрує в пошуках неіснуючої Дульсінеї, а 
можливо, Александр, який оголошує себе сином 
Амона та їде в Єгипет шукати свій гороскоп, ви-
січений на великій гранітній плиті. А можливо, 
Санчо, який, взявши з собою пляшку вина і тро-
хи сиру, хоче йти поряд з Дон Кіхотом. І неваж-
ливо, що гавкають собаки: вони гавкають, тому 
що ми прямуємо вперед, і копита наших коней 
вибивають прадавній ритм барабанів Долі.

Пізнаймо ціну самим собі, будьмо тими, ким 
ми є всупереч всьому. І це означає бути філосо-
фом і бути героєм.

 

Александр вступає до Вавилону, фрагмент, 
Ш. Лебрен, бл. 1664 р.
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Життя єдине, але неоднорідне. Є в ньому багато неважливого, швид-
коплинного, метушливого. Є місце почуттям, думкам і тому, що жод-

ними словами не вимовиш.
Театр показував різні рівні нашого буття. Та цікавий феномен: людина 

одночасно і учасник, і споглядач, вона проживає все це, але здатна змінити. 
Ні, не у виставі, а потім, у житті – та це ж бо і є найвища мета.

Згідно зі стародавніми вченнями про троїчність всього (soma, psyche і 
nous – тіло, душа і дух), театральне мистецтво також поділяється на три 
жанри: комедію, драму і трагедію. 

Продовження статті «Театр містерій Давньої Греції». Початок читайте  
у попередньому номері або на сайті idealist.org.ua

ТРИЄДНІСТЬ:  
КОМЕДІЯ, ДРАМА, 
ТРАГЕДІЯ
Наталія Ніколаєнко



«Хмари» Аристофан

Гумористична бесіда Сократа та його «учня» про те, як вправно всіх 
надурити собі на користь…

«Стрепсіад:

Що, як найнять чаклунку-фессаліянку
Та з нею місяць уночі стягнути вниз
І в сундуку його сховати круглому,
Мов дзеркало, та пильно стерегти його?

Сократ:

І що ж тобі це допоможе?
Стрепсіад:
Як то що?
Не буде більше місяць в небі сходити,
Не буду і відсотків я платить.

Сократ:

Чому?
Стрепсіад:
Тому, що їх начислюють помісячно.

Сократ:

Гаразд. Тепер щось інше загадаю я.
Як з тебе п’ять талантів будуть правити,
Скажи, як позову тоді позбувся б ти?
...

Стрепсіад:

Знайшов я спосіб мудрий збутись позову, –
І ти з ним будеш згоден.

Сократ:

Що ж ти винайшов?

Стрепсіад:

Чи в лікарів тобі траплялось бачити
Прозорчастий, гарненький камінець, що ним
Вогонь вони видобувають?

Сократ:

Скло, мабуть?

Стрепсіад:

Еге ж. А що, як скло те роздобуду я
І, поки писар позова писатиме,
Поодаль стану, прямо проти сонечка,
І позов розтоплю, по воску писаний?

Сократ:

Гаразд, клянусь Харитами!»

Кого дуримо? Позивача, долю, себе?...
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Комедія. Посміятися над собою

Якщо звернутися до етимології слова, κῶμος («комос») – це урочиста 
святкова хода, пісня урочистої ходи; коли все легко, поверхнево і не за-
чіпає глибоких людських переживань. Комедія – це жанр про минуще, 
поверхневе і буденне, про наш побут, який захоплює день за днем. Коли 
йдеться про комедію, то не зачіпаються основні закони світобудови. Доля 
скеровує головних героїв, але скеровує м’яко, ніби жартома. Багато речей  
у нашому житті є смішними, і потім ми навіть жартуємо над собою. 

Це обов’язковий елемент – вміти посміятися над собою. Античний театр 
дуже філософський, а філософія вчить сміятися над собою. Комедія доволі 
легка, там присутня доля, але ніколи «боляче не б’є».

Звісно, варто згадати і про політичний аспект; те, про що не можна 
було сказати прямо, висвітлювалось у комедіях.

Актор у комічній масці, грає раба. 
Бронзова статуетка, початок  III ст. н.е.
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«Алкеста» Еврипід

Алкеста – дружина царя Адмета, який має померти. Але якщо хтось 
погодиться померти замість нього, цар може залишитись живим. Ані 
друзі, ані старі батьки не погоджуються. Ніхто, крім вірної дружини...

«Вмираючи, хай знає, що з усіх жінок
Вона – найкраща в світі, найдостойніша.
Хоч як силкуйся, все ж не дорівняєш їй:
Чи ж не найкраще це любові свідчення,
Коли заради мужа йде на смерть жона?
Все місто про це знає. Але дома як
Поводилась, послухай – подивуєшся.
Як лиш відчула, що останній день настав,
То біле тіло річковою хвилею
Омила. Потім одяг із кедрової
Дістала скрині; зодяглась, прикрасилась,
І так благала, ставши перед вогнищем:

«Богине-опікунко, я під землю йду,
Й молю тебе, припавши до колін твоїх, –
Над сиротами зглянься: дай же синові
Дружину милу; доньці – мужа доброго.
Хай долі не повторять материнської –
Не передчасно, а в глибокій старості
Під рідним небом вік хай щедро виповнять».

Усі по черзі обійшла жертовники
В Адметовій оселі; поклонялась їм,
Вінчала миртом. Не лила ні сліз тоді,
Ані не нарікала. Й, хоч на смерть ішла,
Від того її врода не пригаснула».

Глибока відданість, любов, самопожертва. І наше питання до себе:  
«Чи змогли б?»
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Драма. Відчувати і мислити

Драма глибша – вона про любов, про страждання, які не виходять за 
межі людських переживань. Драма показує почуття, переосмислення 
власної відповідальності, свободу життя і смерті. 

«Драма – це місце любові і пізнання власного життєвого досвіду, жит-
тєвого досвіду людей з плоті і крові, які приречені страждати і насолод-
жуватися через те, що в них є здатність відчувати і мислити».

Хорхе Анхель Ліврага 

І це природно для людини. Саме коли ми вчимося по-справжньому 
відчувати і мислити, ми стаємо Людьми. В комедії немає страждання, все 
відбувається поступово, ми можемо посміятися над цим. В драмі є любов 
і усвідомлення, що є страждання. Давні греки не вважають страждання 
чимось жахливим, для стародавнього грека страждання природне, бо це 
частина життя.

«Через сльози, через біль Зевс до розуму веде!» 
Есхіл, Евменіди

Мельпомена (Муза трагедії), 
римська копія, II ст. до н.е., Ермітаж
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«Перси» Есхіл

Тінь Дарія, колишнього перського царя, говорить про свого сина Ксеркса, 
що нині владарює Персією.

«От як скоро віщування стало дійсністю... Гай-гай!..
Ще й на синові моєму Зевс свій вибір зупинив.
Я ж гадав: боги ту волю сповнять ще хтозна-коли.
Хто ж на себе заповзявся – бог йому ще й пособить.
На близьких моїх бурливо нині біди пролились,
Ну, а син мій – кров юнацька! – зопалу пішов на те:
Геллеспонт, потік священний, Боспор, бога течію,
Він у пута взяти зваживсь, поневолить, мов раба,
Перепонами з заліза хвилям шлях загородив,
Щоб загони незчисленні через них могли пройти.
Всіх богів надумав, смертний, – чи не безум? – одурить,
І самого Посейдона... Видно, розуму лишивсь.
Тож боюсь, що все багатство, – а його таким трудом
Я придбав! – якийсь зухвалець може спритно загребти».

Маючи багато, Ксеркс прагне ще більшого. І, покараний богами за  
надмір і зухвалість, втрачає все!
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Трагедія. Почути Долю

Трагедія, або давньогрецькою τραγωδία («трагодія»), в перекладі озна-
чає «козлина пісня». Де ж тут висота? А висота в тому, що сатири, або коз-
лоногі створіння, супроводжували Діоніса в містеріальній ході. 

Трагедія – це найвищий жанр драматичного мистецтва. Саме в трагедії 
порушуються і відновлюються закони Всесвіту. Герой з власної волі або під 
примусом обставин порушує божественну Волю, універсальні закони, що 
лежать в основі світобудови. Основна тема трагедії – Доля, Справедливість, 
Божественна Воля.

Варто сказати, що антична трагедія і сучасна – це не одне й те ж, бо 
зараз для нас слово «трагедія» набуло сенсу того, що неможливо змінити, 
чогось жахливого і що завжди закінчується погано. Антична трагедія має 
інше трактування, тут є «happy end». 

Трагедія показує богів, закони світу, людей, які порушують ці закони, 
знаючи чи не знаючи про них. Не знаючи – це сліпота, знаючи – надмір-
ність і неможливість служити божественному. Для давнього грека саме це 
і є найстрашнішим. 

Візьмемо два рівні: є любов – здатність пожертвувати собою заради лю-
дини, яку любиш, чи заради вищих принципів, істини. Це має різну ціну. 
Різниця полягає в тому, що можемо жертвувати собою заради тих, кого 
любимо, того, що близьке нам. А можемо – заради справедливого, вічного, 
того, що виходить за рамки особистісного.

Давайте порівняємо «Ромео і Джульєтту» та «Гамлета» Шекспіра і по-
бачимо, де справжня трагедія. Ромео і Джульєтта – молоді закохані, вони 
кохають і не можуть зрозуміти, чому на заваді їхній любові стають непоро-
зуміння в їхніх сім‘ях. Любов і ненависть, прагнення до свободи такі прита-
манні людині. Це про глибину почуттів і наших страждань, але не зачіпає 
законів справедливості. Натомість дядько Гамлета вбиває короля, зваблює 
його дружину і хоче вбити Гамлета, свавільно пануючи у Датському Коро-
лівстві. Тут показані різні рівні, «Гамлет» – це трагедія. 

У Давній Греції є трагедії, які погано закінчуються, а є ті, що закінчу-
ються добре: коли головний герой, який неправильно вчинив з точки зору 
закону, змінюється сам і змінює свою долю.

Атлас і Прометей, лаконський 
червонофігурний кілик, 
560–550 рр.  до н.е., Музеї Ватикану
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Нічого понад міру!

Цей напис був вирізьблений на одному з фронтонів храму у Дельфах.  
І це одна з найважливіших ідей грецької античної культури. Міра – це 
краса, досконала пропорційна форма. Надмір – це потворність, аморфність.  
І це стосується не тільки тіла. 

Передусім це стосується душі. Красива душа та, що володіє чеснотою, 
а чеснота – це міра, вада – це надмір або нестача. Недосконалість завж-
ди призводить до забруднення. Завдання театру – показати, що «бруд» є, і 
очистити душу.

Катарсис – очищення – важливе поняття грецького античного театру. 
Але його годі й порівняти з механічною дією. Катарсис – це внутрішня  
робота, заснована на глибині і силі естетичного, етичного і містичного 
переживання, тобто найвищого, на що здатна людина. Очишення душі 
потребує власних зусиль, переосмислень, співстраждання героям. Можли-
вість зробити це – дар Театру тим, хто зміг наважитися на це.

У цьому світі ми проживаємо життя на різних рівнях. Любимо і вою-
ємо, щоб врешті-решт повернутися до себе справжніх, до центру, до ви-
токів, які залишили так давно. Може, вічні питання театру – це один зі 
шляхів, щоб повернутися до справжніх почуттів, до думок про головне, 
повернутися до Священного.

Ерехтейон, 
бл. 421–406 до н. е.
Афінський Акрополь
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Сьогодні я бачила Нову Людину...
Цей прегарний образ з майбутнього, хоча й з 

дещицею минулого, навідав мене, щоб я марила 
тим, що колись було, тим, що принишкло, і тим, 
що неодмінно повернеться, – світлим і чистим.

Коли я побачила Нову Людину, то здала собі 
справу, що вона зовсім не нова. Навпаки, вона 
прадавня, як перші архетипи людства, але в ній 
живе одвічна юність душі, одвічне поривання, 
замріяність, прагнення кращого майбутнього, 
готовність самовіддано служити своїм мріям.

Ця нова людина безвічна, та й не нова... Її 
сила криється в тому, що вона просто юна, як 
ті Боги з давніх міфів, як ті священні герої, які 
випили нектару з чаші олімпійської Геби, і час 
для них перестав існувати.

Я побачила в Новій Людині щось незмінне, 
щось від одвічного, якусь упевненість у вартіс-
ному і, безперечно, живому.

Нова Людина жива, бо цілісна. В ній немає 
дихотомії тіла і душі, вона не схильна ставати в 
обороні першого і відкидати друге; вона поєднує 
в собі обидва ці елементи; обидва вони роблять 
її Людиною.

Якби вона мала тільки тіло, то нагадувала б 
явлену в світі машину; якби тільки дух, то упо-
дібнилася б внутрішній сутності, прихованій 
за нечіткістю розмислу. Я ж бо побачила ціліс-
ність, активність і певність здорового тіла, яке 
кориться і узгоджується з вищим духом.

Я впевнилася, що Нова Людина дбає і про тіло,  
і про душу. Вона дужа, здорова, прекрасна і мо-

СЬОГОДНІ Я БАЧИЛА 
НОВУ ЛЮДИНУ
Делія Стейнберг Гусман. 
Фрагмент із книги «Сьогодні я бачила» видавництва «Новий Акрополь»
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У Новій Людині чарує її надзвичайна чутли-
вість; вона зовсім не безпристрасна, як то може 
видатися. Навпаки, вона розумно поєднала 
«ethos» і «esthetos» давніх греків: що людина кра-
ща, то прекрасніша. Вона поклоняється красі і 
поклоняється моралі; блиск чеснотливості – це 
блиск в її погляді, це осяйне обличчя, це цілко-
вита довершеність. Вона прихильно ставиться 
до всіх і любить без застережень, неупередже-
но; все вона робить у новий спосіб Нової Люди-
ни. Егоїзм вирвано з її внутрішнього саду, мов 
той бур’ян.

А куди ж бо веде розум і серце цієї Нової 
Людини? Я побачила, що вона зібрала докупи 
досвідчення розуму та чутливості, а відтак свя-
тобливо схилила голову перед таїною Космосу, 
відкривши своє Єство недо відомому Богові, що 
сяє з безмежжя. Віра є доконечним складни-
ком цієї Людини, яка прагне розкрити загадку 
життя і знає, що для того має вдатися до нових 
і могутніх засобів ген поза своїм розумом, поза 
своїм обмеженим розумінням речей. Тому вона 
вдалася до віри; тому я побачила могутню міс-
тичність цієї Нової Людини.

Я впевнилась, що Нова Людина знає, звідки 
вона йде і куди. Історія її не жахає і не гнітить, 
а радше провадить її і дораджує. Вона свідома 
свого теперішнього і не відкидає свою долю; ті-
шиться зі своїх великих осягнень і намагається 
виправляти свої хиби. Вона не пасивна і не шу-
кає власної насолоди, бо Нова Людина навчи-
лася вибирати і поклала собі робити це завжди. 
Обов’язок кличе її до дії, як суха земля кличе воду.

Я бачила, як вона сяє мов коштовний камінь; 
ніщо не може її заплямити. А коли в перебігу 
життя до неї іноді пристає якийсь бруд, то вона, 
як я бачила, омивається у водах власного життя 
і знову сяє, як і перше. Біля неї нічого темного, 
нічого брудного, нічого такого, чого варто боя-
тися. У неї гострий погляд і беручкі руки.

Сьогодні я бачила Нову Людину... Вона йшла 
сама, і я гукнула до неї, бо теж почувалася самот-
ньою... Та коли вона обернулась, я очам своїм не 
повірила: одна її рука проросла всіма Новими 
Людьми, що колись були, а друга рука розквітла 
образами людей, що будуть.

лода... А її внутрішня сутність згармонізована 
із зовнішністю. Вона високорозвинена, бо усві-
домлює, що найбільші таємниці пізнаються від-
критою душею і розважливим розумом. Вона 
відкинула безкорисні форми пам’яті і віддала 
перевагу усвідомленій мудрості, настільки ж до-
вершеній, як найменша з її клітин. Вона додер-
жує настанови «пізнай самого себе», і цей ключ 
дав їй змогу відчинити двері Природи за допо-
могою закону аналогій.
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СИНОВІ

Коли ти бережеш залізний спокій 
всупір загальній паніці й клятьбі, 
коли наперекір хулі жорстокій 
між невірів ти віриш сам собі. 
Коли ти вмієш ждати без утоми, 
обмовлений, не станеш брехуном, 
ошуканий, не піддаєшся злому 
і власним не хизуєшся добром. 
Коли тебе не порабують мрії, 
в кормигу дум твій дух себе не дасть, 
коли ти знаєш, що за лицедії – 
облуда щастя й машкара нещасть. 
Коли ти годен правди пильнувати, 
з якої вже зискують махлярі, 
розбитий витвір знову доробляти, 
хоча начиння геть уже старі. 
Коли ти можеш всі свої надбання 
поставити на кін, аби за мить 
проциндрити без жалю й дорікання – 
адже тебе поразка не страшить. 
Коли змертвілі нерви, думи, тіло 
ти можеш знову кидати у бій, 
коли триматися немає сили 
і тільки воля владно каже: стій! 
Коли в юрбі шляхетності не губиш, 
а бувши з королями – простоти, 
коли ні враг, ні друг, котрого любиш, 
нічим тобі не можуть дорікти. 
Коли ти знаєш ціну щохвилини, 
коли від неї геть усе береш, 
тоді я певен: ти єси людина 
і землю всю своєю назовеш.

Джозеф-Редьярд Кіплінґ (переклад Василя Стуса)
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КРОКІВ ВІД 
ВІКТОРА ФРАНКЛА5

Надія Кульгава
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Життя – ніби ковш із живою водою. А кожен наш день – її безцінна 
краплина. Нам невідомо, скільки крапель у нашій посудині, але ми 

знаємо, що їхня кількість обмежена. 
Про це ми часом забуваємо або намагаємося не думати, поринаючи у 

повсякденність. Іноді, в очікуванні чогось бажаного, ми хочемо, щоб час 
спливав швидше, наблизивши заповітну мету. А буває, ми не знаємо, на 
що витратити свій вільний день, намагаємося відволіктися, розважитися, 
але це не приносить справжньої радості і не наповнює душу. І ми знову ті-
каємо в марноту справ. Так наші безцінні краплини зникають, а ми навіть 
не завжди можемо пригадати, на що витратили той чи інший день, адже 
їх так багато було і буде.

НАПОВНИТИ 
СЕНСОМ  
КОЖНИЙ ДЕНЬ

Можливо, не кожен шукає смисл життя, але ніхто не хоче 
прожити життя беззмістовно.

Антон Мусулін
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У книзі Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу»  

є не лише ключі до розуміння питання про смисл людського жит-
тя, а й дієві поради, як зробити повсякденність більш осмисленою.

По-перше, смисл потрібно радше знайти, ніж отримати, його 
можна лише виявити, а не придумати. Тобто смисл не є нашою 
фантазією чи проекцією наших суперечливих бажань і сподівань. 
Він подібний до центра лабіринту, куди потрібно прийти, подо-
лавши всі глухі кути і помилкові ходи. І на цьому шляху помічни-
ком стає наша совість – інтуїтивна і творча здібність, яку Франкл 
називає органом смислу і підсвідомим богом в людині. Совість 
виявляє смисл, навіть якщо він суперечить  загальноприйнятим 
цінностям.

Віктор Франкл говорить про два аспекти смислу: смисл буття 
людини як такої (найвищий смисл) і той смисл, що прихований у 
конкретних життєвих ситуаціях (екзистенційний смисл, від лат. 
exsistentia – «існування»).

Про найвищий смисл Франкл не писав багато, але стверджу-
вав, що він, безумовно, існує і є коренем та причиною осмисле-
ності людського життя. А екзистенційний смисл походить із най-
вищого смислу і пов’язаний з ним, як пов’язані носіння цегли і 
будівництво храму. Але треба віднайти цей зв’язок, точніше – його 
потрібно створювати і відтворювати щодня.

Дні, місяці й роки нанизуються на нитку життя, але сама лю-
дина надає їм цінності. Причому одні й ті самі вчинки й ситуації 
можуть мати зовсім різне значення: все залежить від того, яким 
смислом ми їх наповнюємо, чому і заради чого здійснюємо.

Отже, тільки сама людина може надати смисл своєму дню, а шу-
кати його потрібно в самому собі, і не на поверхні, де завжди під 
рукою стереотипи і шаблони. 

Поради Віктора Франкла – це не готові «рецепти смислу»,  
а скоріше вправи, які розвивають усвідомленість, допомагають 
подолати поверхневість і рутину, і ніби маленькі маяки, не дають 
загубитися в течії буденності і беззмістовності.
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Екзистенційний смисл залежить від самої людини і може змінюватися 
разом із ситуацією. Його можна виявити, якщо здійснити екзистенційний 
поворот: замість того, щоб постійно задаватися питаннями «як мені  вчи-
нити?», «що мені це дасть?», можна спробувати змінити своє ставлення до 
ситуації. 

Потрібно відкласти в сторону те, «чого хочу я», і постаратися зрозуміти, 
чого хоче від мене ситуація. Чого чекає від мене життя сьогодні? 

Тоді з того, хто задає питання, перетворюєшся на людину, яка дає від-
повіді. І важливо дати найкращу відповідь, яка зараз для мене можлива. 
З іншого боку, в будь-яких обставинах можна зробити щось таке, що буде 
наповнене смислом. І тоді ми наповнимо смислом саму ситуацію.

1
Здійснити  

екзистенційний 
поворот

Протягом дня ми робимо одне й те саме – вдома, на роботі, під час нав-
чання. Ми  дивимося на ті самі речі, рухаємось одними й тими ж маршру-
тами. Начебто все нормально, але часом відчуваєш себе добре налагодже-
ним механізмом, а не живою людиною. 

«Прокинутися» від механічності й рутини – це потребує особливого, 
тонкого зусилля: тут і зараз подивитися свіжим поглядом на звичну по-
всякденність і спробувати щось покращити, урізноманітнити, оновити. 
Адже смисл наших дій полягає, перш за все, в тому, що ми в них привнос-
имо, чим наповнюємо.

Віктор Франкл вважав, що творчість властива кожній людині, а не 
лише представникам професій, визнаних творчими. І саме від нас зале-
жить, наскільки ми вкладаємо свої творчі здібності в те, що робимо. На-
віть звичайні звичні справи можна робити незвично, не так, «як завжди». 
Тут важливо наважитися проявити дещицю творчої уяви і завдяки цьому 
здивувати і порадувати себе і близьких.

«Цінність праці полягає в тому, що людина може проявляти ті якості, 
які в ній закладені. І лише від самої людини залежить, наскільки повно вона 
буде це робити».

Віктор Франкл

2
Зробити щось 
нове і зробити 

щось звичне по-
новому
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3
Проживати 
прекрасне

Щоб день проминув не даремно, в обов’язкову щоденну програму варто 
додати милування красою. Надзвичайно важливо, просто необхідно про-
живати прекрасне, споглядати твори мистецтва, природу – Віктор Франкл 
називав це цінністю проживання. Він говорив, що «можна було б звинува-
тити людину, яка їде в трамваї і не дивиться на краєвид за вікном, в тому, 
що вона нехтує цією цінністю».

Навіть якщо немає бажання піти на концерт або в музей, завжди мож-
на послухати улюблену мелодію, звернути увагу на квітку при дорозі, 
чаруватися краєвидом, заходом сонця... Зустріч із прекрасним збагачує, 
дарує захоплення і радість. При цьому ми начебто нічого не робимо, але 
довколишня гармонія наповнює душу, очищає, облагороджує і підносить.

«Уявіть собі істинного цінителя музики, який сидить у концертному 
залі, заглиблений у благородне звучання улюбленої симфонії. Він охоплений 
таким самим емоційним трепетом, який ми відчуваємо перед обличчям 
найчистішої краси. Спробуймо тепер запитати його в цей самий момент, 
чи має сенс його життя. І він обов’язково відповість, що дійсно варто було 
жити – хоча б заради того, щоб пережити подібний момент духовного ек-
стазу. Бо... велич життя може бути виміряна величчю моменту». 

Віктор Франкл
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Чи помічали ви такий парадокс: чим більше людина прагне щастя, тим 
більше воно від неї втікає? Багато філософів, так само як і Віктор Франкл, 
вважали, що щастя неможливо досягти, якщо сприймати його як мету. 
Воно приходить як результат, коли людина присвячує себе чомусь, що пе-
ревершує її власні потреби і є для неї по-справжньому важливим – іншим 
людям чи улюбленій справі... Тоді вона реалізує свою людську сутність 
і відчуває своє життя осмисленим, хоча невдачі і прикрощі час від часу 
трапляються у всіх. Пошук покликання – це окрема тема, непроста і дуже 
важлива. Але перемістити центр власної уваги з самого себе на когось або 
на щось, дійсно важливе серцю, зробити щось хороше і корисне не заради 
себе – чи потрібно чекати для цього особливого випадку?

Це не просто, але не так вже й складно: спробувати інакше подивити-
ся на свій день... і об’єднати попередні чотири кроки. Зайняти активну 
життєву позицію, наповнити душу прекрасним, про будити в собі творчу 
іскринку та стати творцем радісних миттєвостей для когось – хоч і не все-
могутнім, але цілком спроможним поліпшити світ навколо. Тоді наш день 
точно наповниться змістом і подарує більше радощів. А якщо такий підхід 
перетвориться на корисну звичку, наша повсякденність вже не буде по-
хмурою рутиною, втечею від нудьги і від самого себе.

«У служінні справі або любові до іншого людина реалізовує себе. Чим 
більше вона віддає себе справі, чим більше віддає себе партнеру, тим більше 
вона є людиною і стає самою собою. Отже, по суті, вона може реалізувати 
себе лише настільки, наскільки забуває про себе». Віктор Франкл

У житті буває так, що людина опиняється у складних обставинах і не 
може їх змінити, навіть якщо дуже хоче. Звичайно, можна шукати винних 
чи нарікати на долю, але, по суті, це нічого не змінює. В такому випадку 
важливо прийняти факт, що не все нам підвладне. Не маючи можливості 
змінити умови, в яких ми зараз опинилися, можна постаратися змінити 
своє ставлення до них. І тоді життя заграє новими барвами.

Віктор Франкл це називав цінністю ставлення. І говорив, що дуже важ-
ливо знайти правильне внутрішнє ставлення до проблеми і до власного 
страждання, бо це дозволяє людині високо, з гідністю нести свою любов 
до життя. Саме завдяки цінності ставлення можливо знайти смисл склад-
ної ситуації, виходу з якої ми не бачимо. Бо немає такої ситуації, яка не 
містить ядро смислу.

«Людина не завжди може змінити обставини, але вона вільна зайняти 
осмислену і гідну позицію щодо найважчої ситуації і відкрити в усьому, що 
проживає, глибокий життєвий сенс, велику користь для власної душі». 

Віктор Франкл

4
Навчитися 
приймати 

обставини

5
Менше думати 

про себе
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Ольга Косянчук

Не бути оригінальним, а донести велич минулого. Заглибитися в анти-
чну філософію і відродити її первісне значення – як метод роботи над 

собою та внутрішньої зміни індивіда. Такою була наукова та життєва по-
зиція французького мислителя, вченого, почесного професора європейських 
університетів П’єра Адо. У кінці 2020 року у видавництві «Новий Акрополь» 
виходить друком його книга «Філософія як спосіб життя». Класика фран-
цузької філософської думки, написана доступною мовою для широкого 
кола читачів. Вперше перекладена українською мовою – справжня подія 
для академічного світу і тих, хто робить перші кроки у знайомстві з філо-
софією як способом життя.

Ця книга автобіографічна. Двоє співрозмовників – Жанні Карльє (Фран-
ція) та Арнольд А. Девідсон  (США) – ведуть бесіду з автором. Говорять про 
життя у часи Другої світової, наукові інтереси Адо і особливості вищої осві-
ти у Франції, про доленосну зустріч з майбутньою дружиною Ільзетраут 
Адо, дослідницею і філософом, яка спеціалізувалася на стоїцизмі та неоп-
латонізмі. Щоб здійснити своє професійне покликання, молодому П’єру до-
велося піти проти волі своєї сім’ї і відмовитися від сану священика. Це був 
болючий і непростий вибір, який водночас визначив майбутнє філософа, а 
його лекції і праці увійшли в європейську культуру ХХ століття.

ФІЛОСОФІЯ ЯК 
СПОСІБ ЖИТТЯ
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ФІЛОСОФІЯ ЯК 
СПОСІБ ЖИТТЯ

Адо отримав класичну освіту, вивчав грець-
ку та латинську мови, філософію, історію, лінгві-
стику, багато працював над античними тек-
стами. Автор розповідає, як під час роботи над 
текстом Марка Аврелія йому подекуди доводи-
лося працювати цілий день, щоб дізнатися пере-
клад грецького слова у тому чи іншому контексті. 

Водночас філософ постає перед нами не 
лише як науковець і дослідник, а й як поцінову-
вач класичної музики та літератури. Коли йому 
було 5 років, батьки купили піаніно і вчили на 
ньому грати. У більш дорослому віці Адо казав, 
що потрібно грати Моцарта зранку, Бетховена 
вдень, а Шопена увечері. Також любив Вагнера 
і Густава Малера, з авторів та філософів часто 
згадує Монтеня, котрий відкрив йому античну 
філософію, а також Гете, Рільке, Вітгенштайна, 
Платона, Плотина...

Повернутися до витоків
Якою була роль філософії в античності? 

Чому філософія – це не інтелектуальне знання, 
не конструювання теоретичних систем, а метод 
внутрішньої роботи і трансформації людини, 

набір філософських вправ, покликаних змінити 
життя? І як ці вправи Адо застосовує у власному 
житті? Ці питання звучать протягом усієї книги 
і є основною темою для обмірковування і бесіди.   

«Ми втратили концепцію філософії як способу 
життя, як життєвого вибору, а також терапе-
втичну функцію філософії», – говорить П’єр Адо.  
І додає: «Важливим для греків є формування 
тіла та розуму. Часто Епіктет, коли говорить 
про філософа, який досяг значних успіхів, каже, 
що він є pepaideumеnos, що означає «сформо-
ваний», «вихований». Мабуть, ця настанова на 
формування є головною відмінністю античної 
філософії від сучасної».

Отже, автор прагне змінити погляд на філо-
софію і показати, що вона пов’язана саме з фор-

муванням людини: «В античності філософія є 
діалогом, живим зв’язком між особами, а не аб-
страктним зв’язком з ідеями. Вона покликана 
радше формувати, аніж інформувати, якщо ско-
ристатися чудовою формулою Віктора Ґольд-
шмідта, яку він використовував щодо діалогів 
Платона».

Філософія як метод роботи 
над собою
По-перше, йдеться про формування світо-

гляду: здатність до переосмислення, позбутися 
штучного, звичного сприйняття, очиститися 
від стереотипів і помилкових суджень. Як гово-
рить П’єр Адо, людина «має зробити величезне 
зусилля трансформації свого погляду та позбу-
тися усіх наших звичних способів бачити речі». 
Водночас філософ не перестає дивуватися світо-
ві, вчиться бачити світ, наче вперше, відчувати 
подив і ентузіазм. Йому властиве філософське 
здивування і допитливість.

По-друге, важливо формувати корисні 
звички і виконувати філософські вправи. 
Філософські школи античності пропонували 

вправи на щодень – пов’язані з дисципліною ду-
мок і поведінки, підготовкою до труднощів, са-
морефлексією, розвитком чеснот. Вони допома-
гали більш інтенсивно та осмислено проживати 
життя. Автор пише:

«Я почав надавати особливого значення існу-
ванню духовних вправ в античності, тобто прак-
тик, які могли бути фізичними, на кшталт ре-
жиму харчування, дискурсивними – наприклад, 
діалог та медитація, чи інтуїтивними, такими, 
як споглядання. Спільним між ними було те, що 
усі вони були призначені змінити та трансфор-
мувати суб’єкта, який їх практикував».

Філософську духовну вправу П’єр Адо визна-
чає як добровільну особисту практику, покликану 
спричинити зміну в індивіді, зміну самого себе. 
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Причому вправи не є доповненням до філософ-
ської теорії, а насправді «вся філософія є впра-
вою». Будь-то написання філософського твору, 
ведення філософського діалогу, розмірковуван-
ня над поняттями, саморефлексія і звіт перед 
власною совістю, погляд на речі згори, усвідом-
лення цінності теперішньої миті. Усе це різні 
грані філософії як способу життя.  

Змінюють не книги, а філософія
Однією з улюблених вправ П’єра Адо є гли-

боке розмірковування про кінечність життя. 
Усвідомлення кінця, межі, «вінця життя» надає 
цінності і ваги подіям нашого життя, а відтак ми 
можемо, як пише філософ, «усвідомити цінність 
теперішнього моменту», «відкрити серйозність 
життя». «Думка про смерть підвела мене у та-
кий спосіб до цієї вправи зосередження на тепе-
рішньому, яку рекомендують як епікурейці, так 
і стоїки». А отже, розмірковування про кінеч-
ність життя насправді є вправлянням у житті.

Після виходу у світ своїх праць П´єр Адо от-
римував чимало листів зі словами вдячності. 
Читачі писали, що його книги змінюють погляд 
на речі і навіть спосіб життя. На що автор відпо-
відав, що змінюють не книги, а філософія.

Адо говорить, що філософський спосіб жит-
тя – це передусім поведінка філософа у повсяк-
денному житті. Подібно до філософів давньої 
Греції та Риму, автор теж практикував філософ-
ські настанови у щоденному житті. З ними жит-
тя стає більш осмислене, більш підвладне розу-
му і внутрішньо глибше:

«Особисто я, намагаючись реалізувати мої 
завдання історика та екзегета, насамперед 
прагну вести філософське життя, тобто, як 
я щойно сказав, просто свідоме, послідовне та 
раціональне життя. Результати моїх зусиль 
не завжди сягають належного рівня, потрібно 
це визнати. Упродовж моїх перебувань у лікар-

нях, наприклад, я не завжди зберігав ту незво-
рушність душі, яку хотів би мати. Проте, хоч 
би там що, я намагаюся приводити себе у певні 
внутрішні стани, як-от концентрація на тепе-
рішній миті, зачарування присутністю світу, 
погляд, спрямований на речі згори – «здійснюва-
ти свій політ щодня», як казав Жорж Фрідман, 
усвідомлювати таємницю екзистенції. Я пови-
нен вам зізнатися, що з віком – це, вочевидь, вада 
старості, – я все більше надаю перевагу досвіду 
над дискурсом. Я насмілюся навіть зізнатися, 
що дуже люблю цю парадоксальну, загадкову, 
але сповнену сенсу формулу одного китайського 
критика, цитованого Симоном Лейсом: «Все, що 
може бути висловлене, не є важливим». 

КНИГУ «ФІЛОСОФІЯ ЯК СПОСІБ 
ЖИТТЯ» МОЖНА ЗАМОВИТИ НА 
СТОРІНЦІ ВИДАВНИЦТВА
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Видатний французький філософ, глибокий знавець філо-
софії епохи еллінізму, перекладач античних авторів. 
Почесний професор кафедри історії елліністичної та рим-

ської думки Колеж де Франс, Париж. Член-кореспондент Ака-
демії наук і літератури в Майнці, Академії наук в Мюнхені. 
Почесний доктор Невшательського університету (Швейцарія), 
Університе́ту Лава́ль (Канада). Премія Французької Академії за 
переклади Плотина (1992), Велика премія Академії з філо-
софії (1999). Автор праць з неоплатонізму та стоїцизму, пра-
цював із текстами Плотина, Марка Аврелія, Симплікія, Марія 
Вікторина, Св. Амвросія та інших авторів. Книги Адо пере-
кладені багатьма мовами світу. 

П’ЄР АДО (1922–2010)

СПІЛЬНОКОШТ-КАМПАНІЯ 
ДЛЯ ВИДАННЯ КНИГИ

У листопаді 2020 року видавництво «Новий Акрополь» 
розпочало спільнокошт-кампанію на сайті  

https://biggggidea.com для збору коштів на друк 1000 
примірників книги «Філософія як спосіб життя» у типографії. 
Було зібрано 119% від необхідної суми, 125 доброчинці. Від 
імені видавництва щиро дякуємо всім, хто долучився до 
кампанії і став співвидавцем книги!

Це вже третя книга П´єра Адо, перекладена українською 
мовою. Раніше у видавництві «Новий Акрополь» вийшли 
друком книги «Що таке антична філософія?» (2014), «Покри-
вало Ізіди» (2016).
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Маркус Едін

Попри те, що у 2020 році Олімпійські ігри було скасовано, ми можемо 
пройнятися духом цієї найвідомішої та найпрестижнішої спортивної 
події. Вона не завжди існувала у такій формі, яку ми знаємо сьогодні, а в 
давнину слугувала ще й зовсім іншим цілям.

Питання, коли виникли Олімпійські ігри, і досі залишається дискусій-
ним: більшість джерел датують їх 776 роком до н. е., інші вказують 

на набагато давніший період. Один із міфів про заснування ігор оповідає, 
що сам Геракл провів перші Олімпійські ігри на честь свого батька Зевса.  
Це сталося після  п’ятого подвигу Геракла – перемоги над королем Авгієм, 
чиї стайні він вичистив, але не отримав за це обіцяної винагороди.

На початку Олімпійські ігри поєднували в собі церемоніальне дійство 
та атлетичні змагання. Атлети демонстрували свою майстерність, наслі-
дуючи Геракла. Успіх під час церемоніального дійства мав величезне 
значення і розглядався як честь для всієї держави; під час Олімпійських 
ігор міста-суперники оголошували перемир’я, щоб їхні спортсмени мог-
ли позмагатися.

БЛАГОРОДНИЙ 
ДУХ ЗМАГАНЬ
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Слово «атлет» набуває ширшого значення  
у Греції, оскільки гімназії пропонували не лише 
фізичну підготовку, а й проводили лекції з філо-
софії, літератури, музики та медицини. Гімназії 
були важливою частиною духовного та соціаль-
ного життя Греції і забезпечували підготовку 
атлетів міста. Здоровий дух у здоровому тілі, а 
також добре сформована душа у добре сформо-
ваному тілі. Навчання молоді майже завжди 
відбувалося в гімназіях, щоб виховувати добро-
порядних і здорових громадян із сильними мо-
ральними та етичними нормами. Це зробило 
Олімпійські ігри однією з найважливіших по-
дій Стародавньої Греції, так що навіть перші 
календарі велися від одних Ігор до наступних 
з періодичністю у 4 роки. Ці періоди називали 
Олімпіадами.

На перших Олімпійських іграх єдиною дис-
ципліною, яка нагадувала спортивну, був біг на 
відстань 176 метрів. Це дистанція, яку нібито 
встановив Геракл і яка мала назву «стадій», –  
звідси походить слово «стадіон».

Окрім бігу, змагання включали також мис-
тецькі дисципліни, зокрема скульптуру, спів та 
поезію, щоб більше проявити внутрішні риси 
учасника-атлета. Під час наступних Олімпій-
ських ігор були введені інші дисципліни: бороть-
ба, кулачний бій, метання списа та інші.

Попри запеклу боротьбу між атлетами з 
країн-суперниць, велике значення надавалося 

взаємоповазі між ними. Поразка в будь-якому 
виді змагань сприймалася не як особиста не-
вдача, а як визнання того, що суперник володіє 
вищою майстерністю в тій чи іншій дисципліні. 
Моральний характер та внутрішня дисциплі-
на для подолання власних випробувань прище-
плювались у гімназіях ще з раннього віку. Так 
само виховувалася здатність приймати поразку 
і визнавати майстерність суперників. Це те, що 
відрізняє перемогу від просто успіху.

Можна здобути перемогу навіть у поразці. 
Бути переможцем – це також здатність під-
нятися після поразки у будь-якому змаганні, 
яке ми обрали самі чи яке нам принесло життя. 
Лише опиняючись перед випробуванням, ми 
вчимося боротися зі своїми слабкостями.

Змагання задля досягнення досконалості – 
так це розуміли в давні часи, і цей підхід зго-
дом буде відроджений в основному принципі 
сучасних Олімпійських ігор. «В Олімпійських 

іграх важлива не перемога, а участь; у житті 
важливий не тріумф, а боротьба; головне – не 
перемогти, а добре боротися». Це слова П’єра 
де Кубертена, засновника Міжнародного олім-
пійського комітету. Вони чудово відображають 
благородний дух змагань, яким здатні надих-
нути Олімпійські ігри, а також різницю між  
перемогою та успіхом.

            Переклад з англійської: Неля Ларіна
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КОЛІР
НЕВАГОМИХ ХМАР. 
ОСЯГНУТИ БІЛИЙ

Кольори

Олександра Канафоцька



Білий. Дивитися, як сніжинки з легеньким дзенькотом падають на рука-
ва куртки. Тонкі візерунки, що скоро стануть водою.
У сонячний день сніг сяє, як найбільша коштовність. Коштовність, яку 

не забереш із собою, не прикрасиш одяг чи житло. Вона тане від доторку 
гарячих пальців. А між тим, ця коштовність – для всіх, хто йде повз і може 
її споглядати, відчувати на дотик. Для багатих і бідних. Добрих і злих. Сум-
них і веселих.

Дивитися ввечері, як сніжинки танцюють у світлі ліхтарів. Здається, 
що вони розігрують космічну драму – танець зірок, який ми, люди, побачи-
ти не можемо. І сніжинки милосердно показують її тут, на Землі.

Дивитися на сніг і уявляти, що його пряде Небесна Діва десь у хмарних 
краях. Думати, як рухається її одвічне веретено. Або думати, що, торкаю-
чись снігу, пізнаєш невагому матерію хмар. Або уявляти, що сніг – це доро-
гоцінна ковдра, якою Небо накриває свою кохану Землю, поки вона спить 
і бачить дивні сни. Чи снимося їй ми? Чи бодай наші тіні?

Дивитися, як тіні сніжинок танцюють по стіні кімнати біля вікна. Сніг 
стишає усі звуки. Зима – час послухати щось невловне для вуха. Тим біль-
ше – око не займають яскраві барви, властиві іншим порам року. Час за-
плющити очі і поринути в уяву. У міркування. У відчуття.

Білий сніг – як білий лист. Можливо, він чекає на досконалий вірш, 
який ніколи не буде написаний, бо досконалості можна лише прагнути, а 
сягнути – годі. Недаремно у найхолодніші вечори люди збиралися разом, 
аби оповідати історії. 

Білий. Білі троянди. Білі лілії. Дивишся на них – згадуєш Мадонну. Білі 
маргаритки, перлинками розкидані у міських газонах, аби тішити звикле 
до сірого око містян. Білі анемони у лісі навесні – усюди, де не глянь. Вони 
сяють на сонці – і, здається, дивишся на зоряне небо попід ногами.

Білий цвіт дерев, що дощем осипається від весняного вітру. Краса, від 
якої щемить серце.

Білі лотоси. Біла піна на крутих хвилях, що так скоро тане. Як сніг. В 
руках не втримати. Чи з такої піни постала Афродіта?

Білий колір молока – як колір одвічної ніжності.
Білий туман, що рухається повз тебе.
Білий. Можна по-різному уявляти смерть – Велике Невідоме. А часом 

думаєш, що, помираючи, побачиш біле світло і поринеш у нього. І повер-
нешся назад, до Початку Початків. До Джерела.

Зрештою, у білому зливаються всі барви.

idealist.org.ua
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Під час розкопок в районі Кадірлі на півдні Туреччини архео-
логи виявили стародавню мозаїку з жіночим зображенням.

«Ми можемо назвати цю мозаїку Мона Ліза з Кадірлі. Ця мозаїка – 
єдиний відомий мозаїчний майданчик з людськими фігурами в 
Османії», – прокоментував знахідку археолог Уміт Кайшоглу.
Мозаїка датується I-II ст. н. е. За припущенням науковців, на цій 
римській мозаїці може бути зображено власницю вілли, фундамент 
якої відкопали археологи.

Джерело: https://nv.ua/ukr/50123770.html

Оксана Линів дебютувала із Симфонічним оркестром Бавар-
ського радіо у Мюнхені.

22 листопада 2020 р. українська диригентка Оксана Линів виступила 
разом із оркестром Баварського радіо у Мюнхені. Концерт проходив 
без глядачів у форматі онлайн-стріму. У попередній програмі плану-
валося виконання одного твору Вагнера, але через недостатню кіль-
кість музикантів від цих планів довелося відмовитися. Прозвучало 
два твори – «Концерт для скрипки та альту» Моцарта та «Італійська 
симфонія» Мендельсона. 

Запис концерту: https://www.br-so.de/video/oksana-lyniv/

Біля Трускавця археологи виявили неолітичне поселення віком 
7000 років.

Поблизу с. Модричі Дрогобицького району Львівської області, непо-
далік від Трускавця, під час ремонту дороги було знайдено поселен-
ня культури лінійно-стрічкової кераміки. Ця культура вважається 
більш давньою ніж кукутень-трипільська культура. Її представни-
ки проживали від Рейну до Дніпра, вони займалися скотарством і 
землеробством. Дослідники виявили сліди «довгого дому» розміром 
приблизно 23х8 м, в якому могли проживати близько 50 людей.  
Подібні будинки археологи вже знаходили раніше.

Джерело: https://zaxid.net/n1507554

Про цікаве

Чому зникла вода на Марсі?
 Згідно з сучасними дослідженнями, на Марсі існує вода, але ра-

ніше її могло бути набагато більше. Дати відповіді на питання «куди 
поділася вода на Марсі?» можуть дані зі штучного супутника Марса 
NASA MAVEN. Вчені прийшли до висновку, що причиною підняття 
води з поверхні Марса у його атмосферу були пилові шторми, які 
відбувалися на планеті протягом мільйонів років. Через розрідже-
ність марсіанської атмосфери молекули води вилітали у космічний 
простір, а не конденсувались і не випадали дощем. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/50123810.html



Запрошуємо у філософську подорож! Реєструйтесь і запрошуйте друзів:

Разом ми робимо культурні і волонтерські проекти. У школі філософії «Новий Акрополь» 
ви знайдете однодумців, щоб разом допомагати природі та людям.

Більше ніж навчання

newacropolis.org.ua philosophy_course 

ФІЛОСОФІЯ
ДЛЯ ЖИТТЯ

Програма
▪ Філософія як спосіб життя ▪ Індія ▪  Тибет ▪ Єгипет ▪ Рим і стоїки ▪ Конфуцій 

▪ Платон ▪ Плотин ▪ Аристотель ▪ Свобода вибору і доля ▪ Філософія історії

Що дає курс практичної філософії
пізнавати себе і вчитися володіти собою

краще розуміти інших

приймати події, виклики часу і не боятися змін

розвивати критичне мислення, міркувати та розширювати світогляд

розвивати символічне мислення та творчу уяву

Курс лекцій та практичних занять

22 лекції
заняття щотижня

практичні заняття
двічі на місяць

курс вивчається 
у 54 країнах



Готуються до друку
• Хорхе Анхель Ліврага «Елементали – 
  Духи природи»
• Хорхе Анхель Ліврага «Анкор-учень»

• Хорхе Анхель Ліврага «Фіви»
• Платон «Менон», «Кратил»,   
   Прокл «Коментар до платонового діалогу “Кратил“»

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

facebook.com/NewAcropolisPublishing

ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
З ВИШУКАНИМ СМАКОМ


